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05T-RocPoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  

Prvi vtis šteje. 
Dvojno.
Vsi vemo: imamo le eno priložnost za prvi vtis. Z modelom T-Roc 

imate zato v rokavu kar dva aduta – in ne glede na to, ali se boste 

odločili za T-Roc Sport ali za T-Roc Style, boste zagotovo naredili 

nepozaben prvi vtis.



07T-Roc – Zunanjost T-Roca Sport

Suverenost, ki vas 
bo osvojila na mah.
So posamezniki, pri katerih najprej opazimo njihov suvereni značaj. Med-

nje sodi tudi T-Roc. Njegov sprednji del z opcijskimi meglenkami in v 

sklenjeni liniji zasnovanimi dnevnimi LED-lučmi kar prekipeva od samo-

zavesti. Suverenost še močneje pooseblja izvedba Sport, pri kateri so 

streha, A-stebrička ter zunanji ogledali po želji na voljo v črni ali rdeči 

barvi in ustvarjajo markanten kontrast z barvo vozila. In tudi vsi ostali 

detajli jasno sporočajo: ta terenski križanec pogumno ubira nove poti.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
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09T-Roc – Zunanjost T-Roca SportPoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Zunanjost

01 Izjemno športne in ekspresivne: dinamično zasnovane zadnje luči poskrbijo, da T-Roc deluje mogočno tudi 
ob pogledu od zadaj. Pri izvedbi Sport so temno rdeče barve in ustvarjajo izrazito samozavestno podobo. Opre-
mljene so z energijsko varčnimi svetlečimi diodami (LED), ki se ponašajo z dolgo življenjsko dobo ter podnevi in 
ponoči zagotavljajo, da je vozilo vedno dobro vidno. SP

02 T-Roc Sport s svojim individualnim dizajnom jasno izstopa iz množice. Njegov prepoznavni znak so med 
drugim LED-žarometi in v sklenjeni liniji zasnovane dnevne LED-luči. Te so vgrajene v sprednjem odbijaču nad 
meglenkami in so pravi magnet za oči. Dinamična 19-palčna aluminijasta platišča Suzuka jasno sporočajo, da  
izvedbo Sport žene predvsem en motiv – užitek v vožnji. DO



11T-Roc – Zunanjost T-Roca Sport

Razširite si obzorje. 
S pritiskom na tipko.
T-Roc se zaradi svoje markantne zunanjosti vedno in povsod  

znajde v središču pozornosti – zlahka pa pritegne tudi vašo.  

Kajti ob pritisku na tipko vam pomično panoramsko strešno  

okno (na voljo kot dodatna oprema) odpre povsem novo obzorje.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
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13T-Roc – Notranjost T-Roca Sport

Samozavest prihaja  
od znotraj.
Za volanom T-Roca Sport vam bo hitro postalo jasno, da njegov samozavestni nastop  

temelji tudi na prepričljivih notranjih odlikah. Z ambientno osvetlitvijo, rdečimi okrasnimi 

šivi in ubranimi kromiranimi aplikacijami v notranjosti razkriva svojo športno-elegantno 

plat. Poleg tega prepriča z veliko prostornostjo ter s številnimi opcijskimi povezljivostnimi 

funkcijami in asistenčnimi sistemi – višji ravni udobja se namreč težko uprejo tudi najbolj 

trdni značaji.

01–03 Notranjost T-Roca Sport je športno-elegantna. Njena posebnost so čelna 
plošča armature in vratni dekorativni elementi spredaj v karibujevo sivi ali bleščeče 
rdeči barvi (na voljo opcijsko) ter vratne obloge v titanovo črni barvi. Poleg tega sta 
kot dodatna oprema na voljo črna stropna obloga in ambientna osvetlitev v rdeči 
barvi. Rezultat sta prijetno vzdušje in lažja orientacija v temi. Športno-komfortna 
sprednja sedeža s prevlekami Gem v titanovo črni/temno sivi barvi in z rdečimi kon-
trastnimi šivi – ti krasijo tudi predpražnike – nudita dobro stransko oporo in z opcij-
sko integrirano, ročno nastavljivo ledveno oporo zmanjšujeta obremenitev hrbtenice. 
Vzdušje iz sveta športnih avtomobilov pričarajo opcijski pedali iz alu minija. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO



15T-Roc – Zunanjost T-Roca StylePoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  

Suvereno  
samosvoj.
T-Roc zna opozoriti nase. Svojstven oblikovalski element njegove  

zunanjosti je širok C-stebriček, na katerem kupejevsko, izrazito dolgo 

strešno linijo vozila poudarja bleščeča kromirana letev. Pri T-Rocu Style 

lahko po želji poskrbite, da boste deležni še več občudujočih pogledov. 

