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První dojem se počítá.
Dvakrát.
Je obecně známo, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat dobrý
první dojem. T-Roc aplikuje tuto pravdu hned dvakrát. Nezáleží
proto, zda se rozhodnete pro T-Roc Sport nebo pro T-Roc Style –
první dojem, který se trvale zapíše do paměti, zanecháte totiž
v obou případech.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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Jedinečný dojem,
stejně jako vzhled.
Silný charakter se někdy projeví okamžitě. U vozu T-Roc k tomu postačí
pouze jediný pohled. Již čelní partie s mlhovými světlomety a statickými
světly pro přisvěcování zatáček v kruhovém tvaru je projevem velké
sebejistoty. U modelu T-Roc Sport pak mohou být na přání střecha,
A-sloupky karoserie a kryty vnějších zpětných zrcátek lakovány v černé
nebo červené barvě, která kontrastuje s barvou vozu. A každý další detail
ukazuje, že toto SUV má odvahu vydat se novou cestou.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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Exteriér
01 Velmi sportovní a výrazná jsou dynamicky tvarovaná zadní světla, díky nimž T-Roc působí impozantním
dojmem i při pohledu zezadu. U vozu T-Roc Sport mají tmavě červenou barvu a dále posilují jeho sebejistý
projev. Zadní světla využívají jako zdroj světla LED technologii, která šetří energii, má dlouhou životnost
a přispívá k dobré viditelnosti ve dne i v noci. SP
02 T-Roc Sport však upoutá pozornost i svým mimořádným designem čelní partie. Důvodem jsou kromě LED
světlometů také LED světla pro denní svícení v kruhovém tvaru, která jsou umístěna prominentně v předním
nárazníku nad mlhovými světlomety. Mezi paprsky 19" kol z lehké slitiny „Suzuka“ pak září červené brzdové
třmeny, které napovídají, že T-Roc v linii Sport v sobě skrývá spoustu radosti z jízdy, která čeká jen na to, až
dostane příležitost se projevit. SO

01

02
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Obdiv i výhled.
Na stisk tlačítka.
T-Roc na sebe díky svému výraznému vzhledu automaticky přitahuje
pohledy; na přání je však může nechat zabloudit také směrem vzhůru.
Panoramatické výklopné/posuvné střešní okno Vám po stisku tlačítka
otevře zcela novou perspektivu.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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Sebejistota vychází zevnitř.
Za volantem vozu T-Roc Sport Vám bude okamžitě jasné, že jeho vnější vzhled plný síly má
své opodstatnění. Osvětlení „Ambiente“, červené ozdobné švy a ušlechtilé aplikace chromu
projevují svou sportovní eleganci i v jeho interiéru. Navíc zaujme jeho bohatá nabídka
místa, stejně jako celá řada volitelných asistenčních systémů i možností připojení. Více
komfortu i bezpečnosti tak pocítí i ty nejsilnější povahy.

01–03 V interiéru prezentuje T-Roc Sport sportovní eleganci – černé čalounění
stropu, svislý panel palubní desky v šedém tónu „Caribou Grey“ nebo v červené
barvě „Flash“, obložení dveří v titanově černé barvě a osvětlení „Ambiente“ v barvě
červené. Díky němu vzniká uvnitř vozu velmi příjemná atmosféra a současně je
usnadněna orientace za tmy. Sportovně komfortní sedadla pro řidiče a spolujezdce, čalouněná látkou „Gem“ v kombinaci titanově černé a šedé „Ceramique“,
jsou stejně jako koberce zdobené červenými odsazenými švy a zajišťují dobré
boční držení těla. Díky integrované bederní opěrce s manuálním nastavením navíc
poskytují oporu páteři. K navození pocitů automobilového sportu přispívají rovněž
pedály s povrchem z hliníku. SP

01
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Sebevědomí dostalo
svou podobu.
T-Roc provokuje svým vzhledem. Dominantním prvkem je výrazný
C-sloupek a zářící chromovaná lišta, která zdůrazňuje prodlouženou
linii střechy evokující tvary kupé. U vozu T-Roc Style se navíc můžete
postarat o to, že na Vás spočine ještě více pohledů. Sami se totiž rozhodnete, jakou barvou střechy, A-sloupků a krytů vnějších zpětných
zrcátek se budete s Vaším vozem T-Roc Style na veřejnosti prezentovat.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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Exteriér

03

01 K markantnímu designu zadní partie vozu T-Roc Style přispívá mimo jiné
výrazný difuzor s lemem, který vozu propůjčuje robustní vzhled. S ním kontrastují
chromované lichoběžníkové lemy výfuků, jež působí jak dynamickým, tak elegantním dojmem a umocňují decentní charakter vozu. Výrazně modelované hrany pak
zdůrazňují sebejistý projev zádi crossover modelu, zatímco zadní světla jsou tvarována v souladu s horizontálním vedením linií. ST
02 Svým osobitým stylem dodáte Vašemu vozu T-Roc Style jedinečný charakter.
Zvolíte-li dvoubarevné lakování, můžete se u barvy karoserie rozhodnout pro
další barevný odstín, který bude použit pro lak střechy, vnějších zpětných zrcátek
a A-sloupku karoserie. Paleta barev zahrnuje černou, bílou „Pure“, hnědou metalízu „Black Oak“ a červenou „Flash“ a otevírá Vám tak spoustu možných kombinací. Osvětlení vozu T-Roc Style pak zajistí, že budete lépe vidět i lépe viditelní –
světly pro denní svícení v předním nárazníku v kruhovém tvaru navíc okouzlíte již
při denním světle. ST

02

03 Leštěná 17" kola z lehké slitiny „Mayfield“ dodávají vozu T-Roc Style nejenom
výrazný vzhled, ale vytvářejí také prostor pro uplatnění Vašeho vlastního vkusu –
můžete se u nich totiž rozhodnout pro jednu z pěti nabízených barev. Společně
s dvoubarevným lakováním tak máte spoustu možností, jak vytvořit model T-Roc
Style přesně podle Vašich představ. ST

01
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Přizpůsobí se,
pouze když chcete.
V interiéru pokračuje T-Roc Style důsledně v tom, co začíná na jeho
exteriéru – v individuálním vzhledu až do nejmenšího detailu. Nechte
proto své touze po spolurozhodování volný průběh. Zajistíte tak, že Váš
T-Roc Style bude věrným obrazem Vašeho osobního vkusu.

