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 Νέο και συναρπαστικό.

Το νέο T-Roc R

Το νέο T-Roc R σας εκπλήσσει ευχάριστα, διότι συνδύάζει τις επιδόσεις ενός αγωνιστικού 

αυτοκινήτου και το στιλ ενός SUV. Αφεθείτε να σας συναρπάσει, ιδιαίτερα όταν πατάτε το 

γκάζι και νιώθετε την ισχύ των 221 kW (300 PS).
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Δείτε το καλά. Αλλά κάντε γρήγορα.

|
δεν μένει πολύς χρόνος για λεπτομερή οπτική επαφή. 
Αλλά αν παρ’ όλα αυτά προσπαθήσετε, τότε υπάρχουν 
πολλά στοιχεία που θα σας εντυπωσιάσουν, όπως 
οι προβολείς LED, τα καλύμματα καθρεφτών σε χρώ- 
μιο ματ ή το λογότυπο «R» στη μάσκα και πλευρικά  
στο αμάξωμα. Ο εμπρός προφυλακτήρας σχεδίασης 
«R», με ενσωματωμένα φώτα ημέρας και air blades σε 
μαύρο χρώμα, αποτελεί χαρακτηριστικό της σχεδίασης 
της Volkswagen R.     B

Το νέο T-Roc R - Εξωτερικό
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Έξω ή μέσα η καλύτερη θέα;
Δύσκολο να αποφασίσεις.

Τα πλαϊνά μαρσπιέ και οι μαύροι θόλοι τροχών 
είναι μια πρώτη ένδειξη για τον σπορ χαρακτήρα του 
νέου T-Roc R. Και το προοδευτικό σύστημα διεύ-
θυνσης (Progressive Steering) τον επιβεβαιώνει, 
καθώς σας παρέχει αισθητά περισσότερο δυναμισμό, 
κυριώς σε διαδρομές με πολλές στροφές.    Β

Και στο πίσω μέρος, το νέο T-Roc R δηλώνει 
ξεκάθαρα τον αγωνιστικό χαρακτήρα του, με τον 
σπορ προφυλακτήρα με διαχύτη σχεδίασης "R" και 
δύο διπλές απολήξεις εξάτμισης σε χρώμιο καθώς και 
το πίσω σπόιλερ, που βελτιστοποιεί την πρόσφυση.   Β

Το νέο T-Roc R - Εξωτερικό
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Τεχνολογία που την αισθάνεσαι, 
αλλά και τη βλέπεις.

Το σύστημα τετρακίνησης 4ΜΟΤΙΟΝ εξασφα-
λίζει βέλτιστη πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες. Στο 
σύνολο των εξαιρετικών επιδόσεων συνεισφέρει το 
σύστημα πέδησης με εμπρός αεριζόμενους δίσκους 
διαμέτρου 340 χιλιοστών, λογότυπο "R" και πίσω 
συμπαγείς δίσκους διαμέτρου 310 χιλιοστών.     Β

Το εκπληκτικό σύστημα εξάτμισης τιτανίου 
R-«Performance» σχεδιασμένο από τον ειδικό 
Akrapovič, σας παρέχει το κατάλληλο Soundtrack 
για τις διαδρομές σας. Οι διπλές απολήξεις εξάτμισης 
επιβεβαιώνουν οπτικά τον σπορ χαρακτήρα. Π

Με το Σύστημα Επιλογής Οδηγικού Προφίλ 
(Driving Profile Selection) αποφασίζετε οι ίδιοι αν 
θέλετε να οδηγήσετε πιο άνετα, οικονομικά ή – στην 
επιλογή «Race» – πραγματικά σπορ. Μέσω της 
οθόνης αφής μπορείτε με το πάτημα ενός κουμπιού 
να προσαρμόσετε την οδηγική συμπεριφορά του νέου 
T-Roc R στις ανάγκες σας.    Β

για ορισμένα νέα οχήματα σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη μέθοδο δοκιμής για επιβατικά 
και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), μια πιο 
ρεαλιστική μέθοδο δοκιμής για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 

Λόγω των πιο ρεαλιστικών συνθηκών δοκιμής οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και οι τιμές εκπομπών 
CO₂ που μετρούνται σύμφωνα με τη μέθοδο WLTP σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερες από αυτές 

