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Geleceğin klasiği.
Volkswagen'in zamansız tasarımıyla geleneksel SUV tasarım konseptini bir 

araya getiren T-Cross, şimdiden geleceğin klasiği olmaya aday. Göz alıcı 

çizgileri, tasarımındaki yenilikçi ve modern dokunuşları, günlük işlerinizi 

kolaylaştıran fonksiyonel özellikleri sayesinde T-Cross ile mükemmel bir ikili 

olacaksınız. Günümüzün trendlerini yeniden yorumlayan ve değişime ayak 

uyduran modern bir macerasever ile yola çıkmaya hazır mısınız? 



Türkiye’de sunulan donanım seviyeleri yurtdışı görselleri ile farklılık gösterebilir. T-Cross - Dış donanım 03



Heyecanı
karakterinden geliyor.

01 T-Cross, fonksiyonel ve çok yönlü özellikleriyle günlük yaşamdaki en büyük yardımcınız 
olacak. Açılı gövdesi, geniş radyatör ızgarası, artırılmış yüksekliği ve kompakt crossover 
tasarımıyla her an göz doldurur. Üstelik T-Cross’unuz dekoratif siyah şeritleriyle önden olduğu 
kadar arkadan da oldukça etkileyici bir görünüş sergiler. Çamurlukları ve marşpiyellerdeki siyah 
plastik kaplamalarıysa tüm tasarım ögelerini ön plana çıkarır. T-Cross, reflektör şeritleri ve LED 
stop lambalarıyla arkaya kadar uzanan kesintisiz imzasıyla göz kamaştırır.  L

Life donanım L    Style donanım ST    Opsiyonel donanım O

02 Style donanım seviyesinde standart olarak sunulan
LED Plus farlarla parıldayarak ilerlersiniz. Dinamik bir 
hokey sopası şeklinde entegre edilmiş LED gündüz 
sürüş farları, son derece akılda kalıcı ve çarpıcı bir imza 
niteliğindedir. Yükseltilmiş yan ışıklarla desteklenen
LED stop lambaları ise reflektör özelliği taşır ve
T-Cross’un arkasını tüm genişliği boyunca sarar.  ST

01

02
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Sizin için hazırlanan 
fonksiyonel şıklık.

T-Cross, dik arka camlı klasik crossover tasarımlı bir 
otomobilin ne kadar şık ve sportif olabileceğini gözler 
önüne serer. Ön bölüm, geniş hava girişlerine kusursuz 
bir şekilde entegre olan LED Plus farlar ve krom 
çerçevelerle daha da vurgulanan özel sis farlarıyla 
güçlü bir karakter sergiler.  ST

Life donanım L    Style donanım ST    Opsiyonel donanım O



Ön çamurluklardan başlayarak aracı boydan boya kateden, 
keskin açılı parelel omuz çizgileri sportif görünümü destekler. 
Bu omuz çizgileri arka bölüme hâkim kesintisiz reflektör şeritleri 
ve LED aydınlatmalarıyla dikkat çeken bir ışık imzasına sahip 
koyulaştırılmış spor stop lambalarıyla birleşir. Dik tasarımlı arka 
cam, T-Cross'ta sadece sportif bir öge olarak yer almaz; aynı 
zamanda geniş biçimde açılan bagaj kapağıyla kolay yükleme 
yapılmasını sağlarken arkaya doğru alçalmadan devam eden 
tavan hattıyla arka koltuklarda oldukça yüksek bir baş mesafesi 
sunar.  L
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Life donanım L    Style donanım ST    Opsiyonel donanım O

01

Daha fazla eğlence için katlayın, kaydırın
konfora yer açın.                                                                                     
T-Cross; çok sayıda alışveriş çantası, büyük spor ekipmanlar veya kocaman bavullar için size bol miktarda depolama alanı sunar. 

Daha da önemlisi, arka koltuk sırası ileri-geri olarak kaydırılarak esnek biçimde ayarlanabilir. 

01 Bagaj bölmesinde daha fazla depolama alanı 
kazanmak için arka koltuk sırasını bütün olarak ileriye 
hareket ettirebilir ya da büyük, düz bir yükleme alanı elde 
etmek için arka koltuk sırasını katlayabilirsiniz. Bagaj 
hacmi, arka koltuklar en ön pozisyondayken 455 litreyken 
arka koltuklar katlandığında 1.281 litreye ulaşır. Bunların 
yanı sıra çok sayıda pratik eşya gözü, eşya cebi, bardaklık 
ve orta konsolda yer alan cep telefonu bölmesi de 
yolculuklarınıza konfor katar. Yani T-Cross'ta her zaman 
yolcularınız ve eşyalarınız için daha fazla alan mevcut.  L



02 T-Cross'unuzun yüksek oturma pozisyonuna sahip ön koltukları, çok yönlü ve iyi bir görüş sağlar. Özellikle sık sık uzun nesneler taşıyorsanız tamamen 
katlanır ön yolcu koltuğu arkalığı size daha fazla alan yaratır.  L

02
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Dijital Kokpit Pro ile
her şey gözünüzün önünde.

