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Van alle kanten bijzonder
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.
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Veilig. Functioneel. Stoer. 
Zonder concessies
Ga je voor de T-Cross Style, dan ga je voor de volledige T-Cross ervaring. Wat dat inhoudt? 

Onder andere sport-comfortstoelen vóór, 17 inch lichtmetalen velgen en parkeersensoren 

voor- en achter. Tel daar talloze assistentie- en veiligheidssystemen, zoals automatische 

snelheidsregelaar Adaptive Cruise Control, bij op, en je snapt dat deze T-Cross meer dan 

compleet is.
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Exterieur details

01   Laat jouw nieuwe T-Cross stralen met één van de 
vele velgen. Jij bepaalt. Met het uitgebreide aanbod 
in velgen valt er veel te kiezen. Hier zie je de 18-inch 
lichtmetalen velgen ‘Nevada’.   SO

01
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02   De LED-koplampen van de nieuwe T-Cross 
vergeet je door hun opvallende ontwerp niet zo 
snel, vooral door de geïntegreerde dagrijverlichting 
in de vorm van een hockeystick. Eyecatcher is het 
O-vormige chroomelement in de bumper dat de 
bochtverlichting omsluit.   ST

03   Kijk je al uit naar het moderne ontwerp van je 
nieuwe T-Cross? Ook het achteraanzicht is bijzonder. 
Door de opvallende reflectorstrook en LED-
achterlichten laat je een onuitwisbare indruk  
achter als je wegrijdt.   ST

02 03
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R-Line
Laat jij je graag van je sportieve kant zien? Kijk dan eens naar de T-Cross R-Line. Allerlei sportieve 

exterieurelementen geven je auto een atletisch uiterlijk, zoals de ‘Nevada’ lichtmetalen velgen en  

de sierlijsten met het R-Line logo, de markante onderste delen van de deuren en de voor- en  

achterbumpers. Ook binnen zorgen de R-Line-extra’s voor extra sportieve looks – met een  

multifunctioneel lederen sportstuur, aluminium pedalen en sportstoelen in bekleding  

‘Carbon Flag’ en ingenaaid R-Line logo.   SR
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De T-Cross 
naar jouw smaak
Iedereen stelt andere eisen. Aan jezelf en aan de auto waarmee je overal naartoe 

gaat. Met de verschillende uitvoeringen kun je je onderscheiden in design, 

functionaliteit en comfort. Je kunt de nieuwe T-Cross helemaal volgens je eigen 

ideeën ontwerpen. 

02

01

03
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04

05

01   Een blikvanger in je interieur: de decorinleg 
‘Lizard’ in spannend 2D-ontwerp. De decorinleg 
strekt zich uit van het instrumentenpaneel naar de 
voordeuren, met naadloze overgangen. De indirecte 
omgevingsverlichting zorgt voor een frisse uitstraling.   
ST

02   Het praktische opbergvak onder de armsteun 
tussen de voorstoelen is meer dan een verstelbare 
armleuning. Je kan er van alles in kwijt, zoals 
zakdoekjes of frisdrank. Handig voor de passagiers 
achterin: aan de achterkant van de armsteun zitten 
twee USB-poorten.   LF  ST

03   Je kunt de verstelbare laadbodem in de 
bagageruimte heel makkelijk met één hand naar 
wens aanpassen. Zo kun je er een platte vloer van 
maken om grote en zware voorwerpen mee te nemen 
of je kunt de bodem verlagen als je veel bagage te 
vervoeren hebt. Geen centimeter blijft onbenut.    
LF  ST

04   Je voelt je meteen thuis in de uitvoering Life 
met de handmatige airconditioning, de neerklapbare 
bijrijdersstoel, het multifunctionele stuurwiel en het 
multifunctionele display ‘Plus’. Zo wordt elke rit een 
prettige reis.   
 LF  ST

05   In de uitvoering Style biedt je nieuwe T-Cross 
je alle comfort die je nodig hebt. Bijvoorbeeld 
met de sportstoelen voor, ze zitten heerlijk en zijn 
prettig voor je rug. Met de optionele geïntegreerde 
stoelverwarming hoef je je geen zorgen te maken 
dat het koud wordt en voor de warme dagen heb je 
de automatische airconditioning ‘Climatronic’ aan 
boord.   ST
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Het leven zit  
vol verrassingen
Maar goed dat de nieuwe T-Cross met elk idee overweg kan. Met 

de neerklapbare bijrijdersstoel, de verstelbare achterbank en een 

bagageruimtevolume tot 455 liter is hij flexibel genoeg voor alles  

wat niet in de agenda stond. 