Sami se namreč lahko odločite, kakšne barve naj bodo streha, A-stebri čka 

in ohišji zunanjih ogledal.
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17T-Roc – Zunanjost T-Roca Style

Zunanjost

01 Ena od glavnih posebnosti zadka je pri T-Rocu Style zagotovo difuzor z  
mogo čnim okvirom, ki odlično zaokroža robustno podobo zunanjosti. Vznemirljiv 
kontrast ustvarjajo kromirane trapezaste obrobe, ki izžarevajo tako dinamiko kot 
tudi eleganco in poudarjajo urbani značaj vozila. Izraziti robovi poskrbijo, da zadek 
križanca delujejo zelo suvereno, zadnje luči pa zaznamuje poudarjena vodoravna  
linija, ki zaobjema stranska dela in zadek. ST

03 S poliranimi 17-palčnimi aluminijastimi platišči Mayfield izvedba Style dobi  
izrazito markanten profil in v še večji meri zrcali vaš osebni okus. Individualno  
namreč lahko izbirate med različnimi barvami. To vam v kombinaciji z dvobarvnim  
lakiranjem odpira še več možnosti za uresničitev najrazličnejših želja. DO

02 Vtisnite T-Rocu Style unikaten pečat – s svojim osebnim slogom. Če se boste 
odločili za dvobarvno lakiranje, boste poleg barve karoserije lahko izbrali še barvo 
strehe, zunanjih ogledal in A-stebričkov. Črna, čista bela in bleščeče rdeča pri tem 
omogočajo številne kombinacije. Markantna posebnost T-Roca Style so tudi luči,  
ki zagotavljajo tako boljšo vidljivost kot tudi boljšo vidnost – detajli, kot so v skle-
njeni liniji zasnovane opcijske dnevne LED-luči, ločeno vgrajene v odbijaču, namreč 
pritegnejo nemalo pozornosti že podnevi. DO  

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO
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19T-Roc – Notranjost T-Roca StylePoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

01 Udobno se namestite na komfortnih sedežih s posebnimi, dvobarvnimi sedež-
nimi prevlekami Tracks 4 s kontrastnimi šivi v kurkumino rumeni barvi, med vožnjo 
sproščeno telefonirajte ali pa poslušajte svojo najljubšo glasbo prek pametnega 
telefona. Pri tem vas bo podpiral infotainment sistem Discover Media, vključno s 
storitvami Streaming & Internet. Navdušila vas bo tudi opcijska ambientna osve-
tlitev v beli barvi. Ta z osvetljenimi dekorativnimi letvami, bralnimi lučkami spredaj 
in zadaj ter osvetlitvijo prostora za noge med nočno vožnjo ustvarja edinstveno 
vzdušje. Poleg tega sta volan in glava prestavne ročice pri T-Rocu Style oblečena  
v kakovostno usnje, ki je zelo prijetno na otip. DO

Prilagodi se le,  
če vi to želite.
Pri notranjosti T-Roc Style sledi enakemu načelu kot pri zunanjosti:  

stavi namreč na individualnost do najmanjše podrobnosti. Pustite torej 

prosto pot svoji želji po soodločanju in poskrbite, da bo T-Roc Style  

upošteval le eno: vaš osebni okus.



02 03

21T-Roc – Notranjost T-Roca StylePoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

02 – 03 Zakaj se ne bi sami odločili, kakšne barve naj bo čelna plošča armature: 
kovinske apnenčasto sive, matirane ravensko modre ali matirane kurkumino ru-
mene. V vaši najljubši barvi bodo v tem primeru zasnovani tudi stranski dekorativni 
elementi spredaj in okvir sredinske konzole, izbrana barva pa bo krasila še sredinski 
del sedežnih prevlek, s čimer bo poskrbljeno za vznemirljive poudarke. DO
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23T-Roc – NotranjostPoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

01 T-Roc združuje ljubezen do inovativnih rešitev z udobjem, na katerega se lahko kaj hitro navadite. Kompak-
tni CUV je opcijsko lahko opremljen s klimatsko napravo Air Care Climatronic, za katero boste v poletni vročini 
hvaležni tako v velemestu kot tudi na vročih regionalnih cestah. SP ST DO

02 Bodo za volanom sedeli različni vozniki? Potem je kot naročena za vas funkcija personalizacije. Ta lahko  
na primer nastavitve asistenčnih sistemov, infotainmenta in klimatske naprave individualno shrani za več  
voznikov. S

 
03 T-Roc vam s svojo udobno in prostorno zasnovo ponuja veliko svobode za vaše individualne želje in potrebe. 
Pri tem velja, da bo njegova kakovostna oprema zagotovo navdušila tudi vaše sopotnike. Osnovna izvedba  
med drugim vključuje klic v sili in DAB+, udobna sprednja sedeža s sedežnimi prevlekami Basket ter številna 
mesta za odlaganje in shranjevanje, ki se harmonično skladajo s športno oblikovno zasnovo. Armaturna plošča 
in dekorativne letve so zasnovane v elegantni globoko črni barvi z matiranim bisernim učinkom. S

