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Especial de  
qualquer maneira.
O T-Cross é tão versátil, como as pessoas para as quais foi criado. Pessoas 

que não se deixam levar por padrões. Porque você é mais do que qualquer 

pessoa, quer ter mais e quer receber mais. Deixe-se surpreender por um 

automóvel, que o encanta em todas as categorias e que é especial em 

todas as suas facetas. Tal como você.

T-Cross 
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O quotidiano pode  
ser tão especial.
Rotina? Nem pensar! Com o T-Cross pode libertar-se rapidamente das  

convenções. Algo que os equipamentos exteriores deixam transparecer, 

logo ao primeiro olhar. E que se vai confirmando com tantos outros.
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Exterior e Design

01 Com que jantes o seu T-Cross brilhará mais, depende inteiramente de si. Com 
o vasto programa de jantes que temos para si, a decisão é toda sua. Por exemplo, 
com as jantes de liga leve de 18" “Nevada”. O

02 Seja um exemplo iluminado na estrada: os faróis LED do T-Cross ficam na  
memória, graças à sua assinatura marcante, em especial a luz de condução diurna 
LED, integrada dinamicamente sob a forma de um stick de hóquei. Tão atraente – 
o elemento cromado em forma de O no para-choques, que rodeia a luz de curva 
estática. ST O

03 Prepare-se para desfrutar do design moderno do seu T-Cross. O mesmo se 
aplica quem o olha por trás – a traseira, com os seus frisos refletores marcantes  
e as luzes traseiras LED, deixam garantidamente uma impressão inesquecível. S

T-Cross – Exterior e DesignSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O
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A afirmação da cor.
Com o pacote de design opcional “Laranja Energetic” torne o seu T-Cross 

ainda mais atraente. Exatamente o que é necessário, para todos aqueles 

que dão valor à personalização e ao caráter. Ousadia apenas! Afinal de 

contas, já existe demasiado cinzento a pairar entre nós. O

T-Cross – Pacote Design “Laranja Energetic”Série no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O
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Pacote Design
“Laranja Energetic”

01 As jantes de liga leve de 18" “Köln” na cor laranja 
do T-Cross Style fazem rolar, ao máximo, a alegria da 
cor. O

02 A faixa central dos bancos e dos lados interiores 
estão disponíveis nas cores laranja e Ceramique – 
uma combinação jovial e divertida. As cores dos  
confortáveis bancos desportivos Confort realçam  
o que há de melhor neles. O

03 Pura atração: a decoração “Transition” em  
design 3D em laranja Energetic e cinza, capta o seu 
olhar. O
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Pacotes Design

03 Agradam-lhe as cores simples e um estilo desportivo? Então o pacote de Design 
“Preto” é perfeito para si: com pormenores no interior, como a inserção em preto 
brilhante e cinza, cada viagem no seu T-Cross deixa uma marca inesquecível. O

02 A força está na natureza. Se este for o seu lema, recomendamos-lhe o pacote 
de Design opcional “Verde Bamboo”. As laterais e os interiores dos bancos  
apresentam-se numa mistura de azul turquesa, cor de laranja e cinza Platinum.  
A decoração em design 3D “Transition” em preto de alto brilho e cinza expande 
uma atmosfera natural. O

04 Gosta de requinte e é assim que se quer apresentar? Então não deixe de ver  
o pacote de Design “Penny Copper”. No exterior, no badalado tom Penny Copper, 
as jantes de liga leve de 17" “Bangalore” e as capas dos espelhos retrovisores  
exteriores seduzem ao primeiro olhar, enquanto que no interior as atenções  
viram-se para a parte central do volante e para a cobertura da consola central em 
cobre de alto brilho (não disponível para o mercado Nacional). O

T-Cross – Pacote Design

01 O T-Cross é tão versátil como nenhum outro: os pacotes de Design “Preto”, 
“laranja Energetic” e “Verde Bamboo”, a partir da versão de equipamentos Life  
e Style, conferem-lhe uma imagem inconfundível. O

Série no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O
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Combina, mesmo com  
aqueles que não se combinam.
Quando se trata das suas exigências, costuma prescindir delas? Com o 

T-Cross Style também não tem de prescindir de nada, pois nesta versão 

de equipamentos ele está à sua espera com o máximo de conforto, bem 

como com muitos destaques visuais.

T-Cross – T-Cross StyleSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

01 A versão de equipamentos Style do T-Cross  
oferece-lhe imenso conforto como, por exemplo,  
com os bancos dianteiros desportivos Confort, super 
confortáveis e amigos das suas costas. Graças ao 
aquecimento integrado, estes bancos são ideais e  
estão preparados para os dias frios – e para os dias 

quentes: o ar condicionado Climatronic também está 
a bordo. A iluminação ambiente dá vida ao habitáculo, 
criando uma atmosfera de luz perfeita. Esta ilumina-
ção inclui as decorações “Lizard”, com revestimentos 
brilhantes na consola central a condizer. ST
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Um companheiro  
permanente:  
os olhares dos outros.
Com o T-Cross Life irá captar frequentemente o olhar dos outros.  

Não admira, pois é difícil ignorar tantos extras.

T-Cross – T-Cross LifeSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

02 Viaje muito confortavelmente com os apoios  
da zona lombar, disponíveis como opção. Estes 
apoios aliviam as suas costas durante a condução  
e contribuem para uma posição sentada correta.  

01 Na versão de equipamentos Life irá sentir-se 
bem, num abrir e fechar de olhos. As requintadas  
inserções decorativas “Pineapple” contribuem  
para um interior perfeito. A destacar ainda outros 

pormenores, como o ar condicionado, o volante  
multifunções e o indicador multifunções “Plus”,  
que transformam cada viagem numa agradável  
experiência. LF

Em viagens longas, apoio da zona lombar alivia os 
músculos das suas costas e, assim, a sua coluna  
vertebral. O
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Um verdadeiro modelo  
para verdadeiras personalidades.
A versão do T-Cross apresenta-se com mais equipamentos que o habitual.

01 Garanta um elevado nível de qualidade: Muitas características de equipamento 
como os bancos traseiros variáveis, o rádio “Composition Colour” de série e o 
sistema de aviso de saída da faixa de rodagem contribuem para o seu conforto  
e para a sua segurança. S

02 Em caso de colisão, obtenha assistência através da chamada telefónica inte-
grada eCall do sistema de chamada de emergência. Em caso de acidente, o seu 
T-Cross estabelece uma ligação ao centro de emergência local, de forma manual 
ao premir o botão ou automática, a fim de lhe transmitir, dentro dos limites do 
sistema, informações importantes sobre o sistema de serviço de socorro. S

T-Cross – T-CrossSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O
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Aqui só os aventureiros 
é que gostam de entrar.
Quem quer sair de vez em quando, precisa de um companheiro que seja 

flexível, fiável e pronto para qualquer aventura. Seja muito bem-vindo  

ao T-Cross.

01 Várias vantagens em matéria de conforto: os bancos dianteiros com posição 
elevada facilitam a entrada e a saída dos passageiros e oferecem uma excelente 
visibilidade periférica. E o encosto totalmente rebatível disponibiliza-lhe mais  
espaço – mesmo quando transporta frequentemente objetos compridos e  
compactos.¹⁾ LF ST

02 A tecnologia analógica pertence ao passado. O Digital Cockpit Pro com ecrã 
de alta resolução pode fornecer-lhe informações sobre a velocidade e autonomia 
do depósito de combustível. ST O

T-Cross – Personalizações

 
1) Fixe a sua bagagem sempre de forma correta.

