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Ακαταμάχητα σαγηνευτικό.
Το νέο T-Roc εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. Ανεξάρτητα 

από την έκδοση και τη διαμόρφωση εξατομίκευσης, η εμφάνισή 

του σαγηνεύει.
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Απόλυτα 
εκφραστικό. 
Δυναμικές αναλογίες, κουπέ σχεδιασμός και συναρπαστικά εκφραστικό 

στυλ. Το νέο T-Roc αποκαλύπτει τον έντονο χαρακτήρα του με την πρώτη 

ματιά. Εμπρός η εντυπωσιακά φαρδιά μάσκα και η φωτεινή υπογραφή 

των φώτων ημέρας LED σε σχήμα δακτυλίου προσδιορίζουν ένα αυθε-

ντικό στυλ. Το νέο T-Roc εντυπωσιάζει με τις επιλογές εξατομίκευσης 

και χρωματικών συνδυασμών. Το compact SUV ανοίγει νέους δρόμους 

και αυτό φαίνεται και στην παραμικρή λεπτομέρεια.



Εξωτερικό

Διάφορα στοιχεία σχεδιασμού προσδιορίζουν το δυναμικό και εκφραστικό στυλ του νέου T-Roc. Τα πίσω 
φώτα τεχνολογίας LED, προαιρετικά και σε σκούρο κόκκινο χρώμα, χαρίζουν ένα μοναδικό στυλ ακόμα και 
στο σκοτάδι. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και συμβάλλουν στην άριστη ορατότητα. Β

Η ιδιαίτερη σχεδίαση του εμπρός μέρους του T-Roc είναι εμφανής με την πρώτη ματιά, χάρη στους 
προβολείς LED και τα φώτα ημέρας LED σε σχήμα δακτυλίου που βρίσκονται σε περίοπτη θέση στον εμπρός 
προφυλακτήρα πάνω από τους προβολείς ομίχλης. E

Οι ζάντες αλουμινίου  «Suzuka» και οι κόκκινες δαγκάνες φρένων προδιαθέτουν για την οδηγική απόλαυση 
που περιμένει να απευλευθερωθεί. Π
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Νέα προοπτική. 
Το ξεχωριστό εξωτερικό του νέου T-Roc ελκύει αυτόματα τα 

βλέμματα – και μπορεί, αν το επιθυμείτε, να σας προσφέρει 

νέες προοπτικές. Με το πάτημα ενός κουμπιού η προαιρετική 

ηλεκτρικά ανακλινόμενη/συρόμενη πανοραμική ηλιοροφή 

σάς προσφέρει μοναδική θέα στο εξωτερικό.
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Το νέο T-Roc - Εσωτερικό T-Roc Experience

Η αυτοπεποίθηση πηγάζει
από το εσωτερικό.
Στο εσωτερικό του νέου T-Roc όλα συντελούν στη δημιουργία μίας μοναδικής ατμόσφαιρας. 

Απολαυστική άνεση και ευρυχωρία, εντυπωσιακή σχεδιαστική αισθητική, προηγμένα 

υσ στήματα Infotainment και πολυάριθμες λειτουργίες συνδεσιμότητας.

Σπορ και κομψό στο εσωτερικό. Η «Sport» διαμόρφωση εσωτερικού περι-
λαμβάνει επένδυση της οροφής σε μαύρη απόχρωση, διακοσμητικά ένθετα Γκρι 
Caribou ή Κόκκινο Flash στο ταμπλό και το εσωτερικό των θυρών, επενδύσεις 

 αΤ .αμώρχ ονικκόκ εσ όμσιτωφ όκιρετωσε tneibma ιακ natiT ορύαΜ εσ νώρυθ 
sport comfort καθίσματα εμπρός με επένδυση Gem σε Μαύρο Titan/Ceramique 
με διακοσμητικές κόκκινες ραφές, παρέχουν άριστη στήριξη και εξαιρετική άνεση. 
Τα πεντάλ με επένδυση αλουμινίου προσδίδουν μία νότα αγωνιστικού στυλ. Π



Design που μαγνητίζει.
Το νέο T-Roc κάνει αισθητή την παρουσία του. Χαρακτηριστικό στοιχείο της 

σχεδίασης αποτελεί η λωρίδα γυαλιστερού χρωμίου που διατρέχει τη σιλου-

έτα από την κολόνα A, κατά μήκος της οροφής έως και την κολόνα C τονίζο-

ντας τον κουπέ σχεδιασμό. Με το προαιρετικό «Design pack» κερδίζει ακόμη 

περισσότερα βλέμματα. Μπορείτε να επιλέξετε τον συνδυασμό ανάμεσα στο 

χρώμα του αμαξώματος και το χρώμα της οροφής, της κολόνας A και των 

καλυμμάτων των εξωτερικών καθρεπτών, το χρώμα των ζαντών καθώς και 

τον συνδυασμό χρωμάτων στο εσωτερικό που ταιριάζει στο δικό σας στυλ.
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Το νέο T-Roc - Εξωτερικό

01  Στη χαρακτηριστική σχεδίαση του πίσω μέρους του νέου T-Roc συμβάλλει 
μεταξύ άλλων ο εντυπωσιακά πλαισιωμένος διαχύτης που χαρίζει στο όχημα 
στιβαρή εμφάνιση. Τα τραπεζοειδή καλύμματα εμπνέουν δυναμισμό και 
κομψότητα και τονίζουν τον αστικό χαρακτήρα του μοντέλου. Έντονα τονισμένες 
ακμές  χαρίζουν αυτοπεποίθηση στο πίσω μέρος, ενώ τα πίσω φώτα 
ενσωματώνονται  στις οριζόντιες γραμμές της σχεδίασης. 

02  Χαρίστε στο T-Roc σας ιδιαίτερο χαρακτήρα με βάση το προσωπικό σας 
στυλ. Με επιλογή διχρωμίας αμαξώματος έχετε πολλές δυνατότητες συνδυασμών. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε Μαύρο, Λευκό Pure, μεταλλικό Καφέ Black Oak ή Κόκκινο 
Flash για την οροφή, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών
και την κολόνα Α. 