01 Posaďte se na pohodlná komfortní sedadla se speciálními dvoubarevnými
potahy „Track 4“ s osazenými švy ve žluté barvě „Kurkuma“. V průběhu jízdy
můžete pohodlně telefonovat nebo si ze svého chytrého mobilního telefonu
můžete prostřednictvím infotainment systému „Discover Media“ s paketem
„Connectivity“ přehrát Vaši oblíbenou hudbu. Osvětlení „Ambiente“ v bílé barvě
s osvětlenými dekoračními lištami, čtecími lampičkami vpředu i vzadu a s osvětlením prostoru pro nohy zajistí v interiéru při nočních jízdách mimořádnou
atmosféru. Volant i hlavice řadicí páky jsou u vozu T-Roc Style potažené vysoce
kvalitní kůží a velmi dobře padnou do ruky. SO

01
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02

03

02 – 04 Sami můžete rozhodnout, v jaké barvě bude svislý designový panel
palubní desky – paleta zahrnuje matně hnědou „Black Oak“, matně modrou
„Ravenna“, matně oranžovou „Energetic“ nebo matně žlutou „Kurkuma“. Vámi
vybraná barva pak bude použita také na bočních dekorech a krytech středové
konzoly. S ní budou sladěné rovněž díly čalounění na střední části sedadel, které
tak vytvoří působivé akcenty. ST

04
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T-Roc

01

02

01 T-Roc je spojením touhy po extravaganci s komfortem, na který si velmi rychle zvyknete. Již od linie Design
může být toto kompaktní SUV vybavené klimatizací s manuálním ovládáním „Air Care Climatronic“. Tu oceníte
v letních vedrech jak ve městě, tak i při jízdě po sálající silnici mimo rezidenční oblasti. SP ST
02 Funkce personalizace je užitečná zejména v případě, že automobil využívá více řidičů. Díky ní může být do
paměti uloženo individuální nastavení například asistenčních systémů, infotainmentu nebo klimatizace. S
03 T-Roc Vám díky komfortní a prostorné koncepci interiéru nabízí spoustu místa pro rozvoj Vaší osobnosti.
Jeho vysoce kvalitní výbava potěší také Vaše spolucestující. Součástí základní výbavy jsou např. komfortní
sedadla s látkovými potahy v dezénu „Basket“ a rovněž celá řada úložných a odkládacích prostor, které jsou
citlivě zakomponovány do sportovní designové koncepce. Přístrojová deska a dekorační lišty jsou vyvedeny
v elegantní matné černé perleti „Deep“. S

03
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Orientujte se vždy.
Nejenom na ostatní.
Můžete jít vlastní cestou – a nyní můžete vlastní cestou dokonce jet.
Zajistí to T-Roc s inovativními možnostmi připojení a jedinečnou
multimediální výbavou, jako jsou např. služby online Car-Net nebo
digitální panel Digital Cockpit, který se dodává na přání. Můžete se tak
těšit na zážitek z jízdy, který přesně odpovídá Vašim představám.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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Konektivita
T-Roc nepředbíhá dobu pouze svým designem. Díky svým inovativním možnostem
připojení je na nejvyšší úrovni také z hlediska použitých technologií. Nezáleží na tom,
zda svůj chytrý mobilní telefon chcete jen nabíjet nebo jej chcete integrovat do
sítě automobilu – ve voze T-Roc je připojení mobilních přístrojů velmi jednoduché.

03

05

04

02

také možnost programování nezávislého topení, a to zcela jednoduše buď prostřednictvím aplikace Car-Net, nebo přes portál Car-Net. SP
01 Telefonní rozhraní „Comfort“ umožňuje pohodlné telefonování v průběhu
jízdy. Mimořádně praktická je také integrovaná odkládací přihrádka s indukční
vazbou na vnější anténu vozu a s možností indukčního nabíjení. Handsfree sada
má vynikající kvalitu přijímaného signálu a lze ji pohodlně ovládat pomocí multifunkčního displeje palubního počítače, multifunkčního volantu nebo pomocí
dotykového displeje rádia. Rozhraní „Comfort“ je navíc vybaveno dalším USB
portem pro připojení externích zařízení. SO

01
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02 O Vaši bezpečnost je dobře postaráno. Po uzavření separátní smlouvy se společností Volkswagen AG budete mít v rámci služeb Car-Net „Security & Service“¹⁾
přehled o důležitých datech a funkcích Vašeho vozu Volkswagen. Ať už se jedná
o plánování servisní prohlídky, přístup k aktuálnímu stavu počítadla kilometrů,
informaci o stavu paliva v nádrži nebo o službu tísňového volání. V nejrůznějších
situacích Vás podporuje celá řada digitálních asistentů. Mimořádně komfortní je

03 Rozšiřuje možnosti kabiny Vašeho vozu: Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect²⁾ v sobě sdružuje tři inovativní technologie – kromě CarPlay™ od Apple
a Android Auto™ od společnosti Google také MirrorLink®, které umožňují paralelní
zobrazení displeje Vašeho chytrého mobilního telefonu na dotykovém displeji
infotainment systému a nabízejí Vám další užitečné a zábavní funkce. SO
04 Lepší orientace a aktuálnější informace: Po uzavření separátní smlouvy se
společností Volkswagen AG máte k dispozici paket služeb Car-Net „Guide &
Inform“¹⁾, který můžete využívat prostřednictvím navigačního systému „Discover
Media“, jenž je součástí výbavy na přání. Kromě inteligentních dopravních informací, poskytovaných téměř v reálném čase, můžete využívat také praktické služby,
jako vyhledávání cílů online, vyhledávání parkovacích míst nebo import destinace
online. Otevírají se Vám tak nové možnosti využití výhod internetu při jízdě. SO

05 Ve Vašem automobilu je možné aktivovat wifi síť.
V případě, že se společností Volkswagen AG uzavřete
separátní smlouvu, můžete využívat výhody, které
přinášejí mobilní služby online Car-Net¹⁾. Wifi hotspot
pro neomezený přístup k internetu³⁾ ve Vašem voze
Volkswagen vytvoří přístupový bod CarStick LTE,
který Vám v kombinaci s navigačním systémem
„Discover Media“ zajistí online připojení. Protože
CarStick LTE obsahuje vlastní SIM kartu (SIM karta
není součástí dodávky), lze mobilní služby online
Car-Net využívat nezávisle na Vašem chytrém mobilním telefonu, u kterého byste jinak museli aktivovat
funkci wifi hotspotu (tethering). SO