Série no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O
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Ser espontâneo é
sempre um bom plano.
A vida está cheia de surpresas. Ainda bem, porque o T-Cross também  

reage espontaneamente a todas as ideias que apareçam. Com o banco  

do passageiro rebatível, o banco traseiro móvel e uma capacidade da  

bagageira de até 455 litros, oferece flexibilidade suficiente para tudo 

aquilo que ainda não foi planeado. S LF

02 Sejam sacos de compras ou uma grande mala  
de viagem – a secção traseira, inclusive a bagageira, 
oferece espaço de arrumação para todos os objetos.  
E também uma grande dose de flexibilidade: o banco 
traseiro deslizável pode ser ajustado aos seus desejos. 
Quer deslocando-o totalmente para a frente, trans-
formando-o numa superfície de carga plana ou reba-
tendo-o de forma assimétrica. É você quem decide.¹⁾

S

01 A prática Jumbobox entre os bancos dianteiros é 
mais do que um apoio de braços ajustável. Esta caixa 
oferece espaço para muitos objetos diários como, por 
exemplo, lenços de papel ou bebidas refrescantes. 
Confortável para os passageiros de trás: Atrás, na 
Jumbobox, encontram-se duas ligações USB. LF ST

1) Fixe a sua bagagem sempre de forma correta.
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Ligação inteligente – 
clever online.
Com o T-Cross pode estar sempre online: graças ao cartão eSIM integrado 

estará ligado ao seu automóvel, sem fios Além disso, outros extras  

inovadores, como o Digital Cockpit Pro, proporcionam-lhe, acima de tudo, 

uma coisa: aquela boa sensação de estarmos sentados no automóvel 

certo. O
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31T-Cross – Conectividade e multimédia

02 Quer utilizar as suas aplicações do Smartphone 
no seu automóvel de uma forma segura e cómoda? 
Graças ao App-Connect³⁾ pode fazê-lo de uma  
forma tão fácil, como nunca antes fez. Esta função 
permite-lhe controlar, com todo o conforto, as  
aplicações e os conteúdos selecionados, diretamente 
dentro do seu Volkswagen. As aplicações e os conteú-
dos são transferidos para o visor do sistema de info-
tainment e podem ser confortavelmente controlados 
no seu campo de visão. Desta forma, é bastante mais 
fácil aceder a músicas, mensagens, mapas ou audio-
-livros. A Volkswagen disponibiliza-lhe três interfaces 
para o emparelhamento de Smartphones, com imen-
sas possibilidades: Apple CarPlay™, Android Auto™  
da Google e MirrorLink®. A utilização de da Apple 
CarPlay™ e Android Auto™ da Google é particular-
mente cómoda, graças à possibilidade de conexão sem 
fios dos sistemas de navegação “Ready 2 Discover”, 
“Discover Media” e “Discover Pro”. Para os sistemas 
de navegação “Ready 2 Discover” ou “Discover Media” 
pode adquirir e instalar posteriormente a App-Connect 
através da In-Car Shop²⁾ do seu automóvel. O

03 O interface para telemóvel “Confort” permite-
-lhe falar ao telefone relaxadamente enquanto con-
duz. Bastante prático: o espaço integrado com função 
de carga indutiva e uma ligação indutiva à antena  
exterior oferece-lhe uma receção particularmente 
isenta de interferências na função de mãos-livres. 
Pode controlá-lo comodamente, através do indicador 
multifunções, do volante multifunções ou também 
através do ecrã tátil do rádio. O

04 Quem dá sempre o seu melhor, merece o melhor 
entretenimento. Com o serviço “Streaming &  
Internet”⁴⁾, ⁵⁾ no seu T-Cross, desfrute da sua música 
preferida. Onde quer que esteja. Para transmitir  
música (streaming), basta iniciar sessão uma vez com 
os seus dados registados, por exemplo, na Apple  
Music. Obterá, então, acesso, sem ter de utilizar um 
dispositivo externo. O serviço Webradio oferece-lhe 
todas as vantagens da Internetradio a bordo – por 
exemplo, procurar e reproduzir emissões ao vivo ou 
Podcasts é super simples. O WLAN-Hotspot integrado 
oferece-lhe a si e aos restantes passageiros uma  
ligação estável à Internet, permitindo a navegação 
em até oito equipamentos.⁶⁾ O

Série no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

01 A sua entrada nos serviços e assistência digitais 
da Volkswagen e a ligação direta ao seu veículo  
chama-se We Connect.¹⁾ Após uma ativação única  
e registo com a sua Volkswagen ID, pode, graças  
ao cartão SIM integrado no seu T-Cross, utilizar  
gratuitamente inúmeros e práticos serviços online. 
We Upgrade²⁾ permite-lhe adquirir facilmente, se  
necessitar, funcionalidades adicionais, diretamente 
no seu automóvel ou através da Webshop. Além dis-
so, pode atualizar²⁾ o seu T-Cross. Depois de adquirir 
o seu T-Cross pode, em In-Car Shop, equipá-lo com 
funções adicionais como, por exemplo, a navegação 
ou o sistema de comando por voz. O

Conectividade
Com o seu smartphone estará pode estar quase sempre online. Porque não também com o seu T-Cross?  

O We Connect ¹⁾ facilita um pouco mais o seu dia-a-dia e leva-o ao destino de forma descontraída.  

Em breve deixará de querer perder as informações úteis em tempo real e as funções práticas. O

 1)  Para utilizar os serviços We Connect, o cliente necessita de ter uma conta de utilizador da Volkswagen e tem de se registar no We Connect 
com o nome de utilizador e palavra-passe. Além disso, é necessário celebrar um contrato online em separado We Connect ou We Connect 
Plus com a Volkswagen AG. Para o We Connect Plus, e após a entrega do veículo, o cliente tem até 90 dias para registar o veículo em 
www.portal.volkswagen-we.com e utilizar os serviços durante todo o período gratuito acordado. Observe as indicações adicionais no 
verso do presente catálogo.

2)  Para utilizar os artigos “We Upgrade” necessita de uma conta de utilizador da Volkswagen, um contrato válido We Connect e o comprovativo 
de utilizador principal, que garantirá a ligação da sua conta de utilizador com o automóvel em questão. Além disso, o seu automóvel  
deverá estar equipado com as funcionalidades técnicas e equipamentos de hardware “We Upgrade”. Poderá visualizar as funcionalidades  
“We Upgrade” disponíveis para o automóvel através da conta de utilizador principal em Web- ou In-Car Shop. 

3)  A aplicação “App-Connect” inclui as tecnologias Apple CarPlay™, Android Auto™ e MirrorLink®. Para não se distrair, só é possível iniciar  
algumas aplicações certificadas durante a condução. Lembre-se que algumas aplicações não estão disponíveis para as três tecnologias 
apresentadas e que a disponibilidade destas tecnologias pode variar de país para país. Encontrará informações sobre a compatibilidade  
de Smartphones em olkswagen.de/mobiltelefon, adicionais para Apple CarPlay™ em apple.com/de/ios/carplay, para Android Auto™ em  
android.com/intl/de_de/auto e para MirrorLink® em mirrorlink.com.

4)  A utilização dos serviços de Streaming requer um pacote de dados privados do cliente (pacotes de dados através de eSIM ou WLAN- 
Tethering) e pressupõe a existência prévia de uma conta para o respetivo serviço de Streaming.

5)  Para a utilização dos serviços “Streaming & Internet”, bem como do hotspot WLAN, podem obter-se pacotes de dados pagos através do 
parceiro de telecomunicações externo “Cubic Telecom” e serem utilizados no âmbito da cobertura de rede em vários países europeus.  
Encontrará informações sobre preços e países aderentes em vw.cubictelecom.com.

6) A figura ilustra o Passat.

(sem imagem) Navegue pelos sistemas de navega-
ção do We Connect Plus³⁾ com total confiança. Rece-
ba informações de trânsito atualizadas e alterações 
ao trânsito em tempo real. Graças ao cálculo online 
inteligente do trajeto, pode reagir de forma flexível  
às alterações do trânsito e viajar sempre pelo melhor 
trajeto possível. A função de atualização de mapas 
online garante que os mapas instalados estão sempre 
atualizados. E, tendo conhecimento dos preços dos 
combustíveis em cada estação de serviço ou dos  
parques de estacionamento gratuitos, chegará ao  
seu destino ainda mais relaxado. O
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02 Quer utilizar as suas aplicações do Smartphone 
no seu automóvel de uma forma segura e cómoda? 
Graças ao App-Connect³⁾ pode fazê-lo de uma  
forma tão fácil, como nunca antes fez. Esta função 
permite-lhe controlar, com todo o conforto, as  
aplicações e os conteúdos selecionados, diretamente 
dentro do seu Volkswagen. As aplicações e os conteú-
dos são transferidos para o visor do sistema de info-
tainment e podem ser confortavelmente controlados 
no seu campo de visão. Desta forma, é bastante mais 
fácil aceder a músicas, mensagens, mapas ou audio-
-livros. A Volkswagen disponibiliza-lhe três interfaces 
para o emparelhamento de Smartphones, com imen-
sas possibilidades: Apple CarPlay™, Android Auto™  
da Google e MirrorLink®. A utilização de da Apple 
CarPlay™ e Android Auto™ da Google é particular-
mente cómoda, graças à possibilidade de conexão sem 
fios dos sistemas de navegação “Ready 2 Discover”, 
“Discover Media” e “Discover Pro”. Para os sistemas 
de navegação “Ready 2 Discover” ou “Discover Media” 
pode adquirir e instalar posteriormente a App-Connect 
através da In-Car Shop²⁾ do seu automóvel. O

