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07Nový T-RocSpotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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Prvý dojem rozhoduje. 
Dvojnásobne.
Vieme to všetci: prvý dojem má len jednu šancu. Nový T-Roc ju 

využíva hneď dvakrát. Je teda jedno, či sa rozhodnete pre nový 

T-Roc Sport alebo nový T-Roc Style: trvalý dojem zanecháte 

v každom prípade.
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09Nový T-Roc – Exteriér T-Roc Sport

Silný dojem, 
silný výraz.
Niekedy sa silný charakter prejaví okamžite. Pri novom modeli T-Roc na 

to stačí jediný pohľad. Už predná časť s reflektormi do hmly a nápadnými 

LED dennými svetlami v prstencovom vyhotovení vyžaruje sebavedomie. 

Pri verzii T-Roc Sport okrem toho strecha, predné stĺpiky karosérie a 

kryty vonkajších spätných zrkadiel vo voliteľnej čiernej alebo červenej 

farbe vytvárajú kontrast k farbe karosérie. A aj každý ďalší detail potvr-

dzuje, že toto CUV má odvahu ísť novou cestou.
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Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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11Nový T-Roc – Exteriér T-Roc Sport
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Exteriér

01 Športový a výrazný z každej strany: dynamicky tvarované zadné svetlá vytvárajú impozantný vzhľad aj zozadu. 
Nový T-Roc Sport ich má tmavočervené, čo mu dodáva zvlášť suverénny vzhľad. Zadné svetlá sú osadené 
LED diódami s dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie, ktoré prispievajú k dobrej viditeľnosti v noci. SP

02 Osobitý dizajn prednej časti nového modelu T-Roc Sport okamžite zaujme. Je to okrem LED svetlometov 
aj zásluha denných svetiel v prstencovom vyhotovení. Tie sú umiestnené prominentne v prednom nárazníku 
nad svetlometmi do hmly. 19-palcové disky z ľahkej zliatiny „Suzuka“ sú skombinované s červenými brzdovými 
strmeňmi. Signalizujú, že nový T-Roc Sport poskytuje veľa pôžitku z jazdy, ktorý len čaká na to, aby sa mohol 
uvoľniť. DV

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.

T-Roc_ME_K76.indd   10 12.01.18   14:50



13Nový T-Roc – Exteriér T-Roc Sport

Vzbudzuje rozruch. 
Stlačením gombíka.
Svojím nápadným vzhľadom nový T-Roc automaticky priťahuje 

pohľady – a na želanie ich môže presunúť nahor. Lebo stlačením 

gombíka vám posuvné panoramatické strešné okno otvorí úplne 

novú perspektívu.
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Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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15Nový T-Roc – Interiér T-Roc Sport

Sebavedomie 
vychádza znútra.
Za volantom nového modelu T-Roc Sport rýchlo zistíte, že jeho výrazný vzhľad je opodstat-

nený. S náladovým osvetlením, červenými ozdobnými stehmi a ušľachtilými chrómovanými 

aplikáciami sa tu prezentuje zo svojej športovo-elegantnej stránky. Okrem toho presviedča 

veľkorysou priestorovou ponukou, ako aj rozličnými voliteľnými funkciami konektivity a 

asistenčnými systémami. Viac komfortu a bezpečnosti sa zíde aj najsilnejším charakterom.

01 | 02 Interiér nového modelu T-Roc Sport je športovo-elegantný: čierny* strop 
kabíny, Dash Pad a dekoračné obklady na dverách vo farbe sivá caribou, čalúnenie 
dverí vo farbe čierna titan a náladové osvetlenie červenej* farby. Tým sa vytvára 
príjemná atmosféra a súčasne uľahčuje orientácia v tme. Športovo-komfortné 
sedadlá vodiča a spolujazdca s poťahom „Gem“ vo farbách čierna titan/ceramique 
s červenými kontrastnými stehmi optimálne podopierajú chrbticu a zabezpečujú 
váš maximálny komfort. O vaše pohodlie sa postará v sedadlách integrovaná, 
 manuálne nastaviteľná bedrová opierka. Nádych tejto atmosféry ešte umocňujú 
hliníkové* pedále. SP

 
* len s paketom „Sport paket +“
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sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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17Nový T-Roc – Exteriér T-Roc StyleSpotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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Sebavedomie 
pretavené do tvaru.
Nový T-Roc vzbudzuje rozruch. Výrazným štylistickým prvkom je nápadný 

zadný stĺpik karosérie: chrómovaná lišta zvýrazňuje pretiahnutú líniu 

strechy, pripomínajúcu kupé. Pri verzii T-Roc Style sa navyše môžete 

postarať, aby pritiahol ešte viac pohľadov. Môžete si vybrať, akou kon-

trastnou farbou strechy, predných stĺpikov a krytov vonkajších spätných 

zrkadiel zvýrazníte svoj nový T-Roc Style.
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19Nový T-Roc – Exteriér T-Roc Style

Exteriér

01 K výraznému dizajnu zadnej časti nového modelu T-Roc Style prispieva 
okrem iného nápadne zarámovaný difúzor, ktorý dodáva vozidlu robustný vzhľad. 
S ním kontrastujú chrómové* lichobežníkové dizajnové koncovky výfuku, ktoré 
pôsobia dynamicky a súčasne elegantne, pričom zvýrazňujú mestský charakter. 
Výrazné hrany dodávajú zadnej časti crossovera sebavedomý vzhľad, kým zadné 
skupinové svetlá sú zahrnuté do horizontálnych línií karosérie. ST

* len s paketom „Style paket +“

03 Vysokoleštené 17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Mayfield“ dávajú novému mo-
delu T-Roc Style výrazný profil a poskytujú vám priestor na vyjadrenie vášho vkusu. 
Na výber máte štyri rozličné farby kolies. Spolu s dvojfarebným lakovaním karosérie 
tak máte mnoho možností, ako si nový T-Roc Style dotvoriť podľa želania. DV