λόγηση αυτοκινήτων αντίστοιχες αλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ WLTP 
και NEFZ μπορείτε να βρείτε στο www.volkswagen.de/wltp. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμη υποχρεωτικό 
να κοινοποιούνται οι τιμές NEFZ. Εφόσον πρόκειται για νέα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν έγκριση τύπου 
κατά WLTP, οι τιμές NEFZ προκύπτουν από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών WLTP μπο-
ρεί να γίνεται οικειοθελώς μέχρι την υποχρεωτική χρήση τους. Εφόσον οι τιμές NEFZ αναφέρονται ως 
διαστήματα, δεν αφορούν ένα μεμονωμένο, συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν περιλαμβάνονται στην 
προσφορά. Χρησιμεύουν μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων αυτοκινήτων. 
Πρόσθετοι εξοπλισμοί και αξεσουάρ (προσαρτώμενα εξαρτήματα, μορφή ελαστικών, κλπ.) μπορούν 
να μεταβάλλουν σχετικές παραμέτρους του αυτοκινήτου όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αε-
ροδυναμική και παράλληλα με τις καιρικές και τις κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και την ατομική 
οδηγική συμπεριφορά, επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου, την ηλεκτρική κατανάλωση, τις εκπο-
μπές CO₂ και τις τιμές οδηγικής απόδοσης ενός αυτοκινήτου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσημα καθορισμένες εκπομπές CO₂ νέων επιβατικών οχη-
μάτων μπορείτε να βρείτε στο «Εγχειρίδιο κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO₂ και κατανάλωσης 
ενέργειας νέων επιβατικών οχημάτων», το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης.

Το νέο T-Roc R - Κινητήρας

Βενζινοκινητήρας

εντός πόλης
εκτός πόλης
μεικτή κατανάλωση
Εκπομπές CO₂ μεικτή κατανάλωση, g/km¹⁾ 
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Πάρτε θέση στο καλύτερο 
μέρος της πόλης.

Το νέο T-Roc R - Εσωτερικό

Η σπορ αισθητική επικρατεί και στο εσωτερικό με 
το λογότυπο "R" στα μαρσπιέ των εμπρός θυρών, τα 
πεντάλ με επένδυση βουρτσισμένου αλουμινίου, τα 
διακοσμητικά ένθετα "Piano Black" και την επένδυση 
οροφής σε μαύρο χρώμα.  Το sport τιμόνι έχει λογό-
τυπο "R", ραφές σε γκρι crystal και paddles για ακόμα 
πιο γρήγορη αλλαγή ταχυτήτων ενώ ο ψηφιακός 
πίνακας οργάνων Active Info Display περιλαμβάνει 
ειδικές ενδείξεις. Δημιουργήστε ατμόσφαιρα στο 
εσωτερικό με τον ambient εσωτερικό φωτισμό σε 
λευκό χρώμα.     Β



1) Top sport καθίσματα σε δέρμα «Nappa» και πλαϊνές εσωτερικές
πλευρές των εμπρός καθισμάτων καθώς και των εξωτερικών πίσω 
καθισμάτων, σε δέρμα «Carbon Style» (διαιρούμενο δέρμα).
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Αίσθηση κορυφαίας άνεσης.

Π

Ύφασμα «Carbon Flag»/«ArtVelours» microfleece 
Top sport καθίσματα εμπρός, γκρι flint/μαύρο/γκρι 
flint  ΟΚ     
 Δέρμα «Nappa»/«Carbon Style» ¹⁾ Top sport 
καθίσματα εμπρός, μαύρο IC      Π

Το νέο T-Roc R - Εσωτερικό

Τα κορυφαία σε στήριξη και άνεση Top sport καθί-
σματα σας προσφέρουν μοναδική αίσθηση. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο προαιρετικό 
πακέτο δέρματος «Nappa»/«Carbon Style»1) ή την 
επένδυση καθισμάτων σε συνδυασμό ύφασμα 
«Carbon Flag»/ArtVelours microfleece.

Β
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Αναδείξτε το προσωπικό σας στυλ.

   «Pretoria», Volkswagen R,
Dark Graphite, ελαστικά 235/40 R19 Π

«Spielberg», με γυαλισμένες,
μαύρες επιφάνειες, Β

Το νέο T-Roc R - Ζάντες & χρώματα

 απλό χρώμα Β

 απλό χρώμα Β

 μεταλλικό χρώμα Π

 μεταλλικό χρώμα Π

 μεταλλικό χρώμα Π

 μεταλλικό χρώμα Π

 περλέ χρώμα Π

 μεταλλικό χρώμα Π

Οι εικόνες σε αυτήν τη σελίδα είναι απλά ενδεικτικές. Τα χρώματα της εκτύπωσης δεν μπορούν να αποδόσουν με ακρίβεια την πραγματική εμφάνιση των χρωμάτων.



Το νέο T-Roc R

Τα στοιχεία για την απόδοση και την κατανάλωση αφορούν στη λειτουργία με βενζίνη 

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το φυλλάδιο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε 
στη διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των 
χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο 

είναι καταχωρισμένα σήματα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του Ομίλου Volkswagen 

αυτό δεν σημαίνει πως το σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιη-
θεί χωρίς την προηγούμενη, γραπτή έγκριση της Volkswagen AG. 

995.1244.05.72
Έκδοση: Οκτώβριος 2019
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών

www.volkswagen-r.com
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