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03Το νέο T-Roc Cabriolet – ΠεριεχόμεναΚατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 5,4 έως 5,8. Εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 123 έως 132. 
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Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 5,4 έως 5,8. Εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 123 έως 132.
Βασικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Β Προαιρετικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Π
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05Το νέο T-Roc Cabriolet – Εξωτερικό

01 Το νέο T-Roc Cabriolet σάς δίνει την ελευθερία να 
το διαμορφώσετε όπως εσείς θέλετε, για παράδειγμα 
με τις ζάντες ελαφρού κράματος 18’’ «Montego Bay»1. 
Ενώ οι προαιρε τικοί προβολείς LED με χαρακτηριστι-
κή σχεδιαστική υπογραφή, χαρίζουν ένα μοναδικό 
στυλ. Π

02 Η εξωτερική σχεδίαση του νέου T-Roc Cabriolet 
εκφράζει τον ξεχωριστό του χαρακτήρα. Οι ζάντες 
ελαφρού κράματος 17’’ «Mayfield»1 τονίζουν την 
εντυπωσιακή εμφάνισή του. Β

03 Η χαρακτηριστική σχεδίαση του πίσω μέρους το-
νίζει τη σπορ, μοντέρνα εμφάνιση του νέου T-Roc 
Cabriolet. Το αεροδυναμικό πίσω σπό ιλερ και τα πίσω 
φώτα LED εξοικονόμησης ενέργειας αναδεικνύουν με 
την πρώτη ματιά την έντονη προσωπι κότητά του.

Β

1 Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

Τα καλύτερα
από δύο κόσμους.
Με την πρωτότυπη, ασυμβίβαστη σχεδίασή του, το νέο T-Roc 

Cabriolet ανοίγει νέους ορίζοντες στα SUV.  Συνδυάζει το σπορ 

στυλ, την κομψότητα και τη δυναμική εμφάνιση ενός SUV, με τη 

μοναδική οδηγική εμπειρία ενός «ανοιχτού» μοντέλου. Το νέο 

T-Roc Cabriolet δίνει άλλο αέρα στην καθημερινότητά σας και σας 

επιτρέπει να απολαύσετε τα καλύτερα από δυο κόσμους, χωρίς 

συμβιβασμούς.
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Στην πόλη, στην παραλία ή μήπως καλύτερα στο βουνό; 

Με το νέο T-Roc Cabriolet έχετε την ελευθερία της 

επιλογής. Με ένα εσωτερικό που δεν αφήνει ανεκπλή-

ρωτη καμία επιθυμία, θα βρείτε σε αυτό το «ανοιχτό» 

SUV τον τέλειο συνοδό για κάθε μέρα. Περιμένετε 

πώς και πώς τη νέα αίσθηση ελευθερίας, που αμφι-

σβητεί τις παλιές συνήθειες και μετατρέπει την καθη-

μερινότητα σε ταξίδι ανακαλύψεων.

01 Στο εσωτερικό, ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην 
κορυφαία άνεση των καθισμάτων. Οι υπερυψωμένες 
θέσεις παρέχουν πολύ καλή ορατότητα και εξασφαλί-
ζουν μεγαλύτερη άνεση. Προαιρετικά η ηλεκτρική 
οσφυϊκή ρύθμιση στα εμπρός καθίσματα υποστηρίζει 
ιδανικά τη μέση σας. Π

02 Μπορείτε να εξατομικεύσετε το εσωτερικό επιλέ-
γοντας ανάμεσα σε διαφορετικά χρώματα των διακο-
σμητικών επενδύσεων. Για να προσαρμόσετε το 
T-Roc Cabriolet στο δικό σας ιδιαίτερο στυλ. 