T-Roc



25T-Roc – PovezljivostPoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  

Veliko je poti.  
A nobena ni kot njegova.
Dandanes lahko vsakdo ubere povsem svojo pot. V T-Rocu to omogočajo inovativne  

povezljivostne funkcije in multimedijske rešitve, kot so opcijski digitalni kombinirani  

instrument Digital Cockpit Pro in mobilne spletne storitve We Connect. Z njimi vsaka  

vožnja postane svojstveno doživetje in je povsem prilagojena individualnim željam.
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27T-Roc – Povezljivost

03 Z vmesnikom App-Connect³⁾ lahko izbrane aplikacije, naložene na vašem  
pametnem telefonu, varno in enostavno uporabljate tudi v svojem T-Rocu. Še  
posebej priročna je uporaba tehnologij Apple CarPlay™ in Google Android Auto™, 
saj je povezavo z navigacijskima sistemoma Ready 2 Discover in Discover Media 
mogoče vzpostaviti brezžično. Pri navigacijskih sistemih Ready 2 Discover in  
Discover Media lahko vmesnik App-Connect kupite neposredno v vozilu v trgovini 
In-Car⁴⁾ in ga namestite naknadno. DO

04 We Connect¹⁾ – to so vaša vrata v svet Volkswagnovih digitalnih storitev in funk-
cij, ki omogočajo neposredno povezavo z vozilom. Po enkratni aktivaciji in registra-
ciji z uporabniškim računom Volkswagen ID je prek integrirane SIM-kartice v T-Rocu 
zagotovljena celovita povezljivost in brezplačno lahko uporabljate številne praktične 
in inovativne spletne storitve in funkcije. Poleg tega je T-Roc avtomobil, ki ga je  
mogoče posodabljati.⁴⁾ V trgovini In-Car ga lahko opremite z dodatnimi funkcijami  
in po želji naknadno aktivirate na primer navigacijo ali glasovno upravljanje. S

 1)  Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim 
imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti 
ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni 
časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovor-
jeno brezplačno obdobje uporabe storitev. Upoštevajte tudi dodatne napotke na hrbtni strani kataloga.

2)  Storitev Zaklepanje in odklepanje je storitev z varnostnim tveganjem in zahteva izvedbo postopka Volks wagen 
Ident, v sklopu katerega se pri partnerju znamke Volkswagen ali med videoklepetom preveri vaša identiteta.

3)  App-Connect vključuje tehnologije Apple CarPlay™, Android Auto™ in MirrorLink®. Da voznik ne bi preveč 
odvračal pozornosti od dogajanja v prometu, je med vožnjo mogoče odpreti le certificirane aplikacije. Pri 
tem morate upoštevati, da nekatere aplikacije niso na voljo za vsako od treh navedenih tehnologij in da se 
razpoložljivost tehnologij v posameznih državah lahko razlikuje. Informacije o združljivosti pametnih telefo-
nov najdete na volkswagen.de/mobiltelefon, dodatno pa še za Apple CarPlay™ na apple.com/de/ios/carplay, 
za Android Auto™ na android.com/intl/de_de/auto in za MirrorLink® na mirrorlink.com.

4)  Za uporabo produktov iz ponudbe We Upgrade potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in veljavno 
pogodbo za We Connect, poleg tega pa se morate verificirati kot glavni uporabnik. Pri tem postopku se vaš 
uporabniški račun poveže s konkretnim vozilom. Pomembno je tudi, da je vozilo opremljeno s tehničnimi funk-
cijami in strojno opremo, ki so potrebni v sklopu storitve We Upgrade. Seznam funkcij, ki so v sklopu storitve 
We Upgrade na voljo za posamezno vozilo, lahko glavni uporabnik najde v spletni trgovini ali trgo vini In-Car.

(brez slike) Navigacijske storitve iz paketa We Connect 
Plus¹⁾ vas zanesljivo pripeljejo do izbranega cilja. Z nji-
mi so vam v realnem času zagotovljene prometne  
informacije o spremembah na izbrani relaciji ali opo-
zorila o ovirah v prometu. Pametna storitev Spletno 
izračunavanje poti omogoča, da se prilagodljivo odzi-
vate na spremenjene pogoje in vedno vozite po opti-
malni poti. A to še ni vse. S spletnim posodabljanjem 
zemljevidov so vaši kar tografski podatki lahko vedno 
aktualni, ažurne infor macije o cenah goriva na posame-
znih bencinskih servisih in o prostih parkirnih mestih pa 
vam pomagajo še bolj sproščeno prispeti na cilj. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Povezljivost

