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Ξεχωριστό
από κάθε άποψη.
Το T-Cross είναι τόσο πολύπλευρο όσο και οι άνθρωποι για τους οποίους 

κατασκευάστηκε. Για ανθρώπους που δεν τους αρέσει να μπαίνουν σε  

καλούπια, γιατί είναι κάτι παραπάνω, γιατί θέλουν κάτι παραπάνω και γιατί 

παίρνουν κάτι παραπάνω. Αφήστε να σας εντυπωσιάσει ένα αυτοκίνητο 

που είναι πέρα από τα συνηθισμένα όρια και ξεχωρίζει από κάθε άποψη. 

Ακριβώς όπως και εσείς.

Το T-Cross Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Η καθημερινότητα μπορεί
να είναι τόσο ξεχωριστή.
Ξεχάστε τη ρουτίνα! Με το T-Cross αφήνετε πίσω την καθημερινότητα. Αυτό 

φαίνεται αμέσως με την πρώτη ματιά χάρη στον πλούσιο εξοπλισμό και τις 

σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Και όσο περισσότερο χρόνο περνάτε στο T-Cross, 

τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεται η επιλογή σας.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Εξωτερικό & Σχεδίαση

01 Από σας εξαρτάται με ποιες ζάντες θα εντυπωσιάζει πιο πολύ το T-Cross σας. 
Διότι εσείς καλείστε να πάρετε την τελική απόφαση, επιλέγοντας από την ευρεία 
γκάμα ζαντών. Για παράδειγμα, με τις ζάντες αλουμινίου 18" «Nevada». Π

02 Γίνετε το «φωτεινό» παράδειγμα στον δρόμο: Οι προβολείς LED του T-Cross 
ξεχωρίζουν λόγω της χαρακτηριστικής μορφής τους, ιδιαίτερα τα ενσωματωμένα 
φώτα ημέρας LED σε σχήμα μπαστουνιού χόκεϊ. Αυτό που προσελκύει ιδιαίτερα τα 
βλέμματα, είναι οι επιχρωμιωμένοι δακτύλιοι της μεσαίας σκάλας φώτων στον 
προφυλακτήρα. ST Π

03 Απολαύστε τη μοντέρνα σχεδίαση του T-Cross σας. Το πίσω μέρος, με την  
ξεχωριστή λωρίδα ανάκλασης και τα πίσω φώτα LED αφήνει εγγυημένα μια ανεξί-
τηλη εντύπωση. Β

Το T-Cross – Εξωτερικό & Σχεδίαση

Βασικός εξοπλισμός Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Προσωπική έκφραση  
με χρώμα. 

Με το πακέτο σχεδίασης «Energetic Orange» το T-Cross αποκτά ακόμη πιο 

έντονη παρουσία. Ακριβώς η σωστή επιλογή για όλους όσοι δίνουν ιδιαί-

τερη σημασία στην εξατομίκευση και στον χαρακτήρα. Χρειάζεται θάρρος! 

Επιλέξτε να βρίσκεστε έξω από τα συνηθισμένα. Π

Το T-Cross – Πακέτο σχεδίασης «Energetic Orange»

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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13Το T-Cross – Πακέτο σχεδίασης «Energetic Orange»

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Πακέτο σχεδίασης
«Energetic Orange»

01 Οι ζάντες αλουμινίου 18" «Köln» σε χρώμα Πορ-
τοκαλί Hot για το T-Cross Style, κάνουν ακόμη πιο 
εντυπωσιακή την εξωτερική εμφάνιση. Π

02 Η επένδυση για το μεσαίο τμήμα και τα εσωτερι-
κά των καθισμάτων είναι σε πορτοκαλί απόχρωση και 
Ceramique – ένας νεανικός και ελκυστικός συνδυα-
σμός. Έτσι, στα άνετα σπορ καθίσματα, τα χρώματα 
αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο. Π

03 Εντυπωσιακό: Το διακοσμητικό στοιχείο 
«Transition» με σχεδίαση 3D σε Πορτοκαλί Energetic 
και γκρι, είναι επίσης ένα απόλυτο Highlight σχεδία-
σης. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Πακέτα σχεδίασης

03 Σας αρέσουν τα απλά χρώματα και το σπορ στιλ; Τότε το προαιρετικό πακέτο 
σχεδίασης «Black» ταιριάζει ιδανικά σε εσάς: Με πινελιές στο εσωτερικό, όπως το 
ντεκόρ σε γυαλιστερό μαύρο και γκρι, κάθε διαδρομή στο T-Cross σας αφήνει μια 
ανεξίτηλη εντύπωση. Π

02  Η δύναμη της φύσης. Αν αυτό είναι το μότο σας, τότε συνιστάται η επιλογή 
του προαιρετικού πακέτου σχεδίασης «Bambus Garden Green». Η κεντρική λωρί-
δα και οι εσωτερικές πλευρές των καθισμάτων σε συνδυασμό τιρκουάζ και Γκρι 
Platinum αποχρώσεων, και το ντεκόρ «Transition» με σχεδίαση 3D σε γυαλιστερό 
μαύρο και γκρι, μεταδίδουν μια φυσική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Π

04 Σας αρέσει η σπορ πολυτέλεια; Τότε το πακέτο σχεδίασης «Penny Copper»  
είναι η σωστή επιλογή για εσάς. Στην απόχρωση Penny Copper εντυπωσιάζουν οι 
ζάντες 17" «Bangalore» και τα καλύμματα καθρεφτών, ενώ στο εσωτερικό η ακτίνα 
του τιμονιού και και το πλαίσιο της κεντρικής κονσόλας σε γυαλιστερό χάλκινο 
χρώμα τραβούν τα βλέμματα. Π

Το T-Cross – Πακέτα σχεδίασης

01 Το T-Cross έχει τόσες πολλές μορφές, όσο κανένα άλλο: Με τα πακέτα σχεδία-
σης «Black», «Energetic Orange» και «Bambus Garden Green» από τη γραμμή 
εξοπλισμού Life και το πακέτο σχεδίασης «Penny Copper» για τη γραμμή εξοπλι-
σμού Style του χαρίζετε απαράμιλλη εμφάνιση. Π

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Ταιριάζει σε όσους  
δεν συμβιβάζονται.
Με το T-Cross Style δεν θα χρειαστεί να κάνετε κανέναν συμβιβασμό,  

διότι αυτή η έκδοση σας προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης καθώς και 

πολλά οπτικά Highlights.

Το T-Cross – T-Cross Style

Βασικός εξοπλισμός T-Cross B Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

01 Το T-Cross Style σάς εξασφαλίζει υψηλή άνεση 
για παράδειγμα, με τα εμπρός σπορ καθίσματα Comfort 
που προστατεύουν την πλάτη. Χάρη στο αυτόματο 
σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic» που  
ανήκει στον βασικό εξοπλισμό, είστε ιδανικά προε- 

τοιμασμένοι για κάθε εποχή. Ο κρυφός φωτισμός 
Ambiente δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και 
συνδυάζεται ιδανικά με τα διακοσμητικά «Lizard», με 
γυαλιστερά καλύμματα στην κεντρική κονσόλα. ST

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147

Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.
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Μαγνητίζει τα  
βλέμματα.
Με το T-Cross Life είναι απόλυτα φυσιολογικό να μαγνητίζετε τα  

βλέμματα των γύρω σας, διότι δύσκολα παραβλέπει κανείς τα στοιχεία 

της έκδοσης αυτής.

