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H νέα μορφή αυτοπεποίθησης
Με πιο δυναμική εξωτερική σχεδίαση, υψηλότερα επίπεδα
ποιότητας και σχεδιασμού στο εσωτερικό και τα πιο εξελιγμένα
στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού, το νέο T-Roc εντυπωσιάζει με
την έντονη προσωπικότητά του.
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Το νέο Τ-Roc έχει πολλά
Highlights. Δείτε εδώ
τρία µε µια µατιά:

Δυναμικός χαρακτήρας με νέα στοιχεία
Περισσότερα για το εξωτερικό

Η σιγουριά πηγάζει από μέσα
Περισσότερα για τη σχεδιάση

Ο ιδανικός συνοδός σε κάθε διαδρομή.
Περισσότερα για τα συστήματα υποβοήθησης

Το νέο T- Roc

3

Εξωτερικό & Εσωτερικό
Εξωτερικό

Δυναμικός χαρακτήρας
με νέα στοιχεία
Η σχεδίαση του νέου T-Roc αποκαλύπτει ένα δυναμικό χαρακτήρα,
τον δικό σας. Για αυτό φροντίζουν και ένα πλήθος από highlight σχεδίασης.
Για παράδειγμα οι προβολείς LED και οι λωρίδες χρωμίου, που υπογραμμίζουν την εντυπωσιακή εμφάνιση του σπορ μπροστινού μέρους. Για να
καταστήσετε το T-Roc σας μοναδικό, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον
8 χρώματα και, εφόσον το επιθυμείτε, μία χρωματικά διαφορετική οροφή
σε μαύρο χρώμα και τις ζάντες αλουμινίου 19’’ «Misano»1 σε μαύρο χρώμα,
έχετε ακόμη περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης.

1. Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
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Black Style Pack.

Εντυπωσιακή σχεδίαση
σε διαχρονικό μαύρο.
Με το πακέτο Black Style Pack, που είναι προαιρετικά διαθέσιμο στην
έκδοση R-Line, μαγνητίζετε όλα τα βλέμματα. Χάρη στις εντυπωσιακές
λεπτομέρειες σε μαύρο, το νέο T-Roc σάς προετοιμάζει για το τι σας
περιμένει και στο ευρύχωρο εσωτερικό του.
Το πακέτο Black Style Pack διαθέτει:
- Εξωτερικούς καθρέπτες σε χρώμα αντίθεσης
- Μαύρες ράγες οροφής
- Ζάντες αλουμινίου «Grange Hill» 7J x 18, Μαύρες
- Διακοσμητικό φιλμ σε look carbon στην κολώνα 3
- Φιμέ τζάμια
- Μαύρη εσωτερική επένδυση οροφής
- Διακοσμητικά ένθετα στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τις εμπρός
πόρτες σε «Lava Stone Black»
- Διακοσμητικά χρωμίου στους εσωτερικούς διακόπτες

1. Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
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Σχεδίαση φώτων

Εκπέμπει λάμψη και
αυτοπεποίθηση.
Από όπου και αν το δείτε, το νέο T-Roc εντυπωσιάζει με τη νέα σχεδίαση
των φώτων του. Ακόμα και από μακριά διακρίνονται οι χαρακτηριστικοί
προβολείς LED με ξεχωριστά φώτα ημέρας και τα μοντέρνα, πίσω φώτα
LED σε σκούρο κόκκινο χρώμα. Προαιρετικά, η φωτιζόμενη μάσκα χαρίζει
στο εντυπωσιακό μπροστινό μέρος μία ιδιαίτερη λάμψη. Δύο ακόμη
highlights είναι ο ατμοσφαιρικός φωτισμός Ambient στο εσωτερικό και η
προβολή του λογοτύπου με υπογραφή SUV που φωτίζει την είσοδο κατά το
άνοιγμα των μπροστινών θυρών. Τη μοντέρνα εμφάνιση ολοκληρώνουν τα
πίσω φώτα LED σε σκούρο κόκκινο χρώμα, που διατίθενται προαιρετικά
με δυναμικά φλας, στα οποία μία κινούμενη φωτεινή δέσμη δείχνει την
κατεύθυνση.

Στη εικόνα εμφανίζεται το T-Roc R-Line με προαιρετικό πακέτο σχεδίασης «Black Style».
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Ζάντες

Ιδανική εμφάνιση:
η γκάμα ζαντών του νέου T-Roc.
Με πιο δυναμική εξωτερική σχεδίαση, υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και σχεδιασμού στο εσωτερικό και τα πιο
εξελιγμένα στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού, το νέο T-Roc εντυπωσιάζει με την έντονη προσωπικότητά του.