Απεριόριστη 
ελευθερία 

Βασικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Β Προαιρετικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Π
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07Το νέο T-Roc Cabriolet – Εσωτερικό
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 5,4 έως 5,8. Εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 123 έως 132.
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Πάντα
συνδεδεμένο
Στο νέο Τ-Roc Cabriolet, έχετε τις προηγμένες τεχνολογίες της Volkswagen 

μπροστά στα μάτια σας. Στον Ψηφιακό Πίνακα Οργάνων Active Info Display 

με οθόνη 10,25’’, βλέπετε όλες τις σημαντικές πληροφορίες, όπως για παρά-

δειγμα οδηγίες πλοήγησης ή τον τίτλο του επόμενου αγαπημένου σας τρα-

γουδιού, που μπορείτε να ακούσετε στο premium ηχοσύστημα  «beats» με 6 

ενσωματωμένα ηχεία και εύχρηστο χειρισμό. Για να απολαμβάνετε πραγματι-

κά κάθε διαδρομή.

Το νέο T-Roc Cabriolet – Infotainment & Συνδεσιμότητα

01 Είναι κυριολεκτικά στο χέρι σας. Επιλέγετε απλά 
τη διαμόρφωση του Ψηφιακού Πίνακα Οργάνων Active 
Info Display, με οθόνη υψηλής ευκρίνειας 10,25’’, και 
βλέπετε μόνο τις πληροφορίες που θέλετε. Π

02 Το προαιρετικό ηχοσύστημα «beats», με 6 βελτι-
ωμένης απόδοσης ηχεία, δυνατό subwoofer και συνο-
λική ισχύ 400 Watt, έχει εξελιχθεί ειδικά για το νέο 
T-Roc Cabriolet. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε την 
εκπληκτική απόδοση ήχου ακόμη και όταν οδηγείτε 
με ανοιχτή οροφή. Π

03 Η πρωτοποριακή ψυχαγωγία ανήκει στον ρεπερ-
τόριο του νέου T-Roc Cabriolet χάρη στο σύστημα 
πλοή γησης «Discover Media», που σας επιτρέπει να 
ακούτε την αγαπημένη σας μουσική και να παραμένε-
τε ενημερωμένοι εν κινήσει.  Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 5,4 έως 5,8. Εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 123 έως 132. 
Βασικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Β Προαιρετικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Π
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IQ.DRIVE

Η οροφή ανοίγει αυτόματα με ηλεκτροϋδραυλικό 

μηχανισμό σε 9 μόλις δευτερόλεπτα, και αυτό είναι 

εφικτό ακόμη και εν κινήσει, με ταχύτητες έως 

30km/h. Μπορείτε να την κλείσετε το ίδιο εύκολα σε 

11 δευτερόλεπτα. Το προαιρετικό αλεξηνέμιο απο-

τρέπει τους στροβιλισμούς του αέρα και κρατά χαμη-

λά τα επίπεδα θορύβου  στο εσωτερικό. Ενώ με το 

σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλο-

φορίας «Lane Assist» στον βασικό εξοπλισμό έχετε 

όλα όσα χρειάζεστε για μια χαλαρή βόλτα. 

01 Με το σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος και 
εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί «Keyless Access» 
δεν χρειάζεται πλέον να ψά χνετε το κλειδί του αυτο-
κινήτου. Εφόσον το έχετε μαζί σας και είστε σε από-
σταση μέχρι 1,5 μέτρο από το αυτοκίνητο, ξεκλειδώ-
νουν αυτόματα οι πόρτες και το πίσω καπό. Διαθέτει 
επίσης ένα κουμπί για να ανοίγετε ή να κλείνετε την 
πτυσσόμενη οροφή, ενώ στο ντουλαπάκι συνοδηγού 
που κλειδώνει, αποθηκεύετε με άνεση τα προσωπικά 
σας αντικείμενα. Π
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02 Το ενεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και από-
στασης από προπορευόμενα οχήματα, «ACC», βοηθά 
να τηρείτε μια μέγιστη ταχύτητα1 καθώς και μια από-
σταση από το προπορευόμενο όχημα, τις οποίες έχε-
τε προεπιλέξει. Έτσι το αυτοκίνητο προσαρμόζει αυ-
τόματα την ταχύτητά του με βάση τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες. Σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης και 
σε συνδυασμό με το προαιρετικό κιβώτιο ταχυτήτων 
DSG, το όχημα φρενάρει και ξεκινάει αυτόματα. Β