Το T-Cross – T-Cross Life

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

02 Το προαιρετικά διαθέσιμο ορθοπεδικό στήριγμα 
μέσης εξασφαλίζει άνεση κατά τη διάρκεια της δια-
δρομής και συμβάλλει σε μια βέλτιστη στάση καθί-
σματος. Ιδιαίτερα κατά τις μεγάλες διαδρομές, το  

01 Στην έκδοση Life θα αισθάνεστε αμέσως ευχάρι-
στα. Τα διακοσμητικά στοιχεία «Pineapple» κάνει πιο 
ξεχωριστό το εσωτερικό ενώ στοιχεία όπως το σύ-
στημα κλιματισμού, το δερμάτινο πολυλειτουργικό  

τιμόνι, καθώς και η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 
«Plus» κάνουν κάθε διαδρομή με το αυτοκίνητο μια 
ξεχωριστή εμπειρία. LF

ορθοπεδικό στήριγμα μέσης αποφορτίζει τους μύες 
της πλάτης και προστατεύει τη σπονδυλική στήλη. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Εντυπωσιάζει, ήδη
από τον βασικό εξοπλισμό.
Με μια πληθώρα στοιχείων ήδη από τον βασικό εξοπλισμό, το T-Cross  

είναι είναι ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει και εντυπωσιάζει. Όπως ακριβώς 

και όσοι το επιλέγουν.

01 Εξασφαλίστε για σάς ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας: Πολλά χαρακτηριστικά, 
όπως ο συρόμενος πίσω πάγκος καθισμάτων, το το σύστημα Infotainment «Ready 
2 Discover» και η λειτουργία διατήρησης λωρίδας «Lane Assist», συμβάλλουν στην 
άνεση και στην ασφάλειά σας. Β

02 Αν συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό, λαμβάνετε υποστήριξη μέσω του ενσωμα-
τωμένου συστήματος κλήσης ανάγκης Emergency Call Service. Σε περίπτωση  
ατυχήματος, το T-Cross πραγματοποιεί επικοινωνία χειροκίνητα με το πάτημα ενός 
κουμπιού ή αυτόματα με τον τοπικό υπεύθυνο του κέντρου επιχειρήσεων για την 
προώθηση σημαντικών πληροφοριών στην υπηρεσία διάσωσης, στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων του συστήματος. Β

To T-Cross – T-Cross

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Ιδανικός συνοδός  
για όλους. 
Ιδανικός συνοδός για κάθε βόλτα, ευέλικτο, αξιόπιστο και έτοιμο  

για σχεδόν κάθε περιπέτεια. Καλωσορίσατε στο T-Cross.

01 Στα εμπρός καθίσματα, η ψηλή θέση καθίσματος σάς διευκολύνει κατά την 
επιβίβαση και την αποβίβαση και εξασφαλίζει καλή περιμετρική ορατότητα. Και η 
πλήρως αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού σάς παρέχει χώρο, ιδιαίτε-
ρα όταν μεταφέρετε μακριά και συμπαγή αντικείμενα.¹⁾ LF ST

02 Με τον πρωτοποριακό Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων «Active 
Info Display» 10,3", απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα ενός πίνακα οργάνων που 
σας παρέχει ό,τι πληροφορία θέλετε. Είτε πρόκειται για τον χάρτη πλοήγησης σε 
όλη την οθόνη, τις ενδείξεις πολυμέσων ή το κοντέρ σε ψηφιακή προβολή. Π

To T-Cross – Εξατομίκευση

1) Παρακαλούμε, φροντίστε ώστε το φορτίο να είναι πάντα ασφαλισμένο σωστά.

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147



01 02
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Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Βάλτε τον αυθορμητισμό
στο πρόγραμμα.
Η ζωή δεν χρειάζεται να είναι πάντα προγραμματισμένη. Με το T-Cross 

μπορείτε άνετα να εκφράσετε τον αυθορμητισμό σας. Με τον συρόμενο 

πάγκο πίσω καθισμάτων, το πλήρως αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού 

και συνολικό όγκο χώρου αποσκευών έως 1.243 λίτρα, το T-Cross είναι 

πάντα έτοιμο, ακόμη και για όσα δεν έχετε σχεδιάσει. LF ST

02 Στο T-Cross έχετε άφθονο αποθηκευτικό χώρο 
και μεγάλο βαθμό ευελιξίας, καθώς ο συρόμενος 
πίσω πάγκος καθισμάτων προσαρμόζεται εύκολα στις 
επιθυμίες σας. Μπορείτε να τον μετακινήσετε προς τα 
εμπρός για να αποκτήσετε πρόσθετο χώρο για τις 
αποσκευές και τα ψώνια σας, ή να αναδιπλώσετε πλή-
ρως ή ασύμμετρα τα καθίσματα σε μια επίπεδη επι-
φάνεια φόρτωσης. Εσείς αποφασίζετε.¹⁾ Β

01 Το πρακτικό Jumbobox ανάμεσα στα εμπρός κα-
θίσματα είναι κάτι περισσότερο από ένα ρυθμιζόμενο 
υποβραχιόνιο. Προσφέρει χώρο για πολλά πράγματα 
της καθημερινότητας, για παράδειγμα, μαντιλάκια ή 
αναψυκτικά. Άνετο και για τους επιβάτες των πίσω 
καθισμάτων: στο πίσω μέρος του Jumbobox βρίσκο-
νται 2 υποδοχές USB. LF ST

1)  Παρακαλούμε, φροντίστε ώστε το φορτίο να είναι πάντα ασφαλισμένο 
σωστά.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147



29Το T-Cross – Συνδεσιμότητα & Infotainment

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Το Smartphone συναντά 
το smart αυτοκίνητο.
Το T-Cross συνεννοείται ιδανικά με το Smartphone σας, χάρη στις  

δυνατότητες συνδεσιμότητας που διαθέτει. Επίσης, με περαιτέρω πρό-

σθετα στοιχεία, όπως τον Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων 

Active Info Display, σάς δίνει προπαντός ένα πράγμα: την ευχάριστη  

αίσθηση ότι βρίσκεστε στο σωστό αυτοκίνητο. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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31Το T-Cross – Συνδεσιμότητα & Infotainment

02 Θέλετε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές 
Smartphone σας με ασφάλεια και άνεση στο όχημά 
σας; Χάρη στο App-Connect³⁾ είναι πιο εύκολο από 
ποτέ. Σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε επιλεγμέ-
νες εφαρμογές εύκολα και άμεσα στο Volkswagen 
σας. Αυτά μεταδίδονται στην οθόνη του συστήματος 
Infotainment και ο χειρισμός τους μπορεί να γίνει 
άνετα και συνοπτικά στο οπτικό πεδίο σας. Έτσι γίνε-
ται εξαιρετικά εύκολο να αποκτήσετε πρόσβαση π.χ. 
σε μουσική, ειδήσεις, χάρτες ή ηχητικά βιβλία. Η 
Volkswagen παρέχει δύο διεπαφές για την σύνδεση 
Smartphone με πολλές δυνατότητες: Apple CarPlay™ 
και Android Auto™ της Google. Η χρήση τους είναι 
ιδιαίτερα εύκολη και αρχικά δίνεται η δυνατότητα 
ασύρματης σύνδεσης μόνο για το Apple CarPlay™, για 
τα συστήματα πλοήγησης «Ready 2 Discover» και 
«Discover Media». Για αυτά τα συστήματα πλοήγησης 
μπορείτε να αγοράσετε εκ των υστέρων και να εγκα-
ταστήσετε πολύ εύκολα το App-Connect μέσω του  
In-Car Shop²⁾ του οχήματός σας. Β

03 Η προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου 
«Comfort» καθιστά εφικτές τις χαλαρές συνομιλίες 
κατά την οδήγηση. Ιδιαίτερα πρακτική είναι η ενσω-
ματωμένη αποθηκευτική θήκη με επαγωγική λειτουρ-
γία φόρτισης και επαγωγική σύνδεση στην εξωτερική 
κεραία, που εξασφαλίζει λήψη χωρίς παρεμβολές στη 
λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Ο χειρισμός της μπο-
ρεί να γίνει μέσω της ένδειξης πολλαπλών λειτουργιών 
του πολυλειτουργικού τιμονιού ή επίσης μέσω της 
οθόνης αφής το συστήματος infotainment. Π  

