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03Новият T-Cross
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 Особено забележителен.
Новият T-Cross е също толкова многолик, колкото са и хората, за които 

е създаден. Свободните, разкрепостени хора. Хората, които искат 

нещо повече, защото са нещо повече – и го получават. Почерпете 

вдъхновение от един автомобил, който не се вписва в клишетата и 

е забележителен във всяко свое измерение. Точно като Вас.

Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO
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05Новият T-Cross - Акценти в екстериора
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Ежедневието може 
да бъде и специално.
Забравете рутината! С новия T-Cross Style можете бързо да оставите обичайното зад 

гърба си. Това личи по многобройните възможности за външно оборудване и детайли 

в дизайна още от пръв поглед. И се потвърждава с всеки следващ.

Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO
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07Новият T-Cross - Акценти в екстериора

02 Бъдете светъл пример на пътя – предните 
LED-светлини на новия T-Cross оставят следа в съз-
нанието със своята ярка светлинна графика – осо-
бено вградените дневни LED-светлини с динамични 
очертания на хокеен стик. Вниманието привличат и 
o-образните хромирани елементи около завиващите 
светлини в бронята. SO

03 Насладете се на модерния дизайн на своя нов 
T-Cross. Това важи в пълна степен и за задната 
част, която с характерните си светлоотразителни 
елементи и задни светлини с LED-технология 
гарантирано се запомня. S

Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO

1) Предлага се от Volkswagen R GmbH. Повече информация при Вашия дилър или на www.volkswagen.bg
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Екстериор

01 С какви джанти ще блесне Вашият нов T-Cross, 
зависи единствено от Вас. Богатата гама от джанти 
ще превърне избора Ви в приятно предизвикател-
ство. Нагледен пример за това са 18-цоловите алу-
миниеви джанти „Nevada“¹⁾. SO
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09Новият T-Cross - Индивидуално оборудване

Цвят. Повече цвят.
С допълнителния дизайн пакет „Energetic Orange“ ще направите стила на T-Cross още 

по-забележителен. Той е подходящ за всеки, който цени индивидулността и яркия характер. 

Повече смелост! Сивата маса на пътя вече е достатъчно многобройна. SO

01 Истински магнит за погледа – декоративните 
панели „Transition“ в 3D дизайн с цвят Energetic 
Orange и сиво са изключителен акцент в дизайна.
SO

02 Тапицерията за средната и вътрешната част на 
седалките е издържана в Orange и Ceramique – све-
жа и младежка комбинация, която подхожда отлич-
но на удобните спортни седалки. SO

03 18-цоловите алуминиеви джанти „Köln“ в цвят 
Hot Orange за новия T-Cross Style вливат още повече 
живот в ярката стилистика на модела. SO
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11Новият T-Cross - R-LineСтандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO

За повече информация се свържете с Вашия дилър или вижте на www.volkswagen.bg.

T-Cross_V13.indd   11 25.02.19   11:28

R-Line
Повечето хора обичат да показват динамичната страна от своя характер, а с допълнителните пакети обо-

рудване R-Line и R-Line „Exterieur“ това се постига с лекота. 18-цоловите алуминиеви джанти „Nevada“, 

страничната лайстна с емблема „R-Line“, характерните панели в долната част на вратите, предната и зад-

ната броня са лесно забележими. Допълнителните R-Line елементи в интериора също засилват спортния 

дух на новия T-Cross – с мултифункционалния кожен спортен волан, лого „R-Line“ и декоративен шев, 

педалите от благородна стомана и комфортните спортни седалки с тапицерия от текстил „Carbon Flag“ и 

вътрешна част на страничните опори в микрофибър „ArtVelours“ с бродирано лого „R-Line“. SO
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13Новият T-Cross - Нива на оборудване

01 Акцент в интериора са декоративните панели 
„Lizard“ с вълнуващо 2D оформление. Декорациите 
преминават от арматурното табло към облицовките 
на вратите и създават почти напълно плавен преход 
– свежо и модерно излъчване, което се подчертава 
допълнително от амбиентното осветление. ST

02 Практичният Jumbobox между предните седал-
ки е нещо много повече от регулируем подлакът-
ник. В отделението има много място за ежедневни 
вещи като козметични кърпички или освежаващи 
напитки например. Удобство за пътниците на зад-
ните седалки предлагат двата USB входа в задната 
част на Jumbobox. LF ST

