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WYJĄTKOWY 
POD KAŻDYM WZGLĘDEM 
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Wyjątkowy 
pod każdym względem
Nowy T-Cross jest wszechstronny jak ludzie, dla których 

go stworzono. Ludzie, którzy nie dają się zaszufladkować. 

Ludzie, którzy dają więcej, chcą więcej – i dostają więcej. 

Pozwól, by zachwycił Cię samochód, który łamie schematy 

i jest wyjątkowy pod każdym względem. Tak jak Ty.
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03Nowy T-Cross
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Codzienność może być 
tak niecodzienna
Koniec z rutyną! Nowy T-Cross Style odrzuca wszelkie konwenanse. Liczne stylistyczne 

elementy na zewnątrz zdradzają to już przy pierwszym spojrzeniu. A każde kolejne 

tylko utrwala to wrażenie. 
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05Nowy T-Cross – wygląd zewnętrzny
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Wyposażenie zewnętrzne

�� Ty decydujesz, z którymi obręczami Twój nowy 

T-Cross będzie wyglądał najlepiej. Jest z czego 

wybierać. W ofercie między innymi ��-calowe 

obręcze ze stopu metali lekkich Nevada¹⁾. O
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��Nowy T-Cross – wygląd zewnętrzny

�� Diodowe reflektory T-Crossa na długo 

pozostają w pamięci, przede wszystkim za sprawą 

zintegrowanych diodowych świateł dziennych 

o kształcie przypominającym końcówkę kija 

hokejowego. Uwagę zwraca także okrągłe 

chromowane obramowanie świateł skrętu 

w zderzaku. ST

�� Również tył nadwozia T-Crossa charakteryzuje 

się nowoczesną stylistyką. Wyrazista listwa 

odblaskowa i diodowe światła tylne z pewnością 

nie pozostaną niezauważone. S

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Life LF wyposażenie standardowe w wersji Style ST wyposażenie dodatkowe O

�) Oferta Volkswagen R GmbH. Informacje na stronie www.volkswagen.pl.
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��Nowy T-Cross – indywidualizacja

Zdradza swój charakter
Energetic Orange sprawi, że Twój nowy T-Cross Style będzie jeszcze bardziej rzucał się w oczy. Ten opcjonalny 

stylistyczny pakiet jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy stawiają na charakter i indywidualność. 

Odwagi! Nie bądź jednym z tych, którzy niczym nie wyróżniają się z tłumu. O

�� We wnętrzu szczególnie zwracają uwagę 

aplikacje dekoracyjne Transition w stylistyce �D 

w kolorze Energetic Orange i szarym. O

�� Tapicerka środkowej części siedzeń oraz boków 

w kolorze Orange i Ceramique to niezwykle atrakcyjne 

połączenie. Kolory bardzo dobrze prezentują się 

zwłaszcza na komfortowych sportowych siedzeniach.

O

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Köln 

w kolorze Hot Orange dla nowego T-Crossa Style 

wprowadzają atrakcyjne akcenty kolorystyczne. O

T-Cross_V11.indd   09 14.03.19   13:4314.03.19   13:43    1847_T-Cross_V11_T.pdf:9 Textstand: 

1847_T-Cross_V11_PRFs_D1.indd   09 26.03.19   17:00



VW:_VMK:T_Cross:VVK:1847_T-Cross_Vxx_1597_23275:01_Druck-Cuno:R:11_polnisch_PRFs_WEB:1847_T-Cross_V11_PRFs_D1

Text: VW:_VMK:T_Cross:VVK:1847_T-Cross_Vxx_1597_23275:01_Druck-Cuno:R:11_polnisch_PRFs_WEB:1847_T-Cross_V11_PRFs_D1 T-Cross_V11.indd   11