1) Pro využívání služeb Car-Net je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, k němuž
se přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla. Dále je nutné uzavřít separátní smlouvu se společností
Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů
po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Při pozdější registraci se zkracuje doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány. Využívání mobilních služeb online
Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo
„Discover Pro“, které jsou součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení umožňující přístup k internetu (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi hotspot.
Alternativně je možné ve spojení s navigačním systémem „Discover Pro“ využít kombinaci funkce telefonního rozhraní „Business“ a chytrého mobilního telefonu s podporou Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo
SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. V kombinaci s navigačním systémem „Discover
Media“, jenž je součástí výbavy na přání, lze také využít přístupový bod CarStick LTE, který rovněž může
zajistit bezproblémový přístup k internetu pro Váš navigační systém a v automobilu může vytvořit wifi
hotspot. Mobilní služby online Car-Net jsou přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy
mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle
platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat
dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online Car-Net se z důvodu velkého
objemu přenášených dat důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za
datové přenosy. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích lišit. Uvedené služby se uzavírají
na dobu určitou a jejich obsah se v průběhu trvání smlouvy může měnit. Pro využívání bezplatné aplikace
We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s operačním systémem iOS nebo Android a SIM kartou, jež
podporuje datové přenosy a ke které je uzavřená stávající nebo separátní smlouva mezi Vámi a mobilním
operátorem. Bližší informace o mobilních službách online Car-Net získáte na internetové adrese
www.connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace
o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
2) Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect zahrnuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™
a MirrorLink®. Podpora jednotlivých technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou využívány.
Rozhraní Car-Net App-Connect v současnosti podporuje již mnoho modelů chytrých mobilních telefonů.
Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění široké podpory a zrychlení implementace technologie Car-Net App-Connect. Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na adrese www.volkswagen.de/mobiltelefon.
3) V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při odesílání a příjmu dat
z internetu (zejména v zahraničí) vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Originální příslušenství
Volkswagen® proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za
datové přenosy. Více informací o využívání mobilních zařízení a systému Car-Net najdete v palubní literatuře Vašeho vozu Volkswagen.
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02 Hudba s výraznými basy je mnohem více strhující. Audiosystém „beats“, jenž
je součástí výbavy na přání, zahrnuje 6 reproduktorů a subwoofer, a je tak zárukou
vynikajícího zvuku i působivé interpretace basů. Signál pro všechny reproduktory
zajišťuje 8kanálový zesilovač s výkonem 300 wattů. Ovládacím centrem systému
je rádio nebo navigační systém, jehož displej Vás po zapnutí přivítá logem „beats“.

Multimédia

SO

Multimédia, která přinášejí radost. Díky volitelnému digitálnímu panelu Digital Cockpit a navigačnímu
systému „Discover Media“ nejenom spolehlivě dorazíte do cíle Vaší cesty, ale budete přitom mít i dobrou náladu.

02

03 Na volitelném digitálním panelu Digital Cockpit může být zobrazeno více
informací než jen klasický tachometr. Například detailní jízdní data nebo grafické
zobrazení Vašich asistenčních systémů. V kombinaci s navigačním systémem si
pak můžete nechat přímo před sebou zobrazit v maximální velikosti navigační
mapu – komfortní funkce, kterou velmi oceníte. SP
04 Rádio „Composition Media“ s barevným dotykovým TFT displejem s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců) a se senzorem přiblížení je vybaveno CD přehrávačem
s podporou formátů MP3 a WMA, slotem na SD kartu, USB portem a možností
připojení mobilního telefonu přes protokol bluetooth. Šest reproduktorů a výkon
4x 20 wattů jsou zárukou multimediálního zážitku. S

03

01

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
Sériová výbava T-Roc S Sériová výbava T-Roc Sport SP Sériová výbava T-Roc Style ST Výbava za příplatek SO

01 Navigační systém „Discover Media“ pro rádio
„Composition Media“¹⁾ je vybaven barevným dotykovým TFT displejem se senzorem přiblížení, úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců), CD přehrávačem s podporou
formátů MP3, AAC a WMA a šesti reproduktory.
Navíc disponuje dvěma sloty na SD karty, USB portem a možností připojení mobilního telefonu prostřednictvím protokolu bluetooth. Systém je vybaven
rozpoznáváním dopravních značek a navigačními
mapami pro celou Evropu. Díky službám Car-Net¹⁾
budete mít po uzavření separátní smlouvy se společností Volkswagen AG na Vašich cestách dobrý přístup
k internetu. Rychlé a jednoduché připojení k internetu pro Váš navigační systém „Discover Media“
může zajistit také přístupový bod CarStick LTE. Služby
Car-Net pak můžete využívat velmi efektivně. SO

04

05 Rádio „Composition Colour“²⁾ s barevným dotykovým TFT displejem s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce) je vybaveno až šesti reproduktory, dvěma USB konektory typu C, rozhraním bluetooth pro připojení mobilního telefonu a jeho výkon
je 4x 20 wattů.
1) Pro využívání služeb Car-Net je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, k němuž
se přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla. Dále je nutné uzavřít separátní smlouvu se společností
Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů
po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Při pozdější registraci se zkracuje doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány. Využívání mobilních služeb online
Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo
„Discover Pro“, které jsou součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení umožňující přístup k internetu (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi hotspot.
Alternativně je možné ve spojení s navigačním systémem „Discover Pro“ využít kombinaci funkce telefonního rozhraní „Business“ a chytrého mobilního telefonu s podporou Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo
SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. V kombinaci s navigačním systémem „Discover
Media“, jenž je součástí výbavy na přání, lze také využít přístupový bod CarStick LTE, který rovněž může
zajistit bezproblémový přístup k internetu pro Váš navigační systém a v automobilu může vytvořit wifi
hotspot. Mobilní služby online Car-Net jsou přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy
mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle
platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat
dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online Car-Net se z důvodu velkého
objemu přenášených dat důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za
datové přenosy. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích lišit. Uvedené služby se uzavírají
na dobu určitou a jejich obsah se v průběhu trvání smlouvy může měnit. Pro využívání bezplatné aplikace
We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s operačním systémem iOS nebo Android a SIM kartou, jež
podporuje datové přenosy a ke které je uzavřená stávající nebo separátní smlouva mezi Vámi a mobilním
operátorem. Bližší informace o mobilních službách online Car-Net získáte na internetové adrese
www.connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace
o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
2) Není v nabídce pro Českou republiku.

Informace o odchylkách specifických pro Českou republiku získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
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Drží se v jízdním pruhu.
Vybočuje však z davu.
Sebevědomí je u vozu T-Roc již součástí sériové výbavy – lze jej totiž vybavit
celou řadou asistenčních systémů. Nezáleží tedy na tom, zda jedete v dopravní
zácpě nebo ve městě – ve voze T-Roc jste připraveni na téměř každou situaci,
a to i v případě, že opustíte běžné cesty.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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Asistenční systémy
04

06

05

04 Asistent nouzového brzdění „Front Assist“ s rozpoznáváním chodců může v případě hrozící kolize s vpředu
jedoucím vozidlem zmírnit její následky nebo v ideálním případě srážce zcela zabrání.¹⁾ Systém dokáže rozpoznat chodce a automobily v jízdní dráze a včas před nimi varuje řidiče. Jestliže řidič na varování nereaguje, systém začne automobil nouzově brzdit.¹⁾ S

01

01 Systém proaktivní ochrany cestujících rozpozná potenciálně nebezpečné jízdní situace.¹⁾ Automaticky
zajistí preventivní napnutí bezpečnostních pásů na předních místech a pro zajištění optimálního účinku
airbagů zavře okna i posuvné střešní okno.¹⁾ SO