03  Οι ζάντες αλουμινίου 17" «Mayfield» χαρίζουν στο νέο T-Roc ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό προφίλ, αλλά σας προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα να ακολου-
θήσετε το δικό σας γούστο, καθώς έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά 
χρώματα ζαντών. Σε συνδυασμό με τις επιλογές διαφορετικών χρωμάτων για
το αμάξωμα και την οροφή, μπορείτε να διαμορφώσετε το νέο T-Roc σύμφωνα 
με τις προτιμήσεις σας. 



Το εσωτερικό του νέου T-Roc σάς προσκαλεί να απολαύσετε την κάθε διαδρο-
μή με όλες σας τις αισθήσεις. Καθίστε αναπαυτικά στα άνετα καθίσματα με την 

 ιακ ησενά ηρετύλαγεμ εμ ετίεθηνιΚ .νωτήτυχατ υοίτωβικ υοτ ήβαλ ητ ιακ ινόμιτ 
ασφάλεια σε κάθε διαδρομή χάρη στην τεχνολογία και τις δυνατότητες διασύνδε-
σης των συστημάτων Infotainment. Ο ambient εσωτερικός λευκός φωτισμός με 
φωτιζόμενες διακοσμητικές λωρίδες, τα φώτα ανάγνωσης εμπρός και πίσω καθώς 
και ο φωτισμός του χώρου ποδιών, δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα κατά 
τις νυχτερινές διαδρομές. Π

Εκφράζει 
το στυλ σας.
Στο εσωτερικό, το νέο T-Roc εναρμονίζεται απόλυτα με την εξωτερική 

εμφάνιση για να προσφέρει δυνατότητες εξατομίκευσης μέχρι και την 

παραμικρή λεπτομέρεια. Εκφράστε ελεύθερα το στυλ σας και διαμορφώ-

στε το νέο T-Roc σύμφωνα με την προσωπική σας αισθητική.
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Βάλτε χρώμα στο ταμπλό οργάνων επιλέγοντας διακοσμητικά ένθετα 
σε ένα από τα μεταλλικά χρώματα Καφέ Black Oak, Μπλε Ravenna, Πορτοκαλί 
Energetic ή Χρυσό Kurkuma. Το χρώμα της επιλογής σας θα επαναλαμβάνεται 
στην κεντρική κονσόλα, τα πλαϊνά διακοσμητικά ένθετα και στο κεντρικό τμήμα 
της επένδυσης των καθισμάτων, δημιουργώντας ένα συναρπαστικά αρμονικό 
σύνολο. Π
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Ο  με λειτουργία καθαρισμού του αέρα και 
αντιαλλεργικό φίλτρο, εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στο εσωτερικό, τόσο στην καλοκαιρινή ζέστη 
της μεγαλούπολης, όσο και στις χειμερινές εκτός πόλης εξορμήσεις σας. Β

Με τη λειτουργία εξατομίκευσης της μπορούν να αποθηκευτούν 
εναλλακτικές ρυθμίσεις, για παράδειγμα στα συστήματα υποβοήθησης, τους εξωτερικούς καθρέπτες ή το 

 οτ εΜ .ςασ ςόταμήχο υοτ ίδιελκ οτ εμ ιατνοζίχιοτσιτνα ςιεσίμθυρ ςέκιπωσορπ ιΟ .tnemniatofni αμητσύσ 
.ςησηγήδο λίφορπ όκιπωσορπ οτσ αταμότυα ιατεζίμθυρ coR-T οτ ,αμωδίελκεξ Β

Τα διακοσμητικά ένθετα «Deep Black mat» και οι υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων «Basket» σάς 
προδιαθέτουν ευχάριστα. Β

Νέο T-Roc
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Προσανατολίζεται με 
βάση τις επιθυμίες σας.
Tο νέο T-Roc διαθέτει καινοτόμες δυνατότητες συνδεσιμότητας και 

 ςόκιτσαρδαιΔ ιακ ςόκαιφηΨ ο ςωπό νωσέμυλοπ αταμήτσυσ αμότονιακ 

Πίνακας Οργάνων «Active Info Display» ή οι mobile online υπηρεσίες 

Car-Net, με τα οποία μπορείτε να εξατομικεύετε τα δεδομένα οδήγησης 

και τις πληροφορίες χαρτών σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Για μια ακόμη 

πιο προσωπική οδηγική εμπειρία που προσανατολίζεται μόνο σε εσάς.
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Connectivity

Με τις online υπηρεσίες  επικοινωνείτε με το κέ-
ντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης της Volkswagen πολύ απλά πατώντας τον διακό-
πτη SOS.¹⁾ ²⁾ Τότε δημιουργείται μια φωνητική σύνδεση και λαμβάνετε προσωπική 
φροντίδα μέχρι να φτάσει βοήθεια. Ταυτόχρονα αποστέλλονται σχετικά δεδομένα 
στο κέντρο για να μπορείτε να λάβετε γρήγορη και στοχευμένη μεταχείριση. Σε 
σοβαρά περιστατικά με ενεργοποίηση αερόσακων, καλείται αυτόματα βοήθεια. Ε

Με την προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου «Comfort» με λειτουργία επα-
γωγικής φόρτισης, το κινητό σας τηλέφωνο φορτίζεται ασύρματα. Επιπλέον, έχετε 
στη διάθεσή σας μια υποδοχή USB στην αποθηκευτική θήκη, μέσω της οποίας 
μπορείτε π.χ. να φορτίζετε ένα tablet. Μέσω της ασύρματης σύνδεσης με την 

 ήτανυδ ηρετύλακ νητ ατενά ύλοπ ετάτκοπα υοτήνικοτυα υοτ αίαρεκ ήκιρετωξε 
λήψη σήματος, με άριστη ποιότητα ήχου. Π

Το νέο T-Roc δεν είναι μόνο ως προς τη σχεδίαση ένας πρωτοπόρος. Είναι επίσης 

 .ατητόμισεδνυσ αιγ υοτ ςύομσιλποξε ςυομότονιακ ςυοτ εμ ονέμγηορπ άκιγολονχετ  ιακ