Ζάντες αλουμινίου «Chester»
6.5J x 16

Ζάντες αλουμινίου «Johannesburg»
7J x 17, Διαμαντέ

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Life

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ζάντες αλουμινίου «Portiamo»
7J x 18, Διαμαντέ

Ζάντες αλουμινίου «Nevada»
7J x 18, Μαύρες/Διαμαντέ

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ζάντες αλουμινίου «Misano»
8J x 19, Μαύρες/Διαμαντέ

Ζάντες αλουμινίου «Misano»
8J x 19, Μαύρες

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ζάντες αλουμινίου «Johannesburg»
7J x 17, Μαύρες/Διαμαντέ
Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Style

Ζάντες αλουμινίου «Grange Hill»
7J x 18, Ασημί Sterling
Προαιρετικός εξοπλισμός

Ζάντες αλουμινίου «Valencia»
7J x 17, Γκρι Galvano

Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση R-Line

Ζάντες αλουμινίου «Grange Hill»
7J x 18, Μαύρες
Προαιρετικός εξοπλισμός
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Χρώµατα

Επιλέξτε το χρώµα σας.

Γκρι Ascot

Λευκό Pure

Ασημί Pyrit Μεταλλικό

Γκρι Indium Μεταλλικό

Κόκκινο Kings Μεταλλικό

Μπλε Petroleum Μεταλλικό

Μπλε Ravenna Μεταλλικό

Μπλε Lapiz Μεταλλικό

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Μαύρο Deep Περλέ

Προαιρετικός εξοπλισμός
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Εσωτερικό

Η σιγουριά πηγάζει από μέσα
Στο εσωτερικό του T-Roc, ο υψηλής ποιότητας εξοπλισμός είναι
εμφανής από την πρώτη στιγμή, χάρη στα υψηλής ποιότητας
διακοσμητικά στοιχεία στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και το
εσωτερικό των εμπρός θυρών. Μια ματιά στον πίνακα οργάνων,
καθιστά σαφή την επίδραση της ψηφιακής εποχής. Κυριαρχούν
οι οθόνες υψηλής ευκρίνειας, ενώ τα κλασικά κουμπιά έχουν
αντικατασταθεί από μοντέρνες επιφάνειες αφής. Αντίστοιχης
ποιότητας είναι και τα καθίσματα. Για παράδειγμα, στην
έκδοση Style εντυπωσιάζουν οι υψηλής ποιότητας καλαίσθητες
επενδύσεις καθισμάτων σε ArtVelours. Αν επιθυμείτε ακόμα
υψηλότερα επίπεδα άνεσης, επιλέξτε τα νέας σχεδίασης
δερμάτινα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 14 θέσεων και
λειτουργία θέρμανσης.

Στη εικόνα εμφανίζεται η έκδοση T-Roc R-Line.
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Καθίσματα ergoActive

Σας εξασφαλίσαμε
την καλύτερη θέση.
Λάβετε θέση και απολαύστε τη διαδρομή σας με το προαιρετικό
κάθισμα οδηγού ergoActive που μπορείτε να προσαρμόσετε
άνετα στον σωματότυπό σας. Έτσι, αποφορτίζετε την πλάτη σας,
χάρη στο ορθοπεδικό του στήριγμα και απολαμβάνετε υψηλή
άνεση καθίσματος και χαλάρωση. Επίσης, το κάθισμα ergoActive
διατίθεται με επένδυση ArtVelours και ηλεκτρικό ορθοπεδικό
στήριγμα μέσης με λειτουργία μασάζ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα
και η διαδρομή προς την εργασία γίνεται ένα ταξίδι ευεξίας.
Εκτός αυτού, διαθέτει επίσης:
- Ενσωματωμένη θέρμανση καθίσματος
- Ρυθμιζόμενη επιφάνεια καθίσματος κάτω από τους μηρούς
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Σύστηµα κλιµατισµού «Air Care Climatronic»

Ανταποκρίνεται
στις επιθυμίες σας.
Το σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic» προσφέρει, σε όλους του
επιβάτες του νέου T-Roc, ένα ευχάριστο κλίμα. Ο χειρισμός και οι ενδείξεις
είναι τώρα ψηφιοποιημένες και ρυθμίζονται διαισθητικά μέσω της αφής,
χαρίζοντας στον πίνακα οργάνων μία ιδιαίτερα μοντέρνα εμφάνιση.
Ταυτόχρονα, χάρη στον σχεδιασμό του, η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά
την οδήγηση γίνεται εύκολα και άνετα. Έτσι, η ιδανική θερμοκρασία απέχει
πάντα μόλις ένα άγγιγμα.