04 Με το «Streaming & Internet»⁴⁾, ⁵⁾ απολαμβάνετε 
στο T-Cross σας την αγαπημένη σας μουσική, όπου  
κι αν βρίσκεστε. Για το streaming μουσικής αρκεί να 
συνδεθείτε μόνο μία φορά με τα ήδη υπάρχοντα στοι-
χεία πρόσβασής σας, όπως π.χ. του Apple Music. Κατό-
πιν λαμβάνετε πρόσβαση χωρίς τη χρήση εξωτερικής 
συσκευής. Με την υπηρεσία Διαδικτυακό Ραδιόφωνο 
έχετε όλα τα πλεονεκτήματα του διαδικτυακού ραδιο-
φώνου στο όχημα – για παράδειγμα η αναζήτηση και 
η live αναπαραγωγή των σταθμών γίνεται παιχνιδάκι. 
Το ενσωματωμένο WLAN-Hotspot παρέχει σε εσάς 
και τους συνεπιβάτες σας επιπλέον σταθερή σύνδεση 
στο Internet και επιτρέπει το σερφάρισμα για έως και 
οκτώ συσκευές.⁶⁾ Π

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

01 Η είσοδός σας στις ψηφιακές υπηρεσίες της 
Volkswagen και η απευθείας σύνδεση με το όχημά 
σας ονομάζεται We Connect.¹⁾ Μετά την αρχική ενερ-
γοποίηση και εγγραφή με το δικό σας Volkswagen ID, 
είσαστε πλήρως δικτυωμένος στο T-Cross σας χάρη 
στην κάρτα SIM και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
δωρεάν πολλές πρακτικές και καινοτόμες online υπη-
ρεσίες. Το We Upgrade²⁾ σας επιτρέπει να αγοράσετε 
εύκολα, αν το επιθυμείτε, πρόσθετες λειτουργίες 
απευθείας στο όχημά σας ή μέσω του Webshop. Επι-
πλέον, το T-Cross σας είναι αναβαθμίσιμο²⁾. Στο In-Car 
Shop μπορείτε να εξοπλίσετε το T-Cross σας με πρό-
σθετες λειτουργίες και έτσι να ενεργοποιήσετε για 
παράδειγμα την πλοήγηση ή τον φωνητικό χειρισμό 
εκ των υστέρων, αν το επιθυμείτε. Π

Συνδεσιμότητα
Με το Smartphone σας είστε σχεδόν πάντα online. Γιατί όχι και με το T-Cross σας; Το We Connect¹⁾ κάνει την  

καθημερινότητά σας λίγο πιο απλή και σας οδηγεί πιο ξεκούραστα στον προορισμό σας. Πολύ σύντομα δεν θα 

θέλετε να χάσετε τις χρήσιμες πληροφορίες πραγματικού χρόνου και τις πρακτικές λειτουργίες. Π

 1)  Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρό-
σβασης στο We Connect. Επίσης πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συμβόλαιο We Connect ή We Connect Plus με τη Volkswagen AG. Για 
το We Connect Plus έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση του οχήματος, για την εγγραφή του οχήματος στο portal.volkswagen-we.com και 
για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. Λάβετε υπόψη τις πρόσθετες υποδείξεις στο 
πίσω μέρος αυτού του καταλόγου.

2)  Για τη χρήση των προϊόντων «We Upgrade» απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο We Connect και η πι-
στοποίησή σας ως βασικός χρήστης, δηλ. η σύνδεση του λογαριασμού σας με το συγκεκριμένο όχημα. Επιπλέον είναι απαραίτητο το όχημά σας να 
διαθέτει τις απαιτούμενες για το εκάστοτε «We Upgrade» τεχνικές λειτουργίες και ρυθμίσεις hardware. Ο βασικός χρήστης μπορεί να δει τις δια-
θέσιμες λειτουργίες «We Upgrade» για το εκάστοτε όχημα στο Web- ή In-Car Shop. Θα διατεθεί αργότερα.

3)  Το App-Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες Apple CarPlay™ και Android Auto™. Για να αποφεύγεται η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, 
κατά τη διάρκεια της οδήγησης μπορούν να ξεκινήσουν μόνο πιστοποιημένες εφαρμογές. Σχετικά με αυτό προσέξτε επίσης ότι κάποιες εφαρμογές 
δεν παρέχονται για όλες αυτές τις τεχνολογίες, και η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. 
Πληροφορίες συμβατότητας για Smartphone θα βρείτε στο volkswagen.de/mobiltelefon, όπως επίσης και για Apple CarPlay™ στο apple.com/de/
ios/carplay και για Android Auto™ στο android.com/intl/de_de/auto. 

4)  Η χρήση των υπηρεσιών Streaming απαιτεί ιδιωτικό υπόλοιπο δεδομένων (πακέτα δεδομένων μέσω eSIM ή WLAN-Tethering) και προϋποθέτει 
έναν υπάρχοντα λογαριασμό στην εκάστοτε υπηρεσία Streaming.

5)  Για τη χρήση των υπηρεσιών «Streaming & Internet», καθώς και του WLAN-Hotspot μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Διαδικτυακού 
Ραδιοφώνου και Streaming Media με μια κινητή συσκευή (π.χ. ένα smartphone), με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη δυνατότητα λειτουργίας ως 
Wi-Fi hotspot. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο στο πλαίσιο μιας υφιστάμενης ή μεμονωμένης σύμβασης 
κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχό σας κινητής τηλεφωνίας και μόνον εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου κινητής τηλε-
φωνίας. Λόγω της λήψης πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τιμολογίου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα 
κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής).

6) Στην εικόνα εμφανίζεται το Passat.

(χωρίς εικόνα) Με τις υπηρεσίες πλοήγησης του  
We Connect Plus¹⁾ λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο 
πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κίνηση. Χάρη 
στον έξυπνο online υπολογισμό διαδρομής, ακολου-
θείτε τη βέλτιστη διαδρομή και η online ενημέρωση 
χαρτών διασφαλίζει ότι οι χάρτες παραμένουν πάντα 
ενημερωμένοι. Το streaming μέσων και το διαδικτυα-
κό ραδιόφωνο επίσης προσφέρουν προηγμένη ψυχα-
γωγία στο σύστημα Infotainment. Έτσι απολαμβάνετε 
την αγαπημένη σας μουσική, ζωντανές εκπομπές και 
Podcast, όπου και αν βρίσκεστε. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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07 Δεν σάς αρέσει η μουσική χωρίς μπάσα; Το ηχοσύστημα BeatsAudio™ των ει-
δικών σε θέματα ήχου σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε σε κάθε θέση του T-Cross, 
ήχο άριστης ποιότητας. Τις δονήσεις εξασφαλίζει το πρόσθετο Subwoofer³⁾ με τα 
εξαιρετικά χαμηλά μπάσα του. Όλα τα ηχεία τροφοδοτούνται από έναν 8-κάναλο 
ενισχυτή με ισχύ 300 Watt, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός, ώστε να συναρπάσει 
και να ενθουσιάσει εσάς και τους συνεπιβάτες σας. Π

(χωρίς εικόνα) Το ηχοσύστημα «Ready 2 Discover» με υπηρεσίες «Streaming & 
Internet» και έγχρωμη οθόνη TFT 8" (20,3 cm), σας προσφέρει κορυφαία ψυχαγω-
γία και ενημέρωση. Με την ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+ στον βασικό εξοπλι-
σμό απολαμβάνετε αθόρυβη λήψη χωρίς σύνδεση στο Internet. Εκτός αυτού το 
«Ready 2 Discover» είναι αναβαθμίσιμο και μπορείτε να το μετατρέψετε σε ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης. Την αναβάθμιση για την πλοήγηση⁴⁾ μπορείτε 
εύκολα να την πραγματοποιήσετε εσείς, μέσω του διαθέσιμου στο όχημά σας  
In-Car Shop ή μέσω του We Connect Webshop στο shop.volkswagen-we.com, 
εφόσον το επιθυμείτε. B

Το T-Cross – Συνδεσιμότητα & Infotainment

Βασικός εξοπλισμός T-Cross B Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