Life donanım L    Style donanım ST    Opsiyonel donanım O

01 Klasik hız göstergesini mi görmek 
istersiniz yoksa yüksek çözünürlüklü 
navigasyon haritasını mı? Neden 
seçmek zorunda olasınız ki? 
İsteğe bağlı olarak sunulan 10,25" 
boyutundaki dijital gösterge paneli 
“Digital Cockpit Pro“, her ikisini de 
aynı anda görebilmenizi sağlar. Hız 
göstergesi, yakıt tüketimi ve sürüş 
mesafesi gibi klasik ekranların yanı 
sıra ek araç verilerine de aynı anda 
erişmenizi sağlayan çeşitli bilgi 
profilleri arasından seçim yapabilirsiniz. 
Üstelik standart olarak sunulan çok 
fonksiyonlu deri direksiyon üzerinden 
sezgisel biçimde ve hızlıca tüm 
seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.  O

01



Bilgi de eğlence de
ondan sorulur.

02 Siz sadece şarkıya eşlik edin, gerisini radyo ve navigasyon sisteminize bırakın. 
T-Cross standart olarak “Discover Media“ radyo ve navigasyon sistemi ile birlikte 
sunulur. 8" (20,3 cm) boyutundaki TFT renkli ve yakınlık sensörlü dokunmatik ekran, 
kablosuz App-Connect, önde ve arkada 2 adet USB bağlantı noktası (C tipi) ve 6 adet 
hoparlörüyle seyahatleriniz sırasında size eşlik eder.  L

03 Dünyaca ünlü ses komponentleri üreticisi BeatsAudio®’nun 
ses mühendisleri, T-Cross için özel olarak tasarlanan 
“beatsAudio” ses sistemi ile tüm yolcuların birinci sınıf 
bir işitsel deneyim yaşamasını hedefler. Sistemin ana 
parçalarından biri olan ve bagaj bölümünde yer alan geniş 
kapasiteli subwoofer, ürettiği ultra derin bas notaları ile 
içeride yer alan herkesin göğsünün içinde titreşimler yaratır. 
Derin baslar dışındaki tüm ses yelpazesi, 300 Watt gücündeki 
8 kanallı amfi ve 8 adet hoparlörden hassas ve net bir 
biçimde ateşlenir. Profesyonel seviyede akustik ayarlar, müzik 
dinleme alışkanlıklarınızı T-Cross’a taşıyacak.  O

02

03
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Yardımcı pilotunuz 
IQ.DRIVE devrede.

01 IQ.DRIVE sürüş destek sistemi kapsamında isteğe bağlı olarak sunulan 
yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist“ ile donatılan T-Cross'unuz diğer 
tüm özelliklerinin yanı sıra kapasitif direksiyonuyla birlikte sunulur. Temasa 
duyarlı kapasitif direksiyon yüzeyi, kelimenin tam anlamıyla direksiyon 
hâkimiyetinin sizde olup olmadığını algılayabilir. Yarı otonom sürüş asistanı 
“Travel Assist“, monoton ve yorucu yolculuklarda sürüşü ekstra konforlu 
hâle getirir. Özellikle otoyollarda, sizi şeritte ve belirlediğiniz hızda tutarken 
öndeki araçlarla aranızdaki güvenli mesafeyi de korumanızı sağlar.  O

02 T-Cross'ta isteğe bağlı olarak sunulan adaptif hız sabitleyici “ACC”, 
sürücü tarafından önceden belirlenen azami hızın aşılmasını önler ve öndeki 
araçla minimum mesafenin korunmasını sağlar.  O

Opsiyonel Donanım O

01

02

Volkswagen’in tüm akıllı sürüş destek sistemlerini ifade eden 

IQ.DRIVE, mevcut özelliklerin yanı sıra yeni geliştirilecek 

sistemleri de kapsar. 