03 O interface para telemóvel “Confort” permite-
-lhe falar ao telefone relaxadamente enquanto con-
duz. Bastante prático: o espaço integrado com função 
de carga indutiva e uma ligação indutiva à antena  
exterior oferece-lhe uma receção particularmente 
isenta de interferências na função de mãos-livres. 
Pode controlá-lo comodamente, através do indicador 
multifunções, do volante multifunções ou também 
através do ecrã tátil do rádio. O

04 Quem dá sempre o seu melhor, merece o melhor 
entretenimento. Com o serviço “Streaming &  
Internet”⁴⁾, ⁵⁾ no seu T-Cross, desfrute da sua música 
preferida. Onde quer que esteja. Para transmitir  
música (streaming), basta iniciar sessão uma vez com 
os seus dados registados, por exemplo, na Apple  
Music. Obterá, então, acesso, sem ter de utilizar um 
dispositivo externo. O serviço Webradio oferece-lhe 
todas as vantagens da Internetradio a bordo – por 
exemplo, procurar e reproduzir emissões ao vivo ou 
Podcasts é super simples. O WLAN-Hotspot integrado 
oferece-lhe a si e aos restantes passageiros uma  
ligação estável à Internet, permitindo a navegação 
em até oito equipamentos.⁶⁾ O
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ao cartão SIM integrado no seu T-Cross, utilizar  
gratuitamente inúmeros e práticos serviços online. 
We Upgrade²⁾ permite-lhe adquirir facilmente, se  
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no seu automóvel ou através da Webshop. Além dis-
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o seu T-Cross pode, em In-Car Shop, equipá-lo com 
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Conectividade
Com o seu smartphone estará pode estar quase sempre online. Porque não também com o seu T-Cross?  

O We Connect ¹⁾ facilita um pouco mais o seu dia-a-dia e leva-o ao destino de forma descontraída.  

Em breve deixará de querer perder as informações úteis em tempo real e as funções práticas. O

 1)  Para utilizar os serviços We Connect, o cliente necessita de ter uma conta de utilizador da Volkswagen e tem de se registar no We Connect 
com o nome de utilizador e palavra-passe. Além disso, é necessário celebrar um contrato online em separado We Connect ou We Connect 
Plus com a Volkswagen AG. Para o We Connect Plus, e após a entrega do veículo, o cliente tem até 90 dias para registar o veículo em 
www.portal.volkswagen-we.com e utilizar os serviços durante todo o período gratuito acordado. Observe as indicações adicionais no 
verso do presente catálogo.

2)  Para utilizar os artigos “We Upgrade” necessita de uma conta de utilizador da Volkswagen, um contrato válido We Connect e o comprovativo 
de utilizador principal, que garantirá a ligação da sua conta de utilizador com o automóvel em questão. Além disso, o seu automóvel  
deverá estar equipado com as funcionalidades técnicas e equipamentos de hardware “We Upgrade”. Poderá visualizar as funcionalidades  
“We Upgrade” disponíveis para o automóvel através da conta de utilizador principal em Web- ou In-Car Shop. 

3)  A aplicação “App-Connect” inclui as tecnologias Apple CarPlay™, Android Auto™ e MirrorLink®. Para não se distrair, só é possível iniciar  
algumas aplicações certificadas durante a condução. Lembre-se que algumas aplicações não estão disponíveis para as três tecnologias 
apresentadas e que a disponibilidade destas tecnologias pode variar de país para país. Encontrará informações sobre a compatibilidade  
de Smartphones em olkswagen.de/mobiltelefon, adicionais para Apple CarPlay™ em apple.com/de/ios/carplay, para Android Auto™ em  
android.com/intl/de_de/auto e para MirrorLink® em mirrorlink.com.

4)  A utilização dos serviços de Streaming requer um pacote de dados privados do cliente (pacotes de dados através de eSIM ou WLAN- 
Tethering) e pressupõe a existência prévia de uma conta para o respetivo serviço de Streaming.

5)  Para a utilização dos serviços “Streaming & Internet”, bem como do hotspot WLAN, podem obter-se pacotes de dados pagos através do 
parceiro de telecomunicações externo “Cubic Telecom” e serem utilizados no âmbito da cobertura de rede em vários países europeus.  
Encontrará informações sobre preços e países aderentes em vw.cubictelecom.com.

6) A figura ilustra o Passat.

(sem imagem) Navegue pelos sistemas de navega-
ção do We Connect Plus³⁾ com total confiança. Rece-
ba informações de trânsito atualizadas e alterações 
ao trânsito em tempo real. Graças ao cálculo online 
inteligente do trajeto, pode reagir de forma flexível  
às alterações do trânsito e viajar sempre pelo melhor 
trajeto possível. A função de atualização de mapas 
online garante que os mapas instalados estão sempre 
atualizados. E, tendo conhecimento dos preços dos 
combustíveis em cada estação de serviço ou dos  
parques de estacionamento gratuitos, chegará ao  
seu destino ainda mais relaxado. O
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07 O rádio “Composition Colour” com um monitor a cores TFT 16,5cm (6,5") e ecrã 
tátil, DAB+, potência de 4 x 20 Watts e seis altifalantes também está equipado 
com dois interfaces USB (modelo C). Pode, ainda, conectar o seu telemóvel via 
Bluetooth. S

08 A música sem graves não lhe agrada? O extraordinário som do Sistema de 
som BeatsAudio™ dos especialistas áudio pode ser desfrutado em qualquer lugar 
do seu T-Cross. O subwoofer3) com graves mais profundos encarrega-se das vibra-
ções no seu estômago. As caixas são alimentadas por um amplificador de 8 canais 
com uma potência de 300 Watt, para encantá-lo a si e aos seus companheiros de 
viagem. O

(sem imagem) O rádio “Ready 2 Discover”, com o seu visor TFT a cores de 20,3cm 
(8") oferece-lhe mais do que entretenimento e informações atuais. Com o suporte 
DAB+ de série, pode desfrutar de uma receção isenta de ruídos, sem ligação à  
Internet. Além disso, o seu “Ready 2 Discover” pode ser atualizado, permitindo-lhe 
valorizar o seu sistema de navegação. Pode efetuar você mesmo a atualização do 
seu sistema de navegação¹⁾ através da In-Car Shop disponível no seu Volkswagen 
ou da We Connect Webshop em shop.volkswagen-we.com. LF ST O
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05 O sistema de navegação “Discover Media”  
surpreende com o seu grande ecrã tátil a cores de 
20,3cm (8") e uma navegação intuitiva. Os serviços 
móveis online da We Connect¹⁾ garantem-lhe a  
melhor ligação à rede, mesmo em viagem. Além  
disso, pode contar com oito altifalantes, bem como 
com uma ligação por Bluetooth para telemóveis e 
dois interfaces USB (modelo C). O

Multimédia

 1)  Para utilizar os serviços We Connect, o cliente necessita de ter 
uma conta de utilizador da Volkswagen e tem de se registar no  
We Connect com o nome de utilizador e palavra-passe. Além  
disso, é necessário celebrar um contrato online em separado  
We Connect ou We Connect Plus com a Volkswagen AG. Para o  
We Connect Plus, e após a entrega do veículo, o cliente tem até  
90 dias para registar o veículo em www.portal.volkswagen-we.com 
e utilizar os serviços durante todo o período gratuito acordado. 
Observe as indicações adicionais no verso do presente catálogo.

2)  A aplicação “App-Connect” inclui as tecnologias Apple CarPlay™, 
Android Auto™ e MirrorLink®. Para não se distrair, só é possível 
iniciar algumas aplicações certificadas durante a condução.  
Lembre-se que algumas aplicações não estão disponíveis para as 
três tecnologias apresentadas e que a disponibilidade destas tecno-
logias pode variar de país para país. Encontrará informações adi-
cionais sobre compatibilidade de Smartphonesem volkswagen.de/
mobiltelefon, bem como informações complementares sobre Apple 
CarPlay™ em apple.com/de/ios/carplay, para Android Auto™ em 
android.com/intl/de_de/auto e para MirrorLink® em mirrorlink.com.

3)  Em caso de instalação de subwoofer, a capacidade da bagageira 
será de 375 litros.

4)  Para utilizar os artigos “We Upgrade” necessita de uma conta  
de utilizador da Volkswagen, um contrato válido We Connect e  
o comprovativo de utilizador principal, que garantirá a ligação da 
sua conta de utilizador com o automóvel em questão. Além disso, 
o seu automóvel deverá estar equipado com as funcionalidades 
técnicas e equipamentos de hardware “We Upgrade”. O utilizador 
principal pode visualizar as funções “We Upgrade” do seu automóvel 
na Webshop ou na In-Car Shop.