05 Το σύστημα πλοήγησης «Discover Media» για το 
ηχοσύστημα «Ready 2 Discover» αυξάνει την άνεση, 
καθώς περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8" 
(20,3 cm) με αισθητήρες προσέγγισης και εγκατεστημέ-
νο υλικό χαρτών. Επίσης, το σύστημα διαθέτει αναγνώ-
ριση σημάτων κυκλοφορίας, δύο θύρες USB (Type C)  
καθώς και σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα. 
Και με τις Online υπηρεσίες We Connect¹⁾ είστε βέλτι-
στα δικτυωμένοι ακόμη και καθ’ οδόν. Π

Infotainment

 1)  Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect απαιτούνται ένας λογαρια-
σμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κω-
δικό πρόσβασης στο We Connect. Επίσης πρέπει να συνάψετε online 
ένα ξεχωριστό συμβόλαιο We Connect ή We Connect Plus με τη 
Volkswagen AG. Για το We Connect Plus έχετε χρόνο 90 ημερών μετά 
την παράδοση του οχήματος, για την εγγραφή του οχήματος στο 
portal.volkswagen-we.com και για τη χρήση των υπηρεσιών για την 
πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. Λάβετε 
υπόψη σας τις πρόσθετες υποδείξεις στο οπισθόφυλλο του καταλόγου.

2)  Το App-Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες Apple CarPlay™ και 
Android Auto™. Για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού, κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης μπορούν να ξεκινήσουν μόνο πιστοποιημέ-
νες εφαρμογές. Λάβετε σχετικά με αυτό επίσης υπόψη ότι κάποιες 
εφαρμογές δεν παρέχονται για όλες αυτές τις τεχνολογίες, και η δια-
θεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να είναι διαφορετική, 
ανάλογα με την εκάστοτε χώρα. Πληροφορίες συμβατότητας για 
Smartphone θα βρείτε στο volkswagen.de/mobiltelefon, όπως και για 
Apple CarPlay™ στο apple.com/de/ios/carplay και για Android Auto™ 
στο android.com/intl/de_de/auto.

3)  Με τοποθετημένο Subwoofer ο όγκος του χώρου αποσκευών είναι 
375 λίτρα.

4)  Για τη χρήση των προϊόντων «We Upgrade» απαιτούνται ένας λογα-
ριασμός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο We Connect 
και η πιστοποίησή σας ως βασικός χρήστης, δηλ. η σύνδεση του λογα-
ριασμού σας με το συγκεκριμένο όχημα. Επιπλέον είναι απαραίτητο το 
όχημά σας να διαθέτει τις απαιτούμενες για το εκάστοτε «We Upgrade» 
τεχνικές λειτουργίες και ρυθμίσεις hardware. Ο βασικός χρήστης μπο-
ρεί να δει τις διαθέσιμες λειτουργίες «We Upgrade» για το εκάστοτε 
όχημα στο Web ή στο In-Car Shop. Θα διατεθεί αργότερα.

06 Το σύστημα πλοήγησης «Discover Pro» με τις 
mobile online υπηρεσίες We Connect¹⁾ είναι διαισθη-
τικά και άνετα χειριζόμενο χάρη στην έγχρωμη οθόνη 
αφής TFT μεγέθους 9,2" (23,4 cm) με τις λειτουργίες 
gesture control και voice control. Η αρχική οθόνη 
μπορεί να διαμορφωθεί και να ρυθμιστεί εξατομικευ-
μένα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το σύστημα δια-
θέτει εκτός αυτού αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας 
καθώς και την εφαρμογή App-Connect²⁾, που λειτουρ-
γεί και ασύρματα για το Apple CarPlay™ και το Android 
Auto™. Τα οκτώ ηχεία παρέχουν άριστη ηχητική 
εμπειρία ενώ για τέλειο σήμα φροντίζει η ψηφιακή 
ραδιοφωνική λήψη μέσω DAB+. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Ακολουθήστε
τη δική σας πορεία.
Σάς αρέσει να ακολουθείτε τον δικό σας δρόμο; Το T-Cross σάς υποστηρί-

ζει σε αυτό. Με πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης IQ. Drive, όπως η 

υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας «Lane Assist», μένετε 

σταθεροί στην πορεία σας, καθώς σάς βοηθά να αντιμετωπίζετε κρίσιμες 

καταστάσεις ή ακόμη και να τις αποφεύγετε τελείως.

Το T-Cross – IQ. DriveΚατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Το IQ.DRIVE αντιπροσωπεύει για τη Volkswagen όλα τα έξυπνα συστήμα-

τα υποβοήθησης οδηγού. Όλα όσα διαθέτουμε ήδη, όσα σχεδιάζουμε για 

αύριο και όσα ερευνούμε για το μέλλον. Το ΙQ.DRIVE αντιπροσωπεύει ταυ-

τόχρονα καινοτόμες ιδέες με σαφές επίκεντρο εσάς, και ιδιαίτερα την άνε-

ση και την ασφάλειά σας. Τομείς στους οποίους τα συστήματα υποβοήθη-

σης που ήδη διαθέτουμε σήμερα συμβάλλουν σημαντικά¹⁾ για αποτροπή 

ατυχημάτων, περισσότερη άνεση ή και πιο χαλαρές διαδρομές. Όπως για 

παράδειγμα η αυτόματη ρύθμιση απόστασης ACC, που προσαρμόζει αυτό-

ματα την ταχύτητα σε αυτήν του προπορευόμενου αυτοκινήτου και διατη-

ρεί μια σταθερή απόσταση. Επίσης, φρενάρει αν χρειάζεται ή και ακινητο-

ποιεί το όχημα. Και όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Το IQ.DRIVE δεν γίνεται 

αισθητό μόνο κατά την οδήγηση. Η υποβοήθηση ελιγμών στάθμευσης σάς 

υποστηρίζει π.χ. στην αναζήτηση θέσης στάθμευσης, στην είσοδο σε θέση 

στάθμευσης και στην έξοδο από αυτήν. Το IQ.DRIVE καθιστά αισθητή για 

εσάς με κάθε τρόπο την τεχνολογική πρόοδο και σάς παρέχει ταυτόχρονα 

μια καλή εικόνα για το μέλλον της αυτοκίνησης, όπου η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση και τα ατυχήματα θα μπορούν ίσως να αποτελούν παρελθόν.

Διότι η υποβοηθούμενη οδήγηση του σήμερα είναι για 

εμάς ένα ακόμη βήμα στον δρόμο προς την αυτόνομη 

οδήγηση του αύριο. 

Στον δρόμο για την αυτόνομη οδήγηση: 
IQ.DRIVE της Volkswagen.

1 ) Εντός των ορίων του συστήματος.
2)  Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει το σύστημα 

υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί 
προσεκτικά το όχημα.

3) Έως μέγ. 210 km/h.

Το T-Cross – IQ.Drive

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

IQ.DRIVE
Με το IQ.DRIVE η Volkswagen συνδυάζει όλα τα έξυπνα συστήματα  

υποβοήθησης οδηγού. Στο T-Cross χρησιμοποιείται μια πληθώρα αυτών  

των καινοτόμων τεχνολογιών για να σάς προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη  

άνεση και ασφάλεια και για να κάνουν κάθε διαδρομή ακόμη πιο χαλαρή.

