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Prima impresie contează.
Dublu.
Cu toții știm: pentru prima impresie avem o singură șansă.
Dar T-Roc o folosește dublu. Fie că optați pentru T-Roc Sport
sau T-Roc Style: în orice caz veți face impresie.

Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

T-Roc

05

Impresii puternice.
Expresii puternice.
Uneori, caracterul puternic este vizibil din prima secundă. Pentru T-Roc
este suficientă o milisecundă. Secțiunea frontală cu proiectoare de ceață și
lumini de zi cu LED opționale cu design inelar expresiv emană o atitudine
încrezătoare. T-Roc Sport dispune adițional de elemente aparte de contrast
cu nuanța caroseriei, generate opțional de plafon, de montanții A, precum și
de carcasele oglinzilor exterioare, care pot fi finisate în negru sau roșu. Dar
și celelalte detalii arată că acest CUV are curajul de a aborda drumuri noi.

Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

T-Roc - Exteriorul T-Roc Sport
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Exterior
01 Sportiv și expresiv în toate detaliile: cu blocurile sale optice din spate cu design dinamic, modelul T-Roc
este și din această perspectivă impunător. Carcasele sunt roșii închis la versiunea T-Roc Sport, accentuând
astfel și mai mult caracterul atractiv al modelului. Blocurile optice din spate sunt echipate cu LED-uri eficiente.
Totodată, acestea contribuie la o mai bună vizibilitate în timpul zilei, dar și pe timp de noapte. SP
02 Designul frontal special al modelului T-Roc Sport atrage imediat atenția. Responsabile sunt, alături de
farurile cu LED, de asemenea, luminile de zi cu LED, cu design inelar. Luminile de zi au o poziție proeminentă,
fiind încadrate în barele de protecție din față, deasupra proiectoarelor de ceață. Între spițele jantelor de 19 inchi
din aliaj ușor numite Suzuka, strălucesc etrierele roșii. Acestea semnalează că alături de T-Roc Sport veți avea
parte de numeroase clipe de plăcere intensă a condusului. SO

01

02

Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

SO

T-Roc - Exteriorul T-Roc Sport
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Atrage toate privirile.
La simpla apăsare a
unui buton.
Datorită designului său marcant, T-Roc atrage automat toate privirile și,
opțional, poate deschide panorame încântătoare, inclusiv spre cer.
Pentru că la apăsarea unui buton, plafonul panoramic glisant opțional
se va deschide pentru a oferi perspective inedite.

Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

T-Roc - Exteriorul T-Roc Sport
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Atitudinea impunătoare
vine de la interior.
La volanul modelului T-Roc Sport veți observa imediat că există motive temeinice pentru
designul său cu un caracter atât de puternic. Iluminarea ambientală, cusăturile decorative
roșii și aplicațiile cromate rafinate îi evidențiază trăsăturile sportive și totodată elegante.
De asemenea, impresionează cu spațiul generos de la interior, precum și cu numeroasele
funcții de conectivitate și sisteme de asistență. Confortul este apreciat, chiar și de cele mai
puternice caractere.
01–03 Interiorul modelului T-Roc Sport este dinamic și totodată elegant: plafon
negru, dashpad „Caribou Grey“ sau „Flash Red“ și capitonaj negru pe portierele din
față. Dar nu trebuie să uităm nici de iluminarea ambientală. Astfel ia naștere o atmosferă plăcută și în același timp, orientarea la bord devine mai facilă. Scaunele
Sport-Confort cu tapițerie „Gem“ Titan Black/Ceramique și cusături decorative roșii asemeni covorașelor oferă sprijin lateral bun și susțin optim spatele șoferului și
pe cel al pasagerului din față, datorită suportului lombar integrat cu reglaje manuale, oferit ca dotare opțională. Iar pedalierul din aluminiu conferă accente specifice
motorsport-ului. SP

01

Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

02

SO

03

T-Roc - Interiorul T-Roc Sport
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Dă formă siguranței
de sine.
T-Roc atrage oriunde atenția. Un element de design care iese în mod
deosebit în evidență este montantul C: bandoul cromat accentuează
linia plafonului alungit, specific modelelor coupe. Iar cu T-Roc în
versiunea Style, puteți atrage chiar și mai multe priviri, pentru că puteți
alege o culoare diferită pentru plafon, montanții A și carcasele oglinzilor
exterioare.

Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

T-Roc - Exteriorul T-Roc Style
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Exterior

03

01 Designul posterior marcant al modelului T-Roc Style se datorează, printre altele, difuzorului cu ramă proeminentă, care îi conferă automobilului și mai multă
robustețe, contrastând totodată cu ramele trapezoidale cromate, care subliniază
caracterul urban al mașinii, fiind dinamice și totuși elegante. În partea din spate,
muchiile puternic accentuate întăresc personalitatea modelului corossover, în
timp ce blocurile optice sunt integrate în liniile orizontale ale designului. ST
02 Conferiți-i modelului T-Roc Style un caracter mai puternic, adăugându-i tușe
din stilul dumneavoastră personal. Optând pentru finisajele exterioare în două
culori, aveți posibilitatea de a asorta încă o altă culoare la culoarea caroseriei. Cu
această culoare adițională vor fi finisate plafonul mașinii, oglinzile exterioare și
montantul A. Opțiunile sunt variate: Negru, Pure White, Black Oak Brown metalizat sau Flash Red. Luminile modelului T-Roc Style vă permit să vedeți mai bine și
să fiți mai bine văzut. Chiar și în timpul zilei, sistemul de iluminare impresionează
cu luminile de zi inelare cu LED, integrate în barele de protecție din față. ST

02

01

Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

SO

03 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi Mayfield cu finisaj gloss conferă modelului
T-Roc Style un profil cu un caracter puternic și vă permit totodată să vă exprimați
propria personalitate, deoarece puteți alege una dintre cele patru nuanțe în care
pot fi finisate jantele. Astfel, alături de finisajele exterioare în două nuanțe, aceste
jante vă oferă numeroase posibilități de a avea propriul dumneavoastră T-Roc Style,
care să vă fie întru totul pe plac. ST

T-Roc - Exteriorul T-Roc Style
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Se adaptează doar
dacă doriți dumneavoastră.
T-Roc Style continuă cu consecvență și la interior ceea ce a început la
exterior: cu individualitate, până la cel mai mic detaliu. Astfel, puteți
opta pentru diferite elemente de design care vă plac în mod deosebit,
pentru a avea un T-Roc Style care să corespundă pe deplin gusturilor
dumneavoastră personale.