05 Systém ParkPilot Vás prostřednictvím akustických a optických signálů varuje před překážkami před i za
vozidlem.¹⁾ Parkovací asistent „Park Assist“ dokáže rozpoznat podélná i příčná parkovací místa a při parkování
do nich automaticky přebírá ovládání volantu. Z podélných parkovacích míst dokáže následně samostatně
vyjet. Na řidiče zbývá pouze ovládání pedálů spojky, plynu a brzdy a pozorné sledování okolí vozidla.¹⁾ SO

02 Ještě více komfortu ve váznoucí dopravě: Asistent pro jízdu v koloně umožňuje komfortní ovládání vozu
při popojíždění v dopravní zácpě a eliminuje riziko nehod typických pro váznoucí dopravu.¹⁾ Systém udržuje
vozidlo v jízdním pruhu a automaticky ovládá plyn a brzdy.¹⁾ Asistent pro jízdu v koloně je součástí paketu
asistenčních systémů „Plus“. SO

06 „Blind spot“ senzor Vás v průběhu jízdy prostřednictvím LED signalizace v příslušném vnějším zpětném
zrcátku varuje před automobily, které se nacházejí v tzv. „mrtvém úhlu“.¹⁾ Asistent pro „vyparkování“ monitoruje při couvání z řady stojících vozidel prostor za Vaším vozem a varuje Vás před vozidly blížícími se v příčném
směru.¹⁾ SO

03 Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane Assist“ od rychlosti 65 km/h rozpozná situaci, kdy
vozidlo neúmyslně opouští vyznačený jízdní pruh¹⁾, a prostřednictvím protipohybu řízení vrátí pozornost řidiče
k dění na vozovce.¹⁾, ²⁾ S
02

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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03

07

07 Dveře zavazadlového prostoru s elektrickým ovládáním je možné otevřít z místa řidiče nebo pohodlně
pomocí dálkového ovládání. Výšku otevření dveří lze jednoduše nastavit a předejít tak nárazu v místech s nízkým stropem. Jakmile je vše naloženo, stačí pouze stisknout tlačítko na dveřích zavazadlového prostoru, které
se následně automaticky samy zavřou. SO
(Bez vyobrazení.) Zamykací a startovací systém „Keyless Access“ bez přímého použití klíčku Vám přináší nejvyšší komfort. Sofistikované technologie dálkového přenosu signálu a zabezpečení umožňují otevření i zavření
vozu bez aktivního použití klíčku. Rovněž pro nastartování a vypnutí motoru postačí pouhý stisk tlačítka. SO
(Bez vyobrazení.) Zpětná kamera Vám pomáhá při couvání.¹⁾ Obraz z kamery, který je přenášen na displej rádia
nebo navigačního systému, ukazuje prostor za vozem. SO
1) V rámci možností daných systémem.
2) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.
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Podvozek & převodovky

02

S progresivním
řízením

Bez progresivního
řízení

01

01 Díky volbě jízdního profilu, která se dodává na přání, máte vždy k dispozici vhodný jízdní mód. Vybírat
můžete z nastavení Normal, Eco, Sport, Comfort nebo Individual. Zvolenému nastavení se pak přizpůsobí
naladění motoru a převodovky, stejně jako chování vybraných asistenčních systémů. Nastavení Individual Vám
umožňuje detailní úpravu jednotlivých parametrů, které tak můžete modifikovat podle svých představ. SO
02 Povrch, na kterém jedete, se může změnit, Vaši radost z jízdy to však neovlivní. Rozhodnete-li se pro model
T-Roc s pohonem všech kol 4MOTION, můžete prostřednictvím systému 4MOTION Active Control aktivovat
jízdní profily, které jsou přizpůsobené různým podmínkám povrchu vozovky. Na výběr máte možnosti Sníh,
Offroad a Offroad Individual. Systém pohodlně řídíte pomocí ovladače s funkcí otočení a stisknutí. V módu
Onroad pak můžete nastavit další jízdní profily, jako například úsporný mód Eco nebo dynamický mód Sport.

03

03 Progresivní řízení modelu T-Roc Sport umožňuje lepší kontrolu nad vozem
při sportovním způsobu jízdy a zajišťuje další komfort při každodenním využití.
Progresivní převodový poměr řízení redukuje velikost úhlu natočení volantu např.
během parkování a současně zlepšuje jízdní dynamiku díky přímé odezvě na
pohyby volantu při jízdě úzkými serpentinami. SP SO

SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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Paket „beats“

Designový paket „Black“
01 Díky paketu „beats“ přenesete rytmus Vašeho
života na silnici. Již při prvním pohledu upoutají
pozornost červené detaily na krytech vnějších zpětných zrcátek a fólie na C-sloupkách karoserie. K dalším atraktivním prvkům patří logo Volkswagen
s lemem v červené barvě a vyobrazená 18" kola
z lehké slitiny „Montego Bay“ nebo 17“ kola z lehké
slitiny „Mayfield“. V interiéru Vás pak přivítají nástupní prahové lišty s nápisem „beats“ a svislý panel
palubní desky v dominantní červené barvě. Srdcem
tohoto paketu je audiosystém „beats“ s výkonem
300 wattů. Prostřednictvím rádia „Composition
Media“ lze přistupovat k bohaté nabídce skladeb
od Apple Music, kterou máte po dobu 6 měsíců
zdarma¹⁾. SO
1) Platí pouze pro individuální členství; 3 měsíce bezplatného využívání
platí pro stávající členství; nelze kombinovat s dalšími nabídkami
a akcemi; po uplynutí doby bezplatného poskytování přístupu se
členství automaticky prodlužuje. Kód poukazu je platný po dobu
12 měsíců. Kód poukazu není určen k dalšímu prodeji, nemá žádnou
aktuální hodnotu a v případě odcizení za něj nebude vyplacena
finanční náhrada. Platí pouze pro Apple Music na území Německa.
Je nutné mít zřízený účet na serveru iTunes. Platí smluvní podmínky
služeb Apple Media Services, které jsou pro specifické podmínky
jednotlivých zemí a jsou k dispozici na adrese https://www.apple.
com/legal/internet-services/itunes. Pro uplatnění kódu musíte být
starší než 13 let a Vaše bydliště musí být v zemi, ve které je možný
přístup k obchodu, ve kterém chcete kód uplatnit. K využívání jsou
nutné kompatibilní produkty a služby. Apple Music je registrovanou
značkou společnosti Apple Inc. Apple není účastníkem ani sponzorem této reklamní kampaně.