 οτσ ετεσέδνυσ οτ αν ή ςασ enohptrams οτ ετεσίτροφ αν ετελέθ να οτ όπα ατητράξενΑ  

όχημά σας, στο νέο T-Roc η σύνδεση κινητών συσκευών γίνεται ακόμη απλούστερη.
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, ³⁾ – τρεις καινοτόμες τεχνολογίες για να φέρετε εύκολα 
τις εφαρμογές του smartphone σας στην οθόνη αφής του συστήματος Infotainment: 
MirrorLink™, Apple CarPlay™ και Android Auto™ της Google. Έτσι μπορείτε να 

 άροφα ιτ,ό εσ ςασ υ smartphoneοτ ςείγρυοτιελ ςερετόκιτναμησ ςιτ ετσεζίριεχ 
 ,άλπα ύλοπ :ςήμορδαιδ ςητ αιεκράιδ ητ άτακ ιακ ήκισυομ ιακ ςιεσήδιε ,ονωφέλητ 

με ασφάλεια και άνετα μέσω της οθόνης του συστήματος Infotainment. Α

Με τις Υπηρεσίες Car-Net Guide & Inform²⁾ θα έχετε στη διάθεσή σας όποια 
πληροφορία χρειάζεστε. Μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντες προορισμούς στην 

-μαργορΠ .νωμίσυακ αιρήταρπ ή ςησυεμθάτσ αίεμησ άνιτνοκ οιπ ατ ,ςασ ήχοιρεπ 
ματίστε την επόμενη διαδρομή στο Car-Net Portal ή στείλτε μέσω της εφαρμογής 
Car-Net τον επόμενο προορισμό στο σύστημα πλοήγησης, για να εξοικονομήσετε 
χρόνο ήδη πριν την οδήγηση. Ε

υναφθεί online ξεχωριστό συμβόλαιο με την 
Volkswagen AG. Για να μπορεί ο πελάτης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια ισχύος, έχει 

www.volkswagen.com/car-net. Η υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη ήδη από την 
παράδοση του αυτοκινήτου χωρίς εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Car-Net μπορεί να είναι δια-
φορετική αναλόγως της χώρας. Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρ-
κεια ισχύος του συμβολαίου και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου κατά τη διάρκεια του 
συμβολαίου. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Car-Net απαιτούνται ένα smartphone με λειτουργικό 

 ησαβμύσ ήτσιρωχεξ ή ηνεμάτσιφυ εμ νωνέμοδεδ ατητότανυδ εμ MIS ατράκ αιμ ιακ diordnA ή SOi αμητσύσ 
κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Μέσω της αποστολής ή της 

 ςήκιτιλοπ ςήκαιγολομιτ ετοτσάκε ςητ ςωγόλανα ,ίεροπμ ,υούτκιδαιδ υοτ ωσέμ νωνέμοδεδ νωτέκαπ ςηψήλ 
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο 
κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net «Security & Service» θα βρείτε 
στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net και στον πλησιέστερο συνεργάτη της Volkswagen, και 
πληροφορίες για τους όρους χρέωσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Ο Εξουσιοδοτημένος 
Συνεργάτης Service της Volkswagen θα χαρεί να σας πληροφορήσει σχετικά.

συσκευή (π.χ. smartphone) με δυνατότητα λειτουργίας ως κινητό σημείο πρόσβασης WLAN hotspot. Εναλ-
λακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον προαιρετικό εξοπλισμό θύρας κινητής τηλεφωνίας «Business» 
ένα κινητό τηλέφωνο με Remote SIM Access Profile (rSAP) ή μια κάρτα SIM με δυνατότητα τηλεφωνίας και 
δεδομένων. Οι υπηρεσίες Car-Net «Guide & Inform» είναι διαθέσιμες μόνο με ένα συμβόλαιο που ήδη υπάρ-
χει ή συνάπτεται ξεχωριστά ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και μόνο εντός της 
κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της λήψης πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, 
μπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τιμολογίου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξω-
τερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ., τέλη περιαγωγής). Λόγω του όγκου δεδομένων που προκύπτει 
στα πλαίσια της χρήσης των υπηρεσιών Car-Net Guide & Inform συνιστάται οπωσδήποτε η συμφωνία ενός 
παγίου κόστους δεδομένων με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας! Για τη χρήση του Car-Net Guide & 
Inform πρέπει να συναφθεί ξεχωριστό συμβόλαιο με την Volkswagen AG. Ο πελάτης έχει στη διάθεσή του 

σιμότητα των υπηρεσιών Car-Net Guide & Inform μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως της χώρας. Αυτές 
οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και μπορεί 
να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου. Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net «Guide & Inform» 
θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net και στον πλησιέστερο συνεργάτη της Volkswagen, 
πληροφορίες για τους όρους χρέωσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Media». Το Car-Net App-Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες MirrorLink™, CarPlay™ και Android Auto™. 
Η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το «Car-Net App-Connect» 
υποστηρίζεται μόνο από συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. 
Η Volkswagen συνεργάζεται στενά με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές smartphone για να προωθήσει 
την ευρεία υποστήριξη του Car-Net App-Connect. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των κινητών 
τηλεφώνων, επισκεφθείτε το: www.volkswagen.com/car-net. Η χρήση των εφαρμογών App-Connect γίνεται 
αποκλειστικά μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Λάβετε υπόψη τους συμβατικούς σας όρους αναφορικά με 
τη σύνδεση δεδομένων και διαδικτύου.

 ςήκαιγολομιτ ετοτσάκε ςητ ςωγόλανα ,ίεροπμ ,ουτκίδαιδ οτ όπα νωνέμοδεδ νωτέκαπ ςηψήλ ςητ ωσέΜ 
 ιεψύκορπ αν ,όκιρετωξε οτσ αίγρυοτιελ ητ άτακ αρετίαιδι ιακ ςαίνωφελητ ςήτηνικ ςαίεριατε ςητ ςήκιτιλοπ 

πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Η Volkswagen συνιστά τη σύναψη μίας σύμβασης πάγιας χρέωσης 
για χρήση δεδομένων με τον εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Περαιτέρω πληροφορίες για τη χρήση 
φορητών συσκευών και υπηρεσιών Car-Net αναφέρονται στο βιβλίο οδηγιών του οχήματος της Volkswagen.