01   Alleen maar pluspunten als het om comfort gaat: 
de stoelen vóór met een hoge zitpositie maken het 
makkelijk in- en uitstappen en zorgen voor goed 
zicht. Met de compleet neerklapbare bijrijdersstoel 
creëer je ruimte – handig als je lange en compacte 
dingen wilt vervoeren.   LF  ST

02   Of je nu boodschappentassen, koffers of 
sportspullen wilt meenemen – in het achterdeel, 
inclusief de bagageruimte, kun je ontzettend veel 
spullen kwijt. Je kunt de verstelbare achterbank tot 
zo'n 14 centimeter naar voren zetten, als een platte 
laadbodem dubbelklappen of in delen neerklappen. 
Het is aan jou.    S  LF  ST
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02

De T-Cross - Opties



Standaarduitvoering T-Cross S    Standaarduitvoering T-Cross Life LF    Standaarduitvoering T-Cross Style ST    Speciale opties SO 14

01

02

Analoog 
was toen
Bepaal zelf wat je het liefste ziet: het Active Info Display van 26 

centimeter geeft je alleen de voertuiginformatie die jij belangrijk vindt. 

Alle andere technologieën en multimediafuncties hebben één ding 

gemeen: ze geven je het gevoel dat je in de goede auto zit.   SO

01   Analoog was toen. Nu heb je de Digital Cockpit Pro, 
dat je veel meer kan bieden dan alleen informatie over 
de snelheid en het tankniveau. Wat je in beeld krijgt, 
bepaal jij zelf: de navigatiekaart, de snelheidsmeter  
of het mediadisplay.   SO

02   Met twee USB-poorten aan de achterkant van 
het middenconsole kunnen de passagiers op de 
achterbank al hun mobiele apparaten opladen.  
Want die zijn natuurlijk altijd net leeg op het  
moment dat ze het hardst nodig zijn.   LF  ST

De T-Cross - Opties
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03

05

04

04

03   Breid je Cockpit uit – met App-Connect vind je 
de apps die je op je telefoon gebruikt terug op het 
touchscreen in je auto. Het werkt samen met Google 
en MirrorLink® - drie innovatieve technologieën die 
zorgen voor extra gebruiksgemak en leuke functies.   
SO

04   Vind jij ook dat muziek in de auto een goede 
bas moet hebben? Met Soundsystem ‘Beats’ van 
de geluidsspecialisten van BeatsAudio geniet je van 
eersteklas geluid op elke plek in je nieuwe T-Cross. 
De subwoofer1)  zorgt dat je de muziek in je buik kunt 
voelen trillen. De luidsprekers worden aangestuurd 

door een krachtige 8-kanaalversterker met een 
vermogen van 300 Watt. Daar worden jij en je 
medereizigers enthousiast van.   SO

05   Met de Comfort-telefooninterface is het 
ontspannen bellen tijdens het rijden. Ook handig: het 
opbergvak met inductieve laadfunctie en verbinding 
met de antenne zorgt voor een kraakheldere 
ontvangst bij handsfree bellen en tijdens het rijden 
wordt je telefoon opgeladen. Je bedient je telefoon 
tijdens het rijden met het multifunctionele display, het 
multifunctionele stuurwiel of het touchscreen van de 
radio.   SO

De T-Cross - Opties



Standaarduitvoering T-Cross S    Standaarduitvoering T-Cross Life LF    Standaarduitvoering T-Cross Style ST    Speciale opties SO 16

Niet in de pas
wel op de goede weg
Ga je graag je eigen weg? De nieuwe T-Cross helpt je. Met veel 

verschillende rijassistenten zoals rijbaanassistent Lane Assist,  

reageer je goed in kritieke situaties en kun je ze zelfs voorkomen. 