01

02

02 Designový paket „Black“ okouzlí svým exkluzivním vzhledem: Od 18“ kol z lehké slitiny „Grange Hill“,
přes vnější zpětná zrcátka a podélné střešní nosníky,
až po koncovky výfuků: celá řada atraktivních prvků
je vyvedena v barvě, kterou má paket ve svém názvu.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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V černé barvě jsou i lišty na bocích vozu. V interiéru je
pak svislý panel palubní desky v provedení „Black
Glossy“. A abyste vždy přijeli suverénním způsobem,
máte v rámci paketu k dispozici systém ParkPilot. SO
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R-Line
Mohutný nárazník lakovaný v barvě vozu, dynamicky tvarované vstupy vzduchu a logo
„R-Line“ na mřížce chladiče: Jediný pohled na čelní partii vozu T-Roc s paketem
R-Line postačí k tomu, aby Vám bylo jasné, jak vypadá ryzí sportovní temperament.
A ten, kdo jej chce vidět v ještě lepší podobě, se rozhodne pro volitelná 19" kola
z lehké slitiny „Suzuka“ lakovaná v barvě „Dark Graphite“ s leštěným povrchem.

Všechny zde uvedené výbavy jsou součástí nabídky firmy Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
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01

01 18" kola z lehké slitiny „Sebring“ v šedé metalíze s pneumatikami 215/50 R 18 jsou završením Vašeho sportovního vzhledu.

SO

02 T-Roc s paketem R-Line projevuje svou sebejistotu, a to z každé perspektivy. Výrazné doplňkové díly na dveřích, lakované v barvě vozu,
dále umocňují jeho sportovní projev. Markantními detaily při pohledu zezadu jsou pak tmavě červená LED zadní světla a zadní nárazník,
který je v celé ploše rovněž lakovaný v barvě vozu. SO

02
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03 Interiér vozu T-Roc s paketem R-Line zaujme svou sportovní elegancí, která je
dotažena až do nejmenšího detailu. Exkluzivní atmosféru zajistí sportovní multifunkční volant v kůži s logem „R-Line“ a ozdobnými švy v šedé barvě „Kristall“,
stejně jako celá řada výjimečných designových detailů. Mezi ně patří například
stylová manžeta řadicí páky v kůži, pedály v provedení z ušlechtilé oceli, koberce
s ozdobnými švy v šedé barvě „Kristall“ a v neposlední řadě také logo „R-Line“ na
úvodní obrazovce infotainment systému. SO

04

04 Výjimečným designovým prvkem paketu R-Line jsou sportovně komfortní
sedadla s látkovými potahy v provedení „Carbon Flag“. Nápadnými akcenty jsou
vnitřní plochy zvýšených boků, které jsou čalouněny látkou z mikrovlákna „San
Remo“. V horní části opěradel předních sedadel pak vynikají vyšitá loga „R-Line“,
jež jsou dalším projevem sebejistoty. Opěrky hlavy, boční plochy sedadel a střední
plocha zadního sedadla jsou – stejně jako střední loketní opěrka a části obložení
dveří – čalouněny umělou kůží. Vrcholem, který zajišťuje jedinečnou atmosféru,
je pak černé čalounění stropu. SO

05

05 Nastupte si, prosím. Nástupní prahové lišty s nápisem „R-Line“ představují
pozvání, kterému lze jen velmi obtížně odolat. SO

03
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Originální
příslušenství
Volkswagen®

03 Nástupní prahové lišty z vysoce kvalitního hliníku
s nápisem „T-ROC“ chrání exponovaný prostor prahů
a současně představují jedinečný designový prvek.
Sada zahrnuje dvě lišty pro prahy obou předních dveří.
SO

04 Zatmavená zadní světla s LED technologií „Black
Line“ Volkswagen Original se postarají o ještě sportovnější a exkluzivnější dojem, kterým působí zadní
partie. SO

02

04

05 Dokonalá ochrana a luxusní vzhled – ochrana
nákladové hrany se vzhledem ušlechtilé oceli s kartáčovanou povrchovou úpravou je tvarově přesně přizpůsobená, chrání nárazník před poškozením při
nakládání i vykládání zavazadel a navíc zvyšuje jeho
vizuální hodnotu. Její instalace je velmi snadná, pouze
se rychle nalepí na horní plochu nárazníku. SO
Originální příslušenství Volkswagen® je určeno pro německý trh.
O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen.

01 | 02 Originální příslušenství Volkswagen® ještě více posílí terénní charakter
vozu T-Roc. Prahová lišta s nástupními schůdky s protiskluzovým povrchem ze
stříbrně eloxovaného hliníku profiluje jeho vzhled a dále umocní robustní dojem,
kterým působí. Sílu, kterou T-Roc vyzařuje ze své zadní partie, zesílí ochranná
lišta dveří zavazadlového prostoru, která je atraktivní a současně praktická. SO

01
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06

07
09

06 Ať už je důvodem přívěs pro motorový člun, přívěs pro transport motocyklu nebo pouze další místo,
k tomu, abyste mohli připojit přívěs, potřebujete tažné zařízení, které se dodává jako pevné, nebo jako odnímatelné. Třináctipólová elektrická sada zajišťuje elektrické připojení přívěsu i jeho provoz a současně podporuje parkovací asistenční systém a stabilizaci jízdní soupravy. SO

09 Příčníky představují systémovou základnu pro všechny střešní nástavby. Jsou lehké, stabilní a lze je rychle
připevnit k podélným střešním nosníkům. Díky bezpečnostním uzávěrům jsou spolehlivě chráněny proti odcizení a Vy jste tak ušetřeni nepříjemných překvapení. SO

07 Díky nosiči jízdního kola můžete na střeše Vašeho vozu T-Roc bezpečným způsobem přepravovat Váš
bicykl ve stabilní svislé poloze. Jízdní kolo díky samonastavitelným podpěrám a držáku rámu kola automaticky
drží ve vertikální poloze. Inovativní otočná upínací hlavice s omezovačem utahovacího momentu zajistí komfortní upnutí rámu kola. Pro rovnoměrné rozložení upínací síly a ochranu rámu kola je držák opatřen poddajným polstrováním s velkou plochou. Nosič byl testován ve zkouškách City-Crash-Plus. SO

10 Stabilní střešní box z vysoce kvalitního černého leštěného plastu je uzamykatelný a díky rychloupínacímu
mechanismu se snadno upevňuje k příčníkům. Box lze otevřít jak ze strany řidiče, tak i spolujezdce a díky velkému úhlu otevření umožňuje snadné nakládání i vykládání přepravovaných předmětů. Střešní boxy se dodávají
v objemech 340 a 460 litrů. SO
11 Držák lyží a snowboardů „Komfort“ umožňuje pohodlnou a bezpečnou přepravu až šesti párů lyží, resp.
čtyř snowboardových prken. Lehký systém z eloxovaných hliníkových profilů umožňuje díky praktické možnosti
vysunutí snadné nakládání i vykládání. Mimořádně velká otevírací tlačítka pak usnadňují ovládání nosiče i v silných rukavicích. Nosič je samozřejmě uzamykatelný. SO