R-Line

Kto z nas nie lubi pokazać się czasem ze sportowej strony? Jednym ze sposobów, które to umożliwią, 

będzie wybór jednego z dwóch opcjonalnych pakietów: R-Line lub R-Line Exterieur. Czarne ��-calowe 

obręcze ze stopu metali lekkich Nevada, specjalne listwy z logo R-Line na bokach nadwozia, listwy w dolnej 

części drzwi oraz na zderzakach podkreślają sportowy styl samochodu. Również wnętrze ma sportowy 

charakter – dzięki elementom R-Line, takim jak: multifunkcyjna sportowa kierownica z logo R-Line obszyta 

skórą z kontrastowym szwem, nakładki na pedały ze stali nierdzewnej, sportowe komfortowe siedzenia 

z tapicerką tkaninową Carbon Flag i bokami z mikrowłókniny ArtVelours z logo R-Line. O
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11Nowy T-Cross – R-Line
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Life LF wyposażenie standardowe w wersji Style ST wyposażenie dodatkowe O

Wszystkie przedstawione tutaj elementy wyposażenia oferowane są przez Volkswagen R GmbH. Informacje na stronie www.volkswagen.pl.
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Pasuje do tych, 
którzy nie lubią się 
dopasowywać
Każdy ma inne wymagania w odniesieniu do siebie i swojego samochodu. 

Linie wyposażenia, które akcentują różne aspekty – stylistykę, funkcjonalność 

i komfort – dają możliwość dostosowania nowego T-Crossa do swoich oczekiwań.
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��Nowy T-Cross – wyposażenie 

�� Aplikacje dekoracyjne Lizard w optyce �D 

w interesujący sposób zdobią wnętrze. Płynnie 

łączą w jedną całość tablicę rozdzielczą i poszycie 

przednich drzwi. Nowoczesny charakter wnętrza 

podkreśla dodatkowo oświetlenie Ambiente. ST

�� Praktyczny Jumbobox między przednimi 

siedzeniami to więcej niż tylko podłokietnik: 

znajdzie się w nim miejsce na wiele potrzebnych 

rzeczy, jak chusteczki higieniczne czy napoje. 

W tylnej części podłokietnika znajdują się � złącza 

USB, które z pewnością docenią osoby siedzące 

na tylnych siedzeniach. LF ST

�� Regulowaną podłogę bagażnika można 

bez problemu przy użyciu jednej ręki dostosować 

do swoich potrzeb. Umieszczona w najwyższej 

pozycji daje płaską powierzchnię ułatwiającą 

transport dużych i ciężkich przedmiotów. 

Umieszczenie jej w niższej pozycji pozwala zyskać 

przestrzeń na bagaż. Możliwe jest także całkowite 

wyjęcie regulowanej podłogi i wykorzystanie 

całej pojemności bagażnika. LF ST

�� Nowy T-Cross w wersji wyposażenia Style 

zapewnia swoim pasażerom wysoki poziom 

komfortu. Na przykład przednie komfortowe 

sportowe fotele gwarantują właściwe podparcie 

pleców. Do wyposażenia T-Crossa Style należy 

także oświetlenie Ambiente, które sprawia, 

że wnętrze jest niezwykle przytulne. Kolejnym 

elementem wyposażenia Style są aplikacje Lizard 

oraz dopasowane do nich błyszczące osłony 

na konsoli środkowej. ST

�� Linia wyposażenia Life sprawi, że we wnętrzu 

T-Crossa od razu poczujesz się dobrze. Obejmuje ona 

klimatyzację, składany prawy przedni fotel, kierownicę 

multifunkcyjną oraz wyświetlacz wielofunkcyjny Plus, 

dzięki którym każda podróż będzie przyjemnym 

przeżyciem. LF ST
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Spontaniczność 
to zawsze dobry plan
Życie jest pełne niespodzianek. Nie szkodzi, bo nowy T-Cross jest na nie przygotowany. 

Ze składanym przednim prawym fotelem, przesuwną tylną kanapą i bagażnikiem 

o pojemności do ��� litrów jest gotowy nawet na to, co nie mieściło się w Twoich 

planach.