02 Dodajte vášmu novému modelu T-Roc Style charakter – vaším osobným štýlom. 
Dvojfarebným lakovaním môžete zvoliť ku farbe karosérie ďalšiu farbu, ktorou bude 
nalakovaná strecha, kryty vonkajších spätných zrkadiel a predné stĺpiky karosérie. 
S čiernou farbou, bielou Pure, hnedou Black Oak alebo červenou Flash máte k dis-
pozícii množstvo kombinačných možností. So svetelnou výbavou nového modelu 
T-Roc Style budete lepšie vidieť a aj iní budú lepšie vidieť vás. Už cez deň upúta 
detailmi, ako sú denné svetlá umiestnené v prednom nárazníku. DV
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sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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01 Usaďte sa na pohodlné komfortné sedadlá so špeciálnymi dvojfarebnými 
poťahmi „Tracks 4“ s kontrastnými stehmi vo farbe žltá kurkuma. Pohodlne a 
bezpečne telefonujte počas jazdy bez použitia rúk alebo si prehrávajte obľúbenú 
hudbu z vášho smartfónu – so systémom infotainmentu „Discover Media“ a 
paketom Connectivity. Náladové osvetlenie bielej farby s osvetlenými dekoračnými 
lištami, svetlami na čítanie vpredu a vzadu, ako aj osvetlením priestoru na nohy 
vytvárajú pri jazde v noci osobitnú atmosféru. Ergonomický tvar a kvalitný materiál 
páky aj volantu uľahčia manipuláciu a zvýšia komfort riadenia. DV

Prispôsobí sa, 
iba keď to chcete.
V interiéri nový T-Roc Style dôsledne pokračuje tam, kde vonku začal: 

individualitou až do najmenších detailov. Nechajte svojej túžbe voľný 

priebeh a postarajte sa, aby sa nový T-Roc Style prispôsobil iba jednému: 

vášmu osobnému vkusu.

T-Roc_ME_K76.indd   20 12.01.18   14:50



02 03

04

23Nový T-Roc – Interiér T-Roc Stylesériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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02 – 04 Rozhodnite sami, akú farbu má mať Dash Pad – dizajnový veľkoplošný 
obklad na prístrojovom paneli: hnedá black oak matná, modrá ravenna matná, 
oranžová energetic matná alebo žltá kurkuma matná. Vaša favorizovaná farba 
sa potom bude opakovať aj na dekoračných obkladoch dverí a obklade stredovej 
konzoly. K tomu budú mať stredné časti sedadiel pásy rovnakej farby, aby sa 
vytvoril jednoliaty priestor. DV
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Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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01 Nový T-Roc spája radosť z nezvyčajného s komfortom, na ktorý je človek zvyknutý. Kompaktné CUV 
môže byť na želanie vybavené automatickou klimatizáciou „Air Care Climatronic“. Oceníte ju v letnej horúčave 
veľkomesta rovnako ako na rozpálených vidieckych cestách. DV

02 Pri viacerých vodičoch je veľmi užitočná funkcia personalizácie palubného počítača „Plus“. Pomocou 
nej si môžete uložiť napríklad nastavenie asistenčných systémov, preferovaný jazdný profil alebo nastavenie 
vonkajších spätných zrkadiel pre váš kľúč vozidla. Len čo nový T-Roc odomknete týmto kľúčom, všetky vaše 
osobné nastavenia sa automaticky uskutočnia. S

03 Komfortne a veľkoryso koncipovaný nový T-Roc vám poskytuje veľa priestoru na uplatnenie vašej osob-
nosti. A jeho kvalitná výbava nadchne aj vašich spolujazdcov. Základná výbava zahŕňa napríklad komfortné 
 sedadlá vpredu s látkovými poťahmi „Basket“, ako aj mnoho odkladacích priestorov, ktoré nenásilne zapadajú 
do športovej koncepcie dizajnu. Prístrojový panel a dekoračné obklady majú elegantnú čierna deep matnú 
farbu. S

T-Roc
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27Nový T-Roc – KonektivitaSpotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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Orientuje sa všade. 
Len nie podľa druhých.
Človek má ísť vlastnou cestou – a teraz môže tak aj jazdiť. Prispievajú 

k tomu inovatívne prvky konektivity a multimediálna výbava nového 

modelu T-Roc ako Active Info Display alebo online služby Car-Net, 

s ktorými môžete jazdné dáta a informácie mapy individualizovať podľa 

želania. Pre ešte osobnejší zážitok z jazdy, ktorý sa orientuje iba podľa vás.
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29Nový T-Roc – Konektivita

 1)  Na využívanie mobilných online služieb Car-Net „Security & Service“ je potrebné online uzavrieť osobitnú zmluvu s Volkswagen AG. Aby 
mohol zákazník služby využívať počas celej doby, má po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na www.volkswagen.com/car-net. 
Služba tiesňového volania do dispečingu Car-Net je aktivovaná už pri odovzdaní vozidla bez registrácie. Rozsah poskytovaných služieb  Car-Net 
sa v jednotlivých štátoch líši. Tieto služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú v zmluve a počas tejto doby môžu podliehať obsahovým zmenám. 
Na využívanie bezplatnej aplikácie Car-Net App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a SIM karta s dátovými službami 
s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou s vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Posielaním alebo  prijímaním balíkov dát z 
 internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine (napr. roamingové 
poplatky), vznikať zvýšené náklady. Podrobnejšie informácie o Car-Net „Security & Service“ získate na www.volkswagen.com/car-net a u vášho 
partnera Volkswagen, informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete. Bude dostupné neskôr. 
 Informácie vám poskytne váš partner Volkswagen.

2)  Využívanie mobilných online služieb Car-Net „Guide & Inform“ je možné iba so systémami „Discover Media“ a „Discover Pro“. Okrem toho 
potrebujete mobilné koncové zariadenie (napr. smartfón), ktoré má schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN. Alternatívne sa dá 
s rozhraním na mobilný telefón Premium použiť mobilný telefón s Remote SIM Access Profile (rSAP) alebo SIM karta s opciou na telefónne 
a dátové služby. Služby Car-Net „Guide & Inform“ sú k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobilnému telefónu 
a len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete. Prijímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operá-
tora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine (napr. roamingové poplatky), vznikať zvýšené náklady. Kvôli vysokému 
 objemu dát sa dôrazne odporúča paušál na dátové služby! Na využívanie služieb Car-Net „Guide & Inform“ je potrebné uzavrieť osobitnú 
zmluvu s Volkswagen AG. Zákazník má po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na www.volkswagen.com/car-net. Rozsah 
 poskytovaných služieb Car-Net „Guide & Inform“ sa v jednotlivých štátoch líši. Tieto služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú v zmluve 
a môžu podliehať obsahovým zmenám. Podrobnejšie informácie o Car-Net „Guide & Inform“ získate na www.volkswagen.com/car-net 
a u vášho partnera Volkswagen, informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