02 Z aplikacijo We Connect lahko dostopate do mobilnih spletnih storitev svojega 
T-Roca in po želji udobno upravljate različne funkcije – kjerkoli že ste. Želite na pri-
mer opcijsko ogrevanje mirujočega vozila pozimi nastaviti že večer pred odhodom? 
To ni noben problem. Na daljavo lahko tudi zaklenete in odklenete vrata in pokrov 
prtljažnika.²⁾ Poleg tega lahko za svoj pametni telefon nastavite prejemanje obves-
til opcijske alarmne naprave. DO

01 Telefonski vmesnik Comfort je prava izbira za vse, ki želijo sproščeno telefo- 
nirati tudi med vožnjo. Raven funkcionalnosti pri tem še dodatno zvišuje predal,  
ki omogoča indukcijsko povezavo z zunanjo anteno vozila in indukcijsko polnjenje. 
Sistem za prostoročno telefoniranje zagotavlja kar najboljšo kakovost sprejema, 
udobno pa ga je mogoče upravljati prek večfunkcijskega prikazovalnika, večfunk-
cijskega volana ali zaslona na dotik na vgrajenem radiu. DO

T-Roc ni pionir le na področju oblikovanja. Z inovativnimi povezljivostnimi rešitvami je  

izrazito napreden tudi v tehnološkem pogledu. Tako ste prek integrirane eSIM-kartice  

že od samega začetka naprej lahko povezani s spletom in uporabljate raznolike storitve  

iz ponudbe We Connect¹⁾.
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29T-Roc – Multimedija

02 Poslušanje glasbe je še posebej vznemirljivo, če lahko jasno občutimo base.  
In prav to je tisto, kar zagotavlja opcijski avdiosistem BeatsAudio™, ki je s šestimi 
zvočniki ter z globokotonskim zvočnikom sinonim za fantastičen zvok. Zvočniki so 
priključeni na 8-kanalni ojačevalnik z močjo 300 W. Centralno krmilno enoto pred-
stavlja vgrajeni radijski ali navigacijski sistem, ki vas ob vklopu na zaslonu pozdravi 
z napisom Beats by Dr Dre. DO

03 Opcijski digitalni kombinirani instrument Pro vam omogoča pregled nad  
več informacijami kot običajni merilnik hitrosti. Tako lahko na primer spremljate 
podrobne podatke o vožnji ali grafični prikaz vgrajenih asistenčnih sistemov. V 
kombinaciji z navigacijskim sistemom lahko izberete velik prikaz zemljevida – za 
več udobja, ki ga boste znali ceniti. DO

04 Radio Ready 2 Discover je opremljen z 20,3 cm (8 palcev) velikim barvnim  
TFT-zaslonom in se ponaša s sodobnimi rešitvami s področja infotainmenta, vklju-
čuje pa tudi storitve Streaming & Internet. S serijsko podporo za digitalni radio 
DAB+ vam bo brez internetne povezave zagotovljen izredno čist sprejem radijskih 
postaj. Poleg tega sistem Ready 2 Discover omogoča posodabljanje in med drugim 
ga lahko nadgradite v navigacijski sistem. Posodobitev za navigacijo¹⁾ lahko po želji 
sami izvedete prek trgovine In-Car v vo zilu ali prek spletne trgovine We Connect  
na naslovu shop.volkswagen-we.com. S

 1)  Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim 
imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti 
ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni 
časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovor-
jeno brezplačno obdobje uporabe storitev. Upoštevajte tudi dodatne napotke na hrbtni strani kataloga.

Informacije o odstopanjih, specifičnih za posamezne države, lahko dobite pri izbranem partnerju znamke  
Volkswagen.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Multimedijski svet, ki navduši. Z opcijskim digitalnim kombiniranim instrumentom Digital Cockpit Pro in opcijskim  

navigacijskim sistemom Discover Media boste zlahka našli vsak cilj, ob tem pa bo poskrbljeno tudi za odlično razvedrilo.

Multimedija

01 Navigacijski sistem Discover Media navdušuje z 
20,3 cm (8 palcev) velikim barvnim zaslonom na dotik 
in z intuitivno spletno navigacijo s prepoznavanjem 
prometnih znakov. Z mobilnimi spletnimi storitvami 
We Connect¹⁾ boste tudi med vožnjo lahko ostali opti-
malno povezani. Široki nabor opreme in funkcij poleg 
tega vključuje šest zvočnikov, Bluetooth vmesnik za 
mobilne telefone in dva USB-vhoda (tip C). DO