01 Luați loc pe scaunele Comfort, îmbrăcate în tapițeriile speciale „Tracks 4“ în
două nuanțe, plus cusături decorative Kurkuma Yellow. Vorbiți relaxat la telefon,
în timp ce călătoriți sau ascultați din difuzoarele mașinii muzica preferată, de pe
smartphone-ul dumneavoastră. Este posibil cu sistemul multimedia Discover Media
cu pachetul Connectivity. Iluminarea ambientală albă cu bandourile decorative
iluminate, lămpile pentru citit din față și din spate, precum și iluminarea de la
nivelul podelei creează o atmosferă deosebită pe timpul nopții. De asemenea,
volanul și nuca schimbătorului de viteze sunt îmbrăcate în piele de calitate superioară, la versiunea T-Roc Style. SO

01

Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

SO

T-Roc - Interiorul T-Roc Style
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02

03

02–04 Dumneavoastră decideți ce culoare să aibă așa-numitul dashpad, adică
mască de design de pe panoul de instrumente. Black Oak Brown mat, Ravenna
Blue mat, Energetic Orange mat sau Kurkum Yellow mat. Veți găsi apoi culoarea
preferată și la elementele de decor de pe partea laterală din față și de pe consola
centrală. Pentru accente deosebit de interesante, secțiunile centrale ale scaunelor
vor fi, de asemenea, prevăzute cu nuanța aleasă de dumneavoastră. ST

04

Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

SO

T-Roc - Interiorul T-Roc Style
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T-Roc

01

02

01 T-Roc îmbină detaliile ieșite din comun cu un nivel ridicat de confort. CUV-ul compact poate fi dotat opțional
cu sistemul de climatizare reglabil manual „Air Care Climatronic“. Îl veți aprecia vara atât în canicula orașelor,
cât și pe șoselele aglomerate. SO
02 O dotarea foarte utilă, mai ales dacă mașina este condusă de mai mulți șoferi: funcția de personalizare. Cu
ajutorul acesteia dispuneți întotdeauna de reglajele preferate pentru sistemele de asistență, sistemele de infotainment și sistemul de climatizare. S
03 Oferind confort și spațiu generos, T-Roc vă oferă vaste posibilități de a vă exprima personalitatea. Iar dotările sale de calitate îi vor încânta și pe pasagerii dumneavoastră. Printre dotările versiunii de bază se numără,
de exemplu, scaunele Confort din față, acoperite cu tapițeria „Basket“, precum și numeroase compartimente de
depozitare, care se integrează cu finețe în designul sportiv al mașinii. Panoul de instrumente și bandourile decorative sunt finisate în nuanța elegantă Deep Black pearleffect mat. S

03

Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

SO

T-Roc - Interiorul
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Orientați-vă oriunde. Dar
nu-i luați pe ceilalți ca reper.
Puteți merge pe propriul drum – acum și la volanul unui T-Roc. În acest sens vă ajută
sistemele inovatoare de conectivitate oferite de T-Roc și dotările multimedia speciale,
ca de exemplu Active Info Display sau serviciile online mobile Car-Net. Astfel veți
beneficia de mobilitate croită exact pe gusturile și preferințele dumneavoastră.

Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.
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Conectivitate
T-Roc nu este un avangardist doar în privința designului. Inclusiv în domeniul tehnic este
cu un pas înainte, oferind dotări inovatoare pentru conectivitate. Fie că doriți să vă încărcați
smartphone-ul sau să-l interconectați cu automobilul: la bordul modelului T-Roc, integrarea
dispozitivelor mobile devine și mai simplă.

03

05

04

02

Deosebit de confortabil: puteți să vă programați foarte simplu încălzirea staționară
opțională prin intermediul aplicației Car-Net sau a portalului Car-Net. SO
01 Pregătirea „Comfort“ pentru telefonul mobil vă permite să vorbiți la telefon
confortabil și sigur, în timp ce conduceți. Compartimentul de depozitare integrat,
cu conexiune inductivă la antena exterioară, este deosebit de practic. Dispozitivul
hands-free asigură recepția fără bruiaje și poate fi utilizat prin intermediul displayului multifuncțional, al volanului multifuncțional sau al touchscreen-ului sistemului radio. Dispune, de asemenea, de o conexiune USB adițională pentru dispozitive
externe. SO
02 Mergeți la sigur. În urma încheierii unui contract separat cu Volkswagen AG,
serviciile „Security & Service“¹⁾ Car-Net vă oferă mereu informații și funcții utile în
legătură cu automobilul dumneavoastră Volkswagen. Astfel puteți face programări
la service, puteți verifica numărul de kilometri parcurși, precum și nivelul combustibilului în rezervor sau puteți iniția un apel de urgență, cu ajutorul numeroșilor
dumneavoastră asistenți digitali, care vă stau la dispoziție în diferite situații.

01

Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

SO

03 Car-Net App-Connect²⁾ vă transpune aplicațiile smartphone-ului pe ecranul
tactil al sistemului multimedia al mașinii: Apple CarPlay™, Google Android Auto™
și MirrorLink® – toate cele trei tehnologii inovatoare de bază vă stau la dispoziție
și ă oferă numeroase funcții adiționale. SO
04 O mai bună orientare și informații mai actuale: pachetul de servicii Car-Net
„Guide & Inform“³⁾ vă stă la dispoziție cu sistemul opțional de navigație „Discover
Media“, după ce ați încheiat un contract separat cu Volkswagen AG. Alături de
informațiile în timp real din trafic, serviciile practice, precum funcția de căutare
on-line a destinațiilor speciale, funcția de căutare a locurilor de parcare sau importul on-line de destinații vă deschid noi posibilități de utilizare a internetului când
sunteți la drum. SO

05 WiFi în mașină! Încheind un contract Car-Net cu
Volkswagen AG, puteți profita și de informațiile variate oferite de serviciile Car-Net³⁾. CarStick LTE creează
un hotspot în automobilul dumneavoastră Volkswagen
pentru utilizarea nelimitată a internetului⁴⁾. Stick-ul,
în combinație cu sistemul de navigație Discover Media,
creează o conexiune la internet în autovehicul. Deoarece stick-ul dispune de un slot pentru un card SIM
(card-ul nu este inclus în dotarea standard), permite
utilizarea hotspot-ului WiFi și a serviciilor online
mobile independent de conexiunea smartphone-ului
(Tethering). SO

