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Το νέο 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 και ξεχωρίζει
από κάθε άποψη. Ακριβώς όπως και εσείς.

T-Cross.
Ξεχωριστό από κάθε άποψη.



Ο καθένας έχει μεγάλες απαιτήσεις για τον εαυτό του αλλά και για το αυτοκίνητο που θέλει να τον συνοδεύει παντού.
Το εσωτερικό του T-Cross καλύπτει όλες σας τις απαιτήσεις: Highlights όπως το σύστημα κλιματισμού, το αναδιπλούμενο
κάθισμα συνοδηγού, το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, καθώς και η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών «Plus» κάνουν
κάθε διαδρομή με το αυτοκίνητο μια ξεχωριστή εμπειρία.

Ταιριάζει σε όσους δεν συμβιβάζονται.



Δυναμικές αναλογίες, κουπέ σχεδιασμός και συναρπαστικά εκφραστικό στυλ.
Το νέο T-Roc αποκαλύπτει τον έντονο χαρακτήρα του με την πρώτη ματιά.
Εμπρός, η εντυπωσιακά φαρδιά μάσκα και η νέα φωτεινή υπογραφή των φώτων
ημέρας LED σε σχήμα δακτυλίου, προσδιορίζουν ένα αυθεντικό στυλ.
Το νέο T-Roc εντυπωσιάζει με τις επιλογές εξατομίκευσης και χρωματικών συνδυασμών.

Τ-Roc.
Ακαταμάχητα σαγηνευτικό.
Απόλυτα εκφραστικό.



Στο εσωτερικό του νέου T-Roc, όλα συντελούν στη δημιουργία μίας μοναδικής ατμόσφαιρας. Απολαυστική άνεση και ευρυχωρία,
εντυπωσιακή σχεδιαστική αισθητική, προηγμένα συστήματα Infotainment και πολυάριθμες λειτουργίες συνδεσιμότητας.

Αυτοπεποίθηση που πηγάζει από το εσωτερικό.



Με τον χαρακτηριστικό του σχεδιασμό το Tiguan εμπνέει αμέσως δυναμισμό. Η εμφάνισή του υπόσχεται πολλά και δεν αφήνει 
καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη. Ο μοναδικός σχεδιασμός συνεχίζεται και στο εσωτερικό, ενώ χάρη στις υπηρεσίες Connectivity 
μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή κάθε χρήσιμη πληροφορία. Με τα κορυφαία τεχνολογικά συστήματα και τα μοναδικά 
οδηγικά χαρακτηριστικά που διαθέτει, το Tiguan σάς υποστηρίζει σε κάθε διαδρομή.

Tiguan.
Εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή. 



Πρέπει να δείτε τις εσωτερικές 
αξίες του νέου Tiguan για να τις 
πιστέψετε. Η αυτοπεποίθησή του 
έρχεται στο προσκήνιο 
χρησιμοποιώντας υλικά κατασκευής 
ανώτερης ποιότητας. Η αρμονική 
φιλοσοφία σχεδίασης είναι σίγουρο 
ότι θα τραβήξει την προσοχή σας, 
καθώς χαρακτηρίζεται από 
σαφήνεια και λογική και όχι μόνο 
στο cockpit, το οποίο έχει 
προσαρμοστεί στις ανάγκες
του οδηγού. Ο συνοδηγός και
οι πίσω επιβάτες του νέου Tiguan 
απολαμβάνουν επίσης τον άφθονο 
χώρο για τα πόδια. 

Εδώ θα  χαίρεστε να επιστρέφετε ξανά και ξανά.



Ήδη με την πρώτη ματιά γίνεται σαφές: Το νέο Touareg φέρνει νέο αέρα στην κατηγορία
Premium. Νέες εντυπωσιακές αναλογίες, υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και καινοτόμες

τεχνολογίες συνδυάζονται σε μια μοντέρνα και γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση, από την
εντυπωσιακή εμπρός μάσκα και τις κομψές πλευρικές γραμμές μέχρι τον σπορ πίσω διαχύτη.

Το πακέτο Elegance και το προαιρετικό πακέτο Atmosphere προσφέρουν απαράμιλλο στιλ
με λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα, οι επιχρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης

τραπεζοειδούς σχεδίασης ή οι προαιρετικές γυαλιστερές ζάντες αλουμινίου 21" «Suzuka».

Touareg.
Ανοίγει νέους δρόμους.