31T-Roc – Asistenčni sistemi in varnost

Zaupa vase. 
In ne sledi množici.
Samozavest je pri T-Rocu serijska. Navsezadnje zato, ker je lahko opremljen  

z vrsto asistenčnih sistemov. In ni važno, ali bo pred vami zastoj ali pa mestni  

kaos: v T-Rocu boste odlično pripravljeni na domala vsako vozno situacijo  

– celo daleč stran od ustaljenih poti.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
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33T-Roc – Asistenčni sistemi in varnost

06 Senzor za mrtvi kot vas s svetlečo diodo v ustreznem zunanjem ogledalu med vožnjo lahko opozarja na  
vozila v mrtvem kotu.¹⁾ Pri vzvratnem izvozu s parkirnega mesta lahko integrirana asistenca za odparkiranje  
nadzoruje območje za vozilom in aktivira opozorilo, če zazna vozilo, ki se približuje iz prečne smeri.¹⁾ SP DO

07 Električni pokrov prtljažnika lahko enostavno odprete s pritiskom na tipko v notranjosti vozila ali na radijskem 
daljinskem upravljalniku. Višino odpiranja je mogoče nastavljati, tako da pokrov ne zadene ob nizek strop. Ko je 
vse naloženo v prtljažnik, morate samo pritisniti tipko v pokrovu prtljažnika in pokrov se samodejno zapre. DO

04 Asistenca za zaviranje v sili Front Assist s funkcijo zaznavanja pešcev lahko pri nevarnosti naleta zmanjša 
silovitost trčenja ali – v idealnem primeru – trčenje celo prepreči.¹⁾ Med vožnjo lahko zazna pešce in vozila  
na cestišču ter v kritičnih situacijah pravočasno opozori voznika. Če se ta ne odzove, lahko avtomatsko zavira 
vo zilo.¹⁾ S

05 Pri manevriranju vas parkirni sistem z zvočnimi signali in prikazi na zaslonu opozarja na ovire pred in za  
vozilom.¹⁾ Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist zna poiskati prečna in bočna parkirna mesta in pri 
parkiranju samodejno vrti volan.¹⁾ Pomaga vam lahko tudi pri izvozu z bočnega parkirnega mesta – vi pri tem 
samo upravljate sklopko, dodajate plin in zavirate ter pozorno spremljate okolico.¹⁾ DO

 1) V okviru sistemskih omejitev.
2)  Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. Uporaba asistenčnega sistema  

voznika ne odvezuje odgovornosti za preudarno upravljanje vozila.

 
(brez slike) Sinonim za nadstandardno raven udobja je Keyless Access, sistem za zaklepanje in zagon brez ključa, 
pri katerem inovativna radijska in varnostna tehnologija omogoča, da vozilo odklenete in zaklenete, ne da bi 
dejansko uporabili ključ. Motor zaženete in izključite s pritiskom na tipko. DO

 
(brez slike) Kamera za vzvratno vožnjo Rear View vam pomaga pri vzvratnem manevriranju.¹⁾ Na zaslon radia 
ali navigacijskega sistema namreč prenaša posnetek območja za vozilom. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Asistenčni sistemi

01 Proaktivni sistem za zaščito potnikov lahko prepozna situacijo s povečanim tveganjem za nezgodo.¹⁾  
Za večjo varnost poskrbi tako, da samodejno zapre okna in panoramsko dvižno-pomično strešno okno ter  
preventivno zategne sprednja varnostna pasova.¹⁾ DO

03 Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist lahko od hitrosti 60 km/h naprej prepozna, da bo voznik  
nenamerno zapeljal s svojega voznega pasu¹⁾, in lahko s korekturnim posegom v krmiljenje usmeri njegovo  
pozornost nazaj na dogajanje v prometu.¹⁾, ²⁾ S

02 Več udobja – celo v zastojih: asistenca za zastoje v gostem prometu omogoča udobno vožnjo za drugimi 
vozili in vam lahko pomaga preprečiti nezgode, do katerih pogosto pride v tovrstnih situacijah.¹⁾ Sistem ohranja 
ustrezno smer vozila na voznem pasu ter samodejno dodaja plin in zavira.¹⁾ Asistenca za zastoje je del paketa 
asistenčnih sistemov in paketa asistenčnih sistemov Plus. DO
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35T-Roc – Podvozje in menjalnik

S progresivnim  
krmiljenjem

Brez progresivnega  
krmiljenja

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Podvozje in menjalnik

01 Z opcijskim sistemom za izbiro voznega profila lahko vedno nastavite optimalni vozni profil: Normal,  
Eco, Sport, Comfort ali Individual. Pri tem se karakteristika motorja in menjalnika ter delovanje določenih 
asisten čnih sistemov prilagodita trenutnim pogojem. S profilom Individual je posamezne nastavitve mogoče  
še bolj prilagoditi individualnim željam. DO