03 Şerit değiştirme asistanı “Side Assist“, kör 
noktanızdaki araçları görmeniz için dış aynada 
yer alan LED göstergeyle sizi bilgilendirir. 
Ayrıca şerit takip asistanı “Lane Assist“ ile 
birlikte düzeltici direksiyon müdahalesiyle şerit 
değiştirmeden önce sizi uyarabilir. Bu sistemle 
birlikte sunulan arka trafik uyarısı “Rear Traffic 
Alert” ise 15 km/s hızdan itibaren park edilen 
yerden geriye doğru çıkarken başka bir aracın 
arkadan yaklaşması durumunda önce sizi uyarır; 
uyarıyı yanıtlamazsanız sistem, fren müdahalesiyle 
çarpışmayı önleyebilir.  O

04 Park asistanı “Park Assist” aracınızı otomatik olarak 
yola paralel ya da dik biçimde park etmenize yardımcı 
olur. Ayrıca Park Assist sayesinde paralel biçimde 
park ettiğiniz alandan otomatik olarak çıkabilirsiniz. 
Sistem, sürücüye uygun park alanına ideal biçimde 
park edebilmek için optimum olarak hafif direksiyon 
hareketleriyle destek olur. Bu esnada park boşluğunun 
ölçümünü, başlangıç pozisyonunun belirlenmesini ve 
direksiyon hareketlerinin kumandasını otomatik olarak 
“Park Assist” kontrol eder. Sürücüye ise sadece gaza 
ve fren basmak kalır. T-Cross’un hâkimiyeti her zaman 
sürücüye aittir ve sürücü dilediği an sistemi devre dışı 
bırakabilir.  O

03

04
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Dekor seçenekleri ve 
koltuk döşemeleri

01 “Pineapple” iç dekor  L

02 “Lizard” iç dekor  ST

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 

0201

Life donanım L    Style donanım ST    Opsiyonel donanım O



01 02

01 Kumaş koltuk döşemesi “Life” titan siyahı  L

02 Kumaş koltuk döşemesi “Style” titah siyahı/kahve  ST
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Renk ve
jant seçenekleri

Standart renk S    Opsiyonel O  

Saf Beyaz opak 0Q S Ascot Gri metalik 6U S Turkuaz metalik 0Z O

Refleks Gümüş metalik 8E OResif Mavi metalik 0A O Duman Gri metalik 5W O Derin Siyah sedefli 2T O

Tropik Turuncu  metalik 4M O

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 



01 16" “Belmont” alüminyum alaşımlı jant  LF

02 17" “Chesterfield” alüminyum alaşımlı jant  ST

03 17" “Manila” alüminyum alaşımlı jant  O

04 17" “Bangalore” alüminyum alaşımlı jant  O

05 18" “Funchal” alüminyum alaşımlı jant  O

06 18" “Funchal” alüminyum alaşımlı jant metalik gri  O

07 18" “Köln” alüminyum alaşımlı jant  O

04

0705 06

01 02 03

Jantlar aynı araç üzerinde örnek olarak gösterilmiştir, model donanım seviyelerine göre aradığınız jantın bulunma durumu değişiklik gösterebilir.

Life donanım L    Style donanım ST    Opsiyonel donanım O
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Teknik özellikler

*Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir. Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler, araç sürme alışkanlığı ve
teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir.

VOLKSWAGEN T-CROSS 1,0 lt TSI 110 PS Manuel 1,0 lt TSI 110 PS DSG

Motor tipi 3 silindir benzinli motor 3 silindir benzinli motor
Motor hacmi, lt/cm3 1,0/999 1,0/999
Maks. güç, kW (PS) dv/dk 81 (110)/5500 81 (110)/5500
Maks. tork, Nm dv/dk 200 Nm/2000-3000 200 Nm/2000-3000
Karışım sistemi Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon
Vites kutusu 6 İleri Manuel 7 ileri DSG

BOYUTLAR

Uzunluk, mm 4120 4120
Genişlik, mm 1784 1784
Yükseklik, mm 1584 1584
Aks mesafesi, mm 2551 2551
İz genişliği, ön/arka, mm 1534/1516 1534/1516
Yakıt tankı, lt 40 40
Bagaj kapasitesi, lt 385/455 385/455
Boş ağırlık, kg 1270 1290

HIZLANMALAR

0-100 km/s sn 10,8 11,3
Maks. hız, km/s 189 189

YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km ((AT) 715/2007)*

Şehir içi 5,7-6,0 5,9-6,2
Şehir dışı 3,8-4,9 4,0-4,8
Genel 4,4-5,4 4,7-5,3
CO2 emisyonu, g/km 102-123 108-122



