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Ακαταμάχητα σαγηνευτικό.
Απόλυτα εκφραστικό.
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. Το νέο compact SUV ανοίγει
νέους δρόμους και αυτό φαίνεται και στην παραμικρή λεπτομέρεια.

01 Διάφορα στοιχεία σχεδιασμού προσδιορίζουν το δυναμικό και εκφραστικό
στυλ του νέου T-Roc. Τα πίσω φώτα τεχνολογίας LED, προαιρετικά και σε σκούρο
κόκκινο χρώμα, χαρίζουν ένα μοναδικό στυλ ακόμα και στο σκοτάδι. Έχουν μεγάλη
διάρκεια ζωής και συμβάλλουν στην άριστη ορατότητα. Β
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Η αυτοπεποίθηση πηγάζει
από το εσωτερικό.
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.
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Π

01 | 02 Σπορ και κομψό στο εσωτερικό. Η «Sport» διαμόρφωση εσωτερικού περιλαμβάνει επένδυση της οροφής σε μαύρη απόχρωση, διακοσμητικά ένθετα Γκρι
Caribou στο ταμπλό και το εσωτερικό των θυρών, επενδύσεις θυρών σε Mαύρο
Titan και ambient εσωτερικό φωτισμό σε κόκκινο χρώμα. Τα sport comfort καθίσματα εμπρός με επένδυση Gem σε Mαύρο Titan/Ceramique με διακοσμητικές
κόκκινες ραφές, παρέχουν άριστη στήριξη και εξαιρετική άνεση. Τα πεντάλ με
επένδυση αλουμινίου προσδίδουν μία νότα αγωνιστικού στυλ. Π
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Design που μαγνητίζει.
Το νέο T-Roc κάνει αισθητή την παρουσία του. Χαρακτηριστικό στοιχείο της σχεδίασης αποτελεί η
λωρίδα γυαλιστερού χρωμίου που διατρέχει τη σιλουέτα από την κολόνα A, κατά μήκος της οροφής
έως και την κολόνα C τονίζοντας τον κουπέ σχεδιασμό. Με το προαιρετικό «Design pack» κερδίζει
ακόμη περισσότερα βλέμματα. Μπορείτε να επιλέξετε τον συνδυασμό ανάμεσα στο χρώμα του αμαξώματος και το χρώμα της οροφής, της κολόνας A και των καλυμμάτων των εξωτερικών καθρεπτών, το
χρώμα των ζαντών καθώς και τον συνδυασμό χρωμάτων στο εσωτερικό που ταιριάζει στο δικό σας στυλ.

01 Οι ζάντες αλουμινίου 17" «Mayfield» χαρίζουν στο νέο T-Roc ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό προφίλ, αλλά σας
προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα να ακολουθήσετε το δικό σας γούστο, καθώς έχετε να επιλέξετε ανάμεσα
σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα ζαντών. Σε συνδυασμό με τις επιλογές διαφορετικών χρωμάτων για το αμάξωμα και την οροφή, μπορείτε να διαμορφώσετε το νέο T-Roc σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Π
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Εκφράζει το
στυλ σας.
Στο εσωτερικό, το νέο T-Roc εναρμονίζεται απόλυτα με την εξωτερική εμφάνιση
για να προσφέρει δυνατότητες εξατομίκευσης μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

01

Εκφράστε ελεύθερα το στυλ σας και διαμορφώστε το νέο T-Roc σύμφωνα με την
προσωπική σας αισθητική.

01–03 Βάλτε χρώμα στο ταμπλό οργάνων επιλέγοντας διακοσμητικό ένθετο σε
ένα από τα μεταλλικά χρώματα Καφέ Black Oak, Μπλε Ravenna, Πορτοκαλί
Energetic ή Χρυσό Kurkuma. Το χρώμα της επιλογής σας θα επαναλαμβάνεται
στην κεντρική κονσόλα, τα πλαϊνά διακοσμητικά ένθετα και στο κεντρικό τμήμα
της επένδυσης των καθισμάτων, δημιουργώντας ένα συναρπαστικά αρμονικό
σύνολο. Π
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04 Το εσωτερικό του T-Roc σας προσκαλεί να απολαύσετε την κάθε διαδρομή με
όλες σας τις αισθήσεις. Καθίστε αναπαυτικά στα άνετα καθίσματα με την επένδυση
«Tracks 4». Απολαύστε την αφή του δέρματος υψηλής ποιότητας στο τιμόνι και
τη λαβή του κιβωτίου ταχυτήτων. Κινηθείτε με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια
σε κάθε διαδρομή χάρη στην τεχνολογία και τις δυνατότητες διασύνδεσης των συστημάτων Infotainment. Ο ambient εσωτερικός λευκός φωτισμός με φωτιζόμενες
διακοσμητικές λωρίδες, τα φώτα ανάγνωσης εμπρός και πίσω καθώς και ο φωτισμός του χώρου ποδιών, δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα κατά τις νυχτερινές διαδρομές. Π
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Infotainment
Συστήματα που εντυπωσιάζουν. Ο Ψηφιακός και Διαδραστικός Πίνακας Οργάνων Active Info Display και
το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media» αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης σε κάθε διαδρομή.
Φορτίστε εύκολα το κινητό σας με την καινοτόμο προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου «Comfort».
Εντυπωσιάστε με το ισχυρό ηχοσύστημα «beats» ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ακροατές.