06 O sistema de navegação “Discover Pro” (não  
disponível para o mercado Nacional) com serviços 
móveis online do We Connect¹⁾ está equipado com 
um grande ecrã de vidro tátil de 23,4cm (9,2"), visor a 
cores, sistema de operação por gestos e de operação 
por voz natural de utilização intuitiva e cómoda. Pode 
configurar o Homescreen de acordo com os seus  
desejos. O sistema dispõe também de sistema de 
identificação dos sinais de trânsito, bem como de 
App-Connect²⁾, que também funcionam sem fios para 
Apple CarPlay™ e Android Auto™. Oito altifalantes 
não só asseguram uma receção digital de rádio por 
DAB+, como também uma experiência acústica de 
qualidade. O
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com dois interfaces USB (modelo C). Pode, ainda, conectar o seu telemóvel via 
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som BeatsAudio™ dos especialistas áudio pode ser desfrutado em qualquer lugar 
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(sem imagem) O rádio “Ready 2 Discover”, com o seu visor TFT a cores de 20,3cm 
(8") oferece-lhe mais do que entretenimento e informações atuais. Com o suporte 
DAB+ de série, pode desfrutar de uma receção isenta de ruídos, sem ligação à  
Internet. Além disso, o seu “Ready 2 Discover” pode ser atualizado, permitindo-lhe 
valorizar o seu sistema de navegação. Pode efetuar você mesmo a atualização do 
seu sistema de navegação¹⁾ através da In-Car Shop disponível no seu Volkswagen 
ou da We Connect Webshop em shop.volkswagen-we.com. LF ST O

T-Cross – Conectividade e multimédiaSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

05 O sistema de navegação “Discover Media”  
surpreende com o seu grande ecrã tátil a cores de 
20,3cm (8") e uma navegação intuitiva. Os serviços 
móveis online da We Connect¹⁾ garantem-lhe a  
melhor ligação à rede, mesmo em viagem. Além  
disso, pode contar com oito altifalantes, bem como 
com uma ligação por Bluetooth para telemóveis e 
dois interfaces USB (modelo C). O

Multimédia

 1)  Para utilizar os serviços We Connect, o cliente necessita de ter 
uma conta de utilizador da Volkswagen e tem de se registar no  
We Connect com o nome de utilizador e palavra-passe. Além  
disso, é necessário celebrar um contrato online em separado  
We Connect ou We Connect Plus com a Volkswagen AG. Para o  
We Connect Plus, e após a entrega do veículo, o cliente tem até  
90 dias para registar o veículo em www.portal.volkswagen-we.com 
e utilizar os serviços durante todo o período gratuito acordado. 
Observe as indicações adicionais no verso do presente catálogo.

2)  A aplicação “App-Connect” inclui as tecnologias Apple CarPlay™, 
Android Auto™ e MirrorLink®. Para não se distrair, só é possível 
iniciar algumas aplicações certificadas durante a condução.  
Lembre-se que algumas aplicações não estão disponíveis para as 
três tecnologias apresentadas e que a disponibilidade destas tecno-
logias pode variar de país para país. Encontrará informações adi-
cionais sobre compatibilidade de Smartphonesem volkswagen.de/
mobiltelefon, bem como informações complementares sobre Apple 
CarPlay™ em apple.com/de/ios/carplay, para Android Auto™ em 
android.com/intl/de_de/auto e para MirrorLink® em mirrorlink.com.

3)  Em caso de instalação de subwoofer, a capacidade da bagageira 
será de 375 litros.

4)  Para utilizar os artigos “We Upgrade” necessita de uma conta  
de utilizador da Volkswagen, um contrato válido We Connect e  
o comprovativo de utilizador principal, que garantirá a ligação da 
sua conta de utilizador com o automóvel em questão. Além disso, 
o seu automóvel deverá estar equipado com as funcionalidades 
técnicas e equipamentos de hardware “We Upgrade”. O utilizador 
principal pode visualizar as funções “We Upgrade” do seu automóvel 
na Webshop ou na In-Car Shop.

06 O sistema de navegação “Discover Pro” (não  
disponível para o mercado Nacional) com serviços 
móveis online do We Connect¹⁾ está equipado com 
um grande ecrã de vidro tátil de 23,4cm (9,2"), visor a 
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Saia da linha, mas 
não da faixa. 
Gosta de seguir o seu próprio caminho? O T-Cross ajuda-o. Com inúmeros 

sistemas de assistência à condução, como o assistente de manutenção  

na faixa de rodagem “Lane Assist”, o T-Cross pode ajudá-lo a ultrapassar 

situações críticas ou, mesmo, evitá-las. 

T-Cross – Sistemas de ajuda à condução e segurança
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O IQ.DRIVE representa, na Volkswagen, todos os sistemas inteligentes  

de assistência à condução. Para todos aqueles que já existem hoje, que 

serão desenvolvidos amanhã ou que desejamos que existam no futuro.  

O IQ.DRIVE concentra-se simultaneamente em ideias inovadoras com  

um objetivo claro: você. Na realidade, o seu conforto e a sua segurança. 

Áreas, nas quais os nossos sistemas de assistência ao condutor prestam, 

já hoje, um grande contributo no âmbito dos limites desses sistemas, 

quando se trata de: evitar acidentes, facilitar a vida e tornar a mobilidade 

mais despreocupada. Como, por exemplo, também o controlo automático 

da distância ACC. Este adapta a sua velocidade à velocidade do automóvel 

que circula à frente, mantendo, assim, a distância definida. Ou então,  

trava em caso de necessidade, levando mesmo à imobilização do veículo. 

Tudo, de forma automática. O IQ.DRIVE não se faz notar apenas durante  

a condução. O assistente de estacionamento ajuda-o, por exemplo, a  

procurar um lugar de estacionamento adequado. E, claro, que também  

o ajuda a entrar e a sair do estacionamento. O IQ. DRIVE marca o seu  

progresso técnico em muitas áreas e garante-lhe, simultaneamente,  

uma boa perspetiva no futuro da mobilidade. Muito em breve, talvez os 

congestionamentos e os acidentes possam pertencer 

ao passado. A condução assistida de hoje é, para nós, 

apenas mais um passo em direção à condução autó-

noma de amanhã.

A caminho da condução autónoma:  
IQ.DRIVE da Volkswagen.

 1) Dentro dos limites do sistema.
2)  O condutor tem de estar sempre preparado para controlar o  

sistema de assistência, sendo sempre responsável por conduzir  
o veículo de forma prudente.

3) Até, no máximo, 210km/h.

T-Cross – Sistemas de ajuda à conduçãoSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

Sistemas de assistência  
à condução
No âmbito da etiqueta IQ.DRIVE, a Volkswagen reúne todos os sistemas  

inteligentes de assistência ao condutor. Também no T-Cross existe  

uma variedade destas tecnologias inovadoras à disposição, para lhe  

proporcionar ainda mais conforto e segurança; e tornar a mobilidade  

ainda mais descontraída.
01 Durante a condução, o sensor “Blind Spot” pode avisá-lo da existência de  
automóveis na zona do ângulo morto, por meio de LED no respetivo espelho  
retrovisor exterior.¹⁾ Ao sair de um lugar de estacionamento em marcha-atrás,  
o assistente integrado de saída do lugar de estacionamento pode monitorizar  
a zona por detrás do automóvel, avisando-o do trânsito em circulação.¹⁾ O

02 O assistente de manutenção na faixa de rodagem 
“Lane Assist” consegue detetar, a partir de uma velo-
cidade de 60km/h, se o veículo saiu inadvertidamente 
da sua faixa de rodagem.¹⁾ Através de uma intervenção 
corretiva na direção, o sistema pode chamar a aten-
ção do condutor para a situação de condução.¹⁾, ²⁾ S

03 Ao manobrar para estacionar, o sistema auxiliar 
de estacionamento avisa-o, através de sinais sonoros 
e visuais, da existência de obstáculos à frente e atrás 
do veículo.¹⁾ A função de travagem de estacionamento 
incluída pode evitar uma colisão ou minimizar os da-
nos, através de uma travagem de emergência ao fazer 
marcha atrás até 10km/h.¹⁾ Ao circular para a frente, 
também pode ativar a função de travagem de estacio-
namento, com o simples toque de um botão. O ST

05 A câmara traseira de estacionamento “Rear 
View” ajuda-o nas manobras de marcha-atrás.¹⁾  
A imagem da câmara no visor do rádio ou do sistema 
de navegação mostra a zona por detrás do automóvel.
ST O

04 O aperfeiçoado controlo automático da distância 
ACC ajuda-o a manter a velocidade máxima3) que  
regulou previamente, bem como a distância para o 
veículo da frente.¹⁾ LF ST O
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da distância ACC. Este adapta a sua velocidade à velocidade do automóvel 

que circula à frente, mantendo, assim, a distância definida. Ou então,  

trava em caso de necessidade, levando mesmo à imobilização do veículo. 