1) Pentru utilizarea serviciilor Car-Net Security & Service, trebuie încheiat un contract on-line separat cu
Volkswagen AG. Pentru a putea utiliza serviciile pe întreaga perioadă de valabilitate, clientul are la dispoziție
90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/car-net.
Serviciul de Apel de urgență este activat deja de la livrarea autovehiculului Disponibilitatea serviciilor Car-Net
poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală agreată și pot fi
supuse unor modificări de conținut pe perioada contractuală. Pentru a utiliza aplicația gratuită Car-Net,
aveți nevoie de un smartphone cu sistem de operare iOS sau Android și de un card SIM cu opțiune de date
cu un contract existent sau cu unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie
mobilă. În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați
sau trimiteți pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în
străinătate (de ex. taxe de roaming). Mai multe informații cu privire la Car-Net Security & Service vă sunt
puse la dispoziție pe www.volkswagen.com/car-net și vă pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; informații cu privire la costurile serviciilor de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul
dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.
2) Disponibil exclusiv în combinație cu sistemul radio „Composition Media“ sau sistemul de navigație „Discover
Media“. Car-Net „App-Connect“ cuprinde tehnologiile MirrorLink™, Apple CarPlay™ și Android Auto™. Disponibilitatea acestor tehnologii poate diferi în funcție de țară. Car-Net „App-Connect“ este suportat deja de
numeroase telefoane mobile și Volkswagen colaborează îndeaproape cu producători mari de smartphone-uri
pentru a încuraja larga răspândire a tehnologiilor Car-Net „App-Connect“. Informații actuale cu privire la
compatibilitatea telefoanelor mobile noi, respectiv disponibile deja de mai mult timp pe piață, găsiți la
www.volkswagen.de/mobiltelefon.
3) Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“, trebuie încheiat on-line un contract separat cu
Volkswagen AG. Clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/car-net. Dacă vă înregistrați ulterior, se scurtează perioada în care serviciile
vă sunt oferite gratuit. Utilizarea serviciilor on-line mobile Car-Net „Guide & Inform“ este posibilă doar împreună cu dotarea opțională „Discover Media“. De asemenea, aveți nevoie de un dispozitiv mobil (de ex. de
un smartphone) cu capacitatea de a funcționa cu internet și ca hotspot WiFi mobil. Ca alternativă, prin intermediul Carstick-ului LTE opțional și cu sistemul de navigație Discover Media, puteți crea, de asemenea,
foarte simplu și rapid, o conexiune la internet pentru sistemul dumneavoastră de navigație sau pentru un
Hotspot WiFi în interiorul automobilului. Serviciile Car-Net sunt disponibile doar cu un contract existent sau
cu unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă și doar în raza de acoperire a respectivei rețele de telefonie mobilă. În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri
adiționale – mai ales în străinătate (de ex. taxe de roaming). Din cauza volumului de date necesar pentru
utilizarea serviciilor online mobile Car-Net, vă recomandăm în mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă un contract incluzând un abonament pentru traficul nelimitat de date! Disponibilitatea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“ poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție
pe perioada contractuală agreată și pot fi supuse unor modificări de conținut pe perioada contractuală.
Mai multe informații cu privire la Car-Net vă sunt puse la dispoziție pe www.volkswagen.com/car-net și vă
pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; informații cu privire la costurile serviciilor
de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.
4) În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete
de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate (de ex. taxe
de roaming). Departamentul Accesorii Originale Volkswagen vă recomandă în mod expres să încheiați cu
furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă un contract cu un abonament pentru traficul nelimitat de
date! Informații adiționale cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile și la Car-Net sunt incluse în manualul
de bord pus la dispoziție de Volkswagen.

T-Roc - Conectivitate
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02 Muzica devine de regulă și mai antrenantă când putem simți bine bașii. Sistemul opțional de sunet „beats“ oferă un sunet fantastic, cu bași impresionanți, dispunând de 6 difuzoare și de un subwoofer. Amplificatorul are 8 canale și 300 de
wați. Unitatea centrală de comandă este sistemul dumneavoastră radio sau de navigație, care, la pornire, vă întâmpină cu ecranul personalizat „beats“. SO

Multimedia
Sisteme multimedia încântătoare. Cu afișajul opțional Active Info Display și cu sistemul de navigație

03 Afișajul digital opțional Active Info Display poate oferi mai multe informații
decât vitezometrul analogic obișnuit. De exemplu, afișează date detaliate privind
călătoriile sau reprezentarea grafică a activității sistemelor de asistență a șoferului. În combinație cu un sistem de navigație, puteți opta pentru afișarea hărții de
mari dimensiuni chiar în fața dumneavoastră. Veți aprecia cu siguranță acest plus
de confort. SO

Discover Media, ajungeți cu bine și cu bună-dispoziție la destinație.

03

04 Sistemul radio „Composition Media“ dispune de touchscreen color TFT de
20,3 cm (8 inchi) cu senzori de proximitate și CD-player compatibil MP3 și WMA.
Cele opt difuzoare cu putere de 4 x 20 W oferă experiențe multimedia speciale.
Sistemul mai oferă un slot pentru carduri SD, o interfață USB, precum și o interfață
Bluetooth pentru telefoanele mobile. SO
05 Sistemul radio „Composition Colour“ cu touchscreen color TFT de 16,5 cm
(6,5 inchi), putere de 4 x 20 W și cu până la opt difuzoare este echipat și cu un slot
pentru carduri SD. S

01 Sistemul de navigație „Discover Media“ pentru
sistemul radio „Composition Media“ include un
touchscreen color TFT de 20,3 cm (8 inchi) cu senzori
de proximitate, material cartografic preinstalat pentru Europa, precum și un CD-player compatibil MP3,
AAC și WMA și opt incinte acustice. Sistemul mai oferă și două slot-uri pentru carduri SD, o interfață USB,
precum și Bluetooth pentru telefoanele mobile. Iar cu
serviciile on-line mobile Car-Net¹⁾, pe care le puteți
utiliza după ce ați încheiat un contract separat cu
Volkswagen AG, sunteți mereu optim conectat, chiar
și atunci când vă aflați la drum. Adițional, vă recomandăm un CarStick LTE. Astfel puteți crea, rapid și
simplu, o conexiune de internet pentru sistemul dumneavoastră „Discover Media“, având posibilitatea de a
utiliza deosebit de eficient serviciile Car-Net. SO