Πολυλειτουργικό τιμόνι

Όλα περιστρέφονται
γύρω από εσάς.
Με το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι δεν ελέγχετε μόνο
το νέο T-Roc, αλλά και το ηχοσύστημα, το Mediaplayer, τον
φωνητικό έλεγχο, το τηλέφωνο και την προβολή των στοιχείων
στον ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit.
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Ανακαλύψτε και εσείς
το νέο Τ-Roc!
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IQ.DRIVE & Τεχνολογία

IQ.DRIVE - τα συστήματα
υποβοήθησης οδήγησης
Το νέο T-Roc διαθέτει το σύστημα ειδοποίησης αλλαγής
λωρίδας «Lane Assist» στον βασικό εξοπλισμό.
Περιλαμβάνεται επίσης πάντα το σύστημα πέδησης
έκτακτης ανάγκης «Front Assist», το οποίο μπορεί να
αναγνωρίσει πεζούς και οχήματα και να φρενάρει
αυτόματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ώστε να
μειώσει τη σοβαρότητα ενός ατυχήματος ή ιδανικά να
το αποτρέψει. Προαιρετικά, το νέο T-Roc μπορεί να
εξοπλιστεί με πρόσθετα συστήματα υποβοήθησης
οδήγησης, όπως το «IQ.DRIVE Travel Assist».
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Προβολείς IQ.Light LED Matrix

Ακόμα ένα highlight:
ευφυής φωτισμός.
Είτε οδηγείτε την ημέρα, είτε τη νύχτα ή σε κακοκαιρία,
οι προαιρετικοί προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix, που είναι
διαθέσιμοι από την έκδοση T-Roc Style, εξασφαλίζουν
βελτιωμένη ορατότητα, χάρη στη δυναμική ρύθμιση της
μεγάλης σκάλας φώτων «Dynamic Light Assist». Ανάλογα
με την κατάσταση οδήγησης, επιμέρους τμήματα LED
ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται στοχευμένα για
την καλύτερη κατανομή του φωτός. Αυτό δεν παρέχει
μόνο σε εσάς μία ξεκούραστη οδήγηση, αλλά και σε
όλους όσοι κινούνται μπροστά από εσάς ή στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας.

1. Εντός των ορίων του συστήματος
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Digital Cockpit

To βλέμμα σας βρίσκεται
πάντα στον δρόμο.
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit, που
περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Life,
συγκεντρώνει όλες τις σημαντικές για εσάς πληροφορίες σε μία
έγχρωμη οθόνη 8’’ (20,3 cm) με όμορφα γραφικά. Έτσι, μπορείτε
να έχετε άνετη πρόσβαση, όταν οδηγείτε, σε λειτουργίες όπως
ηχοσύστημα, τηλέφωνο ή συστήματα υποβοήθησης, μέσω
του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών, το οποίο μπορείτε να
χειριστείτε και από το πολυλειτουργικό τιμόνι. Από την έκδοση
Style, το T-Roc περιλαμβάνει στον βασικό του εξοπλισμό το
Digital Cockpit Pro1. Με μία υψηλής ανάλυσης οθόνη 10,25’’
(26,04 cm), σας παρέχει ποικίλες δυνατότητες για εξατομικευμένη
διαμόρφωση και πρόσθετες ενδείξεις όπως, για παράδειγμα, την
προβολή του χάρτη πλοήγησης απευθείας πίσω από το τιμόνι.

1. Βασικός εξοπλισμός από την έκδοση T-Roc Style.
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«Easy Open & Close»

Η λύση για εύκολη φόρτωση.
Έχετε αποσκευές και στα δύο χέρια; Απλά, ανοίξτε τον χώρο αποσκευών
του νέου T-Roc και κλείστε τον με το πόδι. Με την προαιρετική λειτουργία
«Easy Open & Close», το σύστημα «Keyless Access» αναγνωρίζει το κλειδί
του οχήματος στην τσέπη σας. Αρκεί μία μικρή κίνηση με το πόδι κάτω από
το πίσω μέρος του οχήματος και αμέσως ανοίγει ή κλείνει το ηλεκτρικό
καπό, αυτόματα. Πρωτοποριακές τεχνολογίες που δίνουν λύσεις στην
καθημερινότητά σας.

«Pre Crash»

Ανιχνεύει και προφυλάσσει.
Το προαιρετικό σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών «Pre Crash»
ανιχνεύει καταστάσεις με αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος και λαμβάνει
αυτόματα μεμονωμένα ή πολλαπλά μέτρα προφύλαξης, ανάλογα με τις συνθήκες.
- Κλείνει τα παράθυρα και τη συρόμενη οροφή μέχρι ένα διάκενο, για να
βελτιστοποιήσει την απόδοση των αερόσακων.
- Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας τεντώνουν αμέσως στα καθίσματα οδηγού και
συνοδηγού.
- Ενεργοποιείται το σύστημα φώτων alarm κατά τη διάρκεια ή μετά από
επικίνδυνες καταστάσεις.
1. Εντός των ορίων του συστήματος.
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Περισσότερες πληροφορίες για το νέο T-Roc
Περισσότερα χαρακτηριστικά