VOLKSWAGEN T-CROSS
1,0 lt TSI 110 PS

Life
1,0 lt TSI 110 PS

Style

İç donanım
1/3-2/3 oranında asimetrik katlanabilir arka koltuklar S S
Yatay sürgülü, ileri-geri hareket edebilir arka koltuklar S S
“Life” kumaş koltuk döşemesi S -
“Style” kumaş koltuk döşemesi - S
“Pineapple” iç dekor S -
“Lizard” iç dekor - S
Ambiyans aydınlatması - S
Yükseklik ayarlı ön koltuk başlıkları S S
Ön koltuk arkalarında harita cepleri S S
Sürücü ve ön yolcu koltuğu altında ilave eşya saklama gözleri S S
Çok fonksiyonlu deri direksiyon S S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları S* S
Deri el freni ve vites topuzu S S
Elektrikli ön, arka camlar S S
Ön ve arkada 2 adet okuma lambası S S
Önde 2 adet bardak tutucu S S
Çift kademeli bagaj zemini S S
Bagaj bölümü aydınlatması S S
“Discover Media” radyo ve navigasyon sistemi (Türkçe dil seçenekli, 8,0" renkli dokunmatik ekran) S S
Bluetooth'lu mobil bağlantı arayüzü S S
Önde ve arkada çift USB girişi (type-C) S S
Kablosuz App-Connect S S
6 adet hoparlör S S

Donanım özellikleri

*Direksiyon üzerinde vites kumandası sadece DSG şanzımanlı T-Cross versiyonlarında sunulmaktadır.
T-Cross -  Teknik ve donanım özellikleri 19



Donanım özellikleri
VOLKSWAGEN T-CROSS

1,0 lt TSI 110 PS
Life

1,0 lt TSI 110 PS
Style

Dış donanım
6J x 16" “Belmont” alüminyum alaşımlı jantlar, 205/60 R16 lastikler S -
6,5J x 17" “Chesterfield” alüminyum alaşımlı jantlar, 205/55 R17 lastikler - S
Yer tasarruflu stepne S S
Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar S S
Gövde rengi yan aynalar ve kapı kolları S S
Gövde rengi ön, arka tampon S S
Siyah tavan rayları S -
Gümüş tavan rayları - S
Ön radyatör ızgarasında dekoratif krom çıta S S
Ön sis farları çevresinde ilave dekoratif krom kaplama - S
%65 karartılmış arka ve arka yan camlar - S
Yan camların altında dekoratif krom çıta - S
Ön sis farları ve statik dönüş farları - S
Halojen ön farlar S -
LED “Performance” farlar ve LED gündüz sürüş farları - S
LED gündüz sürüş farları S -
LED stop lambaları S S
Arka sis lambası S S
Üçüncü stop lambası S S
Konfor
Far yükseklik ayarı S -
Otomatik far yükseklik ayarı - S
Hız sınırlayıcı “Speed Limiter” S S
Hız sabitleyici “Cruise Control” S S
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü S S
Manuel klima “Climatic” S -
Çift bölgeli, dokunmatik kontrol panelli tam otomatik klima “Climatronic” - S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası S S



VOLKSWAGEN T-CROSS
1,0 lt TSI 110 PS

Life
1,0 lt TSI 110 PS

Style

Eve geliş, evden çıkış fonksiyonu “Coming Home, Leaving Home” S S
Otomatik yanan kısa farlar S S
Toz ve polen filtresi S S
Yükseklik ayarlı ön koltuklar S S
Yan destekleri artırılmış “Comfort” ön koltuklar - S
Park mesafe sensörleri (ön, arka) S S
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S
Yağmur sensörü S S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S S
Güvenlik
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S S
Elektronik Motor Çekiş Kontrolü (MSR) S S
Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDL) S S
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) S S
Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) S S
Eğim Kalkış Asistanı “Hill Hold” S S
Dinamik Direksiyon Önerisi (DSR) S S
İkincil Çarpışma Freni “Multi Collision Brake” S S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S
Manevra frenleme fonksiyonu S S
Disk frenler (ön, arka) S S
Arkada 3 adet koltuk başlığı S S
Hıza duyarlı elektro-mekanik servo direksiyon S S
Lastik basınç uyarısı S S
Cam yıkama suyu düşük seviye ikazı S S
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakma özelliği S S
Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları S S
Perde hava yastıkları S S
Yorgunluk tespit sistemi “Fatigue Detection” S S

T-Cross - Donanım özellikleri 21



Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Tel: (0262) 676 90 90
www.vw.com.tr

Bu katalog 2022 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm 
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (14.03.2022) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da 
numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış 
olup Türkiye’de sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, 
ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen 
Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 

T-Cross

instagram.com/vwturkiyefacebook.com/vwturkiye youtube.com/vwturkiye

Volkswagen dünyasını
daha yakından
tanımak için
tek yapmanız
gereken QR kodu
taratmak.