01 Ο αισθητήρας τυφλού σημείου «Blind Spot Monitor» με προειδοποίηση κίνη-
σης πίσω «Rear Traffic Alert», σας προειδοποιεί για αυτοκίνητα στo τυφλό σημείο 
ενώ οδηγείτε. Παρακολουθεί την περιοχή πίσω από το όχημα όταν εξέρχεται από 
θέση στάθμευσης και προειδοποιεί για κάθετα κινούμενα αυτοκίνητα.¹⁾ Π

02 Το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας 
«Lane Assist» μπορεί από ταχύτητα 60 km/h να ανα-
γνωρίζει αν το όχημα εγκαταλείπει ακούσια τη λωρί-
δα κυκλοφορίας του¹⁾ και με μια διορθωτική κίνηση 
στο τιμόνι μπορεί να επαναφέρει την προσοχή του 
οδηγού στην οδήγηση.¹⁾, ²⁾ Β

03 Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης «Park 
Pilot» σας ειδοποιεί με ηχητικά σήματα και οπτικές 
ενδείξεις στην οθόνη του συστήματος Infotainment 
για το αν υπάρχει χώρος μπροστά ή πίσω από το 
T-Cross.¹⁾ LF ST

05 Η κάμερα οπισθοπορείας «Rear View» σάς υπο-
στηρίζει κατά την κίνηση με όπισθεν,¹⁾ καθώς εμφανί-
ζει την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο στην οθόνη 
του συστήματος Infotainment. Π

04 Το ενεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και από-
στασης από προπορευόμενα οχήματα «ACC» μπορεί 
να σας βοηθήσει να διατηρήσετε σταθερή μια προε-
πιλεγμένη μέγιστη ταχύτητα,³⁾ καθώς και την απόσταση 
από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.¹⁾ Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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39Το T-Cross – Αξεσουάρ Volkswagen

02 Οι λωρίδες μαρσπιέ από υψηλής ποιότητας αλου-
μίνιο με επιγραφή «T-CROSS» δεν προστατεύουν μόνο 
την περιοχή επιβίβασης που καταπονείται έντονα, 
αλλά είναι και οπτικά ένα γνήσιο χαρακτηριστικό. Το 
σετ αποτελείται από δύο λωρίδες για τις εμπρός περι-
οχές επιβίβασης. Π

03 Το προστατευτικό για το κατώφλι φόρτωσης σε 
εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα αποτελεί ένα οπτικό 
highlight και χρησιμεύει για την προστασία κατά τη 
φόρτωση και εκφόρτωση. Π

04 Η προστατευτική λωρίδα σε εμφάνιση χρωμίου 
είναι ένας πραγματικός πόλος έλξης για τα βλέμματα 
και επιπλέον προστατεύει την ακμή του πίσω καπό.
Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται απλά μέσω επι-
κόλλησης. Π

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

01 Γνήσια αξεσουάρ για εντυπωσιακή εμφάνιση 
Offroad: Τα σκαλοπάτια με αντιολισθητική επίστρωση 
από ασημί ανοδιωμένο αλουμίνιο χαρίζουν στο όχημα 
χαρακτηριστική και στιβαρή εμφάνιση. Π

Αξεσουάρ Volkswagen

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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06 Η βάση ποδηλάτων από αεροδυναμικά διαμορ-
φωμένο πλαστικό προφίλ με πλαίσιο στήριξης έχει 
δυνατότητα κλειδώματος και έχει δοκιμαστεί για συ-
γκρούσεις εντός πόλης με βάση το City Crash Test. 
Στερεώνεται πανεύκολα στις μπάρες οροφής. Π

07 Η Η σταθερή μπαγκαζιέρα οροφής¹⁾ από πλαστικό 
υψηλής ποιότητας κλειδώνει και συναρμολογείται  
εύκολα στις μπάρες οροφής χάρη στους πρακτικούς 
ταχυσυνδέσμους της. Η μπαγκαζιέρα ανοίγει από την 
πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού και χάρη στην 
ιδιαίτερα μεγάλη γωνία ανοίγματος, μπορείτε να την 
φορτώσετε και να την εκφορτώσετε με μεγάλη ευκο-
λία. Xωρητικότητα: 340 και 460 λίτρα. Π

 08 Οι μπάρες οροφής αποτελούν τη βάση του συ-
στήματος για όλους τους πρόσθετους εξοπλισμούς. 
Είναι σταθερές, ελαφριές και προπάντων τοποθετού-
νται εύκολα στις ράγες οροφής. Χάρη στο αντικλεπτι-
κό σύστημα κλειδώματος είστε προστατευμένοι από 
δυσάρεστες εκπλήξεις. Π

09 Είτε πρόκειται για σκάφος, τροχόσπιτο ή πρόσθε-
το αποθηκευτικό χώρο, για να μεταφέρετε ένα ρυ-
μουλκούμενο χρειάζεστε το κατάλληλο αξεσουάρ. Ο 
κοτσαδόρος παραδίδεται ως σταθερός ή ως αποσπώ-
μενος. Το ηλεκτρικό σετ τοποθέτησης 13 επαφών δια-
σφαλίζει την παροχή ρεύματος και επιτρέπει έτσι τη 
λειτουργία του ρυμουλκούμενου. Π

Το T-Cross – Αξεσουάρ Volkswagen

1)  Σε οχήματα με κεραία-ράβδο μπορεί ανάλογα με το μοντέλο οχήμα-
τος και το μήκος της κεραίας να έρθουν μεταξύ τους σε επαφή η κε-
ραία και η μπαγκαζιέρα. Αν χρειαστεί, η κεραία ξεβιδώνει. Αναλόγα με 
το όχημα και την έκδοση, λόγω διαφορετικων αναλογιών μήκους με-
ταξύ μπαγκαζιέρας και οχήματος, μπορεί να προκληθεί σύγκρουση, 
όταν ανοίγετε το καπό χώρου αποσκευών.

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

05 Η βάση ποδηλάτων «Premium» είναι ειδικά σχε-
διασμένη για τη μεταφορά δυο ποδηλάτων ή E-Bike 
και ξεχωρίζει ιδιαίτερα λόγω της πρωτοποριακής της 
στερέωσης. Με την αναδίπλωση του βραχίονα της 
βάσης προς τα επάνω, η βάση ποδηλάτων σταθερο-
ποιείται αυτόματα στη σφαιρική κεφαλή και στερεώ-
νεται εύκολα. Η βάση είναι ιδιαίτερα ελαφριά και έχει 
ελκυστική σχεδίαση φώτων. Οι καινοτόμοι, αφαιρού-
μενοι αποστάτες με ασφάλεια έναντι κλοπής καθι-
στούν τη βάση ιδιαίτερα φιλική στον χειρισμό. Μέσω 
του πεντάλ, η βάση μπορεί χάρη στη μεγάλη γωνία 
αναδίπλωσης (90°) να αναδιπλωθεί πολύ βολικά προς 
τα κάτω, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρό-
σβαση στον χώρο αποσκευών ακόμα και σε αυτοκίνη-
τα με μεγάλο πίσω καπό. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η 
βάση ποδηλάτων μπορεί να διπλωθεί πλήρως και να 
αποθηκευτεί στην υποδοχή του εφεδρικού τροχού 
εξοικονομώντας χώρο. Η βάση για την πινακίδα κυ-
κλοφορίας με επιγραφή Volkswagen ολοκληρώνει τη 
βάση «Premium». Προαιρετικά διατίθεται μια τσάντα 
μεταφοράς για την προστασία της βάσης καθώς και 
μια ράγα φόρτωσης για εύκολη φόρτωση βαριών πο-
δηλάτων. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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14 Τα υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια 
«Premium» με επιγραφή T-Cross από ανθεκτικό στο 
τσαλάκωμα, πυκνής ύφανσης βελουτέ και ανθεκτική 
στην τριβή πίσω επίστρωση δεν ομορφαίνουν μόνο 
με τη λευκή περιμετρική λωρίδα τον χώρο ποδιών, 
αλλά τον προστατεύουν επίσης από ακαθαρσίες. Π

15 Τα πατάκια «Optimat» συνδυάζουν τις ιδιότητες 
που έχουν τα ελαστικά πατάκια με την κομψότητα που 
χαρακτηρίζει τα υφασμάτινα πατάκια. To περιμετρικό 
χείλος σχήματος «u» που διαθέτουν αυτά τα πατάκια 
διαστάσεων ακριβείας συλλέγει με ασφάλεια τους ρύ-
πους και την υγρασία. Το ενσωματωμένο σύστημα 
στερέωσης καθώς και η αντιολισθητική επίστρωση 
στην πίσω πλευρά εμποδίζουν την ολίσθηση. Π