IQ.DRIVE

Infotainment

Συνδεσιμότητα

IQ.DRIVE Travel Assist

Discover Pro

We Connect

Adaptive Cruise Control

Discover Media

We Connect Plus

Front Assist / Lane Assist

Ready 2 Discover

We Upgrade

Park Assist

Ηχοσύστημα Beats AudioTM

Streaming & Internet

Side Assist

App Connect Wireless
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IQ.DRIVE
IQ.DRIVE «Travel Assist»

Αντιλαμβάνεται κάθε σας κίνηση και
σας υποστηρίζει.
Αν επιλέξετε το IQ.DRIVE «Travel Assist», το νέο T-Roc διαθέτει τιμόνι με χωρητική
αναγνώριση επαφής των χεριών. Χάρη στην επιφάνεια υψηλής ευαισθησίας στην
αφή, αναγνωρίζει αν «κρατάτε στα χέρια» σας το όχημα, κυριολεκτικά και
μεταφορικά.
Το προαιρετικό IQ.Drive «Travel Assist» εξασφαλίζει ιδιαίτερα άνετη οδήγηση,
καθώς σας υποστηρίζει σε μονότονες και κουραστικές καταστάσεις οδήγησης1, 2
- Κυρίως σε αυτοκινητόδρομους και σε καλό επαρχιακό οδικό δίκτυο, μπορεί να
κρατάει σταθερά το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας, να διατηρεί μια ελάχιστη
απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και να εμποδίζει να υπερβείτε τη μέγιστη
ταχύτητα που εσείς έχετε προκαθορίσει.1, 2
- Με τη βοήθεια δεδομένων διαδρομής από το σύστημα πλοήγησης, το «Travel
Assist» επεκτείνεται με προγνωστικό cruise control και υποβοήθηση που επιτρέπει
στο όχημα να προσαρμόζει την ταχύτητα του οχήματος βάσει των σχετικών
περιορισμών και της πορείας του δρόμου (οδήγηση σε στροφές, κυκλικούς
κόμβους κ.λπ).
- Σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG, οδηγείτε ξεκούραστα σε
κυκλοφοριακή συμφόρηση και συνθήκες με συχνό σταμάτα-ξεκίνα.
1. Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει το σύστημα
υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
2. Έως 210 χλμ./ώρα.
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Αυτόματη ρύθμιση απόστασης ACC

Αυξημένη κίνηση;
Κανένα πρόβλημα!
Η αυτόματη ρύθμιση απόστασης ACC σας βοηθά να διατηρείτε μια
ρυθμισμένη από εσάς μέγιστη ταχύτητα2 αλλά και να διατηρείτε
απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.1
Σε συνδυασμό με ένα προαιρετικό σύστημα πλοήγησης, η αυτόματη
ρύθμιση απόστασης ACC διευρύνεται με ένα σύστημα ρύθμισης
σταθερής ταχύτητας και σύστημα υποβοήθησης στροφών. Έτσι
σας υποστηρίζει, ώστε να αποφεύγετε την υπέρβαση ταχύτητας,
υιοθετώντας τα επίσημα όρια ταχύτητας οδήγησης.1 Εκτός αυτού, το
σύστημα μπορεί με τη βοήθεια δεδομένων διαδρομής από την πλοήγηση
να προσαρμόσει την δική σας ταχύτητα οδήγησης στις στροφές, στις
διασταυρώσεις (κόμβους) και στην κυκλική κυκλοφορία.1
Σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, με το προαιρετικό αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων DSG, το νέο σας T-Roc μπορεί να φρενάρει και να
ξεκινά αυτόματα ενώ εσείς παραμένετε ξεκούραστοι.
1. Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει το
σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
2. Έως 210 χλμ./ώρα.

Το νέο T- Roc

19

«Front Assist»

Πιο διορατική οδήγηση από ποτέ.
Χάρη στο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης «Front Assist» με αναγνώριση
πεζών, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, το νέο T-Roc μπορεί να
σας προειδοποιήσει για κρίσιμες καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται πεζοί
και άλλα οχήματα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί ακόμη και να
ακινητοποιήσει το όχημα.1

1. Εντός των ορίων του συστήματος.