3)  K dispozícii iba s rádiovým systémom „Composition Media“ alebo rádionavigačným systémom „Discover Media“. Prosím, overte si, či je 
vaše koncové zariadenie kompatibilné s App-Connect, lebo ho podporuje iba málo mobilných telefónov. Volkswagen úzko spolupracuje 
s veľkými výrobcami smartfónov, aby podporil rozšírenie technológie Car-Net „App-Connect“. Aktuálne informácie ku kompatibilite 
nových a už  predávaných mobilných telefónov nájdete na http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/sk/sk/mobilephone.html#tab2. 
Využívanie  aplikácie „App-Connect“ je možné výlučne prostredníctvom vášho mobilného telefónu. Prosím, majte na pamäti zmluvné 
podmienky týkajúce sa dátového a internetového spojenia.

03 S Car-Net „App-Connect“³⁾ prenesiete aplikácie smartfónu, ako napríklad 
Spotify™ na dotykový displej vášho systému infotainmentu. MirrorLink®, 
Android Auto™ od Google a Apple CarPlay™ – všetky tri systémy sú k dispozícii. 
Tak môžete spracovať aj informácie vozidla, čo vám poskytuje užitočné alebo 
zábavné funkcie. DV

04 S Car-Net „Guide & Inform“²⁾ využívate aktualitu internetu. Tak sa napríklad 
dozviete v reálnom čase, že sa niekde vytvorila dopravná zápcha alebo v ktorom 
parkovacom dome sú voľné parkovacie miesta. Podľa toho si môžete jednoducho 
prispôsobiť svoju trasu a ušetríte si nervy. Pomocou vyhľadávania zvláštnych cieľov 
objavíte okrem iného zaujímavé ciele ako hotely, reštaurácie alebo najbližšiu 
výhodnú čerpaciu stanicu paliva. DV
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02 Je dobré vedieť, že niekto je pri vás: s Car-Net „Security & Service“ dosiahnete 
centrálu núdzového volania Volkswagen celkom jednoducho stlačením tlačidla 
SOS.¹⁾ Potom sa vytvorí hlasové spojenie a dispečer vám poradí, čo máte robiť, kým 
príde pomoc. Súčasne sa do centrály odošlú relevantné dáta vozidla, aby bolo 
možné rýchlo a cielene konať. Pri ťažkých nehodách s nafúknutím airbagov systém 
automaticky privolá pomoc. DV

01 S voliteľným rozhraním pre mobilný telefón „Comfort“ s funkciou bezdrôtového 
nabíjania sa váš mobilný telefón nabíja bez kábla. Okrem toho máte v odkladacej 
priehradke k dispozícii prídavný konektor USB na prenos dát a nabíjanie, napríklad 
na zásobovanie tabletu energiou. A vďaka pripojeniu na vonkajšiu anténu bez kábla 
je telefonovanie zvlášť pohodlné – pri prvotriednej kvalite hlasu. To nielen znie dobre, 
ale je aj výslovne praktické. DV

Nový T-Roc je priekopníkom nielen v oblasti dizajnu. Aj technologicky je pokrokový 

vďaka svojim inovatívnym prvkom konektivity. Je jedno, či chcete nabíjať smartfón 

alebo ho spojiť s vozidlom, v novom modeli T-Roc je integrácia mobilných prístrojov 

ešte jednoduchšia.

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.

T-Roc_ME_K76.indd   28 21.12.17   13:46



01

02

03

04

05

31Nový T-Roc – Multimédiá

02 Hudba je ešte strhujúcejšia, keď je cítiť basy. Pri voliteľnom audiosystéme 
„beats“ šesť reproduktorov a subwoofer vytvárajú fantastický zvuk a pôsobivé 
basy. Reproduktory napája 8-kanálový zosilňovač s výkonom 300 wattov. Vaše 
rádio alebo navigačný systém vás pri zapnutí privíta nápisom „beats“ na štartova-
cej obrazovke. DV

03 Digitálny združený prístroj Active Info Display vám môže ukázať viac ako iba 
zvyčajný rýchlomer: napríklad detailné jazdné dáta alebo grafické zobrazenie vašich 
asistenčných systémov. V kombinácii s navigačným systémom si môžete pred 
sebou zobraziť vo veľkom formáte mapu – to je komfort, ktorý oceníte. SP DV

04 K voliteľnému rádiu „Composition Media“ patrí šesť reproduktorov. Zahŕňa 
všetky funkcie a možnosti pripojenia rádia „Composition Colour“, ako aj CD prehrávač, 
rozhranie USB a modul Bluetooth na pripojenie mobilných telefónov. Okrem toho 
sa dá vďaka dotykovému displeju s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov) zvlášť pohodlne 
ovládať. DV

05 Rádio „Composition Colour“ má farebný dotykový displej s uhlopriečkou 
16,5 cm (6,5 palca) a štyri kvalitné reproduktory vpredu. Okrem rádia FM má aj 
čítačku SD kariet umožňujúcu prehrávanie hudby vo formáte MP3 a WMA, ako 
aj vstup AUX na externé audioprehrávače. S
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Multimediálne vybavenie, ktoré nadchýna. S voliteľným digitálnym združeným prístrojom Active Info Display 

a navigačným systémom „Discover Media“ dôjdete do cieľa vždy komfortne a načas.