01

03

02

04 05

03

01   De rijbaanassistent ‘Lane Assist’ detecteert vanaf 
een snelheid van 60 kilometer per uur of de auto van 
rijbaan wisselt1) zonder richting aan te geven.  
Met corrigerende stuurhulp trekt het systeem de 
aandacht van de bestuurder.1), 2)   S

02   De automatische afstandsregeling ACC helpt je 
om aan een van tevoren ingestelde maximumsnelheid 
te houden3) en het houdt ook een bepaalde afstand tot 
het voertuig voor je aan.1)   LF

03   De achteruitrijcamera ‘Rear View’ helpt je bij het 
achteruitrijden.1) Het camerabeeld op het display van 
de radio of het navigatiesysteem geeft het gebied 
achter de auto weer.   SO

04   Bij het inparkeren waarschuwt de parkeerhulp je 
met beeld en geluid voor obstakels aan de voor- en 
achterkant van de auto.1) Inclusief remfunctie die bij 
een snelheid achteruit tot 10 kilometer per uur een 
botsing kan voorkomen of de ernst verminderen.1) Ook 
bij vooruitrijden kun je met een druk op de knop de 
remfunctie activeren.   LF  ST

05   Tijdens het rijden waarschuwt de ‘dodehoek-
sensor’ (Side Assist) je in het LED-display in de 
buitenspiegel voor voertuigen in je dode hoek,1) zodat 
je niet van rijbaan verandert als dat niet kan. Bij het 
achteruitrijden monitort de uitparkeerassistent de 
achter- en zijgebieden en waarschuwt bij obstakels.1)   

S

De T-Cross - Opties



17De T-Cross - Opties



Standaarduitvoering T-Cross S    Standaarduitvoering T-Cross Life LF    Standaarduitvoering T-Cross Style ST    Speciale opties SO 18

01   Stoelbekleding ‘Basket’ Titaanzwart 1JW   S  
02   Stoelbekleding ‘Triangle’ Titaanzwart 3KC   LF  
03   Stoelbekleding ‘Hexalink’ Titaanzwart 1MW   ST  
04   Stoelbekleding ‘Diag’ Neutral-Titaanzwart 4BS   SO  
05   Stoelbekleding R-Line ‘Carbon Flag’ Zwart-Kristalgrijs 1CX   SO  

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren van de materialen.  
De afbeeldingen van de stoelen tonen de standaardinstellingen en de stoelen kunnen van optionele varianten afwijken.

01 02

03 04 05

Stoelbekleding en decorinleg

De T-Cross - Stoelbekleding en decorinleg
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01

03 04 05

02

01   Decor ‘Softell’ 82V   S

02   Decor ‘Pineapple’ Deep Iron/Silver 7AB   LF

03   Decor ‘Lizard’ Shadow Steel-Zwart 8DP   ST

04   Decor ‘Transition’ Zwart-Platinum Grey 9GE   SO

05   R-Line-Decor ‘Race’ 7CY   SO

De T-Cross - Stoelbekleding en decorinleg
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01   Ascot Grey unilak 6U   S   
02   Pure White Unilak 0Q   SO   
03   Reflex Silver Metallic 8E   SO  
04   Reef Blue Metallic 0A   SO  
05   Makena-Türkis Metallic 0Z   SO  
06   Smokey Grey metallic 5W   SO  
07   Energetic Orange Metallic 4M   SO  
08   Deep Black Pareleffect 2T   SO  

01 02 04

05

07

03

08

06

Lakken en velgen
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01   16 inch metalen velgen ‘Dublin’ met wieldoppen   S

02   16 inch lichtmetalen velgen ‘Belmont’   LF

03   16 inch lichtmetalen velgen ‘Rochester’ in zwart, glansafwerking   SO

04   17 inch lichtmetalen velgen ‘Chesterfield’   ST

05   17 inch lichtmetalen velgen ‘Bangalore’   SO

06   17 inch lichtmetalen velgen ‘Manila’ in zwart, glansafwerking   SO

07   18 inch lichtmetalen velgen ‘Köln’ in zwart, glansafwerking   SO

08   18 inch lichtmetalen velgen ‘Nevada’1) in zwart, glansafwerking, Volkswagen R   SO

04

01

05

02

0807

06

03

1) Standaard op de R-Line uitvoering

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht 
afwijken van de werkelijke kleuren van de velgen. 

In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou 
gewenste configuratie.
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Alles voor jouw T-Cross
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

De T-Cross - AccessoiresDe accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.