«Lane Assist»

Το T-Roc σας παραμένει
στη λωρίδα του.
Σε μονότονες διαδρομές μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.
Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το «Lane Assist». Από μία ταχύτητα 60 χλμ/ώρα και
πάνω, μπορεί να αναγνωρίσει αν το όχημα εγκαταλείπει ακούσια τη λωρίδα
κυκλοφορίας1 και με δονήσεις στο τιμόνι ειδοποιεί τον οδηγό για να στρέψει ξανά
την προσοχή του στην κυκλοφορία.1

1. Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει το σύστημα
υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
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«Park Assist»

Παρκάρει για εσάς.
Το νέο T-Roc με το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης ελιγμών στάθμευσης
«Park Assist», όχι μόνο σας δείχνει αν μία θέση στάθμευσης είναι αρκετά
μεγάλη καθώς περνάτε από δίπλα της, αλλά παρκάρει και για εσάς.1,2
- Αισθητήρες σαρώνουν κατάλληλες κενές θέσεις στάθμευσης έως την
ταχύτητα των 40 χλμ./ώρα. Μέχρι την ταχύτητα των 20 χλμ./ώρα αναζητά
επίσης θέσεις στάθμευσης.
- Οι παράλληλες θέσεις στάθμευσης πρέπει να έχουν, για τη στάθμευση,
τουλάχιστον το μήκος του οχήματος συν 80 cm απόσταση, και για την
έξοδο από τη θέση στάθμευσης τουλάχιστον 25 cm μπροστά και πίσω από
το όχημα.
- Οι κάθετες θέσεις στάθμευσης πρέπει να έχουν αμφίπλευρα απόσταση
τουλάχιστον 35 cm
- Μόλις αποφασίσετε για μία από τις θέσεις στάθμευσης που βρέθηκαν,
ξεκινάτε τη διαδικασία, με το «Park Assist» να αναλαμβάνει το τιμόνι.3 Εσείς
πατάτε μόνο τον συμπλέκτη, το γκάζι και το φρένο. Τα υπόλοιπα γίνονται
αυτόματα.
Το «Park Assist» μπορεί επίσης ξεπαρκάρει το όχημα από παράλληλες θέσεις
στάθμευσης.3
1. Εντός των ορίων του συστήματος.
2. Η διαδικασία μπορεί να απενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.
3. Βασικός εξοπλισμός από την έκδοση T-Roc Life.
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«Side Assist»

Αλλάξτε λωρίδα με... σύστημα!
Το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας «Side
Assist» σάς προειδοποιεί για επικίνδυνες αλλαγές λωρίδας.
Με μία λυχνία LED στους εξωτερικούς καθρέφτες, ειδοποιεί για
άλλα οχήματα στο τυφλό σημείο ή οχήματα που προσεγγίζουν
με ταχύτητα από πίσω, σε απόσταση έως 50 μέτρων.1
Μόλις βγάλετε φλας για αλλαγή λωρίδας, το σύστημα μπορεί
να υπολογίσει αν κάποιο από αυτά τα οχήματα μπορεί να γίνει
επικίνδυνο για εσάς, λόγω θέσης και ταχύτητας και, αν
χρειαστεί, να σας επιστήσει την προσοχή με έντονο φλας.
Σε συνεργασία με το σύστημα διατήρησης λωρίδας
«Lane Assist», μπορεί επιπλέον να σας υποστηρίξει
παρεμβαίνοντας διορθωτικά στη διεύθυνση του οχήματος.
Το «Rear Traffic Alert» σάς προειδοποιεί για οχήματα που
διασταυρώνονται με το όχημά σας όταν κάνετε όπισθεν.
Εάν δεν ανταποκριθείτε, το σύστημα μπορεί να επέμβει και να
φρενάρει το όχημα για να μειώσει τη σφοδρότητα μίας
σύγκρουσης ή ακόμα και να την αποτρέψει.

1. Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να
παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να
οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
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Infotainment
Discover Pro

Σας δείχνει τον δρόμο.
Προαιρετικά, από την έκδοση Style, διατίθεται το σύστημα πλοήγησης «Discover
Pro», το οποίο είναι για εκείνους που θέλουν ακόμη περισσότερα. Εκτός από
μία οθόνη αφής TFT 9,2’’ (23,4 cm) με επικάλυψη γυαλιού, προσφέρει τεχνικά
highlights που κάνουν τη διαδρομή σας πιο άνετη και σας δικτυώνουν απόλυτα με
τον κόσμο, ενώ οδηγείτε.
Το σύστημα πλοήγησης «Discover Pro» περιλαμβάνει:
- Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 9,2’’ (23,4 cm) με επικάλυψη γυαλιού
- Ραδιόφωνο FM και κεραία Diversity για βέλτιστη λήψη
- Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+
- 6 ηχεία
- 2 διεπαφές USB (type C)
- Σύστημα Gesture Control
- Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
- Φωνητικό χειρισμό
- App-Connect, συμπεριλαμβανομένου του App-Connect Wireless για Apple
CarPlay και Android Auto 2
- Δυνατότητα σύζευξης μέσω Bluetooth για το κινητό σας
- Εγκατεστημένο υλικό χαρτών για την Ευρώπη3
- Προετοιμασία για We Connect και We Connect Plus, με Streaming & Internet1
- Προαιρετικά: προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου Bluetooth «Comfort» με LTE.
Περιλαμβάνει επαγωγική φόρτιση κινητού.