�� Wielki plus w kwestii komfortu: przednie 

fotele z podwyższoną pozycją siedzącą ułatwiają 

wsiadanie i wysiadanie oraz poprawiają widoczność, 

a całkowicie składane oparcie prawego przedniego 

fotela umożliwia transport długich przedmiotów.
LF ST

�� W tylnej części kabiny pasażerskiej i w bagażniku 

znajdzie się dużo miejsca na bagaż podróżny czy duże 

zakupy. Dzieloną asymetrycznie przesuwną tylną 

kanapę można dostosować do swoich potrzeb: 

przesunąć w całości do przodu lub złożyć, tworząc 

płaską podłogę. S
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15Nowy T-Cross – komfort wnętrza
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�� Dwa gniazda USB w tylnej części konsoli 

środkowej umożliwiają siedzącym z tyłu pasażerom 

ładowanie odtwarzacza MP�, cyfrowej kamery 

lub telefonu komórkowego. Bo jak wiadomo, baterie 

w tych urządzeniach rozładowują się zawsze wtedy, 

gdy najbardziej ich potrzebujemy. LF ST

�� Analogowe wskaźniki to już przeszłość. 

Innowacyjny, nowoczesny Active Info Display 

wyświetla informacje daleko wykraczające 

poza standardowy prędkościomierz i wskazanie 

poziomu paliwa. Możesz wybrać, czy na całym 

ekranie ma być wyświetlana mapa nawigacji, 

informacje z systemów audio czy cyfrowy 

prędkościomierz. O

Ty decydujesz, co chcesz widzieć: Active Info Display o przekątnej �� cm (��,�� cala) pokazuje 

te informacje o samochodzie, które są dla Ciebie najważniejsze. Także pozostałe rozwiązania 

multimediów i Connectivity w nowym T-Crossie oprócz praktycznych technologii dają przede 

wszystkim jedno: poczucie, że taki właśnie powinien być samochód idealny. O

Fascynacja 
w wysokiej rozdzielczości

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Life LF wyposażenie standardowe w wersji Style ST wyposażenie dodatkowe O

�) Przy wbudowanym subwooferze pojemność bagażnika wynosi ��� litrów.
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��Nowy T-Cross – multimedia i Connectivity

�� Rozszerz swój kokpit – App-Connect, 

czyli innowacyjna usługa systemu Car-Net, 

umożliwia przeniesienie aplikacji ze smartfona 

na ekran dotykowy systemu Infotainment. 

Do dyspozycji są wszystkie trzy innowacyjne 

technologie: Apple CarPlay™, Android Auto™ 

firmy Google i MirrorLink®, które umożliwiają 

korzystanie z dodatkowych praktycznych funkcji. O

�� Muzyka bez basów nie sprawia Ci przyjemności? 

System nagłaśniający beats znanej firmy BeatsAudio 

pozwoli każdemu pasażerowi nowego T-Crossa cieszyć 

się doskonałą jakością dźwięku. O wibracje w żołądku 

zadbają głębokie basy emitowane przez subwoofer¹⁾. 

Wszystkie głośniki podłączone są do �-kanałowego 

wzmacniacza o mocy ��� W – wystarczająco mocnego, 

by porwać i zachwycić Twoich pasażerów. O

�� Złącze telefoniczne Comfort umożliwia wygodne 

i bezpieczne prowadzenie rozmów telefonicznych 

podczas jazdy. Zintegrowany schowek z funkcją 

indukcyjnego ładowania i indukcyjnym połączeniem 

z anteną zewnętrzną zapewnia dobrą, pozbawioną 

zakłóceń jakość odbioru przy korzystaniu z zestawu 

głośnomówiącego. System można obsługiwać, 

korzystając z wielofunkcyjnego wyświetlacza, 

multifunkcyjnej kierownicy lub dotykowego ekranu 

radia. O
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Wybierz własny kurs. 
Trzymaj się drogi
Jeżeli lubisz chodzić własnymi ścieżkami, możesz liczyć na nowego T-Crossa! Liczne systemy 

wspomagające, np. asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist, pomogą Ci zachować kontrolę 

w krytycznych sytuacjach lub nawet całkowicie ich uniknąć.