02 Za popoln užitek v vožnji – ne glede na podlago: če se boste odločili za T-Roc s pogonom 4MOTION,  
boste s sistemom 4MOTION Active Control lahko aktivirali vozne profile za različne cestne razmere. Izbirali 
boste lahko med možnostmi Snow, Offroad in Offroad Individual. Sistem je mogoče udobno upravljati z  
vrtljivo-pritisnim gumbom. V dodatnem cestnem voznem programu lahko poleg tega nastavite varčni profil  
Eco ali dinamični profil Sport. DO

03 Progresivno krmiljenje T-Roca Sport omogoča boljši nadzor pri športnem na-
činu vožnje in prinaša dodatno mero udobja pri vsakodnevni rabi. Tako je na primer 
pri parkiranju potrebna manjša moč za vrtenje volana, na ovinkastih cestah pa je 
zaradi neposrednejšega prenosa krmilne sile vozna dinamika boljša. DO
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37T Roc – Stilski paketi

02 Stilski paket Black Style navdušuje z ekskluziv-
nim videzom: tako 18-palčna platišča Grange Hill kot 
tudi zunanji ogledali, strešne letve, zaključka izpušnih 
cevi in še drugi elementi zunanjosti – na primer okra-
sne letve ob straneh vozila – so namreč zasnovani v 

Stilski paket Black Style

črni barvi. V notranjosti čelna plošča armature sije v 
svetleče črni. Seveda pa je pomembno tudi udobje. 
Prav zato je del paketa tudi parkirni sistem, s katerim 
boste suvereno kos izzivom na parkiriščih. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Paket beats 
01 S paketom Beats by Dr. Dre lahko ritem svo jega 
življenja prenesete na cesto. Rdeči poudarki na ohišjih 
zunanjih ogledal in folija na C-stebričkih so posebnost, 
ki pritegne marsikateri pogled. V no tranjosti za svoj-
stven pečat poskrbijo vstopne letve z napisom Beats 
by Dr. Dre in čelna plošča armature v intenzivno rdeči 
barvi. Srce paketa je seveda avdiosistem BeatsAudio™ 
z močjo 300 W. Pri tem velja, da lahko prek radia  
Ready 2 Discover dostopate do izredno širokega nabo-
ra skladb, ki jih ponuja storitev Apple Music. Storitev 
lahko do 6 mesecev¹⁾ uporabljate brezplačno. DO

1)  Veljavno le za individualna članstva; 3 meseci brezplačne uporabe za 
obstoječe člane; ponudbe ni mogoče kombinirati z drugimi ponud-
bami in akcijami; po preteku brezplačnega obdobja se članstvo avto-
matsko podaljša. Koda je veljavna 12 mesecev. Promocijska koda ni 
predvidena za nadaljnjo prodajo, ni je mogoče zamenjati za gotovino 
in v primeru izgube ali kraje nadomestila ni. Velja samo za storitev 
Apple Music v Nemčiji. Uporabnik mora imeti račun za iTunes. Veljajo 
pogoji poslovanja za Applove medijske storitve; pogoje, ki veljajo za 
vašo državo, lahko najdete na apple.com/ legal/internet-services/itunes. 
Za uporabo storitve morate biti stari vsaj 13 let in morate imeti stalno 
prebivališče v državi, v kateri dostopate do trgovine, prek ka tere boste 
unovčili kodo. Poleg tega potrebujete združljive produkte in storitve. 
Apple Music je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc. Apple 
ne sodeluje v tej oglaševalski akciji niti ni njen sponzor.



39T-Roc – R-LinePoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  

R-Line
Mogočen odbijač v barvi vozila, dinamično oblikovane odprtine za zajemanje  

zraka, logotip R-Line na mreži hladilnika: T-Roc s paketom opreme R-Line Edition  

ima svojstveno zasnovo sprednjega dela, ki jasno zrcali prvinsko športnost.  

Kdor si želi še več, se lahko odloči za opcijska 19-palčna aluminijasta platišča  

Suzuka v temno grafitni barvi, s polirano površino.
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41T-Roc – R-LinePoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

01 Zaokrožite svoj športni videz z opcijskimi 18-palčnimi aluminijastimi platišči Sebring v kovinsko sivi barvi ter s pnevmatikami velikosti 
215/50 R 18. DO

02 T-Roc s paketom opreme R-Line Edition iz vseh zornih kotov prekipeva od samozavesti. Z markantnimi, v barvi vozila lakiranimi montažnimi 
elementi na vratih na cesti deluje še posebej suvereno. Na zadku kot magnet pritegnejo pogled temno rdeče zadnje LED-luči ter v celoti v 
barvi vozila lakiran odbijač. DO
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03 Notranjost T-Roca s paketom opreme R-Line Edition Plus prepriča s športno 
eleganco do najmanjše podrobnosti. Poleg večfunkcijskega športnega volana, 
oblečenega v usnje ter okrašenega z logotipom R-Line in šivi v kristalno sivi barvi, 
vzdušje ekskluzivnosti ustvarjajo še številni drugi svojstveni oblikovalski elementi. 
Mednje spadajo elegantna usnjena manšeta prestavne ročice, pedali iz legiranega 
jekla, predpražniki z okrasnimi šivi v kristalno sivi barvi ter seveda logotip R-Line, 
ki se ob vklopu prikaže na zaslonu infotainment sistema. DO