03 Το σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου 
«Front Assist»  με λειτουργία αναγνώρισης πεζών 
σας προειδοποιεί σε κρίσιμες καταστάσεις απόστα-
σης από πεζούς ή οχήματα και μπορεί να φρενάρει 
αυτόματα.2 Β

04 Το σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος με 
σύστημα αυτόματης πέδησης «Park Pilot» σας ειδο-
ποιεί με ηχητικά σήματα και οπτικές ενδείξεις στην 
οθόνη του συστήματος Infotainment για το αν υπάρ-
χει χώρος μπροστά ή πίσω από το T-Roc Cabriolet και 
διευκολύνει το παρκάρισμα. Β

05 Το σύστημα υποβοήθησης κυκλοφο ριακής συμ-
φόρησης μπορεί να ακολουθεί ημιαυτόνομη πορεία 
σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Χάρη στα 
συστήματα «ACC» και «Lane Assist» και σε συνδυασμό 
με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, διατηρεί αυτόμα-
τα την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και 
το αυτοκίνητο στη λωρίδα κυκλοφορίας.2, 3 Έτσι ο 
εκνευρισμός μετατρέπεται σε χαλάρωση. Π

1 Έως 210 km/h μέγιστη ταχύτητα.
2 Στα πλαίσια των ορίων του συστήματος.
3  Μόνο σε συνδυασμό με το προαιρετικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 

DSG.

Το νέο T-Roc Cabriolet – IQ.DRIVE
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 5,4 έως 5,8. Εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 123 έως 132. 
Βασικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Β Προαιρετικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Π
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 Επενδύσεις καθισμάτων 
& Διακοσμητικά

01 Ύ φασμα «Tracks 4 New» Μαύρο Titan-Ασημί Silk     Β 

02 Δέρμα «Vienna» Marrakech/Ανθρακί      Π

03 Δέρμα «Vienna» Γκρι Platinum/Ceramique    Π 

Οι εικόνες σε αυτές τις σελίδες είναι απλώς ενδεικτικές. H εκτύπωση 
δεν μπορεί να αποδώσει τις επενδύσεις των καθισμάτων και τα διακο-
σμητικά, όπως είναι στην πραγματικότητα. Στις φωτογραφίες απεικονίζε-
ται το βασικό κάθισμα, το οποίο μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά 
και το σχήμα από τα καθίσματα του προαιρετικού εξοπλισμού.
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Επενδύσεις καθισμάτων 
& Διακοσμητικά

Το νέο T-Roc Cabriolet – Επενδύσεις καθισμάτων & Διακοσμητικά
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 5,4 έως 5,8. Εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 123 έως 132. 
Βασικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Β Προαιρετικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Π

06 Διακοσμητικό «Ασημί Silk matt» 5MB Β  
07 Διακοσμητικό «Shadow Steel matt» 5MR Π

08 Διακοσμητικό «Χρυσό Kurkuma matt» 5MC Π

09 Διακοσμητικό «Μπλε Ravenna matt» 5ML Π
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 Χρώματα 
 & Ζάντες