Multimédiá

01 Voliteľný navigačný systém „Discover Media“ 
má farebný dotykový displej s uhlopriečkou 20,3 cm 
(8 palcov). K tomu šesť reproduktorov, rádio FM, 
CD prehrávač, ktorý prehráva hudbu aj vo formáte 
MP3, AAC a WMA, dve čítačky na SD karty, jeden 
vstup USB a rozhranie Bluetooth na pripojenie 
mobilného telefónu. DV

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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33Nový T-Roc – Asistenčné systémy a bezpečnosť

Sleduje stopu. 
Nie masu.
Sebavedomie má nový T-Roc sériovo. Je to aj zásluha mnohých asisten-

čných systémov, ktorými môže byť vybavený. Je jedno, či v dopravnej 

zápche alebo mestskej premávke, v novom modeli T-Roc ste pripravení 

prakticky na každú jazdnú situáciu – aj keď opustíte zvyčajné chodníčky.
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Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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35Nový T-Roc – Asistenčné systémy a bezpečnosť

06 Keď sa zozadu približuje auto, ktoré nie je vidieť vo vašich spätných zrkadlách, potom je v mŕtvom uhle. 
Voliteľný „Blind Spot Monitor“ vás v rámci hraníc systému upozorní na vozidlo v mŕtvom uhle, aby ste nezme-
nili jazdný pruh. Pri vyparkovaní cúvaním spriahnutý asistent pre vyparkovanie monitoruje oblasť za a vedľa 
vášho automobilu a upozorňuje vás na premávku v priečnom smere.¹⁾ DV

07 Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru môžete ovládať zo sedadla vodiča alebo ich pohodlne 
otvoriť diaľkovým ovládačom v kľúči vozidla. Aby napríklad neudreli do nízkeho stropu v garáži, uhol otvorenia 
sa dá nastaviť. Keď je všetko uložené, stačí vám iba stlačiť tlačidlo vo dverách batožinového priestoru a už sa 
zavrú samočinne. DV

04 So systémom monitorovania okolia „Front Assist“ vrátane rozpoznávania chodcov jazdíte uvoľnenejšie. 
Keď v rámci hraníc systému rozozná kritickú situáciu, upozorní vás na ňu. Ak sa nebezpečná situácia nezmení, 
„Front Assist“ automaticky začne brzdiť vozidlo. Tým chráni aj chodcov, ktorí náhle vstúpia na cestu.¹⁾ S

05 Voliteľné parkovacie senzory uľahčujú parkovanie na neprehľadných parkovacích miestach. V rámci hraníc 
systému varujú akustickými signálmi a grafickým zobrazením pred prekážkami.¹⁾ Voliteľný parkovací asistent 
„Park Assist“ s funkciou automatického brzdenia pri manévrovaní dokáže dokonca nájsť vhodné parkovacie 
miesto. Vtedy v rámci hraníc systému automatickým ovládaním riadenia zaparkuje vozidlo na pozdĺžne alebo 
priečne parkovacie miesta – a opäť ho aj vyparkuje. Vy musíte ovládať iba akcelerátor, spojku, brzdu – a pozoro-
vať okolie. DV

1) V rámci hraníc systému.
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Asistenčné systémy

01 Voliteľný proaktívny systém na ochranu posádky dokáže v rámci hraníc systému rozpoznať nebezpečné 
situácie a automaticky uskutočniť opatrenia, aby sa optimalizoval účinok airbagov. Okrem toho sa v zlomkoch 
sekundy pevnejšie napnú predné bezpečnostné pásy.¹⁾ DV

03 Monotónne cesty, zužujúce sa jazdné pruhy a úzke vidiecke cesty – pri dlhých jazdách autom môže koncen-
trácia vodiča poľaviť. Našťastie má nový T-Roc sériovo asistenta na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu 
„Lane Assist“. Ten môže pomôcť predchádzať nehodám. Systém v rámci svojich hraníc pomocou kamery 
zachytáva vodorovné dopravné značenie jazdných pruhov na ceste a iniciuje korigujúci zásah riadením, keď 
sa vychýlite z jazdného pruhu.¹⁾ S

02 Nový T-Roc s voliteľným asistentom pre jazdu v dopravnej zápche sleduje vozidlo idúce pred vami do rých-
losti 60 km/h a v rámci hraníc systému automaticky ovláda akcelerátor a brzdu. Pri tom udržiava aj jazdný pruh. 
Voliteľný „Emergency Assist“ dokáže pri zdravotnom kolapse čiastočne prevziať riadenie vozidla a – keď vodič 
neotáča volantom, nebrzdí a nezrýchľuje – kontrolovane zastaviť nový T-Roc.¹⁾ DV

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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37Nový T-Roc – Motory, prevodovky a podvozokSpotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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Ide cestami, 
ktoré ešte nie sú.
Byť spontánnym, nie je v novom modeli T-Roc nijaký problém. 

Vďaka systému pohonu 4MOTION Active Control je pripravený 

aj na neznámy terén. Pomocou voľby profilu sa dá prispôsobiť 

rozličným podmienkam. Takže sa nemusíte báť nových výziev.
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39Nový T-Roc – Motory, prevodovky a podvozok 

Údaje o výkone a spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s bezsírovým benzínom Super ROZ 95 podľa DIN EN 288. Bezolovnatý benzín kvality ROZ 95 
s maximálnym obsahom etanolu 10 percent (E10) v zásade možno použiť. Podrobné informácie o znášanlivosti paliva E10 nájdete na
www.volkswagen.com alebo na www.dat.de/e10 liste/e10vertraeglichkeit.

Od 1. septembra 2017 sú určité nové automobily typovo schválené podľa novej, celosvetovo harmonizovanej skúšobnej metodiky pre osobné 
a ľahké úžitkové automobily (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), nového realistickejšieho postupu na meranie spotreby paliva 
a emisií CO₂. Od 1. septembra 2018 WLTP nahradí tzv. Nový európsky jazdný cyklus (NEDC) aktuálnu platnú metodiku. Kvôli realistickejším skúšob-
ným postupom sú hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie ako hodnoty namerané podľa NEDC. 
Ďalšie informácie nájdete online na www.volkswagen.de/wltp alebo u vášho partnera Volkswagen.