04 Še posebej privlačna posebnost paketa R-Line Edition Plus so vrhunsko  
oblikovani športno-komfortni sedeži s tekstilnimi prevlekami Carbon Flag.  
Notranji deli sedežnih stranic so oblečeni v prevleke iz mikrovlaken San Remo,  
na naslonjalih sprednjih sedežev pa ponosno kraljuje izvezen logotip R-Line.  
Vzglavniki, zunanji deli sedežnih stranic in sredinski sedež zadaj so tako kot  
sredinski naslon za roke in vratne obloge zasnovani v imitaciji usnja. Edinstveno  
vzdušje optimalno zaokroža črna stropna obloga. DO  

05 Kar naprej: povabilu vstopnih letev z napisom R-Line se praktično ni mogoče 
upreti. DO

T-Roc – R-LinePoraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO
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45T-Roc – Dopolnilna oprema Volkswagen

Podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne opreme lahko dobite  
pri partnerjih znamke Volkswagen.

03 Vstopne letve iz visokokakovostnega aluminija  
z napisom T-Roc učinkovito ščitijo izpostavljeni del  
pragov, hkrati pa polepšajo vozilo. V kompletu sta  
dve letvi za sprednja vratna pragova. DO

04 Z zatemnjenimi zadnjimi LED-lučmi Black Line  
iz Volkswagnove ponudbe originalne dopolnilne opre-
me dobi zadek samozavestnega T-Roca še izrazitejši 
pečat športnosti in ekskluzivnosti. DO

05 Popolna zaščita in eleganten videz – po meri izde-
lana zaščitna letev v videzu krtačenega legiranega 
jekla ščiti odbijač pred praskami, ki bi lahko nastale 
pri natovarjanju in raztovarjanju, obenem pa poskrbi, 
da dovršena zasnova zadka postane še izrazitejša. Na 
zgornji del zadnjega odbijača jo preprosto prilepite.
DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Dopolnilna 
oprema  
Volkswagen

01 | 02 Originalna dopolnilna oprema za terenski videz, ki jasno izstopa iz množice: 
stopnici s protizdrsno površino, izdelani iz srebrno eloksiranega aluminija, poskrbi-
ta, da vozilo dobi še bolj robustno zasnovo. Po želji lahko bistveno bolj markanten 
videz podelite tudi zadku T-Roca – s privlačno in praktično zaščitno letvijo s kromi-
ranim videzom za pokrov prtljažnika. DO
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09 Prečna strešna nosilca sta sistemska osnova za vse nadgradnje. Sta stabilna in lahka, pritrditev na strešne 
letve pa je preprosta in hitra. Opremljena sta s posebnimi zaklepi z zaščito proti kraji. DO

T-Roc – Dopolnilna oprema Volkswagen

11 Nosilca za smuči in smučarske deske Komfort sta optimalna rešitev za udoben in varen prevoz do šestih  
parov smuči ali štirih smučarskih desk. Izdelana sta iz lahkih eloksiranih aluminijastih profilov in opremljena s 
praktično izvlečno funkcijo, ki znatno olajšuje nameščanje smuči in smučarskih desk ter dostop do njih. Pred 
krajo sta zaščitena s ključavnico. Zaradi širokih tipk lahko zaklepa brez težav odprete tudi z debelimi zimskimi 
rokavicami. Nosilca sta seveda opremljena s ključavnico. DO

10 Stabilen strešni kovček¹⁾ v visokosijajni črni barvi, izdelan iz kakovostne plastike, je opremljen s ključavnico 
in s praktičnimi hitrimi zaklepi omogoča enostavno pritrditev na prečna strešna nosilca. Odpreti ga je mogoče 
tako z voznikove kot tudi s sovoznikove strani vozila, zelo velik kot odpiranja pa bistveno olajšuje natovarjanje  
in raztovarjanje. Strešni kovček je na voljo s prostornino 340 in 460 litrov. DO

1)  Pri vozilih s paličasto anteno se glede na model vozila in dolžino antene lahko zgodi, da strešni kovček nalega na anteno. Po potrebi anteno odvij-
te. Glede na konfiguracijo vozila oz. izbrani model lahko zaradi različnih razmerij med dolžino strešnega kovčka in dolžino vozila zadnji pokrov ob 
odpiranju zadene ob strešni kovček.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