08 Nosič jízdních kol „Premium“ byl speciálně vyvinutý pro transport dvou jízdních kol, resp. elektrokol,
a zaujme zejména inovativním způsobem instalace. Nosič se automaticky upevňuje na kouli tažného zařízení
jednoduchým sklopením nosných ramen. Je velmi lehký a jeho světla mají atraktivní design. Inovativní odnímatelné držáky rámů kol s pojistkou proti odcizení zajišťují velmi snadné upevnění kol na nosiči v požadované
pozici. Po sešlápnutí aretačního pedálu lze nosič sklopit velmi daleko od automobilu (maximální úhel sklopení
je 90°) a zajistit tak i u vozů s velkými zadními výklopnými dveřmi bezproblémový přístup do zavazadlového
prostoru. Nosič lze v případě, že není potřebný, kompletně složit do kompaktního tvaru a uložit do prohlubně
pro rezervní kolo v zavazadlovém prostoru. Zajímavým detailem nosiče jízdních kol „Premium“ je originální
panel pro upevnění poznávací značky s nápisem „Volkswagen“. K nosiči se na přání dodávají také transportní
tašky, které jej chrání před poškozením, a nájezdové lišty, které usnadňují nakládání těžkých jízdních kol. SO

08
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12 Pevná síť na zavazadla je ideální pro zajištění
malých a středně velkých předmětů proti pohybu.
Síť se upevňuje pomocí závěsů k sériovým úchytným
okům v zavazadlovém prostoru. SO
13 Měkký a šetrný velur na lícové straně a robustní
protiskluzové plastové nopy na rubu. Oboustranný
koberec do zavazadlového prostoru je přesně přizpůsobený jeho tvarům a pro každý transport choulostivých, znečištěných nebo mokrých předmětů má
připravený vhodný povrch. Integrovaná ochrana
nákladové hrany ji po vyklopení chrání při nakládání
a vykládání zavazadel. SO

12

14

14 Pěnová vložka do zavazadlového prostoru s protiskluzovým povrchem je přesně přizpůsobená jeho
tvarům a spolehlivě jej chrání před znečištěním
a vlhkostí. Není-li potřebná, lze ji srolovat do kompaktního tvaru a uložit. Dodává se pro T-Roc s variabilní i nízkou podlahou zavazadlového prostoru. SO
15 Plastová vložka do zavazadlového prostoru
s nápisem „T-ROC“ je lehká, pružná a tvarově i rozměrově přesně přizpůsobená vozu T-Roc. Její cca čtyři
centimetry vysoký okraj chrání zavazadlový prostor
před znečištěním a kosočtverečný vzor na jejím
povrchu brání pohybu zavazadel za jízdy. Dodává
se pro T-Roc s variabilní i nízkou podlahou zavazadlového prostoru. SO

13

19

21

18

20

22

15

16 Zbavte se nepříjemného přehřívání interiéru v horkých dnech a užívejte si
čerstvý cirkulující vzduch. Deflektory, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitního
recyklovatelného akrylátu, se lehce udržují v čistotě, jsou odolné proti UV záření
a stabilní při průjezdu automyčkou. Jejich montáž je velmi snadná – pouze se
nasunou na rám dveří. Dodávají se pro okna předních i zadních dveří. SO

17 Vysoce kvalitní textilní koberce „Premium“ s nápisem „T-ROC“ jsou vyrobené z odolného hustě tkaného
veluru s oděruvzdorným protiskluzovým povrchem a doplněné ozdobným bílým lemem. Zkrášlují prostor pro
nohy a chrání jej před znečištěním. SO

16
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17

20 Prostor pro nohy bude v každém ročním období čistý: Tvarově přesná sada celoročních koberců s nápisem
„T-ROC“ na předních místech chrání podlahu před znečištěním a vlhkostí. Celoroční koberce tlumí hluk a lze je
100% recyklovat. Díky integrovanému systému upevnění v podlaze vozu jsou přední koberce zajištěny proti
pohybu. SO

18 Textilní koberce „Optimat“ kombinují vlastnosti pryžových koberců s elegancí koberců textilních. Jsou
přesně přizpůsobené tvarům podlahy. Jejich zvýšený okraj spolehlivě zadrží nečistoty i vlhkost na jejich ploše.
Díky integrovanému systému upevnění v podlaze vozu a protiskluzovému povrchu rubové strany jsou koberce
spolehlivě zajištěny proti pohybu. Levý přední koberec je opatřen nápisem „T-ROC“. SO

21 Robustní ochranné fólie na nástupní prahy v černo-stříbrné kombinaci chrání exponovaný lak prahů před
poškrábáním i jiným poškozením. Rozměrově přesné fólie se jen jednoduše nalepí. Sada zahrnuje čtyři
ochranné fólie pro prahy předních a zadních dveří. SO

19 Sada krytů pedálů z ušlechtilé oceli s kartáčovanou úpravou potěší svým vysoce kvalitním designem, protiskluzový povrch je pak zárukou jistoty při ovládání vozu. Instalace krytů pedálů je velmi snadná. Sada se dodává
pro vozy s manuální převodovkou i s převodovkou DSG. SO

22 Transparentní ochranné fólie na nástupní prahy chrání prahy zadních dveří a působí jako neviditelná
ochrana laku před poškrábáním i jiným poškozením. Rozměrově přesné fólie se jen jednoduše nalepí. Vy si tak
můžete při nastupování dlouho užívat radost. SO
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23 – 27 Praktický, komfortní a flexibilní: Inovativní modulární cestovní a komfortní systém otevírá široké
spektrum možností. Přispívá k uklizenému a přehledně uspořádanému interiéru. Věci, které jsou pro cestující
na zadních místech důležité, jsou navíc vždy v dosahu, resp. je lze snadno ovládat. Systém se skládá ze základního modulu, který se upevňuje na nosnou konstrukci opěrek hlavy předních sedadel, a různých doplňkových
modulů, které lze objednat zvlášť. Mezi ně patří například přenosné ramínko na šaty¹⁾, robustní závěs na tašku¹⁾,
otočný držák tabletu pro modely od různých výrobců, nový držák pro upevnění akční kamery nebo nastavitelný sklopný stolek s držákem nápojů²⁾. Zastávky v průběhu cestování se díky tomu promění na radost z komfortu. Jeden držák tak otevírá spoustu možností. Všechny moduly je totiž možné v případě potřeby snadno
připevnit k základnímu držáku a lze je navzájem flexibilně měnit. SO

24

28

30

29

31

26

28 | 29 Velká bezpečnost i pro děti: Dětské sedačky jsou k dispozici v odpovídající
velikosti pro každý věk dítěte. Přesvědčí i svým vysokým komfortem sezení a snadnou údržbou, neboť potahy všech sedaček je možné jednoduše sejmout a prát při
teplotě 30 °C. Na kompletní nabídku dětských sedaček se prosím informujte
u svého prodejce automobilů Volkswagen. Potah sedadla, který se snadno čistí
a má protiskluzový povrch, chrání zadní sedadlo před znečištěním a oděrem.
Skládá se ze dvou dílů – pro opěradlo a pro sedák. SO