03

02

04

01 Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media»
σας βοηθά να βρείτε την καλύτερη διαδρομή προς
τον προορισμό σας. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 8"
(20,3 cm), έξι ηχεία, ραδιοφωνική λήψη FM, CD-Player
με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3, AAC και
WMA, δυο θύρες για κάρτες SD, μια θύρα USB καθώς
και σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα. Ε
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02 Η μουσική είναι ακόμη πιο συναρπαστική όταν αισθάνεσαι δυνατά τα μπάσα. Στο προαιρετικό ηχοσύστημα
«beats» έξι ηχεία και ένα Subwoofer εξασφαλίζουν εκπληκτική απόδοση ήχου και εντυπωσιακά μπάσα που τροφοδοτούνται από έναν 8-κάναλο ενισχυτή απόδοσης 300 Watt. Ο χειρισμός τους γίνεται μέσα από το ηχοσύστημα ή
το σύστημα ραδιοπλοήγησης που σας καλωσορίζει κατά την ενεργοποίηση με την αρχική οθόνη «beats». Π

04 Με την προαιρετική προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου «Comfort» με λειτουργία επαγωγικής φόρτισης,
το κινητό σας τηλέφωνο φορτίζεται ασύρματα. Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας μια υποδοχή USB στην αποθηκευτική θήκη, μέσω της οποίας μπορείτε π.χ. να φορτίζετε ένα tablet. Μέσω της ασύρματης σύνδεσης με την
εξωτερική κεραία του αυτοκινήτου αποκτάτε πολύ άνετα την καλύτερη δυνατή λήψη σήματος, με άριστη ποιότητα ήχου. Π

03 Με τον Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων Active Info Display έχετε στο οπτικό σας πεδίο περισσότερες ενδείξεις από τον κλασσικό πίνακα οργάνων, όπως δεδομένα οδήγησης, την οπτική απεικόνιση των
συστημάτων υποβοήθησης και σε συνδυασμό με σύστημα πλοήγησης τον χάρτη. Μπορείτε να επιλέξετε τις
πληροφορίες που θέλετε να έχετε στο οπτικό σας πεδίο και να τις φέρετε στο προσκήνιο. Ένα στοιχείο άνεσης
που θα εκτιμήσετε. Ε
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Συστήματα υποβοήθησης
Η σιγουριά απορρέει από τα πλεονεκτήματα. Το νέο T-Roc διαθέτει πολλά, χάρη στα
καινοτόμα & ευφυή συστήματα υποβοήθησης.

02

03

04

05

06

07

01

01 Οι επιφάνειες του εδάφους μπορεί να αλλάζουν, η οδηγική σας απόλαυση, όμως,
όχι. Το νέο T-Roc διατίθεται προαιρετικά με σύστημα τετρακίνησης 4MOTION
Active Control, χάρη στο οποίο μπορείτε να επιλέγετε εναλλακτικά προφίλ οδήγησης για διαφορετικές οδηγικές συνθήκες: Snow, Offroad και Offroad Individual.
Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται εύκολα μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη.
Στο πρόσθετο προφίλ Onroad επιλέγετε για παράδειγμα την οικονομική λειτουργία
Eco ή τη δυναμική λειτουργία Sport. Π
02 Το σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση «Traffic Jam
Assist» διατηρεί το αυτοκίνητο στη λωρίδα κυκλοφορίας και ελέγχει αυτόματα
το γκάζι και το φρένο σε συνδυασμό με το κιβώτιο DSG, ακολουθώντας το προπορευόμενο όχημα με ταχύτητα έως 60 km/h. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
όταν δεν καταγράφεται δραστηριότητα του οδηγού, το σύστημα υποβοήθησης
«Emergency Assist» αναλαμβάνει μέρος της διεύθυνσης του οχήματος διατηρώντας το αυτοκίνητο στη λωρίδα του ή οδηγώντας το στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
και ακινητοποιώντας το πλήρως. Π
03 Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας «Lane Assist» καταγράφει, εντός
του πλαισίου των δυνατοτήτων του, τις διαγραμμίσεις του οδοστρώματος μέσω μιας
κάμερας και ειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικό σήμα ή πραγματοποιεί μια διορθωτική
παρέμβαση στο τιμόνι αν το όχημα παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Β
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04 Το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών «Pre-Crash», στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, μπορεί να
αναγνωρίσει κρίσιμες καταστάσεις με αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιβάτες
του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο προετοιμάζονται για ένα πιθανό ατύχημα: Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας
τεντώνονται και ο οδηγός και ο συνοδηγός σταθεροποιούνται. Τα ανοιχτά παράθυρα και η συρόμενη οροφή
κλείνουν μέχρι ένα μικρό διάκενο. Β