01

04

05

02

1) Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“, trebuie încheiat on-line un contract separat cu
Volkswagen AG. Clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/car-net. Dacă vă înregistrați ulterior, se scurtează perioada în care serviciile vă sunt oferite gratuit. Utilizarea serviciilor on-line mobile Car-Net „Guide & Inform“ este posibilă doar
împreună cu dotarea opțională „Discover Media“. De asemenea, aveți nevoie de un dispozitiv mobil (de ex.
de un smartphone) cu capacitatea de a funcționa cu internet și ca hotspot WiFi mobil. Ca alternativă, prin
intermediul Carstick-ului LTE opțional și cu sistemul de navigație Discover Media, puteți crea, de asemenea,
foarte simplu și rapid, o conexiune la internet pentru sistemul dumneavoastră de navigație sau pentru un
Hotspot WiFi în interiorul automobilului. Serviciile Car-Net sunt disponibile doar cu un contract existent sau cu
unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă și doar în raza de acoperire a respectivei rețele de telefonie mobilă. În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie
mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate (de ex. taxe de roaming). Din cauza volumului de date necesar pentru utilizarea
serviciilor online mobile Car-Net, vă recomandăm în mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră
de telefonie mobilă un contract incluzând un abonament pentru traficul nelimitat de date! Disponibilitatea
serviciilor Car-Net „Guide & Inform“ poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe
perioada contractuală agreată și pot fi supuse unor modificări de conținut pe perioada contractuală. Mai
multe informații cu privire la Car-Net vă sunt puse la dispoziție pe www.volkswagen.com/car-net și vă pot
fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; informații cu privire la costurile serviciilor de
telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.
Informații referitoare la specificul aplicabil fiecărei țări vă poate oferi distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
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Își urmează propriul drum.
Nu imită marea masă.
Atitudinea impunătoare este inclusă în echiparea standard a modelului T-Roc. Nu în ultimul
rând pentru că poate fi echipat cu numeroase sisteme de asistență. Atât în ambuteiaje,
cât și în traficul urban, cu T-Roc, sunteți pregătit pentru aproape orice situație. Chiar și
atunci când părăsiți drumurile ce vă sunt deja familiare.

Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.
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Sisteme de asistență a șoferului
04

06

05

04 Sistemul de monitorizare a vecinătății „Front Assist“ cu funcție City de frânare de urgență și funcția de
monitorizare a pietonilor pot contribui, în situațiile în care riscul unui impact cu un obstacol aflat față este foarte mare, la reducerea gravității unei coliziuni, sau chiar, în caz ideal, la evitarea unui impact.¹⁾ Sistemul poate
detecta vehiculele și pietonii de pe carosabil și în astfel de cazuri are capacitatea de a avertiza șoferul din timp.
Dacă șoferul nu reacționează, sistemul inițiază frânarea de urgență.¹⁾ S

01

01 Sistemul de protecție proactivă a ocupanților poate identifica situațiile de risc, cu potențial ridicat de accident¹⁾, închizând în aceste cazuri automat geamurile și trapa panoramică și tensionând preventiv centurile de
siguranță din față.¹⁾ SO

05 La manevrarea automobilului, asistentul pentru parcare vă avertizează sonor și vizual cu privire la obstacolele din fața și din spatele mașinii.¹⁾ Asistentul pentru parcare „Park Assist“ are capacitatea de a direcționa automat mașina pe locurile de parcare paralele sau perpendiculare, identificând în prealabil spațiile de dimensiuni
potrivite¹⁾ și vă poate, de asemenea, ajuta la ieșirea de pe locurile de parcare paralele. Dumneavoastră mai trebuie doar să acționați ambreiajul, accelerația și frâna și să țineți sub supraveghere zona din jurul mașinii, în timpul manevrelor de parcare.¹⁾ SO

02 Mai mult confort, chiar și în blocajele din trafic. Asistentul pentru ambuteiaje (Traffic Jam Assist) permite
condusul confortabil în coloanele din blocajele din trafic și poate ajuta la evitarea accidentelor caracteristice
congestiilor din trafic.¹⁾ Sistemul poate menține automobilul pe banda de rulare și poate controla automat
accelerația și frâna.¹⁾ SO

06 În timp ce conduceți, senzorul „Blind Spot“ vă avertizează dacă în unghiul mort se află alte vehicule, activând LED-urile de pe oglinzile exterioare, pe partea corespunzătoare.¹⁾ Iar la ieșirea din parcare în marșarier,
asistentul pentru ieșirea din parcare monitorizează zonele laterale ale mașinii dumneavoastră, precum și traficul perpendicular.¹⁾ SO

03 Asistentul de menținere a benzii de rulare „Lane Assist“ este o dotare care, începând cu o viteză de
65 km/h, atrage atenția șoferului¹⁾, printr-o intervenție de corecție asupra direcției, imediat ce apare riscul ca
mașina să părăsească neintenționat propria bandă de rulare.¹⁾, ²⁾ S

02
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03

07

07 Puteți deschide hayonul cu acționare electrică, fără a fi nevoie să vă ridicați de pe locul șoferului sau folosind cheia cu telecomandă. De asemenea, puteți seta dumneavoastră înălțimea de deschidere a hayonului,
pentru a nu se lovi, de exemplu, de tavanul garajului. După ce ați încărcat toate bagajele, trebuie doar să apăsați butonul de pe hayon și acesta se va închide automat. SO
(fără imag.) Nivelul maxim de confort vă este oferit de sistemul de acces și pornire fără cheie „Keyless Access“.
Tehnologia aceasta inteligentă de telecomandare pentru siguranță permite descuierea și încuierea mașinii fără a
fi necesară utilizarea activă a cheii mașinii. Puteți porni și opri motorul prin simpla acționare a unui buton. SO
06 Camera video retrovizoare „Rear View“ vă ajută să aveți totul în vedere la deplasarea în marșarier.¹⁾ Ecranul
sistemului radio sau de navigație redă imaginea captată de camera video în spatele mașinii. SO
1) Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să conducă preventiv
și cu atenție.
2) Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să intervină, anulând acțiunile sistemului de asistență și nu este degrevat de obligația sa de a conduce
responsabil automobilul.
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Merge pe căi noi.
Încă nebătătorite.
Spontaneitatea nu ridică niciun fel de probleme la bordul modelului
T-Roc. Pentru că, datorită sistemului 4MOTION Active Control,
automobilul acesta este pregătit chiar și pentru teren necunoscut.
Astfel, funcția de selectare a modului de condus permite adaptarea
sa la diferite condiții. Deci: nu trebuie să vă temeți de nicio nouă
provocare.

Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.
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Tren de rulare și transmisii

02

Cu
direcția progresivă

Fără
direcția progresivă

01

01 Cu funcția opțională de selectare a modului de condus, beneficiați întotdeauna de profilul de condus potrivit:
Normal, Eco, Sport, Confort sau Individual. Reglajele motorului și ale transmisiei, precum și răspunsul anumitor
sisteme de asistență vor fi astfel adaptate situației curente. La modul Individual, puteți interveni mai detaliat
asupra reglajelor, pentru a le modifica exact așa cum doriți. SO
02 Suprafața de rulare se poate schimba, plăcerea condusului rămâne. Dacă optați pentru tracțiunea 4MOTION,
puteți activa diferite moduri de condus, pentru variate condiții de drum. Această posibilitate vă este oferită de
4MOTION Active Control. Astfel, puteți selecta între modurile de condus „Snow“, „Offroad“ și „Offroad Individual“.
Puteți controla sistemul cu ușurință, folosind butonul cu funcție rotativă și cu tastă. În modul On-road adițional,
puteți selecta, de exemplu, modul eficient Eco sau modul dinamic Sport. SO
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03

03 Direcția progresivă cu care poate fi echipat T-Roc Sport permite un control
mai bun pentru condusul sportiv și asigură mai mult confort în situațiile cotidiene.
Astfel, reglajul progresiv al direcției reduce efortul pe care trebuie să-l depuneți la
manevrele de parcare, sporind totodată dinamismul pe drumurile virajate, pentru
că oferă un răspuns mai direct în aceste condiții. SP SO
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R-Line
Barele de protecție cu un design plin de forță, vopsite în culoarea caroseriei, prizele
de aer dinamice, emblema R-Line de pe grila radiatorului: privirilor îndreptate spre
partea frontală a modelului T-Roc cu pachet R-Line li se răspunde cu sportivitate pură.
Iar cine își dorește chiar și mai mult, optează și pentru jantele din aliaj ușor de 19" Suzuka,
finisate Dark Graphite gloss.

Toate dotările prezentate aici sunt o ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
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01

01 Desăvârșiți designul sport, cu jantele opționale din aliaj Sebring de 18 inchi, cu finisaj Grey Metallic și anvelope cu dimensiunile 215/50 R 18.
SO

02 T-Roc cu pachet R-Line emană o atitudine impunătoare, din toate perspectivele. Aplicațiile sale marcante de pe uși au culoarea caroseriei, conferindu-i o personalitate și mai puternică. Iar din spate, se remarcă detalii precum bara de protecție vopsită pe întreaga sa suprafață
în culoarea caroseriei și blocurile optice spate cu LED. SO

02
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03 Interiorul modelului T-Roc cu pachet R-Line impresionează până la cel mai
mic detaliu, prin eleganța sa sportivă. Alături de volanul sport multifuncțional îmbrăcat în piele, cu emblema R-Line și cusătură decorativă Crystal Grey, și multe
alte detalii conferă o ambianță exclusivă. Printre acestea se numără manșonul din
piele al schimbătorului, pedalierul din oțel inoxidabil, covorașele cu cusătură decorativă Crystal Grey și, nu în ultimul rând, emblema R-Line de pe ecranul de pornire.
SO

04

04 O dotare deosebit de specială a pachetului R-Line sunt scaunele sport-confort
cu tapițerie textilă „Carbon Flag“. Acestea dispun de accente atractive, sub forma
secțiunilor interioare laterale acoperite cu microfibră San Remo, iar pe spătarele
scaunelor din față este brodată emblema R-Line. Tetierele, secțiunile laterale exterioare și secțiunea din mijloc a scaunelor din spate, precum și cotiera și inserțiile
de pe uși sunt acoperite cu material având aspect de piele. Plafonul interior negru
desăvârșește atmosfera unică. SO

05

05 Poftiți înăuntru: pragurile cu emblema R-Line reprezintă o invitație, căreia
doar cu greu i se poate rezista. SO

03
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Volkswagen
Accesorii
03 Decorul pentru praguri, din aluminiu de calitate
superioară și cu înscrisul T-Roc, nu protejează doar
zona foarte solicitată de acces în automobil, ci reprezintă și accente speciale de design. Setul este compus
din două ornamente pentru portierele din față. SO
04 Blocurile optice închise la culoare „Black Line“,
oferite în gama de Accesorii Originale Volkswagen,
conferă părții din spate a modelului T-Roc o alură și
mai sportivă și exclusivă. SO

02

04

05 Protecție optimă și design rafinat: aplicația pentru pragul portbagajului are finisaj cu aspect de oțel
inoxidabil și protejează bara din spate de zgârieturile
care pot fi provocat la încărcarea și descărcarea bagajelor și, totodată, constituie accente rafinate de design.
Este autoadezivă și poate fi aplicată rapid și simplu.
SO

Accesoriile Originale Volkswagen sunt disponibile în România. Asupra
ofertelor specifice vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.

01 | 02 Accesorii Originale pentru un design original off-road: treptele cu suprafață cu aderență ridicată sunt realizate din aluminiu argintiu eloxat și conferă automobilului un look robust și special. Puteți accentua partea din spate a automobilului cu bandoul de protecție cromat atractiv și totodată practic, de pe hayon. SO
Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
Consum combustibil în l/100 km: 5,6–4,4 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 127–115 (mixt), clase de eficiență: B–A.

01

SO

03

05
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07

06

09

06 Pentru remorca pentru barcă, motocicletă sau spațiu adițional de transport sau orice altă remorcă aveți
nevoie de un cârlig de remorcare. Acesta este disponibil în variantă fixă sau ca sistem demontabil cu dispozitiv
de încuiere. Sistemul electric de conectare cu 13 pini permite alimentarea cu curent a remorcii și funcționarea
sistemelor de asistență pentru parcare și a sistemului de stabilizare a remorcii. SO

09 Barele de bază reprezintă baza pentru toate sistemele de transport pe plafon. Sunt rezistente, ușoare și mai
ales pot fi montate rapid pe barele longitudinale de pe plafon. Grație dispozitivului anti-furt, sunteți protejat de
surprize neplăcute. SO

07 Transportați în siguranță bicicleta, cu suportul stabil care poate fi montat pe plafonul modelului T-Roc.
Șina pentru roată și cadrul suportului sunt astfel concepute încât să mențină bicicleta în poziția corectă. Sistemul inovator de fixare vă permite să prindeți cu ușurință cadrul bicicletei. Pentru o distribuire uniformă a presiunii și pentru protejarea cadrului bicicletei, suportul dispune de capitonaje moi, de mari dimensiuni. Suportul
este testat conform standardului City-Crash-Plus. SO

10 Cutia rezistentă pentru plafon are finisaj gloss și este realizată din material plastic de calitate superioară și
poate fi încuiată. De asemenea, permite montajul facil pe barele de suport, datorită sistemului de fixare. Alte
beneficii: deschidere confortabilă și facilă pe ambele părți, precum și încărcare și descărcare facile, datorită
deschiderii largi. Cutiile de bagaje sunt disponibile cu volum de 340 sau 460 litri. SO
11 Suportul pentru schiuri și snowboard-uri „Komfort“ vă permite să transportați până la șase perechi de schiuri
sau până la patru snowboard-uri. Sistemul ușor, din aluminiu eloxat poate fi încărcat și descărcat cu ușurință,
grație funcției practice de glisare. Iar butoanele foarte mari de deschidere permit utilizarea inclusiv cu mănuși
de iarnă. Suportul poate fi încuiat. SO