Benzínové motory 85 kW (115 k) TSI 110 kW (150 k) TSI
Systém vypínania valcov ACT

140 kW (190 k) TSI
4MOTION

Spotreba paliva, l/100 km¹⁾
manuálna prevodovka: 6-stupňová 6-stupňová –
v meste/mimo mesta/kombinovaná 6,1–6,0/4,6–4,5/5,2–5,1 6,6/4,7–4,6/5,4–5,3 –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – 7-stupňová
v meste/mimo mesta/kombinovaná – – 8,5–8,4/5,8–5,7/6,8–6,7
Emisie CO₂ kombinované, g/km¹⁾
manuálna prevodovka: 118–116 122–120 –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – 155–153
Trieda energetickej efektivity²⁾
manuálna prevodovka: B B –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – D–C

Dieselový motor 110 kW (150 k) TDI SCR³⁾
4MOTION

110 kW (150 k) TDI SCR³⁾
4MOTION

Spotreba paliva, l/100 km¹⁾
manuálna prevodovka: 6-stupňová –
v meste/mimo mesta/kombinovaná 6,0/4,6–4,5/5,0 –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – 7-stupňová
v meste/mimo mesta/kombinovaná – 5,7–5,6/4,8/5,1
Emisie CO₂ kombinované, g/km¹⁾
manuálna prevodovka: 132–131 –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – 135–133
Trieda energetickej efektivity²⁾
manuálna prevodovka: B –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – B

 1) Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných metód merania. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlá a nie sú súčasťou 
ponuky, slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO₂ vozidla nezávisia len od efektívneho 
využitia paliva vozidlom, sú ovplyvnené aj štýlom jazdy a inými technickými faktormi (napr. okolitými podmienkami). Dodatočné vybavenie 
a doplnky (prídavné prvky, pneumatiky atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, valivý odpor a aerodynamiku 
a okrem poveternostných a dopravných podmienok ovplyvniť hodnoty spotreby a výkonu vozidla. Upozornenie podľa smernice 1999/94/ES 
v platnom znení. Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂, ktoré obsahujú údaje o všetkých nových osobných vozidlách, nájdete 
v Príručke o spotrebe paliva, emisiách CO₂ a spotrebe elektrickej energie nových osobných vozidiel, dostupnej na všetkých predajných miestach 
v rámci Európskej únie.

2) Triedy energetickej efektivity hodnotia vozidlá na základe emisií CO₂ pri zohľadnení pohotovostnej hmotnosti vozidla. Vozidlá, ktoré zodpo-
vedajú priemeru, sú zaradené do triedy D, vozidlá lepšie ako dnešný priemer sú zaradené do triedy A+, A, B alebo C. Vozidlá horšie ako prie-
mer sú označené triedou E, F alebo G.

3) Systém SCR (Selective Catalytic Reduction) využíva pre svoju činnosť osobitnú prevádzkovú kvapalinu, ktorú je potrebné po určitom počte 
kilometrov dopĺňať. Podrobnejšie informácie nájdete v brožúrke „Technika a ceny“.
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Motory, prevodovky a podvozok

01 S voliteľnou voľbou jazdného profilu máte vždy k dispozícii vhodný jazdný profil: Normal, Eco, Sport, 
Comfort alebo Individual. Vyladenie motora a prevodovky, ako aj reakcie určitých asistenčných systémov sa 
tak prispôsobia podmienkam. Pomocou profilu Individual môžete hlbšie zasiahnuť do nastavení a modifikovať 
ich podľa svojich predstáv. DV

02 Cesta sa môže zmeniť, ale váš pôžitok z jazdy nie: keď sa rozhodnete pre nový T-Roc s pohonom všetkých 
kolies 4MOTION, môžete si aktivovať jazdné profily pre rozličné cestné podmienky – vďaka systému 4MOTION 
Active Control. Pri tom si môžete zvoliť medzi režimami Snow, Offroad a Offroad Individual. Systém pohodlne 
ovládate otočným ovládačom s tlačidlom. V režime Onroad si môžete navyše zvoliť hospodárny režim Eco alebo 
dynamický režim Sport. DV

03 Progresívne riadenie nového modelu T-Roc Sport umožňuje lepšiu kontrolu pri 
športovej jazde a zvyšuje komfort v každodennej premávke. Progresívny prevodový 
pomer radenia redukuje námahu pri parkovaní a súčasne zvyšuje jazdnú dynamiku 
bezprostrednejšou reakciou riadenia na kľukatých cestách. DV

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

S progresívnym 
riadením

Bez progresívneho 
riadenia
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41Nový T-Roc – R-Linesériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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R-Line
Energické nárazníky vo farbe karosérie a logo „R-Line“ na maske chladiča: to je na 

prvý pohľad nový T-Roc s paketom R-Line Exteriér. A kto chce jeho športový vzhľad 

ešte umocniť, môže sa rozhodnúť pre voliteľné 19-palcové disky z ľahkej zliatiny 

„Suzuka“ v tmavej grafitovej farbe s vysoko lešteným povrchom.

Uvedené prvky výbavy sú ponukou Volkswagen R GmbH. Ďalšie informácie získate na www.volkswagen.com. Prvky R-Line budú dostupné neskôr. 
Informácie vám poskytne váš partner Volkswagen.
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43Nový T-Roc – R-Linesériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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01 Doplňte si športový vzhľad voliteľnými 18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny „Sebring“ v sivej metalíze s pneumatikami rozmeru 
215/50 R 18. DV

02 Nový T-Roc s kompletom R-Line srší sebavedomím z každej perspektívy. Výrazné lišty dverí vo farbe karosérie mu dodávajú 
energický vzhľad. A pri pohľade zozadu vytvárajú celoplošne lakované nárazníky vo farbe karosérie a tmavočervené zadné skupinové LED 
svetlá výrazné detaily. DV

T-Roc_ME_K76.indd   42 16.01.18   14:30



04 05

03

45

03 Interiér nového modelu T-Roc s paketom R-Line Interiér boduje športovou 
eleganciou až do detailov. Okrem multifunkčného koženého športového volantu s 
logom „R-Line“ a ozdobným stehom vo farbe Kristallgrau mnohé dizajnové detaily 
vytvárajú exkluzívnu atmosféru. Patrí k nim elegantná kožená manžeta radiacej 
páky, pedále z ušľachtilej ocele, rohožky s ozdobným stehom vo farbe Kristallgrau, 
ako aj logo „R-Line“ na štartovacej obrazovke infotainmentu. DV

04 Dizajnovou lahôdkou paketu R-Line Interiér sú športovo-komfortné sedadlá 
s poťahmi z látky „Carbon Flag“. Nápadné akcenty tu vytvárajú vnútorné strany 
bočných častí potiahnuté mikrovláknom „San Remo“; na operadlách predných 
sedadiel sa nachádzajú hrdé logá „R-Line“. Opierky hlavy, bočné časti sedadiel, 
prostredné sedadlo vzadu, ako aj stredná lakťová opierka vpredu a výplne dverí sú 
potiahnuté imitáciou kože. Čierny strop kabíny dopĺňa jedinečnú atmosféru. DV  

05 Prosím, vstúpte: dekoračné lišty na prahoch dverí s nápisom „R-Line“ 
sú pozvánkou, ktorej je len ťažko odolať. DV

Nový T-Roc – R-Line 
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sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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47Nový T-Roc – Príslušenstvo Volkswagen

Príslušenstvo Volkswagen je dostupné pre nemecký trh. O odchýlkach špecifických pre jednotlivé krajiny vás poinformuje váš partner Volkswagen.