01 Λευκό Pure απλό χρώμα 0QPA Π

02 Πράσινο Cactus απλό χρώμα 7PPA Β

03 Γκρι Smoke μεταλλικό χρώμα 5WPA Π

04 Μπλε Ravenna μεταλλικό χρώμα 5ZPA Π

05 Ασημί Ivory μεταλλικό χρώμα 6NPA Π

06 Χρυσό Kurkuma μεταλλικό χρώμα 6TPA Π

07 Κόκκινο Kings μεταλλικό χρώμα P8PA Π

08 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2TPA Π

Τα οχήματα σε αυτή τη σελίδα χρησιμεύουν για ενδεικτική απεικόνιση 
των χρωμάτων και δεν διαθέτουν όλα τα στοιχεία εξοπλισμού συγκε-
κριμένων μοντέλων. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen θα 
σας ενημερώσει για περισσότερα πιθανά χρώματα των εκάστοτε μοντέ-
λων. Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν 
μπορεί να αποδώσει τα χρώματα, όπως είναι στην πραγματικότητα.
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Το νέο T-Roc Cabriolet – Χρώματα & Ζάντες  15
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 5,4 έως 5,8. Εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 123 έως 132.
Βασικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Β Προαιρετικός εξοπλισμός T-Roc Cabriolet Π

09 Ζάντα ελαφρού κράματος 17’’ «Mayfield» Β

10 Ζάντα ελαφρού κράματος 18’’ «Grange Hill», μαύρη1 Π

11 Ζάντα ελαφρού κράματος 18’’ «Montego Bay» Π

12 Ζάντα ελαφρού κράματος 18’’ «Sebring» Π

13 Ζάντα ελαφρού κράματος 19’’ «Suzuka» Π

1 «Black Style» Design Pack.
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Το νέο
 T-Roc Cabriolet

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις 
μεθόδους μέτρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από 01.09.2017, ορισμένα και-
νούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου με βάση την εναρμονισμένη μέθοδο ελέγ-
χου για επιβατικά οχήματα και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα (Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), η οποία είναι μια πιο ρεαλιστική μέθοδος ελέγχου για 
τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 01.09.2018, η μέθοδος 
WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο μέτρησης (NEDC). Λόγω των 
πιο ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ 
σύμφωνα με τη μέτρηση με τη μέθοδο WLTP, είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερες από 
τις αντίστοιχες με τη μέθοδο NEDC. Από 01.09.2018 ενδέχεται επομένως να υπάρξουν 
αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τις 
διαφορές μεταξύ WLTP και NEDC θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.de/wltp.  
Προς το παρόν, είναι ακόμη υποχρεωτικό να δημοσιεύονται οι τιμές NEDC. Εφόσον πρόκει-
ται για καινούργια οχήματα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει WLTP, οι τιμές NEDC 
συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών WLTP είναι προαιρετική 
μέχρι να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Όταν οι τιμές NEDC αναφέρονται ως εύρη τιμών, 
δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο, μεμονωμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προ-
σφοράς. Χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύγκρισης ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα. Από στοιχεία 
πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ (παρελκόμενα, διαστάσεις ελαστικών κτλ.) μπορούν 
να αλλάξουν σημαντικές παράμετροι του οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης 
και αεροδυναμική αντίσταση, και, σε συνδυασμό με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθή-
κες καθώς και με το προσωπικό στιλ οδήγησης, να επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου,  
η κατανάλωση ρεύματος, οι εκπομπές CO₂ και οι επιδόσεις ενός οχήματος. Υπόδειξη σύμ-
φωνα με την οδηγία 1999/94/EΚ στην εκάστοτε τελευταία ισχύουσα διατύπωση: Ένας 
Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει 
στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων, είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα 
τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το έντυπο είναι εξοπλισμένα εν μέρει με στοιχεία 
προαιρετικού εξοπλισμού. Όλες οι αναφορές για στοιχεία εξοπλισμού και τεχνικά χαρακτη-
ριστικά βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και αντιστοιχούν στις γνώ-
σεις που υπήρχαν τη στιγμή της εκτύπωσης. Για αποκλίσεις για τις εκάστοτε χώρες θα σας 
ενημερώσει ο συνεργάτης σας της Volkswagen. Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λα-
θών. Τα DSG® και TSI® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων επιχειρή-
σεων του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αν στο παρόν έγγραφο ένα 
σήμα δεν διαθέτει την ένδειξη ®, δεν συνάγεται ότι αυτό το σήμα δεν αποτελεί σήμα κατα-
τεθέν ή/και ότι αυτό το σήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή 
έγκριση της Volkswagen AG. 