06 Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με City Emergency Braking και λειτουργία αναγνώρισης πεζών παρακολουθεί μέσω αισθητήρων τον χώρο εμπρός από το όχημα. Το σύστημα, στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του, μπορεί να αναγνωρίσει πεζούς και οχήματα στο οδόστρωμα και προειδοποιεί
εγκαίρως τον οδηγό με οπτικά και ακουστικά σήματα ή και φρενάροντας κoφτά το όχημα ή ακόμη και ακινητοποιώντας το, αν χρειαστεί. Β

05 Ο αισθητήρας τυφλού σημείου «Blind Spot Monitor» με προειδοποίηση κίνησης πίσω «Rear Traffic Alert»,
σας προειδοποιεί κατά τη διάρκεια της οδήγησης για αυτοκίνητα στην τυφλή γωνία. Παρακολουθεί την περιοχή
πίσω από το αυτοκίνητό σας όταν εξέρχεται από θέση στάθμευσης και προειδοποιεί για κάθετα κινούμενα
οχήματα. Π

07 Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης «Park Assist» εντοπίζει μια κατάλληλη θέση στάθμευσης και κατευθύνει αυτόματα το νέο T-Roc μέσα σε παράλληλες και κάθετες θέσεις καθώς επίσης ξεπαρκάρει από παράλληλες
θέσεις στάθμευσης. Εσείς αναλαμβάνετε το γκάζι, το φρένο και τον συμπλέκτη. Π
Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης «Park Pilot» διευκολύνει το παρκάρισμα σε θέσεις στάθμευσης με μειωμένη ορατότητα και σας προειδοποιεί με ηχητικά σήματα και μια γραφική ένδειξη. Α
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Κινητήρες
Βενζινοκινητήρες

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:

85 kW (115 PS) TSI

140 kW (190 PS) TSI
4MOTION

6 ταχυτήτων
6,0–6,1/4,5–4,6/5,1–5,2
–
–

–
–
7 ταχυτήτων
8,4–8,5/5,7–5,8/6,7–6,8

116–118
–

–
152–155

1 ) Οι αναφερόμενες τιμές εξακριβώθηκαν σύμφωνα με τις νομικά προδιαγραφόμενες διαδικασίες μέτρησης.
Τα στοιχεία δεν αφορούν σε μεμονωμένο, συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της προσφοράς, είναι απλά τιμές σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Η κατανάλωση
καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική χρήση του καυσίμου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες). Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (ενσωματωμένα
εξαρτήματα, ελαστικά κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους του οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική και επηρεάζουν μαζί με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές συνθήκες τις τιμές κατανάλωσης και απόδοσης. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις
εκπομπές CO₂ ισχύουν, όταν αναφέρεται το εύρος, σε συνάρτηση με την επιλεγμένη μορφή ελαστικών και
προαιρετικών εξοπλισμών. Υπόδειξη σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα διατύπωση: Ένας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία
για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων, είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία πώλησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα στοιχεία για την απόδοση και την κατανάλωση αφορούν στη λειτουργία με Super μηδενικού θείου ROZ 95
σύμφωνα με DIN EN 228. Χρησιμοποιείται ποιότητα καυσίμου αμόλυβδης με ROZ 95 με μέγιστη περιεκτικότητα
σε αιθανόλη της τάξης του 10 τοις εκατό (E10). Λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμβατότητα καυσίμων E10
θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com ή www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Βασικός εξοπλισμός/T-Roc Discover