08 Suportul Premium pentru biciclete este conceput special pentru transportul a două biciclete sau e-bike-uri
și are un sistem de prindere deosebit de inovator. Trebuie doar să deschideți mecanismul de susținere al suportului și acesta se va fixa automat pe capul sferic. Suportul este foarte ușor și are lumini cu un design atractiv.
Dispozitivul detașabil de distanțare, cu sistem anti-furt, simplifică mult utilizarea. Pedala permite deschiderea
foarte largă a suportului (90°), astfel încât să aveți acces la portbagaj, chiar și la modelele cu hayon mare. Când
nu este folosit, suportul pentru transportul bicicletelor poate fi pliat și depozitat în portbagaj, în spațiul roții de
rezervă, economisind astfel spațiu. Suportul original pentru plăcuțele de înmatriculare cu înscrisul Volkswagen
completează optim sistemul Premium pentru transportul bicicletelor. Opțional este oferită și o geantă de
transport care protejează suportul, precum și o șină care ușurează încărcarea bicicletelor grele. SO

08
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12 Plasa rezistentă fixează obiectele mici până la
medii, astfel încât acestea să nu alunece prin portbagaj și se poate prinde de inelele de amarare din portbagaj, care sunt o dotare standard. SO
13 Velur moale pe o parte și plastic robust pe cealaltă parte: covorașul cu două fețe și potrivire perfectă
în portbagaj oferă suprafața optimă pentru orice fel
de încărcătură, chiar dacă este sensibilă, murdară sau
udă. Când este nevoie, peste pragul portbagajului poate
fi desfăcută o pânză de protecție integrată. SO
12

14

14 Covorașul pentru portbagaj are forma exactă a
conturului portbagajului, protejându-l de murdărie și
umezeală. Când nu este folosit, poate fi rulat și depozitat separat, economisind astfel spațiu. Disponibil
pentru T-Roc cu podeaua portbagajului variabilă și
adâncă. SO

17

19

21

18

20

22

15 Covorașul pentru portbagaj, cu inscripția T-Roc,
este ușor, flexibil și croit exact pe dimensiunile modelului T-Roc. Marginea cu o înălțime de 4 cm protejează portbagajul de murdărie, iar suprafața sa împiedică
alunecarea obiectelor.
Disponibil pentru T-Roc cu podeaua portbagajului
variabilă și adâncă. SO

13

15

16 Savurați aer proaspăt, indiferent de vreme și evitați acumularea neplăcută de
aer cald în zilele caniculare. Paravânturile rezistente UV și la spălarea în spălătoriile
automate sunt realizate din plastic acrilic de înaltă calitate, reciclabil și ușor de
întreținut. Pot fi montate cu ușurință. Disponibile pentru față și spate. SO

17 Covorașele textile „Premium“ cu inscripția T-Roc, realizate din velur rezistent, cu țesătură densă și partea
din spate acoperită cu un strat anti-uzură înfrumusețează interiorul cu marginea lor albă și protejează totodată
de murdărie. SO

20 Podeaua rămâne curată în orice anotimp: covorașele all-weather se potrivesc perfect și nu alunecă, dispun
de inscripția T-Roc pe covorașele din față, protejează de murdărie și umezeală, nu au miros atât de pregnant și
sunt 100% reciclabile. Sistemul de prindere integrat fixează în față covorașele de podea. SO

18 Covorașele textile „Optimat“ îmbină avantajele covorașelor din cauciuc cu eleganța covorașelor textile.
Marginea în formă de U a acestor covorașe cu potrivire exactă reține murdăria și apa. Sistemul de fixare integrat și suprafața specială împiedică alunecarea. Cu inscripția T-Roc pe covorașul din stânga față. SO

21 Foliile rezistente, negru-argintiu pentru praguri protejează vopseaua de zgârieturi în zona deosebit de solicitată a pragurilor. Folia are dimensiuni potrivite și poate fi lipită cu ușurință. Setul este compus din patru folii
pentru pragurile față și spate. SO

19 Setul pentru pedale, din oțel inoxidabil mat, are un design atractiv, iar cauciucul antiderapant conferă un
plus de siguranță. Disponibil pentru transmisa manuală și cea automată cu două ambreiaje DSG. SO

22 Folia transparentă, cu potrivire perfectă, poate fi aplicată ca un scut pe zonele de acces vopsite din spate.
Pentru ca zgârieturile să nu mai aibă nicio șansă aici – iar dumneavoastră să vă mai urcați mult timp de acum
încolo cu plăcere în mașină. SO

16
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23–27 Practic, confortabil și flexibil: inovatorul sistem modular de transport este un real talent polivalent și
contribuie la un interior ordonat. De asemenea, obiectele importante sunt mereu la îndemâna pasagerilor din
spate. Sistemul este compus dintr-un modul de bază care poate fi fixat între barele tetierelor din față, plus diferite module adiționale disponibile separat, ca de exemplu, un umeraș portabil, un cârlig robust pentru agățarea genților, suporturi reglabile pentru tabletele diferiților producători, noul suport pentru camere video sport
și o măsuță rabatabilă cu suport pentru pahar. Astfel pauzele devin o reală plăcere! Un suport, multe posibilități:
toate modulele pot fi fixate pe suportul de bază, în funcție de necesar și pot fi schimbate cu flexibilitate între ele.
SO

24

28

30

29

31

26

28 | 29 Siguranță maximă pentru cei mici: scaunele disponibile pentru copiii de
orice vârstă oferă un confort ridicat și permit manevrarea facilă. Toate husele pot
fi scoase cu ușurință și sunt lavabile la 30 °C.
Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă informează cu plăcere cu privire la
gama completă. Cu protecția potrivită, care poate fi curățată cu ușurință și împiedică alunecarea, evitați murdărirea sau uzura. Este compusă dintr-o protecție pentru spătar și una pentru șezutul scaunului. SO

23
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27

31 Pentru pauzele de cafea nu mai depindeți de benzinăriile de pe drum, pentru
că setul mobil de espresso „Volkswagen Edition“ vă asigură mereu propria cafenea la bord. În pauze puteți conecta aparatul la priza de 12 V din interiorul mașinii,
pentru a savura un delicios espresso proaspăt. În set sunt incluse două cești rezistente de espresso, un șervet, 25 de pad-uri de espresso și o gentuță practică și
elegantă pentru păstrare. SO