Tudo, de forma automática. O IQ.DRIVE não se faz notar apenas durante  
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A caminho da condução autónoma:  
IQ.DRIVE da Volkswagen.

 1) Dentro dos limites do sistema.
2)  O condutor tem de estar sempre preparado para controlar o  

sistema de assistência, sendo sempre responsável por conduzir  
o veículo de forma prudente.

3) Até, no máximo, 210km/h.
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Sistemas de assistência  
à condução
No âmbito da etiqueta IQ.DRIVE, a Volkswagen reúne todos os sistemas  

inteligentes de assistência ao condutor. Também no T-Cross existe  

uma variedade destas tecnologias inovadoras à disposição, para lhe  

proporcionar ainda mais conforto e segurança; e tornar a mobilidade  

ainda mais descontraída.
01 Durante a condução, o sensor “Blind Spot” pode avisá-lo da existência de  
automóveis na zona do ângulo morto, por meio de LED no respetivo espelho  
retrovisor exterior.¹⁾ Ao sair de um lugar de estacionamento em marcha-atrás,  
o assistente integrado de saída do lugar de estacionamento pode monitorizar  
a zona por detrás do automóvel, avisando-o do trânsito em circulação.¹⁾ O

02 O assistente de manutenção na faixa de rodagem 
“Lane Assist” consegue detetar, a partir de uma velo-
cidade de 60km/h, se o veículo saiu inadvertidamente 
da sua faixa de rodagem.¹⁾ Através de uma intervenção 
corretiva na direção, o sistema pode chamar a aten-
ção do condutor para a situação de condução.¹⁾, ²⁾ S

03 Ao manobrar para estacionar, o sistema auxiliar 
de estacionamento avisa-o, através de sinais sonoros 
e visuais, da existência de obstáculos à frente e atrás 
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incluída pode evitar uma colisão ou minimizar os da-
nos, através de uma travagem de emergência ao fazer 
marcha atrás até 10km/h.¹⁾ Ao circular para a frente, 
também pode ativar a função de travagem de estacio-
namento, com o simples toque de um botão. O ST

05 A câmara traseira de estacionamento “Rear 
View” ajuda-o nas manobras de marcha-atrás.¹⁾  
A imagem da câmara no visor do rádio ou do sistema 
de navegação mostra a zona por detrás do automóvel.
ST O

04 O aperfeiçoado controlo automático da distância 
ACC ajuda-o a manter a velocidade máxima3) que  
regulou previamente, bem como a distância para o 
veículo da frente.¹⁾ LF ST O
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R-Line
A maior parte de nós gosta de mostrar o seu lado desportivo. Com os  

pacotes de equipamento opcional R-Line e R-Line “Exterior”, este fim  

é facilmente atingido. O
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R-Line Exterior
Com as características marcadamente desportivas do equipamento R-Line “Exterior”, as  

atenções voltam-se todas para si: desde a dianteira dinâmica com grelha do radiador em  

preto granulado, pára-choques preto brilhante e cavas das rodas em preto granulado, até  

à traseira atlética com difusor específico R-Line e parte inferior do para-choques na cor  

do veículo. Uma atracão adicional, são os acabamentos das portas em design R e as barras  

design com logotipo “R-Line” nas secções laterais e nas portas dianteiras. O

01 Seja com as jantes de liga leve de 17" de série 
“Sebring” ou com as jantes de liga leve de 18"  
“Nevada”, incluídas na vasta oferta de jantes, o  
seu T-Cross brilhará da forma certa. O



01

41T-Cross – R-LineSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

R-Line Exterior
Com as características marcadamente desportivas do equipamento R-Line “Exterior”, as  

atenções voltam-se todas para si: desde a dianteira dinâmica com grelha do radiador em  

preto granulado, pára-choques preto brilhante e cavas das rodas em preto granulado, até  

à traseira atlética com difusor específico R-Line e parte inferior do para-choques na cor  

do veículo. Uma atracão adicional, são os acabamentos das portas em design R e as barras  

design com logotipo “R-Line” nas secções laterais e nas portas dianteiras. O

01 Seja com as jantes de liga leve de 17" de série 
“Sebring” ou com as jantes de liga leve de 18"  
“Nevada”, incluídas na vasta oferta de jantes, o  
seu T-Cross brilhará da forma certa. O



02 03 04

43T-Cross – R-LineSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

R-Line Interior

02 Desportivo: as faces dos bancos em microfibra 
“ArtVelours” com o logotipo “R-Line” bordado. O

03 Elegante: os frisos da embaladeira dianteiros 
com o logotipo “R-Line”. O

04 De qualidade: o interior com detalhes R-Line  
e inserções decorativas “Race”. O

Também no habitáculo os extras do R-Line tornam o T-Cross ainda mais 

desportivo – com o volante desportivo multifunções em couro, com  

logotipo “R-Line” e costura decorativa, os pedais em aço inoxidável, bem 

como os bancos desportivos Confort com estofos em tecido “Carbon 

Flag”. Entre e deixe-se entusiasmar pelo equipamento interior de alta 

qualidade. O
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02 Os frisos da embaladeira em alumínio de alta 
qualidade com a inscrição T-Cross, não só protegem a 
zona de entrada, sempre tão solicitada, como também 
são uma verdadeira atração visual. Um jogo inclui dois 
frisos para a zona de entrada dianteira. O

03 A proteção das arestas de carga, fabricada  
num material semelhante ao aço inoxidável além de 
ser um pormenor visual, protege a tinta durante as 
operações de carga e descarga da bagageira. O

04 O friso cromado salta à vista e protege as arestas 
da porta da bagageira. Para montar, basta colar. O

Série no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

01 Acessórios originais para uma imagem offroad 
marcante: os estribos com revestimento antiderra-
pante em alumínio galvanizado prateado conferem 
um visual robusto ao veículo. O

Acessórios Volkswagen
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06 O suporte para bicicletas com perfis de plástico 
aerodinâmicos moldados e com suporte possui fecho 
e foi testado pela City-Crash. Fixa-se de forma fácil e 
rápida no suporte de base do tejadilho. O

07 A resistente mala de tejadilho1) em plástico de 
alta qualidade pode ser trancada com fecho. Os práti-
cos fechos permitem uma montagem fácil nas barras 
de suporte. A mala pode ser aberta a partir do lado do 
condutor ou do passageiro. As operações de carga e 
descarga são simples, graças ao ângulo de abertura 
extra grande. As malas de tejadilho estão disponíveis 
nas capacidades de 340 e 460 litros. O

08 As barras de tejadilho são a base do sistema de 
todos os componentes do tejadilho. São estáveis, de 
colocação fácil e, acima de tudo, rápida no rail do  
tejadilho. Graças ao dispositivo de fecho antirroubo,  
estará protegido contra surpresas desagradáveis. O

09 Seja o atrelado do barco, a caravana ou apenas 
espaço de arrumação adicional, precisa de um aces-
sório adequado. O dispositivo de engate de reboque 
está disponível como versão rígida ou removível.  
O jogo de montagem elétrico de 13 pinos incluído  
garante a alimentação de energia e, assim, o funcio-
namento seguro do atrelado. O

T-Cross – Acessórios Volkswagen

1)  Nos automóveis com antena de tejadilho, consoante o modelo do  
automóvel e o comprimento da antena, pode verificar-se um contacto 
entre a antena e a mala do tejadilho. Se necessário, desaparafusar a 
antena. Consoante a configuração ou modelo do automóvel, devido 
às diferentes relações de comprimento entre a mala do tejadilho e o 
auto móvel, pode verificar-se uma colisão com a porta da bagageira 
aberta.