1., 2. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα 31
3. Για τις χώρες: Γερμανία, Ιταλία, Κροατία (μερικώς), Λιχτενστάιν, Μάλτα (μερικώς), Αυστρία, Πολωνία (μερικώς),
Άγιος Μαρίνος, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Ουγγαρία, Βατικανό
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Discover Media

Ο ήχος στα αυτιά σας.
Η διαδρομή στα μάτια σας.
Φτάνετε στον προορισμό ψυχαγωγημένοι και ενημερωμένοι. Και χάρη στις έξυπνες
Online υπηρεσίες του We Connect Plus,1 είστε ακόμη πιο αποφορτισμένοι, καθώς έχετε
πληροφορίες για την κυκλοφορία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
Το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης «Discover Media» διαθέτει:
- Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8’’ (20,3 cm) με αισθητήρες προσέγγισης
- Ραδιόφωνο FM και κεραία Diversity για βέλτιστη λήψη
- DAB+
- 6 ηχεία
- 2 διεπαφές USB (Type C)
- App-Connect, με App-Connect Wireless για Android Auto και Apple CarPlay2
- Δυνατότητα σύζευξης μέσω Bluetooth για το κινητό σας
- Εγκατεστημένο υλικό χαρτών για την Ευρώπη3
- Προετοιμασία για δωρεάν χρήση We Connect Plus1, μαζί με We Connect για ένα έτος

1., 2. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα 31
3. Για τις χώρες: Γερμανία, Ιταλία, Κροατία (μερικώς), Λιχτενστάιν, Μάλτα (μερικώς), Αυστρία, Πολωνία (μερικώς), Άγιος
Μαρίνος, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Ουγγαρία, Βατικανό
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Ready 2 Discover

Κορυφαία ψυχαγωγία.
Τέλεια ενημέρωση.
Το ηχοσύστημα «Ready 2 Discover»2 μπορεί να δεχτεί αναβάθμιση,3 ώστε να καταστεί
ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης. Επίσης, σάς προσφέρει:
- Έγχρωμη οθόνη TFT 8’’ (20,3 cm)
- Οθόνη αφής με αισθητήρες προσέγγισης
- Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+
- Ραδιόφωνο FM και κεραία Diversity για βέλτιστη λήψη
- 6 ηχεία με ισχύ 4x20 Watt
- 2 διεπαφές USB (type C)
- Δυνατότητα σύζευξης μέσω Bluetooth για το κινητό σας
- App-Connect, με App-Connect Wireless για Android Auto και Apple CarPlay
- Προετοιμασία για δωρεάν χρήση We Connect Plus, μαζί με We Connect για ένα έτος.1

1., 2., 3. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα 31.

Ηχοσύστημα BeatsAudioΤΜ

Ζήστε την ένταση του ήχου.
Σας αρέσουν οι δυνατές εντάσεις; Με το προαιρετικό ηχοσύστημα της Beats
by Dre, με ισχύ 300 Watt, απολαμβάνετε μία εμπειρία ήχου που βλέπετε και
αισθάνεστε. 6 ηχεία, προσαρμοσμένα μεταξύ τους, εξασφαλίζουν σε κάθε
κάθισμα άριστο ήχο, ενώ το πρόσθετο subwoofer γεμίζει την καμπίνα του
οχήματος με τα ισχυρά του μπάσα. Εσείς τα ελέγχετε όλα μέσω του συστήματος
Infotainment,1 το οποίο σας καλωσορίζει κατά την επιβίβασή σας με την αρχική
οθόνη Beats by Dre.
1. Το ηχοσύστημα «Ready 2 Discover» περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του T-Roc. Το ηχοσύστημα
«Discover Media» περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό του T-Roc Life, του T-Roc Style και του T-Roc
R-Line. Το ηχοσύστημα «Discover Pro» περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό του T-Roc Style και του
T-Roc R-Line.
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Συνδεσιμότητα
We Connect

Δικτυωμένοι με τον κόσμο!
Από την αρχή, και αν το επιθυμείτε με πλήρη δικτύωση, έχετε
διαθέσιμες πολυάριθμες υπηρεσίες We Connect. Μετά από την
αρχική ενεργοποίηση και τη σύνδεση με το Volkswagen ID σας
είναι πολύ εύκολη (και επίσης δωρεάν) η χρήση online
υπηρεσιών.
Το We Connect 1 κάνει την καθημερινότητά σας σε σχέση με το
Volkswagen σας όχι μόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο άνετη.
Με αυτό έχετε πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για το
όχημά σας, ενώ προσφέρει χρήσιμες και βολικές λειτουργίες,
όπως την κλήση για βλάβη ή τον προγραμματι-σμό ραντεβού
service. Και με την εφαρμογή We Connect App2 για το
smartphone σας έχετε και ενώ οδηγείτε τον έλεγχο
σημαντικών δεδομένων για το Volkswagen σας.
Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγχετε την υπολειπόμενη
αυτονομία ή αν όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά.