Χρησιμοποιήστε WLAN στο αυτοκίνητο και επω-
φεληθείτε από τις πολύπλευρες πληροφορίες των 
υπηρεσιών Car-Net της Volkswagen! Το Hotspot για 
απεριόριστη χρήση διαδικτύου σάς το παρέχει το 
CarStick LTE στο Volkswagen σας. Σε συνδυασμό με 
το σύστημα πλοήγησης «Discover Media» αυτό δημι-
ουργεί μια online σύνδεση μέσα στο αυτοκίνητο. 
Επειδή διαθέτει δική του υποδοχή κάρτας SIM (η κάρ-
τα SIM δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλι-

  NALW υοτ ησήρχ ητ ιεπέρτιπε ETL kcitSraC οτ ,)όμσ
Hotspot και των κινητών Online υπηρεσιών από τη 
σύνδεση του smartphone (μέθοδος Tethering). Αν 
χρησιμοποιείτε το smartphone σας χωρίς αυτή τη 
λειτουργία, τότε θα έχετε επίσης άνετη και εύκολη 
πρόσβαση Online. Έτσι εξασφαλίζεται πιο ακριβής 
υπολογισμός του κόστους για τις υπηρεσίες δεδομέ-
νων. Σε ταξίδια στο εξωτερικό υπάρχει επίσης καλύ-
τερος έλεγχος κόστους όταν στο CarStick LTE τοποθε-
τηθεί μια κάρτα SIM από την εκάστοτε χώρα. Για τον 
σκοπό αυτό ενδείκνυνται ιδιαίτερα οι προπληρωμένες 
κάρτες SIM. Βάλτε το στην υπάρχουσα θύρα USB του 
αυτοκινήτου και είστε έτοιμοι.⁴⁾ Π



Συστήματα που εντυπωσιάζουν. Ο Ψηφιακός και Διαδραστικός Πίνακας Οργάνων «Active Info Display» και 

Infotainment

Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media» 
σας βοηθά να βρείτε την καλύτερη διαδρομή προς 

 

WMA, δυο θύρες για κάρτες SD, μια θύρα USB καθώς 
και σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα. Ε

Βασικός εξοπλισμός/T-Roc Discover Β Έκδοση T-Roc Advance Α Έκδοση T-Roc Experience Ε Προαιρετικός εξοπλισμός Π



Η μουσική είναι ακόμη πιο συναρπαστική όταν αισθάνεστε δυνατά τα μπάσα. 
Στο προαιρετικό ηχοσύστημα «beats», έξι ηχεία και ένα Subwoofer εξασφαλίζουν 
εκπληκτική απόδοση ήχου και εντυπωσιακά μπάσα που τροφοδοτούνται από έναν 

ηχοσύστημα ή το σύστημα ραδιοπλοήγησης που σας καλωσορίζει κατά την ενερ-
γοποίηση με την αρχική οθόνη «beats». Π

Με τον Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων «Active Info Display» 
 ακανίπ όκισσαλκ νοτ όπα ςιεξίεδνε ςερετόσσιρεπ οίδεπ ςασ όκιτπο οτσ ετεχέ 
 νωτάμητσυσ νωτ ησινόκιεπα ήκιτπο νητ ,ςησηγήδο ανέμοδεδ ςωπό ,νωνάγρο 

 υποβοήθησης και σε συνδυασμό με σύστημα ραδιοπλοήγησης, τον χάρτη. Μπορείτε 
να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να έχετε στο οπτικό σας πεδίο και να τις 
φέρετε στο προσκήνιο. Ένα στοιχείο άνεσης που θα εκτιμήσετε. Ε

Το ηχοσύστημα «Composition Media» διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής μεγέ-

 BSU αρύθ αιμ ,reyalP-DC ςησίπε ιετέθαιδ ,»ruoloC noitisopmoC« υοτ ςησεδνύσ 
και σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα. Α

Το ηχοσύστημα «Composition Colour»

τέσσερα υψηλής ποιότητας ηχεία και υποδοχή για κάρτες SD. B

Το νέο T-Roc - Infotainment
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Διαγράφει ασφαλή 
πορεία.
Η σιγουριά απορρέει από τα πλεονεκτήματα. Το νέο T-Roc διαθέτει πολλά, 

χάρη στα καινοτόμα και ευφυή συστήματα υποβοήθησης. Όπου και αν 

 αιγ νόδεχσ ιονέμσαμιοτεορπ ετσίε ,ςηλόπ ςότκε ή ηλόπ νητσ ,ετσεκσίρβ 

κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και όταν εγκαταλείπετε τα συνηθισμένα μονοπάτια.
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Συστήματα υποβοήθησης οδηγού & 
ασφάλειας

Το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών «Pre-Crash» μπορεί να αναγνωρίσει κρίσιμες καταστάσεις 
με αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος. Τότε, οι επιβάτες του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο προετοιμάζονται 
για ένα πιθανό ατύχημα: Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας τεντώνονται και ο οδηγός και ο συνοδηγός σταθεροποι-
ούνται. Τα ανοιχτά παράθυρα και η συρόμενη οροφή κλείνουν μέχρι ένα μικρό διάκενο.¹⁾

Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας «Lane Assist» καταγράφει τις διαγραμμίσεις του οδοστρώματος 

πραγματοποιεί μια διορθωτική παρέμβαση στο τιμόνι αν το όχημα παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας.¹⁾ B

Το σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση «Traffic Jam Assist», διατηρεί το όχημα 
στη λωρίδα κυκλοφορίας και ελέγχει αυτόματα το γκάζι και το φρένο σε συνδυασμό με το κιβώτιο DSG, ακο-

καταγράφεται δραστηριότητα του οδηγού, το σύστημα υποβοήθησης «Emergency Assist» αναλαμβάνει μέρος 