03 Вариращият под на багажното отделение 
може лесно и с една ръка да се позиционира спо-
ред желанията Ви. може лесно и с една ръка да се 
нагласи според желанията Ви. Независимо дали 
става дума за улесняваща товаренето на големи и 
обемисти предмети равна повърхност, за увелича-
ващо обема ниско ниво или за пълно отстраняване 
– така цялото пространство ще бъде използвано и 
подредено. LF ST

04 Новият T-Cross в ниво на оборудване Style Ви 
предлага изключителен комфорт – например с 
предните комфортни спортни седалки, които са 
удобни и щадят гърба. Благодарение на вграденото 
отопление на седалките, Вие сте идеално подготве-
ни за студените дни. А също и за горещините, за-
щото климатичната инсталация „Climatronic“ също 
е част от оборудването. За подходящата светлинна 
атмосфера се грижи амбиентното осветление, кое-
то подчертава стила на интериора с декоративни 
панели „Lizard“ с хармонични бляскави капаци на 
централната конзола. SO

05 Веднага ще се почувствате добре в нивото на 
оборудване Life – акценти като климатичната ин-
сталация, сгъваемата седалка на пътника до водача, 
мултифункционалният волан и мултифункционал-
ният дисплей „Plus“ превръщат всяко пътуване в 
приятно преживяване. LF ST

T-Cross_V13.indd   13 04.01.19   08:04

Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO

Вдъхновение
за свободните по дух.
Всеки има своите изисквания. Към себе си, както и към автомобила, който 

го съпровожда в живота. Линиите на оборудване с различни акценти – 

върху дизайна, функционалността и комфорта, Ви предлагат възможността 

да създадете T-Cross, отговарящ изцяло на Вашите представи.
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15Новият T-Cross - Интериор и комфорт
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Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO

Спонтанните решения
винаги са добър план.
Животът е пълен с изненади. И това е добре, защото новият T-Cross е готов 

да отговори на всяка Ваша спонтанна идея. Със своята сгъваема седалка 

на пътника до водача, надлъжно регулируема задна седалка и багажно 

пространство с до 455 литра той е достатъчно гъвкав и за всичко онова, 

което не сте планирали.

01 Mногобройни предимства по отношение на 
комфорта – високо разположените предни седалки 
улесняват качването и слизането и значително по-
добряват видимостта във всички посоки. А напълно 
сгъваемата облегалка на седалката до водача оси-
гурява допълнително пространство за често пре-
возваните дълги и компактни предмети. LF ST

02 Независимо дали става дума за седмичните 
покупки или за ваканционния багаж – простран-
ството отзад заедно с багажника осигуряват място 
в изобилие. Както и много гъвкавост – надлъжно 
регулируемата задна седалка може да се премести 
според конкретната нужда. Дали ще я изместите 
изцяло напред, ще я сгънете до изравняване на 
пода или асиметрично – всичко зависи изцяло от Вас.

S LF ST
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17Новият T-Cross - Инфотейнмънт и свързаност

03 Разширете възможностите на арматурното 
табло – Car-Net App-Connect осигурява достъп до 
Вашите смартфон приложения на сензорния екран 
на инфотейнмънт системата. Apple CarPlay™, 
Android Auto™ на Google и MirrorLink® – тези три 
новаторски технологии са на Ваше разположение и 
предлагат допълнителни полезни и забавни функ-
ции. SO

04 Не Ви допада музика без мощен бас? Озвучи-
телната система „beats“, разработена от аудиоспе-
циалистите на BeatsAudio осигурява първокласен 
звук в купето на новия T-Cross, а за вътрешния тре-
пет се грижи Subwoofer¹⁾ с дълбок нискочестотен звук. 
Всички озвучителни тела се захранват от 8-канален 

усилвател с обща мощност от 300 W, достатъчна да 
въодушеви Вас и всичките Ви спътници. SO

05 Интерфейсът за мобилен телефон „Comfort“ 
осигурява възможност за спокойни разговори по 
време на път. Много практично е вграденото отде-
ление за индуктивно зареждане и индуктивната 
връзка на апарата с външната антена на автомоби-
ла, която гарантира отлична връзка и разговор без 
досадни смущения. Функцията може да се следи и 
управлява удобно чрез мултифункционалния дис-
плей, бутоните на мултифункционалния волан и 
сензорния дисплей на инфотейнмънт системата.
SO
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02 Двата USB-входа в задната част на централната 
конзола дават възможност на Вашите спътници на 
задните места да зареждат с лекота MP3-плейъри, 
цифрови камери и мобилни телефони. Както често 
се случва, последните са изтощени точно тогава, 
когато са най-необходими. LF ST