16 Η ανθεκτική μεμβράνη λωρίδας μαρσπιέ σε μαύ-
ρο/ασημί προστατεύει το κατώφλι των θυρών που 
καταπονείται έντονα στην περιοχή επιβίβασης από 
γρατζουνιές και ζημιές. Έχει ακριβείς διαστάσεις και 
κολλιέται εύκολα. Ένα σετ αποτελείται απο τέσσερις 
μεμβράνες για τα εμπρός και τα πίσω μαρσπιέ των 
θυρών. Π

17 Με τους μεγάλης ανθεκτικότητας λασπωτήρες  
για τους εμπρός και πίσω τροχούς, προστατεύετε το 
δικό σας και το πίσω όχημα από ρύπους, επικίνδυνα 
χτυπήματα από πέτρες και πιτσιλιές νερού. Π

Το T-Cross – Αξεσουάρ Volkswagen

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

10 Οι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία και κα-
τάλληλοι για πλυντήρια οχημάτων ανεμοθώρακες, 
στερεώνονται εύκολα και απλά στα παράθυρα και εί-
ναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ανακυ-
κλώσιμο ακρυλικό γυαλί. Διατίθενται για τα εμπρός 
και τα πίσω παράθυρα. Π

11 Η διαφανής προστατευτική λωρίδα για το κατώ-
φλι φόρτωσης προστατεύει αξιόπιστα από φθορες 
κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Π

12 Το αντιολισθητικό ένθετο χώρου αποσκευών με 
ακριβείς διαστάσεις προστατεύει αξιόπιστα τον χώρο 
αποσκευών από ρύπανση και υγρασία. Όταν δεν χρη-
σιμοποιείται, μπορεί να τυλιχτεί και να αποθηκευθεί 
εύκολα χωρίς να πιάνει χώρο. Διαθέσιμο για το T-Cross 
με μεταβλητό και χαμηλό δάπεδο φόρτωσης. Π

13  Το πατάκι διπλής όψης του χώρου αποσκευών με 
ακριβείς διαστάσεις προσφέρει σε ευαίσθητα, λερω-
μένα ή βρεγμένα αντικείμενα μεταφοράς τη σωστή 
επιφάνεια. Ένα ενσωματωμένο, αναδιπλούμενο προς 
τα έξω προστατευτικό πανί προστατεύει το κατώφλι 
φόρτωσης κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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 1)  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν δεν κάθεται επιβάτης στο πίσω 
κάθισμα.

2)  Πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διαδρομή, εάν κάθεται κάποιος  
επιβάτης στο πίσω κάθισμα.

26 Το DUCI (Double-USB-Charger-Insert) επιτρέπει 
τη γρήγορη φόρτιση των κινητών συσκευών σας 
μέσω δυο θυρών USB. Για να γίνει αυτό, το DUCI ει-
σάγεται απλά στην υποδοχή του αναπτήρα και ενσω-
ματώνεται ιδανικά στο αυτοκίνητο χάρη στην ειδική 
σχεδίασή του. Τα λευκά LED δεν έχουν μόνο ωραία 
εμφάνιση, αλλά βοηθούν επίσης να βρίσκετε γρήγορα 
τη σύνδεση USB στο σκοτάδι. Π

27 Με το καλώδιο USB Premium συνδέετε το 
Smartphone σας ή άλλες κινητές συσκευές άνετα στο 
σύστημα Infotainment του οχήματός σας. Λειτουργίες 
όπως π.χ. App-Connect χρησιμοποιούνται έτσι ιδανι-
κά ενώ ταυτόχρονα φορτίζεται και η συνδεδεμένη  
συσκευή. Το μακρύ καλώδιο μήκους 30 ή 70 cm έχει 
υψηλής ποιότητας υφασμάτινη επένδυση και επιχρω-
μιωμένο μεταλλικό φις με λογότυπο Volkswagen. Δια-
θέσιμο σε διάφορους τύπους. Π

28 Το φως ανάγνωσης LED γενικής χρήσης συνδέε-
ται μέσω του αναπτήρα και παρέχει ισχύ φωτισμού 
20 Lumen με ηλεκτρική ισχύ μόνο ενός Watt. Ο ρυθ-
μιζόμενος λαιμός επιτρέπει πολύ ακριβή τοποθέτηση 
του φωτός. ST

29 Η βάση για Smartphone «SmartphoneClaw» γε-
νικής χρήσης παρέχει στο Smartphone σας σταθερή 
συγκράτηση. Η βάση με το σύστημα στήριξης 3 ση-
μείων μπορεί να στηρίζει σταθερά συσκευές μεγέθους 
έως 158 x 78 x 7 mm (ύψος, πλάτος, μήκος). Π

Το T-Cross – Αξεσουάρ Volkswagen

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

18 Το παιδικό κάθισμα G2-3 ISOFIT με αφαιρούμενη 
πλάτη για παιδιά με βάρος 15 έως 36 κιλά (περ. 3 έως 
12 ετών) παρέχει ασφάλεια και άνεση χάρη στο καθ’ 
ύψος ρυθμιζόμενο στήριγμα ύπνου, καθώς και στις 
ξεχωριστές δυνατότητες ρύθμισης ύψους και κλίσης. 
Η στερέωση του καθίσματος γίνεται στα σημεία στε-
ρέωσης ISOFIX του αυτοκινήτου. Το παιδί προσδένεται 
με μια ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Πρόσθετη προ-
στασία για τα ευαίσθητα καθίσματα προσφέρει το 
αντιολισθητικό προστατευτικό καθίσματος που καθα-
ρίζεται εύκολα και διαθέτει πρακτικές διχτυωτές θήκες.

Π  

19 Φαγητό στη σωστή θερμοκρασία στο αυτοκίνητο 
σε οποιεσδήποτε συνθήκες: το κουτί διατήρησης  
ψύξης και θερμότητας συνδέεται εύκολα μέσω της 
πρίζας στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Φιάλες 2 λίτρων 
μεταφέρονται όρθιες στο κουτί χωρητικότητας περ. 
25 λίτρων. Π

20–25 Πρακτικό, άνετο και ευέλικτο: Το καινοτόμο 
σύστημα ταξιδιού και άνεσης που αποτελείται από 
διάφορα στοιχεία μπορεί πραγματικά να κάνει τα πά-
ντα και συμβάλλει σε ένα τακτοποιημένο και οργανω-
μένο εσωτερικό. Επίσης, οι επιβάτες στην πίσω σειρά 
καθισμάτων μπορούν να αποκτήσουν εύκολη και γρή-
γορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα. Το σύστημα 
αποτελείται από μία βάση στήριξης, η οποία στερεώ-
νεται ανάμεσα στο προσκεφάλο των μπροστινών  
καθισμάτων, μια βάση action camera και από προαιρε-
τικά διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία. Αυτά περιλαμβά-
νουν για παράδειγμα μια φορητή κρεμάστρα ρούχων¹⁾, 
ένα ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες¹⁾, περιστρεφόμε-
νες βάσεις για τάμπλετ για μοντέλα διαφόρων κατα-
σκευαστών ή ένα ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο τραπέζι 
με ποτηροθήκη.²⁾ Έτσι τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού γίνονται μια πραγματική απόλαυση ανέ-
σεων. Μια βάση, πολλές δυνατότητες: όλα τα στοιχεία 
στερεώνονται στο βασικό στοιχείο και ανταλλάσσο-
νται ευέλικτα μεταξύ τους. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147



05 06

01 02

03 04 07 08

09 10 11

47Το T-Cross – Volkswagen Lifestyle

07   Το μπλε T-Shirt με το νέο λογότυπο Volkswagen 
μπροστά σε διαφορετική απόχρωση, πραγματοποιεί 
μια σαφή αλλά και διακριτική δήλωση. Π