03 Dekoračné lišty na prahy dverí z kvalitného hliníka s nápisom „T-ROC“ nielen chránia exponovanú časť 
dverí, ale aj vizuálne zhodnocujú vozidlo. Súpravu tvoria dve lišty do predných dverí. DV
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Príslušenstvo 
Volkswagen

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.

01 | 02 Originálne príslušenstvo pre výrazný vzhľad offroad: stúpadlá s protišmy-
kovým povrchom zo strieborno eloxovaného hliníka dodávajú vozidlu robustný 
vzhľad. Zadnej časti nového modelu T-Roc môžete dodať elegantnejší vzhľad 
atraktívnou a súčasne praktickou ochrannou lištou na dvere batožinového priestoru 
v chrómovanom vyhotovení. DV
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07 Nosné tyče tvoria systémový základ pre všetky strešné nadstavby. Sú stabilné, ľahké a dajú sa rýchlo 
namontovať na pozdĺžne lišty strešného nosiča. Vďaka uzamykaniu sú chránené pred krádežou. DV

Nový T-Roc – Príslušenstvo Volkswagen

09 Držiak na lyže a snowboardy „Komfort“ umožňuje pohodlnú a bezpečnú prepravou až šiestich párov lyží 
alebo štyroch snowboardov. Ľahký systém z eloxovaného hliníka sa vďaka praktickej výsuvnej funkcii dá bez 
problémov naložiť a vyložiť, zvlášť veľké otváracie tlačidlá umožňujú pohodlné ovládanie aj v rukaviciach. 
Držiak je samozrejme uzamykateľný. DV

08 Stabilný strešný box z kvalitného plastu vo vysoko lesklej čiernej farbe je uzamykateľný a vďaka praktickým 
rýchloupínačom sa dá ľahko namontovať na nosné tyče. Zvlášť veľký uhol otvorenia umožňuje ľahké nakladanie 
a vykladanie. K dispozícii s objemom 340 a 460 litrov. DV
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sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.

06 Nosič na bicykle Premium je určený špeciálne na prepravu dvoch bicyklov alebo elektrobicyklov a dá sa 
ľahko upevniť na ťažné zariadenie vďaka inovatívnemu upevňovaciemu systému. Vyklopením držadla na prená-
šanie sa nosič automaticky zafixuje na guľovej hlave ťažného zariadenia a dá sa ľahko upevniť. Odnímateľné 
uzamykateľné rozpery uľahčujú manipuláciu. Nožným pedálom sa dá nosič sklopiť až o 90 stupňov, takže je 
možný prístup do batožinového priestoru aj s nasadenými bicyklami. Keď sa nosič nepoužíva, dá sa kompletne 
poskladať a úsporne uložiť v batožinovom priestore. Originálny držiak evidenčnej tabuľky s nápisom „Volkswagen“ 
dopĺňa vybavenie nosiča. Na želanie sa dodáva prepravný vak na ochranu nosiča a nájazdová koľajnica na poho-
dlnejšie nakladanie ťažkých bicyklov. DV

04 Či príves na čln, obytný príves alebo preprava väčšieho nákladu – na jazdu s prívesom je potrebné ťažné 
zariadenie. Dodáva sa ako pevné (na obr.) alebo mechanicky sklopné. Súčasťou kompletu je 13-pólová elektrická 
inštalácia so zásuvkou, ktorá zabezpečuje zásobovanie prívesu elektrickou energiou a podporuje parkovací 
asistenčný systém a stabilizáciu prívesu. DV

05 Držiak na bicykel z aerodynamicky tvarovaného plastového profilu s držiakom na rám je uzamykateľný 
a testovaný podľa metodiky City-Crash. Dá sa ľahko upevniť na základný nosič. DV
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17 Športové, ľahko namontovateľné nadstavce pedálov z brúsenej ušľachtilej ocele majú atraktívny 
dizajn, gumové protišmykové prvky zaručujú bezpečný kontakt. K dispozícii pre manuálnu prevodovku 
aj prevodovku DSG. DV

15 Kvalitné textilné rohožky „Premium“ z odolného, husto tkaného velúru s nápisom „T-ROC“, bielym 
lemovaním a povrchovou úpravou spodnej strany odolnou proti oteru esteticky dotvárajú a chránia interiér 
pred znečistením. DV

16 Textilné rohožky „Optimat“ kombinujú vlastnosti gumových rohožiek s eleganciou textilných rohožiek. 
Okraj týchto rohožiek s presným tvarom v profile U bezpečne uzatvára nečistotu a vlhkosť. Upevňovací 
systém a protišmyková povrchová úprava spodnej strany zabraňujú zošmyknutiu. S nápisom „T-ROC“ na 
predných rohožkách. DV

Nový T-Roc – Príslušenstvo Volkswagen

18 Tak zostane podlaha v každom ročnom období čistá: originálne gumové rohožky s nápisom „T-ROC“ 
chránia podlahu pred vlhkosťou a nečistotou. Rohožky sú pachovo neutrálne a dajú sa recyklovať na 100 %. 
Integrovaný upevňovací systém v predných rohožkách zabraňuje zošmyknutiu. DV

19 Robustná čierna fólia so strieborným dekoračným pásom chráni lak v exponovanej oblasti predných 
a zadných prahov dverí pred poškriabaním a poškodením. Presne zarezaná fólia sa dá jednoducho nalepiť. 
Súprava obsahuje štyri fólie na prahy. DV

20 Priehľadná fólia sa dá ako neviditeľný ochranný štít nalepiť na prahy zadných dverí. Vďaka tomu nemajú 
škrabance nijakú šancu – a vy máte ešte dlho radosť pri nastupovaní. DV
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14 Vytvorte si prirodzenú cirkuláciu vzduchu v kabíne za každého počasia alebo 
s pootvorenými oknami zabráňte prehrievaniu kabíny v horúcich dňoch. Okenné 
deflektory sú vyrobené z kvalitného akrylu, odolávajú umývacej linke a dajú sa 
ľahko namontovať. K dispozícii vpredu aj vzadu. DV

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.