01 Aналоговите прибори останаха в историята. 
Active Info Display Ви предоставя предимствата на 
цифров блок контролни прибори, който дава много 
повече от информация за скоростта на движението 
и нивото на горивото в резервоара. Няма значение 
дали ще изберете навигационна карта на целия ек-
ран, данни от инфотейнмънт системата или цифро-
во показание на скоростомера – Вие решавате как-
во ще виждате пред себе си. SO

Вие решавате какво искате да видите – Active Info Display с диагонал 26 cм (10,25 инча) 

Ви осигурява информацията, която считате за най-важна. Наред с полезните технологии, 

останалото оборудване за инфотейнмънт и свързаност на новия T-Cross също Ви предос-

тавя преди всичко едно – хубавото усещане, че седите в правилния автомобил. SO

Емоции
с висока резолюция.

Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO

1) При вграден Subwoofer обемът на багажното пространство възлиза на 375 литра.
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19Новият T-Cross - Асистиращи системи & Сигурност
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Излиза от стереотипа,
не от пътя.
Обичате да следвате свой собствен път? Новият T-Cross ще Ви подкрепи изцяло в това. 

Със своите многобройни асистиращи водача системи като асистента за спазване на 

лентата на движение „Lane Assist“ той ще Ви помогне да се справите и дори напълно 

да избегнете критичните ситуации на пътя.

Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO

1) В рамките на ограниченията на системата. 2) Водачът трябва да бъде в непрестанна готовност да поеме управлението от системата за асистенция и не се освобождава от отговорността за благоразумно управление на автомобила. 3) До макс. 210 км/ч.

01 Асистентът за спазване на лентата на движение 
„Lane Assist“ може да установи неволно напускане 
на лентата при скорост на движение над 6о км/ч¹⁾ 
и чрез коригиращо движение на волана отново да 
насочи вниманието на водача към пътната обста-
новка.¹⁾, ²⁾ S

03 Камерата при движение на заден ход „Rear 
View“ Ви помага при маневриране назад.¹⁾ Картина-
та от камерата на екрана на аудио- или навига-
ционната система показва зоната непосредствено 
зад автомобила. SO

04 При маневриране сензорите за помощ при 
паркиране Ви предупреждават със звукови и свет-
линни сигнали за наличие на препятствия пред и 
зад автомобила.¹⁾ Включената в системата спирачна 
функция при маневри може да избегне или да нама-
ли последствията от удар при движение с до 10 км/ч 
назад чрез автоматично аварийно спиране.¹⁾ С бутон 
можете да включите тази функция и при маневри 
напред. SO

05 При шофиране сензорът за мъртвата зона ще 
Ви уведоми чрез светлинен LED сигнал в съответ-
ното странично огледало за наличие на превозни 
средства в „мъртвата зона“ от полезрението.¹⁾ При 
паркиране на заден ход вграденият асистент за 
излизане от паркомястото може да следи зоната 
зад автомобила и да Ви предупреди при забелязан 
напречен трафик.¹⁾ SO02 Системата за автоматичен контрол на дистан-

цията ACC Ви помага в поддържането на предвари-

телно зададената максимална скорост³⁾, както 
и на също избраната от Вас минимална дистанция 
до движещото се отпред превозно средство.¹⁾ ST
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21Новият T-Cross - Тапицерии и декоративни облицовки

0 1 Декоративни панели „Soft Tell“ S

02 Декоративни панели „Pineapple“ в Deep Iron/Silver LF

03 Декоративни панели „Lizard“ в Shadow Steel-черно ST

04 Декоративни панели „Transition“²⁾ в черно-Platinum Grey SO

05 Декоративни панели „Transition“¹⁾ в черно-Energetic Orange SO

06 Декоративни панели R-Line „Race“³⁾ SO

T-Cross_V13.indd   21 21.12.18   11:26

Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO

Тапицерии и декоративни облицовки

0 1 Taпицерия текстил десен „Basket“ в Titanium Black S

02 Taпицерия текстил десен „Triangle Ties“ в Titanium Black LF

03 Taпицерия текстил десен „Hexalink“ в Titanium Black ST

04 Taпицерия текстил десен „Diag“ в Neutral-Titanium Black SO

05 Taпицерия текстил десен „Diag“¹⁾ в Titanium Black-Orange/Ceramique SO

06 Taпицерия текстил десен „Diag“²⁾ в Makena-Türkis SO

07 Taпицерия текстил десен R-Line „Carbon Flag“³⁾ в Black Crystal Gray SO

 1) Предлага се само в дизайн пакета „Energetic Orange“.
2) Предлага се само в дизайн пакета „Bambus Garden Green“.
3) Предлага се от Volkswagen R GmbH. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.volkswagen.bg.