Série no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

05 O suporte para bicicletas “Premium” foi espe-
cialmente concebido para o transporte de duas  
bicicletas ou E-Bikes. Ao rebater o estribo de suporte, 
o suporte para bicicletas fixa-se automaticamente  
na cabeça esférica e é simples de colocar. O suporte  
é bastante leve e tem um design de luzes bastante 
sedutor. O suporte oferece uma utilização bastante 
simples, graças aos novos separadores removíveis 
com proteção antirroubo. Graças ao grande ângulo  
de rebatimento (90º), o suporte pode ser inclinado 
através do pedal, por forma a permitir o fácil acesso à 
bagageira, mesmo nos automóveis com portas da ba-
gageira de grande dimensão. Se não utilizar o suporte 
para bicicletas, pode dobrá-lo totalmente e guardá-lo 
na bagageira, sem ocupar muito espaço. O suporte 
original da matrícula com a inscrição Volkswagen  
remata este suporte para bicicletas “Premium”. Tem, 
ainda, à sua escolha outros acessórios, como um saco 
de transporte, para proteger o suporte ou uma rampa 
pesadas. O
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14 Os tapetes de tecido de alta qualidade “Premium”, 
com a inscrição T-Cross, são fabricados em veludo e 
possuem um revestimento antiderrapante no verso. 
Não só embelezam a zona dos pés com o seu rebordo 
em branco, como também a protegem da sujidade.

O

15 Os tapetes para os pés em tecido “Optimat”  
reúnem as características dos tapetes de borracha 
com a elegância dos tapetes em tecido. O rebordo  
em forma de U destes tapetes cortados à medida, 
protege eficazmente da sujidade e da humidade.  
O sistema de fixação integrado, bem como o revesti-
mento antiderrapante do verso do tapete evitam que 
o tapete saia do seu lugar. O

16 As películas dos frisos das embaladeiras de alta 
qualidade protegem a pintura da soleira da porta,  
sujeita a elevado desgaste, e personalizam a imagem 
do automóvel. Cor: preto/prateado, conjunto de  
4 peças. O

17 Proteja o seu automóvel e o automóvel que  
circula atrás de si da sujidade libertada, da perigosa 
projeção de pedras e dos salpicos de água com estes 
guarda-lamas extremamente resistentes. O

T-Cross – Acessórios VolkswagenSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

10 Os defletores de vento, de fácil manutenção e  
resistentes às lavagens automáticas, são fabricados 
em acrílico de alta qualidade. Através de uma ventila-
ção ideal do habitáculo, contribuirá para uma melhor 
climatização interior, logo, para o seu conforto de  
circulação. Desfrute da circulação de ar fresco, mesmo 
quando está a chover ou a nevar, ou evite o desagra-
dável calor quando está parado num congestiona-
mento num dia quente, abrindo um pouco as janelas. 
Particularmente agradável nos dias quentes. O

11 A proteção das arestas de carga em película 
transparente protege eficazmente as arestas de  
carga contra riscos, durante as operações de carga  
e descarga. O

12 O tapete da bagageira antiderrapante, cortado à 
medida, protege eficazmente a bagageira da sujidade 
e da humidade. Quando não for utilizado, pode ser 
enrolado e facilmente arrumado, para não ocupar  
espaço. Disponível para o T-Cross, com piso da baga-
geira variável e fundo. O

13 Veludo macio e delicado num lado e ressaltos  
de borracha robustos e antiderrapantes no outro: o 
tapete da bagageira removível e cortado à medida, 
oferece a superfície de transporte correta para cada 
tipo de carga. Se necessário, pode estender-se um 
pano protetor integrado por cima das arestas de  
carga, protegendo-as durante as operações de carga 
e descarga. O
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 1)  Só pode ser utilizado, no banco de trás.
2)  Tem de estar fechada durante a condução, sempre que estiver um 

passageiro no respetivo banco traseiro.

26 Finalmente, carregar os dispositivos no carro  
de forma cómoda e segura! O DUCI (Double-USB-
-Charger-Insert) permite um carregamento mais  
rápido dos seus dispositivos móveis através de duas 
interfaces USB. Para isso, o DUCI encaixa facilmente 
no isqueiro, integrando-se na perfeição no seu veículo 
devido ao seu design especial. Os LED brancos não só 
são bonitos, como ajudam a encontrar rapidamente a 
ligação USB no escuro. O

27 Ligue o seu Smartphone ou outro dispositivo  
móvel confortavelmente ao sistema de Infotainment 
do seu Volkswagen, através do cabo Premium USB. 
Utilize algumas funções da melhor forma como, por 
exemplo, a App-Connect. Naturalmente que o cabo 
também pode ser utilizado para carregar o dispositivo 
ao qual está ligado. O cabo de 30 ou 70 cm possui  
um revestimento têxtil de alta qualidade e uma ficha 
metálica cromada com o logotipo Volkswagen. Dispo-
nível em diferentes modelos. O

28 A luz de leitura LED de encaixe universal liga-se 
através do isqueiro e fornece uma intensidade de luz 
de 20 lúmens, com uma corrente de apenas um watt. 
O pescoço de cisne ajustável permite um posiciona-
mento preciso da lâmpada. O

29 O suporte universal para smartphone  
“Smart phoneClaw” oferece um suporte seguro para 
o seu telemóvel. O suporte com os seus 3 pontos de 
sustentação pode segurar na posição correta apare-
lhos com tamanhos 158 x 78 x 7 mm (altura, largura,  
profundidade). O

T-Cross – Acessórios VolkswagenSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

18 Cadeira de criança G2-3 ISOFIT com encosto  
removível. As crianças com um peso compreendido 
entre 15 e 36 kg (aprox. 3 a 12 anos) viajam de forma 
segura e confortável, graças ao apoio lateral de  
cabeça regulável em altura, bem como à regulação 
em altura e inclinação da cadeira. A fixação da cadeira 
realiza-se através dos pontos de fixação ISOFIX do 
automóvel. A criança é “presa” através de um cinto  
de segurança de 3 pontos. O seu Concessionário 
Volkswagen informá-lo-á sobre todo o programa de 
cadeiras de crianças. A capa de proteção dos bancos, 
fácil de limpar, antiderrapante e com práticas bolsas 
de rede, oferece uma proteção extra para os estofos 
mais sensíveis. O

19 Snacks a bordo e à temperatura ideal, para qual-
quer ocasião: a mala térmica liga-se facilmente à  
tomada do automóvel ou em casa. A mala térmica 
possui uma capacidade de, aprox., 25 litros e pode 
transportar garrafas de 2 litros, em pé. O

20–25 Prático, confortável e flexível: o sistema mo-
dular Sistema de viagem e conforto é um verdadeiro 
faz-tudo, e contribui para um habitáculo arrumado e 
simples. Além disso, os objetos importantes dos pas-
sageiros do banco de trás ficam sempre acessíveis e 
podem ser utilizados sem qualquer esforço. O sistema 
é composto pelo módulo base, que é fixado entre as 
barras dos apoios de cabeça dos bancos dianteiros,  
e por vários módulos adicionais, disponíveis em sepa-
rado. Este sistema inclui, por exemplo, um cabide 
portátil¹⁾, um gancho para sacos robusto¹⁾, um suporte 
giratório para tablets para modelos de vários fabrican-
tes, o suporte para a nova action-camera ou uma 
mesa retrátil regulável com suporte para bebidas²⁾. 
Proporciona-lhe um enorme conforto, durante as 
pausas da sua viagem! Um suporte, inúmeras possibi-
lidades: todos os módulos podem ser facilmente  
fixados, consoante o que necessitar e podem ser  
trocados entre si, de uma forma flexível. O
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T-Cross – Acessórios VolkswagenSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O
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07 Discrição com classe! A t-shirt azul, com o logo-
tipo Volkswagen estampado em azul escuro, revela 
um estilo simples e discreto. O

08 Simples, sofisticada, ao estilo do espírito “New 
Volkswagen”. A sweatshirt azul expressa a sua paixão 
pela Volkswagen e o seu estilo individual. O novo  
logotipo da Volkswagen está estampado à frente, 
num tom de azul mais escuro. O

09 Mantenha-se quente! Mas em grande estilo. Gorro 
de malha azul escuro, em estilo “New Volkswagen”. 
Quentinho e discreto. A etiqueta amarela com o logo-
tipo da Volkswagen foi aplicada discretamente na  
dobra do gorro de estilo pescador. O gorro tem aquele 
estilo de pescador. O

10 Ofuscante: a sua presença. Os óculos de sol unis-
sexo com inscrição Volkswagen branca e expressiva 
nas hastes podem não só dar-lhe estilo, como evitar 
reflexos incómodos graças às suas lentes Polavision. 
Além disso, oferecem aos seus olhos proteção a 100% 
contra os raios UV. O

11 Limpeza profunda e delicada: limpe num instante 
toda a sujidade, pó e impressões digitais dos ecrãs  
táteis e de outras superfícies com o pano de micro- 
fibra. O pano é resistente, lavável e tem o emblema 
Volkswagen estampado. O

Volkswagen Lifestyle

Série no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

1)  Nota: após a utilização do copo térmico é possível permanecerem  
resíduos de líquido na tampa. Estes resíduos podem escorrer para 
fora com o copo inclinado, pelo que recomendamos que beba  
sempre com a tampa fechada.