23

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
Sériová výbava T-Roc S Sériová výbava T-Roc Sport SP Sériová výbava T-Roc Style ST Výbava za příplatek SO

25

27

30 Jestliže jste si již při pořízení vozu neobjednali funkci hlasového ovládání pro
rádio „Composition Media“ nebo pro navigační systém „Discover Media“, máte
možnost si ji nechat dodatečně aktivovat. Váš telefon, rádio, případně navigační
systém můžete pak velmi praktickým způsobem ovládat svým hlasem. Po aktivaci
funkce Vám červený symbol mikrofonu signalizuje, že Váš pokyn byl přijat. Na
obrazovce jsou pak přehledně zobrazeny příkazy, které jsou použitelné. SO

31 Přestávky na kávu již nemusí být spojené se zastávkou v motorestu. S mobilní
sadou na espresso „Volkswagen Edition“ máte svůj vlastní malý coffee bar stále
po ruce. Při zastávkách na odpočinek můžete přístroj připojit k 12V zásuvce v interiéru vozu a po chvíli si můžete vychutnat čerstvou kávu. Sada obsahuje kromě
dvou odolných šálků na espresso, ubrousku a 25 kapslí kávy espresso také praktické a vkusné úložné pouzdro. SO

32

32 Občerstvení, které si vezete s sebou, bude mít
vždy tu správnou teplotu: Chladicí termoizolační box
lze jednoduše připojit k zásuvce v automobilu nebo
doma. Box má objem cca 25 litrů a umožňuje transport dvoulitrových lahví ve vertikální poloze. SO
1) Lze použít pouze v případě, že na daném místě zadního sedadla
nesedí žádný cestující.
2) V případě, že na daném místě zadního sedadla sedí cestující, musí
být v průběhu jízdy stolek s držákem nápojů zavřený.

T-Roc - Originální příslušenství Volkswagen®

51

Volkswagen Lifestyle

01

03

02

05

01 Káva na cestu: Termoska v designu Volkswagen
z ušlechtilé oceli má objem 0,4 litru. Díky dvojitým
stěnám, mezi nimiž je vakuum, udrží teplotu nápojů
po dlouhou dobu na téměř konstantní hodnotě.
Designovými akcenty jsou kontrastní modrý kroužek
a uzávěr, stejně jako laserem vygravírované logo
Volkswagen. SO
02 Nová dimenze klíčku od vozu: Díky přívěsku na
klíče ve formě kola z lehké slitiny „Luxor“ se klíček od
Vašeho vozu Volkswagen promění na objekt, který na
sebe přitahuje pozornost. SO

03 Spousta prostoru pro nadšení: Lehký a robustní
batoh v designu Volkswagen nabízí spoustu místa
a inovací. Například čtyři červené LED pásky napájené
integrovanými bateriemi zajistí, že budete za tmy již
z dálky dobře viditelní. Funkce upozorňující na příchozí hovor na bázi protokolu bluetooth a zařízení
pro chytré nabíjení se postará o to, abyste byli stále
dobře dosažitelní. Pláštěnka na batoh, skrytá v kapse
na spodní straně, pak zajistí potřebnou ochranu
batohu v případě, že prší. SO

04

04 Neoslní, pouze zlepší Váš vzhled: Černé sluneční
brýle unisex s výrazným bílým nápisem Volkswagen
na stranicích jsou nejenom atraktivním detailem, ale
díky svým sklům Pola-vision zabrání i nepříjemným
odrazům. Vašim očím navíc poskytnou 100% ochranu
před UV zářením. SO
05 Nadčasový design: Náramkové hodinky z kolekce
Volkswagen s pouzdrem z ušlechtilé oceli se satinovým povrchem, decentním nápisem Volkswagen na
ciferníku a leptaným logem Volkswagen na koruně.
Hodinky zanechají působivý dojem na každém zápěstí,
ať už jsou s quartzovým strojkem, nebo s automatickým natahováním. Hodinky se vyrábějí v Německu.

06

08

07

09

06 Obal na chytrý mobilní telefon iPhone 7 je potažen kůží s reliéfním logem Volkswagen. SO
07 Budík ve tvaru stříbrné krychle s LED displejem
a dotykovou funkcí ukazuje čas a teplotu. Paralelně
může zobrazovat tři různé časy buzení. Budík je opatřen nápisem Volkswagen. Součástí balení je nabíjecí
USB kabel. SO

08 Dokonalí průvodci v práci i ve volném čase –
batoh a s ním sladěná taška na kosmetické potřeby
v klasickém designu jsou doplněné logem Volkswagen
a nápisem „Moving People Forward“, stejně jako
kontrastními žlutými úchytkami na jezdcích zipů.
K příjemnému nošení batohu přispívá jeho polstrovaná zadní strana a ramenní popruhy s možností
délkového nastavení. Několik různých oddělení a přihrádek, např. pro laptop, zajistí, že Vaše cennosti
budou vždy náležitě uloženy. Hlavní kapsa tašky na
kosmetické potřeby v sobě skrývá čtyři menší přihrádky. Na její přední straně se pak nachází další
kapsa se zipem. SO

09 Budete dobře připraveni i na slunečné dny: Se
stylovými slunečními brýlemi z kolekce Volkswagen
budete nejenom velmi dobře vypadat, ale také dobře
uvidíte. Pilotní brýle z ušlechtilé oceli mají skla
s modrým přechodem. Ručně vyráběné sluneční
brýle z tmavošedého plastu se světlešedou vnitřní
stranou vytvářejí zajímavý kontrast. Oboje brýle
zajišťují 100% ochranu proti UV záření. SO
Více informací o kompletním sortimentu a jeho cenách získáte u Vašeho
prodejce automobilů Volkswagen nebo na internetové adrese
https://shops.volkswagen.com.