Ένα νέο όραμα: το Innovision Cockpit.
Είναι μπροστά από την εποχή του. Το αισθάνεστε αμέσως, όταν με το πάτημα του κουμπιού εκκίνησης τίθεται σε λειτουργία το νέο Touareg, και ταυτόχρονα
το σύστημα infotainment Innovision Cockpit. Ο κορυφαίος Ψηφιακός και Διαδραστικός Πίνακας Οργάνων και η μεγάλη οθόνη αφής TFT 15" του συστήματος 
πλοήγησης «Discover Premium» εγκαινιάζουν από κάθε άποψη νέες διαστάσεις. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι, χάρη στη σχεδίαση OnScreen, 
ενοποιούνται σε ένα μοντέρνο και ελκυστικό κέντρο ελέγχου. Άνεση χειρισμού χωρίς διακόπτες, διαισθητικός έλεγχος ψηφιακών ενδείξεων μέσω χειρονομιών 
(gesture control) καθώς και διάφορες δυνατότητες εξατομίκευσης, επιβεβαιώνουν τη χρήση τεχνολογίας αιχμής. Έτσι, το νέο Touareg σας προσφέρει ήδη
σήμερα πολλά στοιχεία που θα ευχόσασταν να τα είχατε στο μέλλον.



02  Η σταθερή μπαγκαζιέρα οροφής, από 
πλαστικό υψηλής ποιότητας σε γυαλιστερό 
μαύρο χρώμα, κλειδώνει και διασφαλίζει 
εύκολη συναρμολόγηση στις μπάρες οροφής, 
χάρη στους πρακτικούς ταχυσυνδέσμους της.
Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης γωνίας
ανοίγματος μπορεί να φορτώνεται και
να ξεφορτώνεται εύκολα. Διατίθεται σε 
χωρητικότητα 340 και 460 λίτρων.    

Διαμορφώστε το αυτοκίνητο της επιλογής σας
με τα γνήσια αξεσουάρ Volkswagen.

04  Η βάση καγιάκ. Σταθερότητα και άριστη 
συγκράτηση: Η βάση έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
καγιάκ έως 25 κιλά και ταιριάζει ακριβώς στο 
σχήμα του καγιάκ. Τέσσερα μετακινούμενα 
πλαστικά στηρίγματα το ασφαλίζουν κατά τη 
μεταφορά. Ιμάντες σύσφιξης στερεώνουν καλά
το καγιάκ.     

01  Μεταφέρετε με ασφάλεια το ποδήλατό σας 
με τη βάση ποδηλάτων καθώς στερεώνεται 
σταθερά στην οροφή. Οι βάσεις πλαισίου και
η ράγα τροχών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
συγκρατούν αυτόματα το ποδήλατο στη σωστή 
θέση. Το καινοτόμο περιστροφικό κουμπί 
περιορισμού ροπής στρέψης, διασφαλίζει 
ταυτόχρονα την άνετη στερέωση του πλαισίου 
του ποδηλάτου. Για την ομοιόμορφη κατανομή 
πίεσης και για την προστασία του πλαισίου
του ποδηλάτου η βάση πλαισίου διαθέτει 
μεγάλα, μαλακά αφρώδη στοιχεία. Η βάση 
ποδηλάτου έχει δοκιμαστεί για συγκρούσεις 
εντός πόλης με βάση το City Crash Plus.    

03  Οι μπάρες οροφής έχουν περάσει από το City 
Crash Plus, διαθέτουν αεροδυναμικά διαμορφω-
μένο προφίλ αλουμινίου και αποτελούν την ιδα-
νική βάση για όλους τους πρόσθετους εξοπλι-
σμούς, όπως βάσεις ποδηλάτων, συγκρατητήρες 
σκι ή μπαγκαζιέρες οροφής. Οι μπάρες οροφής 
διατίθενται πλήρως συναρμολογημένες και 
τοποθετούνται άνετα και εύκολα στη σχάρα 
οροφής, ενώ διαθέτουν και αντικλεπτικό 
κλείδωμα.    



Αποκτήστε το SUV που
ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες
με το χρηματοδοτικό
πρόγραμμα Volkswagen 4all.

Volkswagen

4 all
4 χρόνια εγγύηση

4 χρόνια ασφάλιση

4 χρόνια service

Το νέο αποκλειστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Volkswagen 4all κάνει αληθινό το όνειρο που
είχατε πάντα, για την απόκτηση ενός αυτοκινήτου Volkswagen.
Με βασικό πλεονέκτημα ότι όσο περισσότερες υπηρεσίες απολαμβάνετε τόσο χαμηλότερο
γίνεται το επιτόκιο, συνδυάζει ιδανικά:
→ Ιδιαίτερα οικονομικό και σταθερό ασφάλιστρο για 4 χρόνια χωρίς καμία
 επιβάρυνση από πιθανές αυξήσεις εντός της περιόδου χρηματοδότησης
 ακόμα και σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος.
→ Ενσωμάτωση των υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν στη μηνιαία δόση,
 χωρίς ταλαιπωρία, με σταδιακή χωρίς άγχος αποπληρωμή.
→ Προσυμφωνημένες τιμές για 4 χρόνια που αφορούν σε υπηρεσίες
 service και επέκταση εργοστασιακής εγγύησης σε όλο
 το επίσημο δίκτυο της Volkswagen.
→ Προστασία Δανείου.
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