Β

Έκδοση T-Roc Advance

A

Έκδοση T-Roc Experience

E

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς. Όλα
τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερμανικής
αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι
αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® και TSI®
είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του Ομίλου Volkswagen στην Γερμανία και
σε άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έγγραφο, αυτό δεν σημαίνει πως το σήμα
δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη, γραπτή έγκριση της
Volkswagen AG.
Από 01/09/2017 πραγματοποιείται έγκριση τύπου για ορισμένα νέα οχήματα σύμφωνα με την παγκοσμίως
εναρμονισμένη μέθοδο δοκιμής για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (World Harmonised Light
Vehicle Test Procedure, WLTP), μια νέα, πιο ρεαλιστική μέθοδο δοκιμής για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 01/09/2018 σε όλες τις εγκρίσεις τύπου, η μέθοδος WLTP θα αντικαταστήσει
την τρέχουσα μέθοδο δοκιμής, δηλαδή τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEFZ). Λόγω των πιο ρεαλιστικών
συνθηκών δοκιμής οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και οι τιμές εκπομπών CO₂ που μετρούνται σύμφωνα με
τη μέθοδο WLTP σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερες από αυτές που μετρούνται σύμφωνα με τη μέθοδο
NEFZ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε online στο www.volkswagen.de/wltp ή στον Εξουσιοδοτημένο
Έμπορο Volkswagen της περιοχής σας.

Το νέο T-Roc - Κινητήρες
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Χρώματα

01

02

03

04

12
13
14
15

Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q Π
Γκρι Urano απλό χρώμα 5K Β
Κόκκινο Flash απλό χρώμα D8 Π
Πορτοκαλί Energetic μεταλλικό χρώμα 4M
Μπλε Ravenna μεταλλικό χρώμα 5Z Π
Χρυσό Kurkuma μεταλλικό χρώμα 6T Π
Μπλε Atlantic μεταλλικό χρώμα H7 Π
Λευκό Silver μεταλλικό χρώμα K8 Π
Καφέ Black Oak μεταλλικό χρώμα P0 Π
Γκρι Indium μεταλλικό χρώμα X3 Π
Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T Π

Π

07

05

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Λευκό Pure απλό χρώμα οροφής 0Q Π
Μαύρο απλό χρώμα οροφής A1 Π
Κόκκινο Flash απλό χρώμα οροφής D8 Π
Καφέ Black Oak μεταλλικό χρώμα οροφής P0

06

08

12

13

Π

09

10

Οι εικόνες σε αυτές τις σελίδες απεικονίζουν το νέο T-Roc Advance με τον προαιρετικό εξοπλισμό
«Design Pack».
Η διαθεσιμότητα των χρωμάτων και των συνδυασμών διαφοροποιείται ανάλογα με την έκδοση.

Βασικός εξοπλισμός/T-Roc Discover Β Έκδοση T-Roc Advance A Έκδοση T-Roc Experience E Προαιρετικός εξοπλισμός
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 5,1 και 6,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 116 και 155.
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14

Π
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Ζάντες
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Ζάντες αλουμινίου 16" «Chester» B
Ζάντες αλουμινίου 17" «Kulmbach» E
Ζάντες αλουμινίου 17" «Kulmbach» Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Mayfield» Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Mayfield» Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Mayfield» Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Mayfield» Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Montego Bay»
Ζάντες αλουμινίου 18" «Grange Hill» Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Grange Hill» Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Sebring» Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Suzuka» Π

01

Π

02

04

05

06

07

08

03

09

10

11

12
Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

Βασικός εξοπλισμός/T-Roc Discover Β Έκδοση T-Roc Advance A Έκδοση T-Roc Experience E Προαιρετικός εξοπλισμός
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 5,1 και 6,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 116 και 155.

Π
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Επενδύσεις καθισμάτων

01

02

04

05

01
02
03
04
05
06
07
08

Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Basket» Μαύρο Titan EL Β
Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Tracks 4» Καφέ Black Oak/Ceramique FF
Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Tracks 4» Χρυσό Kurkuma GJ Π
Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Tracks 4» Μπλε Ravenna GK Π
Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Tracks 4» Πορτοκαλί Energetic GL Π
Επένδυση καθίσματος «Gem» Μαύρο Titan/Ceramique με κόκκινη ραφή JQ
Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Vienna» Quarzit/Ceramique HR Π
Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Vienna» Πορτοκαλί Navel/Quarzit ΗY Π

03

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

07

A

Π

06

Βασικός εξοπλισμός/T-Roc Discover Β Έκδοση T-Roc Advance A Έκδοση T-Roc Experience E Προαιρετικός εξοπλισμός
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 5,1 και 6,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 116 και 155.
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα
χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη
διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη
Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® και TSI® είναι σήματα
κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του Ομίλου Volkswagen στην Γερμανία
και σε άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έγγραφο, αυτό δεν
σημαίνει πως το σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς
την προηγούμενη, γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.