10 Odolná sieť na batožinu je ideálna na fixovanie 
predmetov menšej a strednej veľkosti. Upevňuje sa 
na sériové oká v batožinovom priestore. DV

11 Mäkký velúr na jednej strane a robustné protišmy-
kové plastové nopy na druhej strane: obojstranná 
rohož do batožinového priestoru má povrchovú plochu 
vhodnú pre každý druh nákladu. V prípade potreby 
sa dá vyklopiť integrovaná prikrývka, ktorá chráni 
nakladaciu hranu pred poškriabaním pri nakladaní 
a vykladaní. DV

12 Protišmyková vložka do batožinového priestoru 
s presnými kontúrami spoľahlivo chráni batožinový 
priestor pred nečistotou a vlhkosťou. Keď sa nepouží-
va, dá sa priestorovo úsporne zvinúť a ľahko uskladniť. 
K dispozícii pre nový T-Roc s variabilnou i hlbokou 
podlahou batožinového priestoru. DV

13 Rohož do batožinového priestoru s nápisom 
„T-ROC“ je ľahká, flexibilná a vyrobená presne na 
mieru. Cca 4 cm vysoký okraj chráni batožinový 
priestor pred znečistením a kosoštvorcová štruktúra 
povrchu zabraňuje šmýkaniu nákladu. K dispozícii 
pre nový T-Roc s variabilnou i hlbokou podlahou 
batožinového priestoru. DV
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26 | 27 Vysoká bezpečnosť pre najmenších pasažierov: detské sedačky sú k dispo-
zícii pre každý vek vo vhodnej veľkosti. Všetky sa vyznačujú vysokým komfortom 
a jednoduchou montážou, ich poťahy sú odnímateľné a dajú sa prať do 30 °C. 
Váš partner Volkswagen vás rád poinformuje o kompletnom sortimente. Ochranná 
protišmyková podložka na sedadlo – ktorá sa dá ľahko čistiť – zabraňuje znečiste-
niu a opotrebovaniu sedadla od detskej sedačky alebo iných predmetov. Praktické 
sieťové kapsy poskytujú dodatočný odkladací priestor. DV

28 Ak ste si hlasové ovládanie k vášmu rádiu „Composition Media“ alebo navi-
gačnému systému „Discover Media“ neobjednali hneď z výroby, môžete si ho dať 
dodatočne aktivovať. Telefón, rádio a eventuálne aj navigáciu môžete potom cel-
kom jednoducho ovládať hlasovými povelmi. Po aktivácii vám červený mikrofón 
signalizuje, že vaše povely boli prijaté. Na obrazovke sa vám prehľadne zobrazia 
použiteľné „rozkazy“. DV

Nový T-Roc – Príslušenstvo Volkswagen

29 Prestávky na kávu už nie sú viazané na motoresty, pretože s mobilnou súpravou 
na espresso „Volkswagen Edition“ máte vlastnú kaviareň vždy so sebou. V prestávke 
jazdy môžete kávovar pripojiť do zásuvky 12 V a vychutnať si čerstvo uvarené espresso. 
Súprava obsahuje aj dve nerozbitné šálky na espresso, servítku, 25 jednorazových 
dávok kávy a praktické puzdro na uskladnenie. DV

30 Volkswagen CarStick LTE slúži na vytvorenie pripojenia na internet pre mobilné 
online služby (Volkswagen Car-Net). Tým je možné využívanie týchto služieb aj bez 
pripojenia smartfónu. Okrem toho môžete vo vozidle vytvoriť hotspot WLAN pre 
vaše vozidlo. Stačí vložiť vhodnú SIM kartu¹⁾ do modemu Volkswagen CarStick LTE 
a pripojiť ho k navigačnému systému „Discover Media“. Tak si môžete s prístrojmi 
WiFi zvoliť vlastnú palubnú sieť WLAN. Stačí ho pripojiť do rozhrania USB vo vozidle 
a je to. DV

31 Občerstvenie na každú príležitosť v správnej tep-
lote. Chladiaci a teplo udržiavajúci box sa dá pripojiť 
do zásuvky v automobile alebo v domácnosti. V boxe s 
objemom cca 25 litrov sa dajú postojačky prepravovať 
2-litrové fľaše. DV

1)  SIM karta s paušálom na mobilné dátové služby nie je súčasťou 
dodávky a musí sa objednať u príslušného operátora mobilnej 
telefónnej siete. Využívaním dát vznikajú dodatočné náklady.
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21 – 25 Praktický, komfortný a flexibilný: inovatívny modulárny a komfortný cestovný systém je všestranne 
univerzálny a prispieva k upratanému a prehľadnému interiéru kabíny. Okrem toho sú dôležité predmety pre 
pasažierov na zadných sedadlách vždy v dosahu, resp. dajú sa ovládať bez námahy. Tvorí ho základný modul, 
ktorý je upevnený medzi držiakmi opierky hlavy predného sedadla a rozličné samostatne dodávané doplnkové 
moduly. K nim patrí aj prenosný vešiak na šaty, robustný hák na tašku, otočný držiak na tablety rozličných 
výrobcov, nový držiak na kameru GoPro® alebo nastaviteľný sklopný stolík s držiakom na pohár. Tým sa 
prestávky v jazde zmenia na pohodlný odpočinok. Jeden držiak, mnoho možností: všetky moduly sa dajú 
jednoducho pripevniť na základný držiak a flexibilne navzájom vymieňať. DV

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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55Nový T-Roc – Kolesá

 1) Ďalšie informácie získate na www.volkswagen.com.
2)  Ponuka Volkswagen R GmbH. Ďalšie informácie získate 

na www.volkswagen.com.