08   Η μπλε μακρυμάνικη μπλούζα εκφράζει τόσο τον 
ενθουσιασμό σας για την Volkswagen όσο και το προ-
σωπικό σας στιλ. Στην μπροστινή πλευρά είναι τυπω-
μένο το νέο λογότυπο Volkswagen σε διαφορετική 
απόχρωση. Π

09   Μείνετε ζεστός! Αλλά με στιλ. Αυτός ο σκούρος 
μπλε πλεκτός σκούφος σε στιλ «New Volkswagen»  
είναι πολύ διακριτικά σχεδιασμένος. Χαρακτηριστική 
λεπτομέρεια είναι η ετικέτα σε ανοιχτό κίτρινο χρώμα 
με το λογότυπο Volkswagen στο ρεβέρ. Π

10   Τα μαύρα Unisex γυαλιά ηλίου με χαρακτηριστική 
Volkswagen επιγραφή στους βραχίονες δεν είναι 
απλά εμφανίσιμα, αλλά εμποδίζουν και τις ενοχλητι-
κές αντανακλάσεις χάρη στους φακούς Polavision. 
Επιπλέον προσφέρει στα μάτια σας 100 % προστασία 
από τις ακτίνες UV. Π

11   Με την πετσέτα από μικροΐνες αφαιρείτε από τις 
οθόνες αφής και τις γυαλιστερές επιφάνειες γρήγορα 
και αξιόπιστα δαχτυλιές και άλλες βρωμιές χωρίς χρή-
ση καθαριστικών υγρών. Η πετσέτα είναι ανθεκτική, 
πλένεται και φέρει το λογότυπο Volkswagen. Π

Volkswagen Lifestyle

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

1)  Οδηγία: Μετά τη χρήση της κούπας θερμός μπορεί να υπάρχουν υπο-
λείμματα υγρού στο καπάκι. Αυτά τα υπολείμματα μπορεί να τρέξουν, 
αν γυρίσετε την κούπα, γι' αυτό συστήνουμε να πίνετε την τελευταία 
γουλιά με κλειστό καπάκι.

Ζητείστε πληροφορίες για την πλήρη γκάμα των Αξεσουάρ Volkswagen 
Lifestyle από τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service 
Volkswagen.

01   Μια στενή τσάντα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο, 
ανθεκτικό κουτί με απλές κινήσεις – και αντίστροφα. 
Το ελαφρύ, ανθρακί αναδιπλούμενο κουτί με το λογό-
τυπο Volkswagen μπορεί να χωρέσει έως και 30 κιλά, 
είναι εύκολο στον χειρισμό του και τη φροντίδα του. 
Το υλικό είναι ανθεκτικό, αδιαβροχοποιημένο και δεν 
λερώνεται εύκολα. Π

02   Πρωτότυπη και πρακτική είναι η στρογγυλή πε-
τσέτα από υψηλής ποιότητας βαμβάκι – καθώς και 
απαλή, παχιά και απορροφητική. Μπορείτε να τη χρη-
σιμοποιήσετε ως πετσέτα θαλάσσης και μπάνιου, χαλί 
για παιχνίδι ή ακόμα και σαν κουβέρτα πικ νικ. Το νέο 
λογότυπο Volkswagen καλύπτει όλη την επιφάνεια.

Π

03   Αυτή η πτυσσόμενη ομπρέλα τσέπης που σχεδιά-
στηκε από τη Volkswagen Design είναι εύκολη και 
άνετη στον χειρισμό και είναι εξοπλισμένη για να σας 
προστατεύει αποτελεσματικά από την βροχή. Διαθέτει 
πολυεστερική επένδυση με επεξεργασία Teflon®, αυ-
τόματο άνοιγμα/κλείσιμο, ακτίνες από υαλοβάμβα κα/
αλουμίνιο, μεταλλικό σκελετό 3 τμημάτων και πλαστι-
κή λαβή. Ξεχωριστή λεπτομέρεια είναι η χάραξη του 
λογοτύπου και η επιγραφή Volkswagen στη λαβή. Π

04   Καφές στο χέρι με εμφάνιση Volkswagen! Σκούρο 
μπλε θερμός¹⁾ με διπλό τοίχωμα και κενό αέ ρος, που 
διατηρεί τα υγρά στη αρχική θερμοκρασία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, είτε είναι ζεστά είτε κρύα! Ιδιαίτερη 
αισθητική λεπτομέρεια της απλής και λεπτής κούπας 
αποτελεί ο κομψός χρωματικός συνδυασμός της 
σκούρας μπλε επιφάνειας με τον μαύρο δακτύλιο και 
το ασημί καπάκι. Π

05 | 06   Με τα ρολόγια χειρός Volkswagen θα είναι 
ακόμη πιο ευχάριστο το να βλέπετε την ώρα. Η κομψή 
επίπεδη κάσα από ανοξείδωτο χάλυβα, τα ψηφία και 
η ένδειξη ημερομηνίας με τα χαρακτηριστική γραμμα-
τοσειρά Volkswagen είναι τα κορυφαία στοιχεία των 
δύο ρολογιών. Τα λουράκια είναι δερμάτινα και στο 
καντράν υπάρχει το λογότυπο Volkswagen. Π
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49Το T-Cross – Επενδύσεις καθισμάτων & διακοσμητικά

07 Διακοσμητικά «Lizard» Shadow Steel-Μαύρο 8DP ST

08 Διακοσμητικά «Transition»¹⁾ Μαύρο-Πορτοκαλί Energetic 9GD Π

09 Διακοσμητικά «Transition»²⁾ Μαύρο-Γκρι Platinum 9GE Π

10 Διακοσμητικά «Pineapple» Deep Iron/Ασημί 7AB LF

11 Διακοσμητικά R-Line «Race» 7CY Π

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Επενδύσεις καθισμάτων και διακοσμητικά

01 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Triangle Ties» Mαύρο Titan Β

02 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Hexalink» Mαύρο Titan LF

03 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Diag»¹⁾ Ουδέτερο-Mαύρο Titan Π

04 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Diag»²⁾ Mαύρο Titan-Πορτοκαλί/Ceramique Π

05 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Diag»³⁾ Makena-Τυρκουάζ Π

06 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος R-Line «Carbon Flag» Μαύρο-Γκρι Crystal Π

 1) Διατίθεται μόνο στο πακέτο σχεδίασης «Black».
2) Διατίθεται μόνο στο πακέτο σχεδίασης «Energetic Orange».
3) Διατίθεται μόνο στο πακέτο σχεδίασης «Bambus Garden Green».

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των 
χρωμάτων των επενδύσεων καθισμάτων και των ντεκόρ. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το βασικό κάθισμα, το οποίο 
μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχήμα από τα καθίσματα του προαιρετικού εξοπλισμού.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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10 Ζάντες αλουμινίου 16" «Belmont» LF

11 Ζάντες αλουμινίου 17" «Chesterfield» ST

12 Ζάντες αλουμινίου 17" «Bangalore» ⁴⁾ σε Penny Copper Π

13 Ζάντες αλουμινίου 17" «Manila»¹⁾ σε μαύρο, με γυαλιστερή επιφάνεια Π

14 Ζάντες αλουμινίου 17" «Manila» ²⁾ σε Hot Orange Π

15 Ζάντες αλουμινίου 17" «Manila» ³⁾ σε Bambus
16 Ζάντες αλουμινίου 17" «Sebring» σε γκρι μεταλλικό, Volkswagen R Π

17 Ζάντες αλουμινίου 18" «Köln» ²⁾ σε Hot Orange Π

18 Ζάντες αλουμινίου 18" «Köln» ³⁾ σε Bambus Garden Green Π

19   Ζάντες αλουμινίου 18" «Nevada» σε μαύρο, με γυαλιστερή επιφάνεια,  
Volkswagen R Π

Το T-Cross – Χρώματα & Ζάντες

Βασικός εξοπλισμός T-Cross Β Βασικός εξοπλισμός T-Cross Life LF Βασικός εξοπλισμός T-Cross Style ST Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Χρώματα και ζάντες
0 1 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q Π

02 Γκρι Urano απλό χρώμα 5K Β

03 Κόκκινο Flash απλό χρώμα D8 Π

04 Makena-Τυρκουάζ μεταλλικό χρώμα 0Z Π

05 Πορτοκαλί Energetic μεταλλικό χρώμα 4M Π

06 Μπλε Reef μεταλλικό χρώμα 0A Π

07 Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E Π

08 Γκρι Limestone μεταλλικό χρώμα Z1 Π

09 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T Π

 1)  Δατίθεται μόνο στο πακέτο σχεδίασης «Black».
2)  Διατίθεται μόνο στο πακέτο σχεδίασης «Energetic Orange».
3)  Διατίθεται μόνο στο πακέτο σχεδίασης «Bambus Garden Green».
4)  Δατίθεται μόνο στο πακέτο σχεδίασης «Penny Copper». 