Bekijk alle accessoires voor jouw  
T-Cross op shop.volkswagen.nl

http://shop.volkswagen.nl
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€ 1.195 € 1.595€ 1.595
02 03 04

01

€ 1.195

01 17 inch Sebring antraciet. De Volkswagen Sebring 17 inch lichtmetalen velgen zijn 
uitgevoerd in galvano grijs en voorzien van Continental zomerbanden. De genoemde prijs  
is inclusief 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2GMCON497 Z49 

02 18 inch Nevada. De Volkswagen Nevada 18 inch lichtmetalen velgen hebben een 
sportief design. De set bestaat uit velgen inclusief Vredestein zomerbanden. De genoemde 
prijs is inclusief 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2GMCON498 FZZ 

03 16 inch Merano winterset. De Volkswagen Merano 16 inch lichtmetalen winterset is 
de perfecte combinatie van veiligheid en stijlvolle vormgeving. De set bestaat uit velgen 
inclusief Continental winterbanden. 
Art.nr. 2GMC5N496 8Z8

04 17 inch Sebring antractiet winterset. De Volkswagen Sebring 17 inch lichtmetalen 
winterset is de perfecte combinatie van veiligheid en stijlvolle vormgeving. De winterset 
bestaat uit velgen inclusief Continental winterbanden.  
Art.nr. 2GMC5N497 Z49

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021. 
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl

http://shop.volkswagen.nl
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05 Nappa eco-lederen interieur. Het Nappa eco- 
lederen interieur oogt en voelt als echt leder omdat 
het materiaal dezelfde structuur heeft. Het Nappa 
eco-leder is licht-, kras- en scheurbestendig, slijtvast, 
ademend en vochtregulerend.

06 Achterbumper beschermfolie transparant. De 
transparante folie beschermt tegen beschadigingen 
bij het in- en uitladen van bagage.
Art.nr. 2GM061197

07 Instapfolie zwart/zilver, voor en achter. De zwarte 
instapfolie zorgt voor een mooie afwerking en biedt 
bescherming tegen krassen en beschadigingen.
Art.nr. 2GM071310

05

07

06

08 Aluminium instaplijst. Deze instaplijsten zorgen voor een mooie 
afwerking en bieden bescherming tegen krassen en beschadigingen die 
kunnen ontstaan bij het in- en uitstappen.
Art.nr. 2GM071303

€ 1.499

€ 129

€ 169

€ 149
08

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl

http://shop.volkswagen.nl
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09 Chromen sierlijst achterklep. De achterklep van je Volkswagen krijgt met deze sierlijst een elegante 
uitstraling, mede dankzij de chroomlook afwerking. Daarnaast beschermt de sierlijst de rand van je achterklep.
Art.nr. 2GM071360

10 Achterbumper beschermlijst. Voorkom beschadiging aan je auto door het in- en uitladen van goederen 
met deze achterbumper beschermlijst. Dankzij de geborstelde RVS look is de beschermlijst zowel functioneel als 
stijlvol. Art.nr. 2GM061195

11 Kofferbakmat. Deze stevige kofferbakmat vormt de optimale bescherming tegen vocht en vuil. Daarnaast 
voorkomen de groeven dat de bagage gaat schuiven.
Variabel bodem art.nr. 2GM061161
Vast bodem art.nr. 2GM061161A

12 Allesdragers. Dakdragers vormen de ideale basis om extra bagage in verschillende vormen en maten mee 
te nemen. Een fietshouder, ski- en snowboardhouder of een ski- en bagagekoffer in verschillende maten zijn 
allemaal gemakkelijk op de allesdragers te monteren. Art.nr. 2GA071151A

13 Trekhaak. Een trekhaak biedt je de mogelijkheid 
tot het gebruik van een fietsendrager, aanhanger of 
caravan.
Trekhaak vast art.nr. 2GM092103B
Trekhaak afneembaar art.nr. PT02 230

€ 119 € 179 € 69,95
09 10 11 13

Vast 
€ 819

Afneembaar
€ 995

€ 239

12

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl

http://shop.volkswagen.nl


Artikelnummer: 1VWBRTCROSS21
Uitgave: Juli 2021
Wijzigingen voorbehouden
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De T-Cross
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.  

Wijzigingen voorbehouden. 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 en fouten voorbehouden. 

4 Jaar Garantie

De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op  
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf  
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.  
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek  
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden  
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

http://volkswagen.nl
https://www.volkswagen.nl/service/infotainment/mobiele-diensten/connectiviteit/we-connect