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Life LF wyposażenie standardowe w wersji Style ST wyposażenie dodatkowe O  �) W granicach możliwości systemu. �) Odpowiedzialność za zachowanie ostrożności spoczywa zawsze na kierowcy.
Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad systemem wspomagającym. �) Do prędkości maksymalnej ��� km/h. Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

�� Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist 

przy prędkości powyżej �� km/h może rozpoznać, 

czy samochód w sposób niezamierzony opuszcza 

pas ruchu¹⁾, i korygującą ingerencją w układ 

kierowniczy zwrócić uwagę kierowcy na sytuację 

na drodze¹⁾ ²⁾. S

�� Kamera cofania Rear View wspiera kierowcę 

przy manewrowaniu tyłem¹⁾ ²⁾. Zarejestrowany 

przez kamerę obraz otoczenia za samochodem 

jest wyświetlany na ekranie radia lub systemu 

nawigacyjnego. O

�� Przy manewrowaniu czujniki parkowania 

ostrzegają akustycznie i optycznie przed rozpoznanymi 

przeszkodami znajdującymi się przed i za pojazdem¹⁾ ²⁾. 

Zintegrowana z czujnikami funkcja hamowania 

przy manewrowaniu podczas cofania z prędkością 

poniżej �� km/h może poprzez awaryjne hamowanie 

zminimalizować skutki kolizji lub nawet pomóc jej 

uniknąć¹⁾ ²⁾. Funkcję hamowania można aktywować 

także przy manewrowaniu przodem, wciskając 

odpowiedni przycisk. O

�� Podczas jazdy czujnik Blind Spot ostrzega 

kierowcę przed pojazdami znajdującymi się 

w martwym polu widzenia dzięki zapaleniu się 

diody LED w lusterku zewnętrznym¹⁾ ²⁾. 

Przy wyjeżdżaniu tyłem z parkingu asystent 

wyjazdu z miejsca parkingowego monitoruje 

obszar za samochodem i ostrzega przed zbliżającymi 

się z boku innymi uczestnikami ruchu¹⁾ ²⁾. S

�� Aktywny tempomat ACC może pomóc utrzymać 

ustawioną prędkość maksymalną³⁾ oraz minimalną 

odległość od jadącego z przodu pojazdu¹⁾ ²⁾. ST
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19Nowy T-Cross – systemy wspomagające i bezpieczeństwo
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wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Life LF wyposażenie standardowe w wersji Style ST wyposażenie dodatkowe O
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��Nowy T-Cross – silniki

Silniki benzynowe �.� TSI �� kW (�� KM) �.� TSI �� kW (��� KM)

Zużycie paliwa, l/��� km¹⁾

manualna skrzynia biegów: 5-biegowa �-biegowa

cykl mieszany �,�-�,� �,�-�,�

skrzynia biegów DSG: – �-stopniowa

cykl mieszany � �,�-�,�

Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾

manualna skrzynia biegów: ���-��� ���-���

skrzynia biegów DSG: – ���-���

�) Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Silniki

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Informujemy, że Volkswagen T-Cross prezentowany jest obecnie jedynie z wybranymi silnikami spośród planowanych dla Roku Modelowego ����. O szczegóły zapytaj 
Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu
określone w normie ISO ����� i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy ����/��/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami
ustawy z �� stycznia ���� r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z ���� r., poz. ���). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo
na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.

Od � września ���� r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną
w Rozporządzeniu Komisji (UE) ����/����. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂
w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie
na Państwa życzenie.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Life LF wyposażenie standardowe w wersji Style ST wyposażenie dodatkowe O

Tapicerki i aplikacje dekoracyjne

� � tapicerka tkaninowa Basket czarna Titan �JW S

�� tapicerka tkaninowa Triangle Ties czarna Titan �KC LF

�� tapicerka tkaninowa Hexalink czarna Titan �MW ST

�� tapicerka tkaninowa Diag Neutral czarna Titan �BS O

�� tapicerka tkaninowa Diag¹⁾ czarna Titan Orange/Ceramique �BP O

�� tapicerka tkaninowa Diag²⁾ turkusowa Makena �BI O

�� tapicerka tkaninowa R-Line Carbon Flag³⁾ czarno-szara Kristall �CX O

 �) Tylko z pakietem stylistycznym Energetic Orange.
�) Tylko z pakietem stylistycznym Bambus Garden Green.
�) Oferta Volkswagen R GmbH. Informacje dostępne na stronie www.volkswagen.pl.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska nie jest w stanie 
oddać rzeczywistej barwy tapicerki. Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie 
wybranego wyższego wariantu.
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��Nowy T-Cross – tapicerki i aplikacje dekoracyjne