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα δείχνουν το T-Cross Style.

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό. 

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147



53Το T-Cross – Ο κόσμος της Volkswagen

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους 
εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι είναι 
δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις 
απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες 
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που εκ-
προσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Φρο-
ντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να πάτε και συνεπώς 
που πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.

Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι 
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας, 
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με 
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από 
τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια 
οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια 
σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After Sales 
που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Καλώς ήλθατε στον κόσμο  
της Volkswagen

Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης. 
Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο 
Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα αξι-
οθέατα ενός τοπίου 62 στρεμμάτων και γνωρίστε τις 
διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα ξε-
χωριστά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακαλύψτε 
πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε στο Σπίτι 
της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή θαυμάστε 
πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμβάνουν το 
Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Διαδρομή στο 
Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά τα βήματα 
της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμάστε τις εκτός 
δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε μια εκπαίδευση οι-
κονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον περίπατό σας στο 
μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις προτάσεις των εστια-
τορίων. Ο κόσμος του Autostadt είναι ανοικτός για σας.

H εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολι-
σθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό 
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλε-
πτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτή-
σεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε στις 
εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της Volkswagen 
Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές σας δίνουν 
συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα ξεπεράσετε με 
άνεση ακόμα και πολύπλοκες καταστάσεις. Τα πολύ-
πλευρα προγράμματα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν 
ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, οικολογική εκπαίδευ-
ση, με την οποία μαθαίνετε να εξοικονομείτε αποτελε-
σματικά καύσιμα με μια μικρή μεταβολή του τρόπου 
οδήγησής σας, έως και εκπαίδευση για σπορ οδήγηση. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα μας: www.volkswagen-driving-experience.com.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος από 5,8 έως 6,5. Eκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος από 133 έως 147
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Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων
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Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων καταγράφησαν βάσει των νομι-
κά προβλεπόμενων διαδικασιών μέτρησης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται 
έγκριση τύπου για ορισμένα καινούργια οχήματα σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονι-
σμένη μέθοδο δοκιμής για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (World Harmonised 
Light Vehicle Test Procedure, WLTP), μια νέα, πιο ρεαλιστική μέθοδο δοκιμής για τη μέτρη-
ση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η 
WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEFZ). Εξαιτίας 
των ρεαλιστικότερων συνθηκών ελέγχου, οι μετρούμενες σύμφωνα με την WLTP τιμές κα-
τανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερες από τις 
μετρούμενες σύμφωνα με τον NEFZ. Έτσι από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μπορούν να προκύ-
ψουν αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση αυτοκινήτων. Περισσότερες πληροφορίες για 
τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEFZ θα βρείτε στο volkswagen.de/wltp. Προς το παρόν θα 
πρέπει ακόμα να ανακοινώνονται υποχρεωτικά οι τιμές NEFZ. ‘Όταν πρόκειται για καινούρ-
για αυτοκίνητα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την WLTP, οι τιμές NEFZ 
συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η συμπληρωματική αναφορά των τιμών WLTP μπορεί να 
γίνει οικειοθελώς μέχρι την υποχρεωτική τους χρήση. Όταν οι τιμές NEFZ παρατίθενται ως 
εύρη, δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο, συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν 
μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ 
των διαφόρων τύπων αυτοκινήτων. Πρόσθετοι εξοπλισμοί και αξεσουάρ (προσαρτώμενα 
εξαρτήματα, τύπος ελαστικού κτλ.) μπορεί να αλλάξουν σημαντικές παραμέτρους του οχή-
ματος όπως π.χ. το βάρος, την αντίσταση κύλισης και το αεροδυναμικό σύστημα και μαζί με 
καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες και την προσωπική οδηγική συμπεριφορά, να επηρε-
άσουν επίσης την κατανάλωση καυσίμου, ρεύματος, τις εκπομπές CO₂ και τις τιμές ισχύος 
ενός οχήματος. Eνας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO₂ 
που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων, είναι διαθέσιμος 
δωρεάν, σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε 
στη διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των 
χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο Volkswagen. Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων. Tα DSG® και TSI® είναι 
σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων επιχειρήσεων του ομίλου Volkswagen 
στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αν στο παρόν έντυπο ένα σήμα δεν διαθέτει την ένδειξη ®, 
δεν σημαίνει ότι αυτό το σήμα δεν αποτελεί σήμα κατατεθέν ή/και ότι αυτό το σήμα θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.

Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη 
Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο We Connect. 
Επίσης πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συμβόλαιο We Connect ή We Connect 
Plus με τη Volkswagen AG. Για το We Connect Plus έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την παρά-
δοση του οχήματος, για την εγγραφή του οχήματος στο portal.volkswagen-we.com και για 
τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας 
ισχύος. Η χρήση των κινητών online υπηρεσιών του We Connect καθίσταται δυνατή μέσω 
μιας ενσωματωμένης σύνδεσης διαδικτύου. Τα συνδεδεμένα με αυτήν έξοδα δεδομένων 
που προκύπτουν εντός Ευρώπης καλύπτονται από την Volkswagen AG στα πλαίσια της κά-
λυψης δικτύου, με εξαίρεση τις υπηρεσίες «Streaming & Internet» καθώς και μεμονωμένες 
εφαρμογές In-Car. Για τη χρήση των υπηρεσιών «Streaming & Internet», μεμονωμένων 
εφαρμογών In-Car καθώς και του WLAN-Hotspot μπορούν να αγοραστούν πακέτα δεδομέ-
νων από τον εξωτερικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας «Cubic Telecom» και να χρησιμοποιη-
θούν στην περιοχή κάλυψης δικτύου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πληροφορίες για τιμές 
και υποστηριζόμενες χώρες θα βρείτε στο vw.cubictelecom.com. Εναλλακτικά είναι δυνατή 
η χρήση διαδικτυακού ραδιοφώνου, υβριδικού ραδιοφώνου και streaming μέσων μέσω 
μιας κινητής τερματικής συσκευής (π.χ. Smartphone) με την ικανότητα λειτουργίας ως κινη-
τό WLAN-Hotspot. Σε αυτή την περίπτωση, οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο 
με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο 
κινητής τηλεφωνίας και μόνο εντός της κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 
Λόγω της λήψης πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τι-
μολογίου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει 
πρόσθετο κόστος (π.χ., τέλη περιαγωγής). Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής We Connect 
απαιτείται ένα Smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα 
SIM με δυνατότητα δεδομένων με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας 
ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.  
Η διαθεσιμότητα των μεμονωμένων υπηρεσιών του We Connect και We Connect Plus που 
περιγράφονται στα πακέτα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Οι υπηρεσίες παρέχο-
νται για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος σύμβασης και μπορεί να υποστούν 
αλλαγές περιεχομένου ή διακοπή κατά τη διάρκεια ισχύος σύμβασης. Περισσότερες πληρο-
φορίες θα βρείτε στο connect.volkswagen-we.com και στον Εξουσιοδοτημένο σας Συνεργάτη 
Volkswagen. Πληροφορίες για όρους χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να βρείτε 
από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.