Π

Π
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της διεύθυνσης του οχήματος, διατηρώντας το αυτοκίνητο στη λωρίδα του ή και ακινητοποιώντας το
πλήρως.¹⁾     
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Ο αισθητήρας τυφλού σημείου «Blind Spot Monitor» με προειδοποίηση κίνησης πίσω «Rear Traffic Alert», 
σας προειδοποιεί κατά τη διάρκεια της οδήγησης για αυτοκίνητα στην τυφλή γωνία. Παρακολουθεί την περιοχή 
πίσω από το αυτοκίνητό σας όταν εξέρχεται από θέση στάθμευσης και προειδοποιεί για κάθετα κινούμενα 

⁾¹.αταμήχο Π

Το ηλεκτρικό καπό χώρου αποσκευών μπορεί να ανοίξει άνετα από το κάθισμα του οδηγού ή με τηλεχειρι-
σμό μέσω του κλειδιού του αυτοκινήτου. Για να μη χτυπήσει για παράδειγμα σε μια χαμηλή οροφή, μπορεί να 
ρυθμιστεί το ύψος ανοίγματος. Όταν αποθηκευτούν τα πάντα, χρειάζεται μόνο να πατήσετε το πλήκτρο στο 
καπό χώρου αποσκευών και αυτό κλείνει αυτόματα. Π

Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με City Emergency Braking και λει-
τουργία αναγνώρισης πεζών παρακολουθεί μέσω αισθητήρων τον χώρο εμπρός από το όχημα. Το σύστημα, 
στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, μπορεί να αναγνωρίσει πεζούς και οχήματα στο οδόστρωμα και προειδο-
ποιεί εγκαίρως τον οδηγό με οπτικά και ακουστικά σήματα ή και φρενάροντας κoφτά το όχημα ή ακόμη και 

⁾¹.ίετσαιερχ να ,οτ ςατνώιοποτηνικα B

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης «Park Assist» εντοπίζει μια κατάλληλη θέση στάθμευσης και κατευ-
θύνει αυτόματα το νέο T-Roc μέσα σε παράλληλες και κάθετες θέσεις καθώς επίσης ξεπαρκάρει από παράλλη-
λες θέσεις στάθμευσης. Εσείς αναλαμβάνετε το γκάζι, το φρένο και τον συμπλέκτη.¹⁾ Π

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης «Park Pilot» διευκολύνει το παρκάρισμα σε θέσεις στάθμευσης με 
⁾¹.ηξιεδνέ ήκιφαργ αιμ ιακ αταμήσ άκιτηχη εμ ίειοποδιεορπ ςασ ιακ ατητόταρο ηνέμωιεμ Α

(χωρίς εικ.) Το σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί «Keyless Access», μια ευφυής τεχνολογία 
ασφάλειας, καθιστά εφικτό το άνοιγμα και το κλείσιμο χωρίς τη χρήση του κλειδιού. Η εκκίνηση και το σβήσιμο 
του κινητήρα πραγματοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Π

(χωρίς εικ.) Η κάμερα οπισθοπορείας «Rear View» σάς υποστηρίζει κατά τους ελιγμούς με την όπισθεν και 
.οτηνίκοτυα οτ όπα ωσίπ ήχοιρεπ νητ όπα ςενόκιε ,tnemniatofni ςοταμήτσυσ υοτ ηνόθο νητσ ιερέφατεμ Π



Ανοίγει νέους 
δρόμους.
Το νέο T-Roc είναι προετοιμασμένο να ανοίγει νέους δρόμους χάρη στο 

σαρμόζεται ιδανικά στο οδόστρωμα και την κατάσταση οδήγησης εντός 

και εκτός δρόμου και σας καλεί να αντιμετωπίζετε με αυτοπεποίθηση 

τις νέες προκλήσεις. 
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Απόλαυση οδήγησης.

Με το Σύστημα Επιλογής Οδηγικού Προφίλ «Driving Profile Selection», μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
εναλλακτικά προφίλ οδήγησης, Normal, Eco, Sport, Comfort ή Individual. Οι ρυθμίσεις του οχήματος προσαρ-
μόζονται έτσι στις συνθήκες. Με το προφίλ Individual μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του αυτοκινή-
του ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Π

Το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης επιτρέπει καλύτερο ελέγχο σε συνθήκες 
σπορ οδήγησης και εξασφαλίζει πρόσθετη άνεση σε καθημερινή χρήση. Έτσι, η 
προοδευτική σχέση μετάδοσης διευκολύνει το χειρισμό κατά το παρκάρισμα ή 
στην πόλη ενώ σε δρόμους με στροφές η απόκριση είναι πιο άμεση και τα χαρα-
κτηριστικά της οδήγησης πιο δυναμικά. Π

ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, χάρη στο  Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των 
προφίλ Snow, Offroad και Offroad Individual. Μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα άνετα μέσω ενός διακόπτη με 
λειτουργία περιστροφής/πίεσης. Στην πρόσθετη λειτουργία Onroad επιλέγετε για παράδειγμα την οικονομική 
λειτουργία Eco ή την λειτουργία Sport για πιο δυναμική οδήγηση. Π
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Με προοδευτικό 
σύστημα διεύθυνσης

Χωρίς προοδευτικό 
ςησνυθύειδ αμητσύσ 
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Αξεσουάρ 
Volkswagen
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| Γνήσια αξεσουάρ για εντυπωσιακή εμφάνιση Offroad: Τα σκαλοπάτια με 
αντιολισθητική επίστρωση από ασημί ανοδιωμένο αλουμίνιο χαρίζουν στο όχημα 
αιχμηρή και στιβαρή εμφάνιση. Η ελκυστική καθώς και πρακτική προστατευτική 
λωρίδα με εμφάνιση χρωμίου για το πίσω καπό χαρίζει μια ακόμα πιο δυναμική 
εμφάνιση. Π



Οι λωρίδες μαρσπιέ από υψηλής ποιότητας αλου-
μίνιο με επιγραφή «T-ROC» δεν προστατεύουν μόνο 
την περιοχή επιβίβασης που καταπονείται έντονα, 
αλλά είναι και οπτικά ένα γνήσιο χαρακτηριστικό. Το 
σετ αποτελείται από δύο λωρίδες για τις μπροστινές 
περιοχές επιβίβασης. Π

Τα σκούρα πίσω φώτα LED «Black Line» δίνουν 
ακόμη πιο σπορ και αποκλειστική εμφάνιση στο πίσω 
μέρος του νέου T-Roc. Π

Τα αξεσουάρ της Volkswagen κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά. Σε ό,τι 
αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να 
απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen.