� � aplikacja dekoracyjna Soft Tell ��V S

�� aplikacja dekoracyjna Pineapple Deep Iron/Silver �AB LF

�� aplikacja dekoracyjna Lizard Shadow Steel-czarna �DP ST

�� aplikacja dekoracyjna Transition²⁾ czarna-Platinum Grey �GE O

�� aplikacja dekoracyjna Transition¹⁾ czarna-Energetic Orange �GD O

�� aplikacja dekoracyjna R-Line Race³⁾ �CY O
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25Nowy T-Cross – lakiery i obręcze

 1)  Obręcze dostępne tylko z pakietem stylistycznym Energetic Orange.
2)  Obręcze dostępne tylko z pakietem stylistycznym Bambus Garden Green.
3) Oferta Volkswagen R GmbH. Informacje dostępne na stronie www.volkswagen.pl.

Nasze samochody wyposażone są seryjnie w opony letnie.

0 1 16-calowe obręcze stalowe Dublin z pełnymi kołpakami S

02 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Belmont LF

03 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Rochester czarne, powierzchnia polerowana O

04 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Chesterfield ST

05 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Bangalore O

06 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Manila czarne, powierzchnia polerowana O

07 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Manila ¹⁾ Hot Orange O

08 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Manila ²⁾ Bambus Garden Green O

09 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring ³⁾ szare, metalik, Volkswagen R O

 10 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Köln czarne, powierzchnia polerowana O

 1 1 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Köln ¹⁾ Hot Orange O

 12 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Köln ²⁾ Bambus Garden Green O

 13 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Funchal srebrne Glam O

 14 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Funchal Adamantium Dark O

 15  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nevada ³⁾ czarne, powierzchnia polerowana, 
Volkswagen R O

T-Cross_V11.indd   25 14.03.19   13:43

Lakiery i obręcze

0 1 lakier uniwersalny szary Urano 5K S

02 lakier uniwersalny biały Pure 0Q O

03 lakier uniwersalny czarny A1 O

04 lakier uniwersalny czerwony Flash D8 O

05 lakier metalik niebieski Reef 0A O

06 lakier metalik turkusowy Makena 0Z O

07 lakier metalik energetic Orange 4M O

08 lakier metalik dark Petrol 5M O

09 lakier metalik srebrny Reflex 8E O

 10 lakier metalik pale Copper J7 O

 1 1 lakier metalik szary Limestone Z1 O

 12 lakier perłowy czarny Deep 2T O

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Life LF wyposażenie standardowe w wersji Style ST wyposażenie dodatkowe O

Zdjęcia na tej stronie przedstawiają nowego T-Crossa Style.
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��Nowy T-Cross – lakiery i obręcze

 �)  Obręcze dostępne tylko z pakietem stylistycznym Energetic Orange.
�)  Obręcze dostępne tylko z pakietem stylistycznym Bambus Garden Green.
�) Oferta Volkswagen R GmbH. Informacje dostępne na stronie www.volkswagen.pl.

Nasze samochody wyposażone są seryjnie w opony letnie.

� � ��-calowe obręcze stalowe Dublin z pełnymi kołpakami S

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Belmont LF

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Rochester czarne, powierzchnia polerowana O

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Chesterfield ST

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Bangalore O

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Manila czarne, powierzchnia polerowana O

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Manila ¹⁾ Hot Orange O

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Manila ²⁾ Bambus Garden Green O

�� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring ³⁾ szare, metalik, Volkswagen R O

 �� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Köln czarne, powierzchnia polerowana O

 � � ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Köln ¹⁾ Hot Orange O

 �� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Köln ²⁾ Bambus Garden Green O

 �� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Funchal srebrne Glam O

 �� ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Funchal Adamantium Dark O

 ��  ��-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nevada ³⁾ czarne, powierzchnia polerowana, 

Volkswagen R O
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�X�.����.��.�� · Wydrukowano w Polsce 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek · Wydanie: marzec ����

www.volkswagen.pl

Autoryzowany Serwis Volkswagena

Nowy T-Cross

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy,
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. ���¹ § � Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane
w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.

Symbole DSG®, �MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.
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