Encontrará a oferta Lifestyle completa junto do seu Concessionário 
Volkswagen.

01 Basta um pequeno gesto, para transformar este 
pequeno saco numa caixa robusta – e vice-versa.  
A leve caixa desdobrável em antracite com o logotipo 
Volkswagen tem uma capacidade de carga de até  
30 kg, é fácil de transportar e de conservar. O  
material é resistente, defletor de água e insensível  
à sujidade. O

02 A toalha redonda em tecido turco de algodão  
de alta qualidade original e prática, além de suave, 
espessa e muito absorvente. Pode utilizá-la como 
toalha de praia, toalha de banho, base para jogo ou, 
até, como toalha de piquenique. O novo logotipo da 
Volkswagen está estampado em toda a superfície. 

O

03 Este guarda-chuva de bolso, desenvolvido pelo 
departamento de Design da Volkswagen, tem tudo o 
que é necessário para o manter rapidamente seco e 
confortável nos dias de chuva: revestimento em po-
liéster com tratamento de Teflon®, dispositivo auto-
mático de abertura e fecho, varetas em fibra de vidro/
alumínio, bengala metálica de 3 peças e punho em 
plástico. Um pormenor visual: o pictograma no botão 
de desengate com embutido Volkswagen no punho.

O

04 Coffee to go com look Volkswagen! O copo  
térmico1) azul escuro, de parede dupla, com logotipo 
Volkswagen possui um vácuo, que pode manter a 
temperatura (quente ou fria) dos líquidos por um  
longo período! Um pormenor que se destaca do  
simples e elegante copo é a combinação de cores – 
superfície em azul escuro, anel em preto e tampa  
prateada. O

05 | 06 Com os relógios de pulso da Volkswagen,  
é um prazer ver as horas. A elegante caixa plana em 
aço inoxidável e os mostradores com indicação da 
hora e uma discreta inscrição Volkswagen compõem 
o núcleo destes distintos cronómetros. As correias 
são fabricadas em couro e na coroa pode ver-se o  
logotipo Volkswagen. O
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55T-Cross – Estofos e Inserções

08 Inserções “Lizard” Shadow Steel-preto ST

09 Inserções “Transition”¹⁾ preto-laranja Energetic O

10 Inserções “Transition”²⁾ preto-cinza Platinum O

1 1 Inserções “Soft Tell” S

12 Inserções “Pineapple” Deep Iron/prata LF

13 R-Line Inserções “Race” O

Série no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

Estofos e inserções 

0 1 Estofos “Basket” preto S

02 Estofos “Triangle Ties” preto LF

03 Estofos “Hexalink” preto ST

04 Estofos “Diag” Neutral-preto O

05 Estofos “Diag”¹⁾ preto-Orange/Ceramique O

06 Estofos “Diag”²⁾ verde Makena O

07 Estofos R-Line “Carbon Flag” preto-cinza Kristall O

 1) Apenas disponível no pacote Design “Laranja Energetic”.
2) Apenas disponível no pacote Design “Verde Bamboo”.

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, pelo que as amostras reproduzidas 
de inserções decorativas, estofos e pinturas exteriores servem apenas como referência, e podem não ser tão 
bonitos como o são na realidade. As figuras ilustram a forma de banco básica dos modelos e podem divergir 
de uma versão superior que tenha, eventualmente selecionado.
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12 Jantes em aço de 16" “Dublin” S

13 Jantes de liga leve de 16" “Belmont”*
14 Jantes de liga leve de 16" “Merano” em prata brilhante, Acessórios Volkswagen O  
15 Jantes de liga leve de 16" “Rochester” em preto, superfície polida LF O

16 Jantes de liga leve de 17" “Chesterfield”*
17 Jantes de liga leve de 17" “Bangalore” O

18 Jantes de liga leve de 17" “Bangalore”1) em Penny Copper*
19 Jantes de liga leve de 17" “Manila” em preto, superfície polida ST O

20 Jantes de liga leve de 17" “Manila”2) em laranja O

2 1 Jantes de liga leve de 17" “Manila”3) em verde Bamboo O

22 Jantes de liga leve de 17" “Sebring” em cinza metalizado, Volkswagen R O

23 Jantes de liga leve de 18" “Köln” em preto, superfície polida O

24 Jantes de liga leve de 18" “Köln”2) em laranja O

25 Jantes de liga leve de 18" “Köln”3) em verde Bamboo O

26 Jantes de liga leve de 18" “Funchal”*
27 Jantes de liga leve de 18" “Funchal” em Adamantium Dark*
28 Jantes de liga leve de 18" “Nevada” em preto, superfície polida, Volkswagen R O

* Não disponíveis para o mercado Nacional.

T-Cross – Pinturas exteriores e jantesSérie no T-Cross S Série no T-Cross Life LF Série no T-Cross Style ST Opcional O

Pinturas exteriores e jantes
0 1 branco Pure O

02 cinca Urano S

03 vermelho Flash O

04 azul Petróleo O

05 verde Makena O

06 laranja Energetic O

07 azul Reef O

08 prata Reflex O

09 cobre Pale O

10 cinza Limestone O

1 1 preto Deep O

 1)  Estas jantes de liga leve estão disponíveis apenas no pacote  
Design “Penny Copper” * para o T-Cross.

2)  Estas jantes de liga leve estão disponíveis apenas no pacote  
Design “laranja Energetic”.

3)  Estas jantes de liga leve estão disponíveis apenas no pacote  
Design “verde Bamboo”.

* Não disponível para o mercado Nacional.

As imagens desta página ilustram o T-Cross Style.
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Volkswagen. O nosso CustomerCareCenter está ao 
seu dispor e tratará de todos os preparativos. Rece-
berá também, naturalmente, todas as informações 
necessárias diretamente junto do seu Concessionário 
Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience.  
Numa ação de formação sobre condução segura,  
os nossos profissionais do volante mostram-lhe o 
comportamento mais correto a adotar em situações 
inesperadas. Para mais informações contacte o seu 
Concessionário Volkswagen.

Serviço Volkswagen.  
Onde quer que se encontre, poderá sempre recorrer 
ao abrangente serviço de assistência Volkswagen dos 
nossos 33 Concessionários. Para além da garantia 
obrigatória, a Volkswagen concede-lhe ainda uma  
garantia de 2 anos Volkswagen¹⁾ em todos os veículos 
novos, uma garantia de 3 anos para a pintura da car-
roçaria¹⁾ bem como uma garantia de 12 anos contra 
perfurações da chapa por corrosão¹⁾.

Mobilidade Volkswagen.  
Serviço de desempanagem no próprio local, veículo 
de substituição ou despesas de alojamento num hotel. 
Se submeter o seu Volkswagen periodicamente às 
inspeções previstas no Plano de Assistência, poderá 
usufruir das vantagens da garantia de mobilidade 
LongLife.

1) Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como  
sobre a garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos 
novos da marca Volkswagen, de acordo com a atual gama de  
ofertas. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre  
as diferenças específicas em vigor no seu país.

Descubra o Mundo Automóvel
da Volkswagen.

A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilidade.  
A entrega do seu veículo novo pode transformar-se 
para si, para os seus acompanhantes ou para toda a 
família numa ocasião memorável, na Autostadt em 
Wolfsburg, a plataforma do serviço e da comunidade 
do Grupo Volkswagen e das suas marcas. Entre num 
microcosmos único, distribuído por 28 hectares, que 
alberga automóveis históricos de uma história auto-
móvel com 130 anos, os pavilhões das marcas do  
Grupo e um fórum do Grupo, onde são debatidas as 
questões atuais sobre mobilidade e sociedade. Ou 
teste a sua perícia de condução nos dois circuitos  
todo-o-terreno. A Autostadt também oferece um 
mundo de experiências aos mais novos, com peque-
nos automóveis elétricos e uma rica oferta gastronó-
mica, que convida toda a família a um bom momento 
de lazer. Deixe-se mimar com um pouco de luxo,  
oferecido pelo hotel de 5 estrelas superior The Ritz-
-Carlton, Wolfsburg, cujo Chef Sven Elverfeld – Chef 
de Cuisine do restaurante AQUA – foi distinguido com 
três estrelas pelo Guia Michelin Gourmet. Chegado  
o grande momento da entrega do automóvel, o seu 
assistente pessoal acompanhá-lo-á a par e passo. Ele 
entregar-lhe-á a chave e irá esclarecer-lhe todos os 
pormenores que pode experimentar à “Saída” Serviço 
de Apoio ao Cliente. No final das suas mini-férias 
terá ocasião de conduzir o seu novo Volkswagen de 
regresso a casa. Para que a sua visita se torne num 
acontecimento inesquecível, a agenda encontra-se 
disponível na página inicial do site da Autostadt. Aqui 
pode informar-se sobre os muitos destaques do par-
que temático automóvel e planear facilmente a sua 
visita. Mais pormenores contacte um Concessionário 
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inesperadas. Para mais informações contacte o seu 
Concessionário Volkswagen.