Илюстрациите на тези страници могат да служат само за ориентация. Печатните мастила не могат да изобразят тапицериите 
на седалките, декоративните облицовки и лаковите покрития в истинския им вид. Илюстрациите на седалките показват основната 
форма на седалката на модела и е възможно да се различават от евентуално предлаганите варианти от по-висок клас.
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23Новият T-Cross - Лакови покрития и джанти

 1)  Тези алуминиеви джанти се предлагат само в дизайн пакета „Energetic Orange“.
2)  Тези алуминиеви джанти се предлагат само в дизайн пакета „Bambus Garden Green“.
3) Предлага се от Volkswagen R GmbH. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.volkswagen.bg

Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми.

01 16-цолови стоманени джанти с пълноразмерни декоративни тасове S

02 16-цолови алуминиеви джанти „Belmont“ LF

03 16-цолови алуминиеви джанти „Rochester“ в черно, с гланцирана повърхност SO

04 17-цолови алуминиеви джанти „Chesterfield“ ST

05 17-цолови алуминиеви джанти „Bangalore“ SO

06 17-цолови алуминиеви джанти „Manila“ в черно, с гланцирана повърхност SO

07 17-цолови алуминиеви джанти „Manila“ ¹⁾ в Hot Orange SO

08 17-цолови алуминиеви джанти „Manila“ ²⁾ в Bambus Garden Green SO

09 17-цолови алуминиеви джанти „Sebring“ ³⁾ в сив металик, Volkswagen R SO

10 18-цолови алуминиеви джанти „Köln“ в черно, с гланцирана повърхност
1 1 18-цолови алуминиеви джанти „Köln“ ¹⁾ в Hot Orange SO

12 18-цолови алуминиеви джанти „Köln“ ²⁾ в Bambus Garden Green SO

13 18-цолови алуминиеви джанти „Funchal“ в Glamsilber SO

14 18-цолови алуминиеви джанти „Funchal“ в Adamantium Dark SO

1 5  18-цолови алуминиеви джанти „Nevada“ ³⁾ в черно, с гланцирана повърхност, 
Volkswagen R SO
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Лакови покрития и колела

0 1  Универсално лаково покритие в сиво 
Urano Gray 5K S

02  Универсално лаково покритие в бяло 
Pure White 0Q SO

03 Универсално лаково покритие в черно A1 SO

04  Универсално лаково покритие в червено 
Flash-Red D8 SO

05  Лаково покритие металик в синьо 
Reef Blue 0A SO

06  Лаково покритие металик в тюркоазено 
Makena-Turkish 0Z SO

07  Лаково покритие металик в оранжево 
Energetic Orange 4M SO

Стандартно оборудване T-Cross S Ниво на оборудване T-Cross Life LF Ниво на оборудване T-Cross Style ST Допълнително оборудване SO

Изображенията на тази страница се отнасят до ниво на оборудване T-Cross Style.

08  Лаково покритие металик в синьозелено 
Dark Petrol 5M SO

09  Лаково покритие металик в сребристо 
Reflex Silver 8E SO

10  Лаково покритие металик в бежово 
Pale Copper J7 SO

1 1  Лаково покритие металик в сиво 
Limestone Grey Z1 SO

12  Лаково покритие с перлен ефект в черно 
Deep Black 2T SO
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Вашият Volkswagen дилър

Новият T-Cross

Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборуд-
ване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики се 
основава на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната инфор-
мация към момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще ви 
информира за специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия. 
Запазваме си правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие. DSG®, 
4MOTION® и TSI® са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG и други компании 
на Volkswagen Group в Германия и други държави. Обстоятелството, че определен знак 
в този документ не е маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, че въпросният знак 
или марка не е регистрирана марка и/или че този знак или марка може да се използва 
без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. Volkswagen има грижата за 
обратното приемане и последващо рециклиране на излезлите от употреба превозни 
средства. По този начин всички автомобили Volkswagen подлежат на рециклиране и могат 
да бъдат върнати от собствениците им безплатно при изпълнение на определените зако-
нови изисквания. За по-подробна информация се свържете с вашия Volkswagen дилър 
или посетете адрес www.volkswagen.bg.
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