
De nieuwe T-Cross.
I AM MORE THAN ONE THING.
Bestelbaar vanaf € 22.620



ALLE REDEN VOOR EEN 
VOLKSWAGEN T-CROSS.
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 De T-Cross heeft het kenmerkende design en de hoge zit van een echte Volkswagen SUV.

De T-Cross wordt leverbaar met twee efficiënte en krachtige benzinemotoren. De 1.0 TSI driecilinder  
komt met 70 kW/95 pk en met 85 kW/115 pk. Ook komt er een 70 kW/95 pk sterke 1.6 TDI.  
De 1.0 TSI 85 kW/115 pk en de 1.6 TDI 70kW/95 pk zijn ook met DSG automaat verkrijgbaar. 

De T-Cross is standaard uitgerust met LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten.

De T-Cross is een van de meest veilige auto’s in zijn klasse. Hij is onder meer standaard uitgerust met 
Front Assist met voetgangersherkenning, City Emergency Braking, Hill Start Assist én Lane Assist.

Hij wordt leverbaar met het gewilde Active Info Display. Dit volledig digitale instrumentenpaneel  
van Volkswagen is naar eigen wens in te delen.  

De T-Cross is tot in de details op smaak te maken. Er komen drie uitvoeringen: T-Cross, Life en Style. 
Hij komt er ook als sportieve R-Line en is volop te personaliseren met kleurrijke designpakketten. 

Aantrekkelijke features zijn onder meer Adaptive Cruise Control, Park Assist, LED koplampen, 
draadloos opladen van een mobiele telefoon en een speciaal audiosysteem van Beats® by Dr. Dre.

Deze nieuwe compacte Volkswagen is zo’n 6 cm langer en 10 cm hoger dan de Polo. 

De T-Cross biedt ruimte aan 5 personen. En met de verschuifbare achterbank in de voorste positie 
heeft de nieuwe Volkswagen met 455 liter standaard de grootste bagageruimte in zijn klasse.

De verschuifbare achterbank biedt maximale flexibiliteit en de neerklapbare passagiersstoel  
(optie) maakt het mogelijk om extra lange voorwerpen mee te nemen.



EEN AUTO NET  
ZO VEELZIJDIG  
ALS JOUW LEVEN. 
Uniek, niet in een hokje te plaatsen en 

kleurrijk als geen ander. Word verliefd 

op de auto die, als iedereen rechtdoor 

gaat, samen met jou rechts afslaat.

EEN AUTO 
 NET ZO  

VEELZIJDIG  
ALS JOUW  

LEVEN. 
Uniek, niet in een hokje te plaatsen en 

kleurrijk als geen ander. Word verliefd 

op de auto die, als iedereen rechtdoor 

gaat, samen met jou rechts afslaat.



•   Velgen ‘Dublin’,  

16 inch staal met wieldoppen

•   Radio- en multimediasysteem  

‘Composition Colour’

•  Verschuifbare achterbank

•  Achterlichten LED

•  Dagrijverlichting LED

•  Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)

•   Afstandscontrolesysteem (Front Assist) 

inclusief noodremsysteem voor stadsverkeer 

(City Emergency Braking)

•   Pan- European- E-Call noodoproepsysteem

•  Bergwegrijhulp (Hill Hold)

•   Elektronisch Stabiliserings Programma (ESC)

•   Elektrisch verstel- en verwarmbare  

buitenspiegels

T-CROSS
Vanaf € 22.620

Extra t.o.v. T-Cross:

•  Velgen ‘Belmont’, 16 inch lichtmetaal

•  Airconditioning handbediend (Climatic)

•  Neerklapbare bijrijdersstoel

•  Dakreling, zwart

•  Mistlampen vóór inclusief bochtenverlichting

•  Multifunctioneel lederen stuurwiel

•   Automatische afstandsregeling  

(Adaptive Cruise Control)

•   USB-aansluiting en Bluetooth telefoon- 

voorbereiding

•   Middenarmsteun vóór

•   Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Vanaf € 24.630
LIFE

Extra t.o.v. Life:

•  Velgen ‘Chesterfield’, 17 inch lichtmetaal

•  Airconditioning automatisch (Climatronic)

•  Sport-comfortstoelen vóór

•  Dakreling, zilver

•  Koplampen LED

•   Licht- en zichtpakket met o.a.  

lichtsensor en regensensor

•  Sfeerverlichting in interieur

•   Parkeersensoren voor en achter  

(Park Distance Control)

•  Telefoon draadloos oplaadbaar

•  Vermoeidheidsherkenning (aanbevolen rusttijd)

Vanaf € 27.860
STYLE



DE MEESTE 
RUIMTE IN 

ZIJN KLASSE.
Hij mag dan wel de kleinste SUV van 

Volkswagen zijn, de T-Cross is er niet 

minder praktisch door. Zo heeft hij 

standaard de meeste bagageruimte  

in z’n klasse, namelijk 455 liter.



Gedrukt in Nederland
Wijzigingen voorbehouden
Uitgave: December 2018
Bestelnummer: 1VWBRTCROSS18

Genoemde consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. 
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,9 en 5,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 109 en 115. Genoemde CO2-emissiewaarden kunnen 
mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode. Vraag de dealer naar de CO2-emissiewaarden van het door jou gewenste voertuig. De gegevens over de 
leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van 
de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

De nieuwe T-Cross.

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 
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