32

32 Gustări la temperatură optimă: cutia termică
(rece/cald) poate fi conectată la priza mașinii sau la
cea de acasă. sticlele de 2 litri pot fi transportate
stând în picioare în cutia de 25 de litri. SO

30 Dacă n-ați comandat odată cu mașina și funcția de comandă vocală pentru
sistemul radio „Composition Media“ sau sistemul de navigație „Discover Media“,
puteți solicita și ulterior activarea acestei funcții. Astfel, telefonul, sistemul radio
sau cel de navigație pot fi utilizate foarte simplu, prin comenzi vocale. După activare,
un simbol roșu cu desenul unui microfon semnalează că este preluată comanda
dumneavoastră. Pe ecran vor fi afișate clar structurat comenzile pe care le puteți
utiliza. SO
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Volkswagen Lifestyle

01

03

02

05

01 Coffee to drive or to go! Paharul cu pereți dubli
din inox impresionează cu designul special Volkswagen
și dispune de un sistem de închidere etanșă care vă
ajută să păstrați mai mult timp lichidele reci sau calde
(până la 0,4 litri). Printre elementele de design speciale se numără capacul și inelul în culoare albastră
contrastantă și emblema Volkswagen gravată cu laser.
SO

02 Eleganță până și pentru chei: brelocul având forma unei jante Volkswagen „Luxor“ atrage toate privirile. SO

Dotare standard T-Roc S Dotare standard T-Roc Sport SP Dotare standard T-Roc Style ST Dotare opțională
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03 Spațiu din plin. Rucsacul ușor și rezistent cu design Volkswagen oferă mult loc și o sumedenie de
inovații. Astfel, de exemplu, veți putea fi observat
încă de departe, grație celor patru benzi luminoase
LED, pentru care au fost integrați și acumulatori. Iar
funcția de atenționare pentru apeluri, care funcționează pe bază de Bluetooth, precum și dispozitivul
Smart-Charging vor avea grijă să puteți comunica în
permanență. Iar când plouă, husa integrată pentru
ploaie din buzunarul cu fermoar va oferi protecția optimă. SO

04

04 Ochelarii de soare negri unisex, cu inscripția albă
„Volkswagen“ de pe lateral au un design remarcabil și
oferă totodată un nivel ridicat de protecție, datorită
lentilelor anti-reflex Polavision. De asemenea, ochelarii vă protejează ochii 100% de razele UV. SO
05 Eleganță atemporală: ceasurile din gama
Volkswagen Kollektion sunt realizate din oțel inoxidabil și au înscrisul rafinat Volkswagen aplicat de pe cadran și emblema Volkswagen imprimată pe partea
metalică. Ceasurile produse în Germania arată bine la
orice încheietură, atât în varianta cu sistem automat,
cât și în cea cu cuarț. SO

06

08

07

09

06 Carcasa pentru iPhone 7 din piele poartă emblema Volkswagen. SO
07 Ceasul deșteptător argintiu cu formă de cub are
display LED și funcție touch. Afișează ora și temperatura. Permite setarea în paralel a trei ore diferite
pentru trezire. Pe deșteptător este aplicată emblema
Volkswagen. Inclusiv cablu USB pentru încărcare. SO

08 Însoțitorii ideali pentru serviciu și timpul liber:
rucsacul și neseserul cu design clasic. Cu emblema
Volkswagen și înscrisul „Moving People Forward“,
plus cheiță galbenă contrastantă la fermoare. Rucsacul este plăcut la purtat, având partea din spate și curelele reglabile și căptușite. Diferitele buzunare și
compartimente, ca de exemplu cel pentru laptop, vă
ajută să organizați optim lucrurile de valoare. Compartimentul principal al neseserului conține multe
compartimente interioare mai mici. În partea din față
se află un buzunar adițional cu fermoar. SO

09 În momentele însorite, veți vedea mai bine: cu
acești ochelari șic de soare din colecția Volkswagen.
Ochelarii de soare tip pilot au rama neagră și lentile
cu tentă albastră. Ochelarii de soare gri închis, din
plastic, realizați manual sunt gri pe interior, pentru a
crea un contrast atractiv. Ambele modele oferă protecție UV 100 %. SO
Detalii cu privire la întreaga gamă și la prețuri vă sunt oferite de distribuitorul dumneavoastră Volkswagen sau pe shops.volkswagen.com.
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Jante
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Jantele din oțel de 16 inchi cu capac decorativ integral S
Jantele din aliaj ușor de 16 inchi „Chester“ SO
Jante din aliaj ușor de 16 inchi „Corvara“, Accesorii Originale Volkswagen¹⁾ SO
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Merano“, Accesorii Originale Volkswagen¹⁾ SO
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Kulmbach“ SP
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Kulmbach“ SO
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Mayfield“ ST
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Mayfield“ ST
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Mayfield“ ST
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Mayfield“ ST
Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Montego Bay“ SO
Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Grange Hill“ SO
Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Grange Hill“ SO
Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Sebring“, Volkswagen R²⁾ SO
Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Suzuka“, Volkswagen R²⁾ SO
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01

1) Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
2) O ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt
disponibile la www.volkswagen.com.
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Automobilele noastre sunt dotate, în echiparea standard, cu anvelope
de vară. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la
dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.
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Culori exterioare și Culori plafon

01

02

03

04

12
13
14
15
07

05

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Pure White uni 0Q SO
Urano Grey uni 5K S
Flash Red uni D8 SO
Energetic Orange metalizat 4M SO
Ravenna Blue metalizat 5Z SO
Kurkuma Yellow metalizat 6T SO
Atlantic Blue metalizat H7 SO
White Silver metalizat K8 SO
Black Oak Brown metalizat P0 SO
Indium Grey metalizat X3 SO
Deep Black pearleffect 2T SO

Pure White uni 0Q
Black uni A1
Flash Red uni D8
Black Oak Brown metalizat P0

06

08

12

09

10

Imaginile prezentate pe această pagină redau modelul T-Roc Style. T-Roc Style include în echiparea standard plafonul în culoare contrastantă Negru, Pure White, Black Oak Brown sau Flash Red.
T-Roc Sport include în echiparea standard plafonul vopsit în culoarea caroseriei și poate fi comandat opțional cu plafonul în culoare contrastantă Negru sau Flash Red.
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1) Exclusiv în combinație cu Pachetul R-Line.
2) Secțiunile centrale și secțiunile interioare ale părților laterale ale
scaunelor din față și ale scaunelor laterale din spate sunt acoperite
cu piele ecologică Vienna.