SO
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Kola
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

16" ocelová kola⁵⁾ SO
16" kola z lehké slitiny „Chester“ S
16" kola z lehké slitiny „Corvara“, Originální příslušenství Volkswagen®¹⁾
17" kola z lehké slitiny „Merano“, Originální příslušenství Volkswagen®¹⁾
17" kola z lehké slitiny „Kulmbach“ SP
17" kola z lehké slitiny „Kulmbach“ SO
17" kola z lehké slitiny „Mayfield“ ST
17" kola z lehké slitiny „Mayfield“ ST
17" kola z lehké slitiny „Mayfield“ ST
17" kola z lehké slitiny „Mayfield“ ST
17" kola z lehké slitiny „Mayfield“²⁾ ST
17" kola z lehké slitiny „Mayfield“ ST
18" kola z lehké slitiny „Montego Bay“ SO
18" kola z lehké slitiny „Montego Bay“²⁾ SO
18" kola z lehké slitiny „Grange Hill“ SO
18" kola z lehké slitiny „Grange Hill“³⁾ SO
18" kola z lehké slitiny „Sebring“, Volkswagen R⁴⁾ SO
19" kola z lehké slitiny „Suzuka“, Volkswagen R⁴⁾ SO
19" kola z lehké slitiny „Suzuka“, Volkswagen R²⁾, ⁴⁾ SO

SO
SO
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1) Další informace získáte na adrese: http://www.volkswagen.cz/
servis-a-prislusenstvi/originalni-prislusenstvi-volkswagen/
ceniky-a-katalogy.
2) Dodávají se pouze v kombinaci s paketem „beats“.
3) Dodávají se pouze v kombinaci s designovým paketem „Black“.
4) Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese
www.volkswagen.com.
5) Nejsou v nabídce pro Českou republiku.
04
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19

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další
informace získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.
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Laky & barvy střechy
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Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO
Šedá „Urano“ základní lak 5K S
Červená „Flash“ základní lak D8 SO
Oranžová „Energetic“ metalický lak 4M SO
Modrá „Ravenna“ metalický lak 5Z SO
Žlutá „Kurkuma“ metalický lak 6T SO
Modrá „Atlantic“ metalický lak H7 SO
Bílá „Silver“ metalický lak K8 SO
Hnědá „Black Oak“ metalický lak P0 SO
Šedá „Indium“ metalický lak X3 SO
Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T

Bílá „Pure“ základní lak 0Q
Černá základní lak A1
Červená „Flash“ základní lak D8
Hnědá „Black Oak“ metalický lak P0
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SO

Na obrázcích na této straně je vyobrazen model T-Roc Style. Tento model lze v rámci sériové výbavy objednat se střechou lakovanou v barvě vozu nebo v jedné z kontrastních barev – bílé „Pure“, černé, červené „Flash“
nebo hnědé metalíze „Black Oak“. T-Roc Sport se sériově dodává se střechou lakovanou v barvě vozu, volitelně
jej lze objednat se střechou lakovanou v kontrastní barvě, a to buď v černé, nebo v červené „Flash“.
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1) Dodávají se pouze v kombinaci s paketem R-Line.
2) Kůží „Vienna“ jsou čalouněny střední plochy sedadla, vnitřní plochy
jeho zvýšených boků a vnější místa zadního sedadla.

Potahy sedadel
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04

01
02
03
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06
07
08
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03

05

Látkové potahy „Basket“ titanově černá EL S
Látkové potahy „Tracks 4“ hnědá „Black Oak“/šedá „Ceramique“ FF ST
Látkové potahy „Tracks 4“ žlutá „Kurkuma“ GJ ST
Látkové potahy „Tracks 4“ modrá „Ravenna“ GK ST
Látkové potahy „Tracks 4“ oranžová „Energetic“ GL ST
Látkové potahy „Gem“ titanově černá/šedá „Ceramique“ s červenými odsazenými švy JQ SP
Potahy látka/mikrovlákno „Carbon Flag/San Remo“ pro R-Line¹⁾ šedá „Flint“-černá/šedá „Flint“ OK
Potahy v kůži „Vienna“ ²⁾ šedá „Quarzit“/šedá „Ceramique“ HR SO
Potahy v kůži „Vienna“ ²⁾ oranžová „Navel“/šedá „Quarzit“ HY SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,3 do 6,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 113 do 155
Sériová výbava T-Roc S Sériová výbava T-Roc Sport SP Sériová výbava T-Roc Style ST Výbava za příplatek SO

Objevte svět
automobilů
Volkswagen.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové
barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků ani krásu a příjemnost
čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení sedadel ukazuje základní sedadla. Sedadla ve vysoce kvalitním provedení, dodávaná na přání, se mohou odlišovat. Materiál potahové látky se na jednotlivých sedadlech nebo jejich částech může odlišovat.
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08

SO

06

09

Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou koncernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech plochy
mezi lagunami se můžete seznámit s rozmanitými
atrakcemi tohoto jedinečného světa automobilů.
V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK,
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen,
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvislosti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN.
Můžete žasnout i nad tím, jak si Vaši nejmenší udělají
dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním či bezpečnostním polygonu můžete ověřit své řidičské
dovednosti.
Autostadt, který je prezentačním centrem automobilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfsburgu. Do provozu byl uveden před jednadvaceti lety
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavilony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley,
Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen
a Volkswagen Užitkové vozy. Zcela v souladu s výji-

mečným charakterem značky se automobilka
Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním
pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá
koule fascinujících rozměrů. Koule a krychle (nebo
kruh a čtverec) jsou odvěkými symboly racionální
dokonalosti a zároveň představují výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest a postupů –
právě proto zvolili architekti pro pavilon automobilky
Volkswagen toto symbolické emotivní pojetí.
Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické
kino ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct
metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve spodní
části koule, běží sedmiminutový film o věčném lidském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky
unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci doslova
vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela obklopují
a oni se stávají součástí promítaného příběhu.
Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci
pavilonu značky Volkswagen do prostor, které nejsou
zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod přírodním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují
nejnovější modely vozů značky Volkswagen a ve
vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvyspělejších technických prvků vystavených modelů.

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty,
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro
volný čas.
Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků
spojených s automobily a motory, testovat svoje
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem
a významem uměleckých plastik… V každém případě
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si mezi
své potenciální cíle měl uložit každý motorista, pro
nějž automobil není jenom prostým „nástrojem
mobility“.
Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku
okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích.
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít produkty, akce, sponzoring a životní styl světa automobilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální
realitou světa Volkswagen. Stáhněte si ji jako aplikaci
v iTunes Store nebo na adrese www.volkswagen.cz/
svet-volkswagen/volkswagen-magazin.
T-Roc - Potahy sedadel & Autostadt
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Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. 9.
2017 platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje
skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP nahradil dosavadní standard
NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Z důvodu postupu měření,
který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva
i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. Z tohoto důvodu
mohou od 1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více informací o rozdílech mezi WLTP
a NEDC získáte online na adrese www.volkswagen.cz/konektivita-a-technologie/wltp nebo
u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Aktuálně jsou pro komunikaci stále povinné hodnoty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných podle standardu
WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání hodnot získaných podle standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. Protože jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC udávány v určitém intervalu, nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání
jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.)
mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit
spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂ a jízdní výkony vozidla. Více informací o oficiálně
udávané spotřebě a oficiálních emisích CO₂ nových modelů osobních automobilů získáte
podle nařízení 1999/94/EG, v platném znění, v Návodu na měření spotřeby paliva, emisí CO₂
a energetické spotřeby nových osobních automobilů, který je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie nebo na adrese www.dat.de/co2.
Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG®, 4MOTION a TSI® –
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu
Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové
společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny
vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého
prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com
nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci
Německa bezplatná.

Váš prodejce automobilů Volkswagen