Το νέο T-Roc - Αξεσουάρ Volkswagen



Η βάση ποδηλάτων Premium είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μεταφορά δυο ποδηλάτων και ξεχωρίζει ιδι-
αίτερα λόγω της πρωτοποριακής της στερέωσης. Με την αναδίπλωση προς τα επάνω του βραχίονα της βάσης, 
η βάση ποδηλάτων σταθεροποιείται αυτόματα στη σφαιρική κεφαλή και είναι πολύ εύκολο να στερεωθεί. Η 
βάση είναι ιδιαίτερα ελαφριά και έχει ελκυστική σχεδίαση φώτων. Οι καινοτόμοι, αφαιρούμενοι αποστάτες με 
ασφάλεια έναντι κλοπής καθιστούν τη βάση ιδιαίτερα φιλική στον χειρισμό. Μέσω του πεντάλ, η βάση μπορεί 

να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο αποσκευών ακόμα και σε αυτοκίνητα με μεγάλο πίσω καπό. Αν δεν χρησι-
μοποιείται η βάση ποδηλάτων μπορεί να διπλωθεί πλήρως και να αποθηκευτεί στην υποδοχή του εφεδρικού 
τροχού εξοικονομώντας χώρο. Η βάση πινακίδας κυκλοφορίας με επιγραφή Volkswagen ολοκληρώνει την κο-
ρυφαία βάση. Προαιρετικά διατίθεται μια τσάντα μεταφοράς για την προστασία της βάσης καθώς και μια ράγα 
φόρτωσης για εύκολη φόρτωση βαριών ποδηλάτων. Π

Είτε πρόκειται για ρυμουλκούμενο σκάφος, τροχόσπιτο ή πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο – για να μεταφέ-
ρετε ένα ρυμουλκούμενο, χρειάζεστε κοτσαδόρο σταθερό (βλέπε εικ.) ή αποσπώμενο. Το ηλεκτρικό σετ τοπο-

υποστηρίζει το σύστημα αυτόματης στάθμευσης και την ευστάθεια του συρμού. Π

Μεταφέρετε με ασφάλεια το ποδήλατό σας με τη βάση ποδηλάτων καθώς στερεώνεται σταθερά στην 
οροφή του T-Roc. Οι βάσεις πλαισίου και η ράγα τροχών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συγκρατούν αυτόματα 
το ποδήλατο στη σωστή θέση. Το καινοτόμο περιστροφικό κουμπί περιορισμού ροπής στρέψης διασφαλίζει 
ταυτόχρονα την άνετη στερέωση του πλαισίου του ποδηλάτου. Για την ομοιόμορφη κατανομή πίεσης και για 
την προστασία του πλαισίου του ποδηλάτου η βάση πλαισίου διαθέτει μεγάλα, μαλακά αφρώδη στοιχεία. Η 
βάση ποδηλάτου έχει δοκιμαστεί για συγκρούσεις εντός πόλης με βάση το City Crash Plus. Π
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,



Οι μπάρες οροφής αποτελούν τη βάση του συστήματος για όλους τους πρόσθετους εξοπλισμούς. Είναι 
σταθερές, ελαφριές και προπάντων τοποθετούνται εύκολα στις ράγες οροφής. Χάρη στο αντικλεπτικό σύστημα 
κλειδώματος είστε προστατευμένοι από δυσάρεστες εκπλήξεις. Π

Το νέο T-Roc - Αξεσουάρ Volkswagen

Η βάση για πέδιλα του σκι και Snowboard «Comfort» επιτρέπει ασφαλή και άνετη μεταφορά έως και 
έξι ζευγαριών πέδιλων σκι ή τεσσάρων Snowboards. Το ελαφρύ σύστημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο μπορεί 
να φορτώνεται και να εκφορτώνεται εύκολα χάρη στην πρακτική λειτουργία αφαίρεσης. Χάρη στα φαρδιά 

.ιενώδιελκ ησάβ η άκισυΦ .αιτνάγ άρτνοχ εμ ιακ ημόκα ολοκύε ιανίε αμγιονά οτ ,ςοταμγίονα αρτκήλπ Π

Η σταθερή μπαγκαζιέρα οροφής σε γυαλιστερό μαύρο από πλαστικό υψηλής ποιότητας κλειδώνει και 
 Η .ςητ ςυομσέδνυσυχατ ςύοκιτκαρπ ςυοτσ ηράχ ςήφορο ςεράπμ ςιτσ ησηγόλομρανυσ ηλοκύε ιεζίλαφσαιδ 

μπαγκαζιέρα μπορεί να ανοίξει από την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού και λόγω της αμβλείας γωνίας 
ανοίγματός της μπορείτε να την φορτώσετε και να την εκφορτώσετε με μεγάλη ευκολία. Οι μπαγκαζιέρες 

Π



Οι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατάλληλοι για πλυντήρια οχη-
μάτων ανεμοθώρακες, στερεώνονται εύκολα και απλά στα παράθυρα και είναι κα-
τασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμο ακρυλικό γυαλί. Διατίθενται 
για τα εμπρός και τα πίσω παράθυρα. Π
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Το υψηλής αντοχής δίχτυ αποσκευών είναι ιδανικό 
για όλα τα μικρά έως μεσαία αντικείμενα που θέλουμε 
να παραμένουν στη θέση τους. Στερεώνεται στους 
δακτυλίους πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών. Π

Μαλακό, προστατευτικό βελουτέ στη μια πλευρά 
και αντιολισθητική επιφάνεια στην άλλη πλευρά: Το 
πατάκι διπλής όψης του χώρου αποσκευών με ακρι-
βείς διαστάσεις για τον χώρο αποσκευών προσφέρει 
σε ευαίσθητα, λερωμένα ή υγρά αντικείμενα μεταφο-
ράς τη σωστή επιφάνεια. Ένα ενσωματωμένο, αναδι-
πλούμενο προς τα έξω προστατευτικό πανί προστα-
τεύει το κατώφλι φόρτωσης κατά τη φόρτωση και την 
εκφόρτωση. Π