Tapițerii

01

Serviciile
Volkswagen.

Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință.
Cerneala de tipografie nu are capacitatea de a reda tapițeriile și culorile
exact la fel cum sunt în realitate. În imagine este prezentat modelul de
bază al scaunelor, care poate fi diferit de varianta superioară, care poate
fi comandată la cerere în anumite condiții.

02

03

07

Serviciile Volkswagen. Calitate garantată. Volkswagen
vă acordă o garanție cu durată de patru ani pentru
toate autovehiculele noi, trei ani de garanție pentru
vopsea și caroserie, precum și o garanție de doisprezece ani împotriva coroziunii.

04

01
02
03
04
05
06
07
08
09

05

08

Tapițerie textilă „Basket“ Titan Black EL S
Tapițerie textilă „Tracks 4“ Black Oak/Ceramique FF ST
Tapițerie textilă „Tracks 4“ Kurkuma Yellow GJ ST
Tapițerie textilă „Tracks 4“ Ravenna Blue GK ST
Tapițerie textilă „Tracks 4“ Energetic Orange GL ST
Tapițerie „Gem“ Titan Black/Ceramique, cu cusături decorative roșii JQ SP
Tapițerie textilă/microfibră „Carbon Flag/San Remo“ pentru R-Line¹⁾ Flint Grey-Black/Flint Grey OK
Tapițerie din piele ecologică „Vienna“²⁾ Quarzit/Ceramique HR SO
Tapițerie piele ecologică „Vienna“²⁾ Navel Orange/Quarzit HY SO
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Servicii de intervenții în caz de defecțiune. În cazul în
care autoturismul dumneavoastră Volkswagen prezintă o defecțiune, serviciul nostru Info Non-Stop, apelabil cu tarif normal la numărul +4021.405.54.51, vă direcționează către cel mai apropiat service autorizat,
indiferent dacă vă aflați pe teritoriul României sau în
afara lui. Pe teritoriul României rețeaua Volkswagen
are o acoperire completă existând peste 30 de puncte
de service autorizat. Informații suplimentare găsiți
accesând site-ul Volkswagen: www.vw.ro sau la distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.

Porsche Finance Group Romania oferă clienților săi
soluții eficiente și rapide pentru achiziționarea automobilului dorit, conform conceptului „one stop shop”:
achiziționare directă, în showroom, finanțare prin leasing sau credit, asigurare pentru mașină și o administrare eficientă a flotelor de mașini.

1) Valabil exclusiv pentru apelurile din țară.
2) Toate informațiile referitoare la garanția Volkswagen, precum și la
garanția Volkswagen pentru vopsea și caroserie sunt aplicabile numai
pentru autovehiculele marca Volkswagen conform ofertei actuale
pentru România, pentru mașinile prevăzute de Volkswagen AG cu un
carnet de service pentru piața din România.
Prestațiile, dotările și serviciile menționate în această broșură sunt
parțial aplicabile exclusiv pentru piața din Germania. Asupra ofertelor
specifice vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră
Volkswagen.

Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul Porsche
Bank: http://www.porschebank.ro/, precum și la distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
Mai multe informații vă oferă cu plăcere partenerul
dumneavoastră Volkswagen.

Porsche Finance Group Romania. Ofertele Porsche
Finance Group Romania sunt adaptate optim exigențelor dumneavoastră și noului dumneavoastră model
Volkswagen.

SO
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Valorile indicate pentru consum și emisii sunt determinate conform procedeelor impuse de
lege. Începând cu 01.09.2017, anumite autovehicule noi sunt omologate ca tip conform unei
noi proceduri de testare, armonizate la nivel mondial pentru autoturisme și autovehicule
comerciale ușoare (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP – Procedura de
Testare a Vehiculelor Ușoare Armonizată la Nivel Mondial). Aceasta este o procedură realistă
de testare pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂. Începând cu
01.09.2018, WLTP va înlocui treptat ciclul european de conducere (NEDC). Având în vedere
condițiile realiste de testare, valorile de consum și de emisii de CO₂ măsurate conform WLTP
sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate conform NEDC. De aceea, începând cu
01.09.2018, ar putea interveni schimbări în impozitarea și taxarea automobilelor. Informații
adiționale cu privire la diferențele între WLTP și NEDC găsiți la www.volkswagen.de/wltp. În
prezent este încă obligatorie comunicarea valorilor conform NEDC. Pentru autovehiculele
noi, omologate de tip în baza procedurilor WLTP, valorile NEDC sunt calculate în baza valorilor WLTP. Valorile WLTP pot fi comunicate opțional până la termenul de la care devine obligatorie comunicarea lor. Când valorile NEDC sunt comunicate ca intervale, acestea nu se referă
la un anumit autovehicul individual și nu sunt parte integrantă a ofertei, ci servesc exclusiv
comparării diferitelor tipuri de autovehicule. Dotările și accesoriile adiționale (componente
suplimentare, mărimea anvelopelor etc.) pot modifica parametrii relevanți ai autovehiculului,
ca de exemplu greutatea, rezistența la înaintare și caracteristicile aerodinamice și, alături de
condițiile meteo și de cele de trafic, precum și de modul în care fiecare șofer conduce, pot influența consumul de combustibil și de energie electrică, precum și emisiile de CO₂ și performanțele autovehiculelor. Informații adiționale cu privire la consumul oficial de combustibil și
la emisiile de CO₂ oficiale pentru autoturisme noi sunt oferite în „Ghidul privind consumul de
carburant și emisiile de CO₂ pentru toate modelele de autoturisme“, disponibil gratuit în toate locațiile de vânzare ale Uniunii Europene.

Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen

Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opționale. Anumite informații cu privire la dotări, servicii și datele tehnice se bazează pe caracteristicile de pe
piața germană și corespund informațiilor disponibile la data tipăririi. Asupra ofertelor specifice vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Rezervat dreptul la
modificări și erori. DSG®, 4MOTION® și TSI® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG și ale
altor firme din cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum și din alte țări. Faptul că
o marcă nu este marcată în acest document cu ® nu poate fi interpretat în sensul că nu ar
reprezenta o marcă înregistrată și/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără acordul
prealabil în formă scrisă din partea Volkswagen AG. Volkswagen acordă o mare atenție returnării și reciclării autovehiculelor rulate. Astfel este posibilă reciclarea ecologică a tuturor modelelor Volkswagen, iar acestea pot fi restituite gratuit, dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale. Informații suplimentare în acest sens vă pot fi oferite de distribuitorul dumneavoastră
Volkswagen și sunt, de asemenea, disponibile pe internet, la adresa www.volkswagen.ro.

