
Moja konfiguracja
T-Cross

Volkswagen

T-Cross Style 1.5 TSI ACT 110 kW / 150 KM DSG, 7-stopniowa

Benzyna bezołowiowa Automat Napęd na przednią oś

Moc Zużycie:
Emisja CO2:

110kW/ 150KM 6,08 l/100km1 138 g/km1

T-Cross Style 1.5 TSI ACT 110 kW / 150 KM DSG, 7-stopniowa 109 290 zł

Wyposażenie dodatkowe 18 120 zł

Całkowita cena 127 410 zł

Kod konfiguracji

Jeśli chcesz, żeby Dealer mógł sprawdzić jak skonfigurowałeś swojego wymarzonego Volkswagena,
przekaż mu kod konfiguracji. Pamiętaj, że kod jest ważny 90 dni.

VIRSX4PU



Wybrany kolor lakieru

Pomarańczowy "Energetic Orange" metalik

2 240 zł

Wybrane felgi

Obręcze ze stopu metali lekkich "Chesterfield" 6,5J x 17"

Wyposażenie standardowe

Wybrana stylistyka i kolor wnętrza

Czarne Titanium - Dark Denim

Fotele Deska rozdzielcza Podłoga Podsufitka
Czarne Titanium - Dark Czarna Titanium Czarna Popielata

Denim



Wybrane wyposażenie dodatkowe

Czujniki parkowania z przodu i tyłu

Przy manewrowaniu czujniki parkowania ostrzegają akustycznie i 

optycznie przed rozpoznanymi przeszkodami znajdującymi się 

przed i za pojazdem.

Pakiet Zimowy

Pakiet zawiera podgrzewane przednie fotele, podgrzewane 

dysze spryskiwaczy przedniej szyby oraz kontrolkę poziomu 

płynu do spryskiwaczy.

Pakiet Komfort

Sprawdź w szczegółach co oferuje pakiet Komfort, który 

pozwoli zaoszczędzić Ci do 1 920 zł

Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z 
komputerem pokładowym, personalizowany

Dzięki niemu zobaczysz nie tylko podstawowy zestaw zegarów, 

ale również aktualnie prowadzoną rozmowę, mapę z nawigacją,

czy parametry swojego T-Crossa.

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa "Climatronic"

W pełni automatyczna klimatyzacja Climatronic tworzy dwie 

indywidualne strefy klimatyczne w Twoim Volkswagenie.

Bez dopłaty

Bez dopłaty

3 050 zł

Bez dopłaty

Bez dopłaty



Pakiet Czujnik deszczu z Light Assist

Uniwersalny pakiet umilający życie w każdej podróży. Twój T-

Cross odprowadzi Cię światłem do domu, sam włączy wycieraczki

i światła a także zadba, by nikt nie oślepił Cię w lusterku 

wstecznym. Light Assist przez automatyczne włączanie świateł 

drogowych poprawia komfort i bezpieczeństwo.

Kamera cofania

Twoje wsparcie podczas manewru cofania. A to wszystko za 

sprawą wysokiej jakości obrazu na ekranie systemu 

radiowego/nawigacyjnego.

Koło zapasowe, dojazdowe 18"

Podnośnik

System monitorowania martwego pola Blind Spot z Rear Traffic Alert

System Blind Spot diodą w lusterku zewnętrznym informuje 

kierowcę o obecności pojazdu lub innego obiektu w 

monitorowanym obszarze z boku i tyłu pojazdu (do 20 metrów). 

Rear Traffic Alert ostrzega przed zbliżającymi się pojazdami, kiedy

wyjeżdżasz tyłem z miejsca parkingowego.

Pakiet Stylistyczny "Dark Denim"

Panel dekoracyjny na desce rozdzielczej w kolorze granatowo-

szarym, przyciemnione szyby boczne i tylna oraz felgi "Köln" 

dodadzą Twojemu T-Crossowi elegancji.

Pakiet Business

Niezbędny dla każdego, kto w aucie ma drugie biuro. Czujniki 

parkowania ułatwią manewrowanie ze spotkania na spotkanie, 

autoalarm zabezpieczy samochód w każdych okolicznościach. 

Korzyść wynikająca z wyboru pakietu do 1 270 zł

510 zł

1 270 zł

460 zł

Bez dopłaty

1 410 zł

3 130 zł

3 810 zł



Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie 
samochodu [dla Autoalarmu]

Koniec z szukaniem kluczyków! Czujnik zbliżeniowy wykrywa je, 

gdy podejdziesz do auta. Wystarczy dotknąć klamkę, a auto 

otworzy się automatycznie. Zamiast standardowej stacyjki 

uruchamiasz samochód przyciskiem "Start".

Autoalarm

Emituje akustyczne i optyczne sygnały ostrzegawcze przez około 

pięć minut w razie nieautoryzowanej próby otwarcia samochodu. 

Co więcej, jeśli posiadasz We Connect Plus, gdy alarm uruchomi 

się, otrzymasz powiadomienie SMS lub wiadomość Push na 

swojego smartfona.