Το αντιολισθητικό ένθετο χώρου αποσκευών με 
ακριβείς διαστάσεις προστατεύει αξιόπιστα τον χώρο 
αποσκευών από ακαθαρσίες και υγρασία. Όταν δεν 
χρησιμοποιείται, μπορεί να τυλιχτεί και να αποθηκευ-
θεί εύκολα χωρίς να πιάνει χώρο. Διατίθεται για το 
T-Roc με μεταβλητό και διπλό δάπεδο φόρτωσης. Π

Το κάλυμμα χώρου αποσκευών με επιγραφή 
«T-ROC» είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και με διαστάσεις 
που ταιριάζουν ακριβώς στο T-Roc. Το χείλος ύψους 

ακαθαρσίες ενώ η ειδική μορφή του πατώματος περι-
ορίζει την ολίσθηση των αποσκευών. Διατίθεται για 
το T-Roc με μεταβλητό και διπλό δάπεδο φόρτωσης.

Π



Αυτά τα εντυπωσιακά καλύμματα για τα πεντάλ από ματ ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετούνται εύκολα και 
 αιελέτ ιατάυγγε ησωρτσίπε ςυοτ ήκιτηθσιλοιτνα η ώνε ,ςυοτ ήσαίδεχσ ςατητόιοπ ςήληψυ νητ εμ νυοζάισυοθνε 

πρόσφυση. Διατίθενται για μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG. Π

Τα υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια «Premium» με επιγραφή «T-ROC» από πυκνής ύφανσης βελουτέ 
και ανθεκτική στην τριβή πίσω επίστρωση, δεν ομορφαίνουν μόνο με τη λευκή περιμετρική λωρίδα τον χώρο 
ποδιών, αλλά και προστατεύουν από ακαθαρσίες. Π

Τα πατάκια «Optimat» με επιγραφή «T-ROC» στα εμπρός πατάκια, συνδυάζουν τις ιδιότητες που έχουν τα 
ελαστικά πατάκια με την κομψότητα που χαρακτηρίζει τα υφασμάτινα πατάκια. To περιμετρικό χείλος σχήματος 
«u» που διαθέτουν αυτά τα πατάκια διαστάσεων ακριβείας συλλέγει με ασφάλεια τους ρύπους και την υγρασία. 
Το ενσωματωμένο σύστημα στερέωσης καθώς και η αντιολισθητική επίστρωση στην πίσω πλευρά εμποδίζουν 
την ολίσθηση. Π

Το μεγάλης διάρκειας ζωής σετ πατάκια παντός καιρού με ακριβείς διαστάσεις και επιγραφή «T-ROC» δεν 

Το ενσωματωμένο σύστημα στερέωσης συνδέει τα μπροστινά πατάκια με το δάπεδο του οχήματος, έτσι ώστε 
να μη φεύγουν από τη θέση τους. Π

Η ανθεκτική μεμβράνη λωρίδας μαρσπιέ σε μαύρο/ασημί προστατεύει το κατώφλι των θυρών που κατα-
πονείται έντονα στην περιοχή επιβίβασης από γρατσουνιές και ζημιές. Έχει ακριβείς διαστάσεις και κολλιέται 
εύκολα. Ένα σετ αποτελείται από τέσσερις μεμβράνες για τα μπροστινά και τα πίσω μαρσπιέ των θυρών. Π

Σαν μια αόρατη ασπίδα, η διαφανής μεμβράνη προστασίας με διαστάσεις ακριβείας μπορεί να τοποθετηθεί 
στις πίσω βαμμένες περιοχές επιβίβασης. Για να ξενοιάσετε από γρατζουνιές και να συνεχίζετε να απολαμβάνετε 
για καιρό την επιβίβασή σας στο όχημα. Π

Το νέο T-Roc - Αξεσουάρ Volkswagen



Πρακτικό, άνετο και ευέλικτο: Το καινοτόμο σύστημα ταξιδιού και άνεσης που αποτελείται από διάφο-
ρα στοιχεία μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα και συμβάλλει σε ένα τακτοποιημένο και οργανωμένο εσωτε-
ρικό. Επίσης, οι επιβάτες στην πίσω σειρά καθισμάτων μπορούν να αποκτήσουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση 
σε μικροαντικείμενα. Το σύστημα αποτελείται από μία βάση στήριξης, η οποία στερεώνεται ανάμεσα στο προ-
σκέφαλο των μπροστινών καθισμάτων, μια βάση action camera και από προαιρετικά διαθέσιμα πρόσθετα στοι-
χεία. Αυτά περιλαμβάνουν για παράδειγμα μια φορητή κρεμάστρα ρούχων, ένα ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες, 
περιστρεφόμενες βάσεις για τάμπλετ για μοντέλα διαφόρων κατασκευαστών ή ένα ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο 
τραπέζι με ποτηροθήκες. Έτσι τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού γίνονται μια πραγματική απόλαυση 
ανέσεων. Μια βάση, πολλές δυνατότητες: όλα τα στοιχεία στερεώνονται στο βασικό στοιχείο και ανταλλάσσονται 
ευέλικτα μεταξύ τους. Π

Βασικός εξοπλισμός/T-Roc Discover Β Έκδοση T-Roc Advance Α Έκδοση T-Roc Experience Ε Προαιρετικός εξοπλισμός Π



| Τα παιδικά καθίσματα διατίθενται για κάθε ηλικία στο κατάλληλο μέγεθος. 
Επίσης αυτά εντυπωσιάζουν χάρη στην άνεση καθίσματος και τον απλό χειρισμό 

οδοτημένος Συνεργάτης Service της Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει για 
την πλήρη γκάμα. Το αντιολισθητικό προστατευτικό καθίσματος που καθαρίζεται 
εύκολα προσφέρει πρόσθετη προστασία για τα ευαίσθητα καθίσματα και αποτρέ-
πει την φθορά και τις ακαθαρσίες. Αποτελείται από ένα προστατευτικό για την 
πλάτη και ένα για την βάση του καθίσματος. Π