Περισσότερα για το We Connect

1., 2. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 31.

t
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We Connect Plus

Ανακαλύψτε καινούριες
δυνατότητες - είτε στον δρόμο
είτε ψηφιακά.
Όλος ο κόσμος των ψηφιακών υπηρεσιών της Volkswagen ανεβάζει
τη συνδεσιμότητα στο νέο T-Roc σε υψηλότερο επίπεδο: Προαιρετικά,
το We Connect Plus1 προσφέρει πρόσθετες έξυπνες τεχνολογίες.
Εδώ περιλαμβάνεται και η έξυπνη πλοήγηση μέσω της οποίας
λαμβάνετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τρέχουσες πληροφορίες
κυκλοφορίας για αλλαγές διαδρομής ή προειδοποιήσεις για παρακώλυση της κυκλοφορίας. Χάρη στον online υπολογισμό διαδρομής
αντιδράτε ευέλικτα σε μεταβληθείσες συνθήκες, ενώ συγχρόνως
βρίσκεστε στην καλύτερη δυνατή διαδρομή. Με την online ενημέρωση
χάρτη, το υλικό χαρτών σας είναι πάντα επίκαιρο. Και με τις τρέχουσες
πληροφορίες για τιμές πρατηρίων καυσίμων και ελεύθερους
χώρους στάθμευσης σε κλειστά πάρκινγκ ή σε δημόσιους χώρους
στάθμευσης, φτάνετε ακόμα πιο ξεκούραστα στον προορισμό σας.

Περισσότερα για το We Connect Plus

1. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 31.
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We Upgrade

Ενεργοποιήστε λειτουργίες
εκ των υστέρων.
Με δυνατότητα μεταγενέστερης εξατομίκευσης: Πολλές λειτουργίες μπορούν
όχι μόνο να ενημερωθούν στην καμπίνα του νέου T-Roc, αλλά και να
εγκριθούν εκ των υστέρων ως λειτουργίες3 We Upgrade. Έτσι, λοιπόν, θα
μπορούν μελλοντικά να ενεργοποιηθούν εκ των υστέρων η πλοήγηση για το
ηχοσύστημα «Ready 2 Discover» και ο φωνητικός χειρισμός.

Περισσότερα για το We Upgrade

3. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 31.

e
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Streaming & Internet

Παραμείνετε διαρκώς... on air!
Με το «Streaming & Internet»1, 4 στο T-Roc σας, απολαμβάνετε την
αγαπημένη σας μουσική. Απλά συνδέεστε μία φορά με τα στοιχεία
πρόσβασης που διαθέτετε ήδη και απολαμβάνετε άμεση πρόσβαση μέσω
του συστήματος Infotainment στο όχημα, χωρίς καθόλου εξωτερικές
συσκευές. Επίσης, με την υπηρεσία Internet Radio4 έχετε όλα τα
πλεονεκτήματα του διαδικτυακού ραδιοφώνου και έτσι η αναζήτηση και
αναπαραγωγή των live σταθμών γίνεται παιχνιδάκι. Το ενσωματωμένο
WLAN-Hotspot4 παρέχει σε εσάς και τους συνεπιβάτες σας σύνδεση στο
Internet και επιτρέπει το σερφάρισμα για έως και 8 συσκευές.

Περισσότερα για το Streaming & Internet

Streaming & Internet

1. Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα «Ready 2 Discover» και τα συστήματα
πλοήγησης «Discover Media» και «Discover Pro».
4. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 31.
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App Connect Wireless

Αξιοποιήστε ακόμη περισσότερο
το smartphone σας.
Θα θέλατε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές του Smartphone σας με
ασφάλεια και άνεση στο αυτοκίνητο; Χάρη στο App-Connect1,2 αυτό
είναι πιο εύκολο από ποτέ. Μουσική, ειδήσεις, χάρτες ή audio books
μεταφέρονται στην οθόνη του συστήματος Infotainment και έτσι ο
χειρισμός τους μπορεί να γίνει γρήγορα στο οπτικό σας πεδίο. Δύο
διεπαφές για τη σύνδεση Smartphone είναι εφικτές: Apple CarPlay™
και Android Auto™ της Google. Η χρήση τους είναι πολύ άνετη και
εύκολη, χάρη στη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης για τα συστήματα
πλοήγησης «Discover Media» και «Discover Pro», καθώς και το
ηχοσύστημα «Ready 2 Discover».

1. Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση T-Roc Life.
2. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 31.
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Volkswagen AG Σημείωση νομικού περιεχομένου

1. Για τη χρήση των υπηρεσιών «We Connect» απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο «We Connect». Επίσης, πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συμβόλαιο
«We Connect» ή “We Connect Plus» με τη Volkswagen AG. Για το «We Connect Plus» έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την
παράδοση του οχήματος για την εγγραφή του είτε στο myvolkswagen.net είτε από την εφαρμογή «Volkswagen We
Connect» (διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store) και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της
συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος.
Η χρήση των mobile online υπηρεσιών του «We Connect» καθίσταται δυνατή μέσω μίας ενσωματωμένης σύνδεσης
διαδικτύου. Το κόστος δεδομένων που προκύπτει από αυτό εντός της Ευρώπης καλύπτεται στα πλαίσια της κάλυψης δικτύου
από την Volkswagen AG, με εξαίρεση τις υπηρεσίες «Streaming & Internet» και μεμονωμένων In-Car App.
Για τη χρήση των υπηρεσιών «Streaming & Internet», μεμονωμένων In-Car App καθώς και του WLAN-Hotspot μπορούν να
αγοραστούν πακέτα δεδομένων από τον εξωτερικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας «Cubic Telecom» και να χρησιμοποιηθούν
στην περιοχή της κάλυψης δικτύου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις τιμές και τις
υποστηριζόμενες χώρες μπορείτε να βρείτε στο vw.cubictelecom.com. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση διαδικτυακού
ραδιοφώνου και του streaming μέσων μέσω μίας κινητής τερματικής συσκευής (π.χ. smartphone) με την ικανότητα
λειτουργίας ως κινητό WLAN-Hotspot. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με μία
σύμβαση που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά, ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και μόνο
εντός της κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του διαδικτύου,
μπορεί, ανάλογα με το εκάστοτε τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει
πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής «We Connect» απαιτείται ένα smartphone
με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μία κάρτα SIM με δυνατότητα δεδομένων, με υφιστάμενη ή ξεχωριστή
σύμβαση κινητής τηλεφωνίας, ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
Η διαθεσιμότητα των επιμέρους υπηρεσιών των «We Connect» και “We Connect Plus» που περιγράφονται στα πακέτα
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, και εξαρτάται τόσο από το όχημα όσο και από τον εξοπλισμό του. Οι υπηρεσίες
είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές
περιεχομένου κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή να ανασταλούν. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο
connect.volkswagenwe.com και στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen. Πληροφορίες σχετικά με
όρους χρέωσης κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να βρείτε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας

2. Το App Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες «Apple CarPlay»™ και «Android Auto»™. Για να αποφεύγεται η διάσπαση της
προσοχής σας κατά τη διάρκεια της οδήγησης, παρέχονται μόνο πιστοποιημένες εφαρμογές. ‘Εχετε υπόψη σας, επίσης, ότι
ορισμένες εφαρμογές δεν προσφέρονται για καθεμία από τις δύο τεχνολογίες και η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των smartphone για «Apple CarPlay»™
μπορείτε να βρείτε στο https://apple.com/de/ios/carplay/ και για «Android Auto»™ στο https://android.com/intl/de_de/auto/
3. Για την αγορά των προϊόντων «We Upgrade» απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο
«We Connect» και η πιστοποίησή σας ως βασικός χρήστης, δηλαδή η σύνδεση του λογαριασμού σας με το συγκεκριμένο όχημα.
Επιπλέον είναι απαραίτητο το όχημά σας να διαθέτει τις απαιτούμενες για το εκάστοτε προϊόν τεχνικές προδιαγραφές. Ο
βασικός χρήστης μπορεί να δει τα διαθέσιμα προϊόντα «We Upgrade» για το εκάστοτε όχημα στο In-Car Shop του συστήματος
Infotainment ή στο We Connect Webshop στη διεύθυνση shop.volkswagen-we.com. Μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα με
χρέωση τόσο στο In-Car Shop όσο και στο We Connect Webshop με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.
4. Για τη χρήση των υπηρεσιών «Streaming & Internet», μεμονωμένων In-Car App καθώς και του WLAN-Hotspot μπορούν
να αγοραστούν πακέτα δεδομένων από τον εξωτερικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας «Cubic Telecom» και να χρησιμοποιηθούν
στην περιοχή της κάλυψης δικτύου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο όγκος δεδομένων αυτών των πακέτων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από όλους τους χρήστες και επιβάτες του αυτοκινήτου. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις τιμές και τις
υποστηριζόμενες χώρες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://vw.cubictelecom.com. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση
διαδικτυακού ραδιοφώνου και του streaming μέσων μέσω μιας κινητής τερματικής συσκευής (π.χ. smartphone) με την
ικανότητα λειτουργίας ως κινητό WLAN-Hotspot. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με
μία σύμβαση που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας, και μόνο
εντός της κάλυψης τού εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του διαδικτύου, μπορεί,
αναλόγως του εκάστοτε πακέτου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο
κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής).
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