Serviço Volkswagen.  
Onde quer que se encontre, poderá sempre recorrer 
ao abrangente serviço de assistência Volkswagen dos 
nossos 33 Concessionários. Para além da garantia 
obrigatória, a Volkswagen concede-lhe ainda uma  
garantia de 2 anos Volkswagen¹⁾ em todos os veículos 
novos, uma garantia de 3 anos para a pintura da car-
roçaria¹⁾ bem como uma garantia de 12 anos contra 
perfurações da chapa por corrosão¹⁾.

Mobilidade Volkswagen.  
Serviço de desempanagem no próprio local, veículo 
de substituição ou despesas de alojamento num hotel. 
Se submeter o seu Volkswagen periodicamente às 
inspeções previstas no Plano de Assistência, poderá 
usufruir das vantagens da garantia de mobilidade 
LongLife.

1) Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como  
sobre a garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos 
novos da marca Volkswagen, de acordo com a atual gama de  
ofertas. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre  
as diferenças específicas em vigor no seu país.

Descubra o Mundo Automóvel
da Volkswagen.

A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilidade.  
A entrega do seu veículo novo pode transformar-se 
para si, para os seus acompanhantes ou para toda a 
família numa ocasião memorável, na Autostadt em 
Wolfsburg, a plataforma do serviço e da comunidade 
do Grupo Volkswagen e das suas marcas. Entre num 
microcosmos único, distribuído por 28 hectares, que 
alberga automóveis históricos de uma história auto-
móvel com 130 anos, os pavilhões das marcas do  
Grupo e um fórum do Grupo, onde são debatidas as 
questões atuais sobre mobilidade e sociedade. Ou 
teste a sua perícia de condução nos dois circuitos  
todo-o-terreno. A Autostadt também oferece um 
mundo de experiências aos mais novos, com peque-
nos automóveis elétricos e uma rica oferta gastronó-
mica, que convida toda a família a um bom momento 
de lazer. Deixe-se mimar com um pouco de luxo,  
oferecido pelo hotel de 5 estrelas superior The Ritz-
-Carlton, Wolfsburg, cujo Chef Sven Elverfeld – Chef 
de Cuisine do restaurante AQUA – foi distinguido com 
três estrelas pelo Guia Michelin Gourmet. Chegado  
o grande momento da entrega do automóvel, o seu 
assistente pessoal acompanhá-lo-á a par e passo. Ele 
entregar-lhe-á a chave e irá esclarecer-lhe todos os 
pormenores que pode experimentar à “Saída” Serviço 
de Apoio ao Cliente. No final das suas mini-férias 
terá ocasião de conduzir o seu novo Volkswagen de 
regresso a casa. Para que a sua visita se torne num 
acontecimento inesquecível, a agenda encontra-se 
disponível na página inicial do site da Autostadt. Aqui 
pode informar-se sobre os muitos destaques do par-
que temático automóvel e planear facilmente a sua 
visita. Mais pormenores contacte um Concessionário 
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Os valores indicados sobre consumo e emissões foram apurados segundo os métodos de 
medição exigidos. Desde 01-09-2017 que alguns veículos novos já são homologados de 
acordo com o WLTP (Teste Mundial Harmonizado de Veículos Ligeiros), um método de teste 
mais realista para a medição do consumo de combustível e das emissões de CO₂. A partir 
de 01-09-2018 o método WLTP substituirá gradualmente o Novo Ciclo de Condução Europeu 
(NEDC). Uma vez que as condições de teste são mais realistas, os valores de consumo de 
combustível e de emissões de CO₂ medidos de acordo com o método WLTP são, em muitos 
casos, superiores aos valores medidos de acordo com o NEDC. Assim, a partir de 01.09.18 
podem verificar-se eventuais alterações à tributação de veículos. Para mais informações 
sobre as diferenças entre WLTP e NEDC, consulte volkswagen.pt. Neste momento, ainda 
existe obrigatoriedade de comunicação dos valores NEDC. Relativamente aos veículos novos, 
homologados de acordo com o método WLTP, os valores NEDC derivarão dos valores WLTP. 
Até que a sua utilização seja obrigatória, os valores de WLTP podem ser comunicados volun-
tariamente. Enquanto os valores NEDC forem indicados de forma intervalada, não se refe-
rem apenas a um veículo individual e não fazem parte da proposta. Estes valores servem de 
meio de comparação entre os vários modelos de veículos. Equipamentos extra e acessórios 
(componentes de montagem peças, formatos de pneus, etc.) podem alterar parâmetros 
importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e aerodinâ-
mica, e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, os valores de 
consumo de combustível e energia, as emissões de CO₂ e os valores de desempenho do  
automóvel. Para mais informações sobre o consumo de combustível oficial e as emissões 
oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o “Manual de consumos 
de combustível e emissões de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível 
gratuitamente em todos os pontos de venda. 

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais. 
Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas referem-se ao mercado 
alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu 
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no 
seu país. Reservado o direito a alterações e erros. DSG® e TSI® são marcas registadas da 
Volkswagen AG e de outras empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. 
O facto de um símbolo neste documento não estar assinalado com ® não significa que 
este símbolo não seja uma marca registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado  
sem a autorização escrita prévia da Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e  
valorização de veículos antigos. Assim, todos os veículos Volkswagen são valorizados e  
podem ser devolvidos gratuitamente, desde que cumpram as disposições legais. Para mais 
informações, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

Para utilizar os serviços We Connect, o Cliente necessita de ter uma conta de utilizador da 
Volkswagen e tem de se registar no We Connect com o nome de utilizador e palavra-passe. 
Além disso, é necessário celebrar um contrato online em separado We Connect ou We  
Connect Plus com a Volkswagen AG. Para o We Connect Plus e após a entrega do veículo,  
o Cliente tem até 90 dias para registar o veículo em www.portal.volkswagen-we.com e uti-
lizar os serviços durante todo o período gratuito acordado. A utilização dos serviços móveis 
online do We Connect é possível através de uma ligação à Internet integrada. Os custos 
inerentes dos dados dentro da Europa, à exceção dos serviços “Streaming & Internet” e de 
In-Car Apps específicas, serão suportados pela Volkswagen AG, dentro da cobertura de 
rede. Para a utilização dos serviços “Streaming & Internet”, In-Car Apps específicas, bem 
como do hotspot WLAN, podem obter-se pacotes de dados pagos através do parceiro de 
telecomunicações externo “Cubic Telecom” e serem utilizados no âmbito da cobertura de 
rede em vários países europeus. Encontrará informações sobre preços e países aderentes 
em vw.cubictelecom.com. Como alternativa, os serviços Webradio, Hibridradio e Media- 
Streaming podem ser utilizados através de um dispositivo terminal móvel (por exemplo, 
Smartphone) que tenha a capacidade de atuar como hotspot WLAN. Neste caso, os respeti-
vos serviços só estão disponíveis mediante contrato de telecomunicações existente ou  
celebrado em separado entre o utilizador e a sua operadora de telecomunicações e apenas 
dentro da cobertura da respetiva rede móvel. Dependendo do respetivo tarifário e utiliza-
ção no estrangeiro, podem surgir custos adicionais (por exemplo, taxas de roaming), devido 
à receção de pacotes de dados a partir da Internet. Para utilizar a aplicação gratuita We 
Connect, é necessário ter um smartphone com sistema operativo IOS ou Android e um  
cartão SIM com opção de dados com um contrato de comunicações móveis, celebrado em 
separado com a sua operadora de comunicações móveis entre você e o seu operador de  
telecomunicações móveis. A disponibilidade dos serviços personalizados descritos nos  
pacotes do We Connect e We Connect Plus pode variar em função do país. Os serviços  
estão disponíveis durante o período acordado contratualmente e podem estar sujeitos a  
alterações de conteúdo. Para mais informações, consulte www.volkswagen.com e contacte 
o seu Concessionário Volkswagen. Para informações sobre condições de utilização e preços 
consulte a sua operadora de comunicações móveis.