Αν δεν έχετε παραγγείλει το σύστημα φωνητικών εντολών μαζί με το ηχοσύ-
στημα «Composition Media» ή το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media», 
μπορείτε να το ενεργοποιήσετε μεταγενέστερα και θα μπορείτε να χειρίζεστε το 
τηλέφωνο, το ηχοσύστημα και ενδεχομένως την πλοήγηση με φωνητικές εντολές. 
Μετά την ενεργοποίηση, ειδοποιείστε με ηχητικό σήμα ότι οι εντολές σας λαμβά-
νονται και μέσω της οθόνης εμφανίζονται συνοπτικά οι χρήσιμες «εντολές». Π

Το νέο T-Roc - Αξεσουάρ Volkswagen 

Τα διαλείμματα για καφέ από τώρα και στο εξής δεν είναι απαραίτητο να γίνο-
νται στους σταθμούς εξυπηρέτησης, διότι με το κινητό σετ αυτοκινήτου Espresso 
«Volkswagen Edition» έχετε τη δική σας καφετέρια στο αυτοκίνητο. Στα διαλείμ-

τερικό του αυτοκινήτου και να απολαύσετε έναν φρέσκο Espresso. Στο σετ περι-
λαμβάνονται δύο ανθεκτικά στη θραύση φλιτζάνια Espresso, μια πετσέτα φαγητού, 

Π

Φαγητό στη σωστή θερμοκρασία στο αυτοκίνητο 
σε οποιεσδήποτε συνθήκες: το κουτί διατήρησης ψύ-
ξης και θερμότητας συνδέεται εύκολα μέσω της πρί-

λίτρων. Π



Ζάντες
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«Chester» Β

 «Corvara» Αξεσουάρ Volkswagen¹⁾ Π

 «Merano», Αξεσουάρ Volkswagen¹⁾ Π

 «Kulmbach» Ε

 «Kulmbach» Π

 
 

«Mayfield» Π

 
«Mayfield» Π

 
 

«Montego Bay» Π

«Grange Hill» Π

«Suzuka», Volkswagen R²⁾ Π



Το νέο T-Roc -Ζάντες

www.volkswagen.gr.

μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.gr.

Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.



απλό χρώμα Π

 απλό χρώμα B

απλό χρώμα Π

μεταλλικό χρώμα Π

μεταλλικό χρώμα Π

μεταλλικό χρώμα Π

μεταλλικό χρώμα Π

μεταλλικό χρώμα Π

μεταλλικό χρώμα Π

 μεταλλικό χρώμα Π

περλέ χρώμα Π

Οι εικόνες σε αυτές τις σελίδες απεικονίζουν το νέο T-Roc Advance με προαιρετικό εξοπλισμό.

Η διαθεσιμότητα των χρωμάτων και των συνδυασμών διαφοροποιείται ανάλογα με την έκδοση.

Χρώματα αμαξώματος και οροφής
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Το νέο T-Roc - Χρώματα αμαξώματος και οροφής

απλό χρώμα οροφής
απλό χρώμα οροφής

απλό χρώμα οροφής
μεταλλικό χρώμα οροφής 



Επενδύσεις καθισμάτων

 Μαύρο Titan EL B

Καφέ Black Oak/Ceramique FF Α

Χρυσό Kurkuma GJ Π

Μπλε Ravenna GK Π

Πορτοκαλί Energetic GL Π

Μαύρο Titan/Ceramique με κόκκινη ραφή JQ Π

Quarzit/Ceramique HR Π

 Πορτοκαλί Navel/Quarzit ΗY Π

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να απο-
δοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των χρωμάτων και των 
επενδύσεων καθισμάτων. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το βασικό 
κάθισμα, το οποίο μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχή-
μα από τα καθίσματα του προαιρετικού εξοπλισμού.
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Το νέο T-Roc - Επενδύσεις καθισμάτων

Καλώς ήλθατε 
στον κόσμο 
της Volkswagen

H εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολι-
σθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό 
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλε-
πτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτή-
σεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε στις 
εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της 
Volkswagen Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές 
σας δίνουν συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα 
ξεπεράσετε με άνεση ακόμα και πολύπλοκες καταστά-
σεις. Τα πολύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης περι-
λαμβάνουν ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, οικολο-
γική εκπαίδευση, με την οποία μαθαίνετε να 
εξοικονομείτε  με μια μικρή 
μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, έως και εκπαί-
δευση για σπορ οδήγηση. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.volkswagen-driving-experience.com.

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους 
εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι είναι 
δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις 
απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες 
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που εκ-
προσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Φρο-
ντίζουμε να μάθουμε πού θέλετε να πάτε και συνεπώς 
πού πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.

Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι 
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας, 
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με 
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από 
τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια 
οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια 
σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After Sales 
που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνη-
σης. Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο 
Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα 

τις διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα 
ξεχωριστά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακα-
λύψτε πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε 
στο Σπίτι της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή 
θαυμάστε πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμ-
βάνουν το Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Δια-
δρομή στο Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά 
τα βήματα της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμά-
στε τις εκτός δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε μια 
εκπαίδευση οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον πε-
ρίπατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις προ-
τάσεις των εστιατορίων. Ο κόσμος του Autostadt εί-
ναι ανοικτός για σας.

καύσιμα αποτελεσματικά,



www.volkswagen.gr

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο 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 

-αραχ νωτ ωγόλ ςιεσίλκοπα ςιτσ άροφα ιτ ,ό εΣ .ςησωπύτκε ςητ ήμγιτσ ητ άτακ ςαμ ήσεθάιδ 
κτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 

και TSI® είναι κατατεθέντα σήματα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του Ομίλου 
Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο 
παρόν έντυπο, αυτό δεν σημαίνει πως το σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη, γραπτή έγκριση της Volkswagen AG. 

Το νέο T-Roc
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