Funkcja indukcyjnego ładowania telefonu

Ładowanie indukcyjne pozwala na bezprzewodowe 

ładowanie telefonów zgodnie ze standardem Qi.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Nie wybrano żadnych dodatkowych opcji.

1 700 zł

Bez dopłaty

540 zł



Wyposażenie standardowe
Twoja konfiguracja zawiera poniższe opcje w standardzie

Koła

Obręcze ze stopu metali lekkich "Chesterfield" 6,5J x 17"

Opony 205/55 R17 o obniżonym oporze toczenia

Zestaw naprawczy

Fotele

Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości

Kanapa tylna przesuwna, oparcie kanapy składane i dzielone

Oparcie przedniego fotela pasażera, składane

Podłokietnik z przodu, ze schowkiem

Tapicerka siedzeń Faunus

Multimedia

6 głośników

Bluetooth

Gniazdo USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z

tyłu Komputer pokładowy Plus

Przygotowanie do aktywacji nawigacji w ramach "We Upgrade" dla radia Ready2Discover 

Przygotowanie do We Connect Plus (na 1 rok), zawiera We Connect

Przygotowanie do We Connect Plus (na 1 rok), zawiera We 

Connect Radio

Radio cyfrowe DAB+

Zewnętrzne

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

Funkcja automatycznego włączania świateł oraz funkcja Coming/Leaving 

Home Reflektory LED

Reflektory przeciwmgielne z przodu, z funkcją statycznego doświetlania 

zakrętów Relingi dachowe, srebrne

Światła tylne w technologii LED

Wewnętrzne

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością regulacji wysokości i 

napięcia Dywaniki tekstylne z przodu i z tyłu



Dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą, z funkcją Tiptronic

Oświetlenie Ambiente

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu

Panel dekoracyjny na desce rozdzielczej czarno-szary Lizard

Podwójna podłoga bagażnika

Elektryczne i funkcjonalne

Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości

Centralny zamek, zdalnie sterowany

Czujnik systemów asystujących

Gniazdo 12V w konsoli środkowej

Klimatyzacja z regulacją manualną

Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, elektrycznie składane

System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu

Szyby elektrycznie sterowane z przodu i tyłu

Bezpieczeństwo

Asystent podjazdu

Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy Front 

Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście

Isofix - przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz fotelu 

pasażera z przodu

Poduszka czołowa kierowcy i pasażera wraz z deaktywacją poduszki powietrznej dla pasażera

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne przód/tył

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

System wykrywający pieszych

Sytemy bezpieczeństwa: ESP, ASR, ABS, EDL, EDTC oraz funkcja stabilizacji przyczepy

Dane techniczne



Zużycie paliwa i emisja CO2 WLTP

Benzyna bezołowiowa

Zużycia paliwa - cykl niski
8,11 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl średni
5,95 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl wysoki
5,20 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl bardzo wysoki
6,14 l/100km

1

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
6,08 l/100km

1

Emisja CO2 - cykl mieszany 138 g/km
1

Silnik

Pojemność 1.498

Moc max., kW 110,00 kW

Max. moment obr., Nm przy obr. / min 250 Nm / 1500 - 3500 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Skrzynia biegów, seryjnie DSG, 7-stopniowa

Bateria i ładowanie

Akumulator / Alternator A

Zasięg (Silnik elektryczny) km

Pojemność baterii (Netto) - kWh

Czas ładowania AC 2,3 kW 100% -

Czas ładowania AC 3,6 kW 100% -

Czas ładowania AC 7,2 kW 100% -:-

Moc max. silnika elektrycznego, kW (KM) -

Łączna moc układu hybrydowego, kW (KM) -

Waga

Masa własna min. 1.325 kg

Dopuszczalna masa całkowita 1.790 kg



Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy wzniesieniu 12% 1.200 kg

bez hamulca 660 kg

Dopuszczalne obciążenie haka / dachu 55 kg / 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna

Przyspieszenie 0-100 km

Wymiary zewnętrzne

Długość, min./ Długość, max.

Szerokość / Szerokość, max

Wysokość max.

Rozstaw osi

Rozstaw kół przód min. / max.

Rozstaw kół tył min. / max.

Kąt natarcia przód/tył

Kąt rampowy

200 km/h

8,5 s

4.108 mm / 4.120 mm

1.760 mm / 1.784 mm

1.584 mm

2.551 mm

1.526 mm / 1.534 mm

1.508 mm / 1.516 mm

17,0 ° / 18,3 °

14,2 °

Wymiary wewnętrzne, 1 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 1 rząd siedzeń mm

Szerokość wnętrza 1.460 mm

Wymiary wewnętrzne, 2 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 2 rząd siedzeń 966 mm

Szerokość wnętrza 1.429 mm



Wymiary bagażnika

Długość z oparciami złożonymi 1.465 mm

Szerokość 998 mm

Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie l / 455 l / l

Pojemność bagażnika maksymalna 1.281 l

Wymiary garażowe

Wysokość z otwartą pokrywą bagażnika 2.041 mm

Pozostałe dane

Średnica zawracania 10.600 mm

Pojemność zbiornika paliwa 40 l