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. Váš partner 
Volkswagen vám rád poradí pri výbere vhodných zimných pneumatík.
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Kolesá
01 16-palcový oceľový disk S

02 16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Chester“ ST

03 16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Corvara“, Príslušenstvo Volkswagen¹⁾ DV

04 16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Merano“, Príslušenstvo Volkswagen¹⁾ DV

05 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Kulmbach“ SP

06 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Kulmbach“ DV

07 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Mayfield“ DV

08 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Mayfield“ DV

09 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Mayfield“ DV

 10 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Mayfield“ DV

 1 1 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Montego Bay“ DV

 12 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Grange Hill“ DV

 13 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Grange Hill“ DV

 14 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Sebring“, Volkswagen R²⁾ DV

 15 19-palcový disk z ľahkej zliatiny „Suzuka“, Volkswagen R²⁾ DV

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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57Nový T-Roc – Laky a farby strechy

12 Biela Pure štandardný lak 0Q0Q DV

13 Čierna štandardný lak A1A1 DV

14 Červená Flash štandardný lak D8D8 DV

15 Hnedá Black Oak metalizovaný lak P0P0 DV
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01 Biela Pure štandardný lak 0Q0Q DV

02 Sivá Urano štandardný lak 5K5K S

03 Červená Flash štandardný lak D8D8 DV

04 Oranžová Energetic metalizovaný lak 4M4M DV

05 Modrá Ravenna metalizovaný lak 5Z5Z DV

06 Žltá Kurkuma metalizovaný lak 6T6T DV

07 Modrá Atlantic metalizovaný lak H7H7 DV

08 Biela Silver metalizovaný lak K8K8 DV

09 Hnedá Black Oak metalizovaný lak P0P0 DV

 10 Sivá Indium metalizovaný lak X3X3 DV

 1 1 Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T DV

Na obrázkoch na tejto strane je nový T-Roc Style. Nový T-Roc Style môže mať na želanie dodanú strechu v 
kontrastnej farbe, ktorá sa dá objednať vo farbách Biela Pure, Čierna, Červená Flash alebo Hnedá Black Oak. 
Nový T-Roc Sport má sériovo strechu v rovnakej farbe ako karoséria a na želanie sa dá objednať v kontrastnej 
farbe Čierna alebo Červená Flash.

Laky a farby strechy

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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59Nový T-Roc – Konfigurátor a služby

Objavte 
automobilový svet 
Volkswagen.

Autostadt vo Wolfsburgu – cesta svetom mobility. 
V Autostadte sa prevzatie vášho nového vozidla stane 
nezabudnuteľným zážitkom. Na vašej ceste svetom 
mobility sa zoznámite s rozličnými značkami koncernu 
Volkswagen. V expozícii ZeitHaus budete kráčať po 
stopách automobilových míľnikov vyše 60 značiek, na 
výstave AUTOWERK zažijete automobilovú výrobu 
Volkswagen a na výstave LEVEL GREEN sa dozviete 
novinky z oblasti ochrany životného prostredia alebo 
môžete sledovať, ako si vaši najmenší robia svoj det-
ský vodičský preukaz. Keď dôjde k okamihu odovzda-
nia vozidla, váš osobný poradca predaja vám odovzdá 
kľúče a vysvetlí vám všetky dôležité detaily, kým sa 
vydáte na cestu domov. Vyčerpávajúce informácie 
dostanete na nemeckom telefónnom čísle 
0800 – 288 67 82 38, na www.autostadt.com a 
prostredníctvom aplikácií Autostadt pre iPhone a 
smartfóny s operačným systémom Android.

Volkswagen Driving Experience. V kritických jazdných 
situáciách správne reagovať, aby ste suverénne a bez-
pečne došli do cieľa: Tréning bezpečnej jazdy vám po-
máha byť pripraveným na nebezpečnú situáciu. Radi 
vám pošleme detailné informácie k našej aktuálnej 

ponuke. Tešíme sa na váš telefonát na nemeckom te-
lefónnom čísle 0800 – 893 83 68 alebo nás navštívte 
na www.volkswagen-driving-experience.com.

Predĺžená záruka.
Volkswagen vám nad rámec zákonnej dvojročnej 
záruky na všetky nové automobily umožňuje predĺžiť 
záruku celkovo maximálne až na päť rokov. 
Informácie o predĺžení záruky pri kúpe nového 
automobilu vám poskytne váš partner Volkswagen.

Garancia mobility LongLife.
Asistenčná služba, náhradné vozidlo alebo ubytovanie 
v hoteli a ďalšie služby. Keď so svojím Volkswagenom 
absolvujete pravidelne predpísané servisné úkony 
v autorizovanom servise, vzťahuje sa na vaše vozidlo 
v rámci celej Európy garancia mobility LongLife. Platí 
od prevzatia vozidla po prvý predpísaný servisný úkon 
v autorizovanom servise a predlžuje sa automaticky 
od prehliadky po ďalšiu prehliadku.

Bezplatnú pomoc 24 hodín denne vám poskytneme 
na tel. číslach: 0800 115 184, +421 2 49 20 59 53
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Poťahy sedadiel

0 1 Látkový poťah „Basket“ čierna titan EL S

02 Látkový poťah „Tracks 4“ čierna oak/ceramique FF ST

03 Látkový poťah „Tracks 4“ žltá kurkuma GJ ST

04 Látkový poťah „Tracks 4“ modrá ravenna GK ST

05 Látkový poťah „Tracks 4“ oranžová energetic GL ST

06 Poťah „Gem“ čierna titan/ceramique s červeným kontrastným stehom JQ SP

07 Látka/mikrovlákno „Carbon Flag/San Remo“ pre R-Line¹⁾ sivá flint-čierna/sivá flint OK DV

08 Poťah z kože „Vienna“ quarzit/ceramique HR DV

09 Poťah z kože „Vienna“ oranžová navel/quarzit HY DV

1) K dispozícii iba v kombinácii kompletom s R-Line.

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlač nedokáže 
verne reprodukovať farby poťahov sedadiel a lakov. Na obrázkoch 
sú štandardné sedadlá s príslušnými poťahmi a eventuálne sa 
môžu líšiť od vyšších verzií.

sériová výbava S T-Roc Sport SP T-Roc Style ST doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 – 6,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 116 – 155, trieda energetickej efektivity: B – D.
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Váš partner Volkswagen

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za príplatok. 
Všetky údaje zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave 
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého trhu. O možných odchýlkach 
špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. 
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® a TSI® sú registrované obchodné značky Volkswagen AG a 
iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké 
označenie v tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie 
je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. 
Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky 
Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek 
môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, na 
www.vw.sk.

Nový T-Roc
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