08 Nosilec za kolesa Premium je zasnovan za prevoz dveh običajnih ali dveh električnih koles, pri čemer vam 
bo delo pri nameščanju nosilca povsem poenostavil inovativno zasnovan pritrdilni sistem. Ko namreč nosilni  
lok pomaknete navzdol, se nosilec za kolesa avtomatsko vpne na glavo vlečne kljuke. Nosilec je izjemno lahek 
in ima privlačno zasnovo luči. Inovativna, snemljiva distančnika s ključavnico zagotavljata nadvse preprosto 
uporabo. S pomočjo pedala lahko nosilec pomaknete navzdol za vse do 90 stopinj, zato boste vedno zlahka  
dostopali do prtljažnega prostora – tudi pri vozilih z velikim pokrovom prtljažnika. Ko nosilca ne potrebujete,  
ga lahko povsem zložite in shranite v vdolbino za rezervno kolo, kjer zavzame malo prostora. Na njem je origi-
nalni nosilec za registrsko tablico z napisom Volkswagen. Opcijsko je mogoče naročiti še torbo za shranjevanje, 
ki zago tavlja optimalno zaščito, ter posebno vodilo, po katerem lahko enostavno na nosilec zapeljete težja  
ko lesa. DO

06 Naj gre za čoln, motor ali dodatno prtljago – za vleko prikolice potrebujete vlečno napravo. Ta je na voljo s 
fiksno ali snemljivo vlečno kljuko ter s ključavnico. 13-polna električna vgradna garnitura zagotavlja napajanje 
ter s tem varno uporabo prikolice. Garnitura podpira delovanje parkirnega sistema in funkcije stabiliziranja pri-
kolice. DO

07 Svoje kolo lahko s stabilnim nosilcem za kolesa po želji varno prevažate na strehi T-Roca. Držalo za okvir  
in spodnje vodilo sta zasnovana tako, da avtomatsko ohranjata pravilni položaj kolesa. Vrtljivi gumb z omeje-
valnikom navora omogoča udobno pritrditev okvira kolesa. Na držalu za okvir je objemka z mehko oprijemno 
površino, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev sil in optimalno zaščito okvira. Nosilec je uspešno opravil  
test City Crash Plus. DO
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19 Kapice za pedale iz krtačenega legiranega jekla prepričajo z elegantnim dizajnom in učinkovito protizdrsno 
površino. Zlahka jih namestite kar sami. Na voljo so tako za vozila z ročnim menjalnikom kot tudi za vozila z  
menjalnikom z dvojno sklopko DSG. DO

17 Kakovostni tekstilni predpražniki Premium z napisom T-Roc so izdelani iz trpežnega, gosto tkanega velurja, 
hrbtna stran pa ima posebno površino, ki je odporna proti obrabi. Z belo obrobo zagotavljajo, da prostor za noge 
izstopa z izrazito lepim videzom, obenem pa nudijo učinkovito zaščito pred umazanijo. DO

18 Po meri izdelani tekstilni predpražniki Optimat združujejo prednosti gumijastih predpražnikov in eleganco 
tekstilnih predpražnikov. Rob v obliki črke U zanesljivo zadrži vso umazanijo in mokroto. Pritrdišča v talnih  
oblogah in hrbtna stran iz nedrsečega materiala zagotavljajo, da predpražniki med vožnjo zanesljivo ostanejo 
na svojem mestu. Na sprednjem levem predpražniku je napis T-Roc. DO

T-Roc – Dopolnilna oprema Volkswagen

20 Da bo prostor za noge v vseh letnih časih zanesljivo ostal čist: komplet po meri izdelanih in trpežnih 
vsevremenskih predpražnikov z napisom T-Roc (spredaj) učinkovito ščiti talne obloge pred umazanijo in  
mokroto. Predpražniki nimajo močnega vonja in jih je mogoče v celoti reciklirati. Sprednja predpražnika sta 
vpeta v pritrdišča v talnih oblogah, ki preprečujejo premikanje. DO

21 Trpežne črno-srebrne zaščitne folije za vratne pragove ščitijo lak pred praskami in ostalimi manjšimi  
poškodbami. Izdelane so po meri, na pragove pa jih preprosto prilepite. En komplet vključuje štiri folije za  
sprednje in zadnje vratne pragove. DO

22 Po meri izdelane prozorne zaščitne folije lahko kot nevidno zaščito prilepite na lakirane zadnje vratne  
pragove. Slaba volja zaradi prask bo tako preteklost in T-Roc vas bo še dolgo navduševal z lepim videzom. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

16 Idealna rešitev za vse, ki želijo v vsakem vremenu uživati v svežem zraku in  
v vročih dneh preprečiti neprijetno zastajanje toplote: protivetrna ščitnika iz ka-
kovostnega akrilnega stekla sta enostavna za čiščenje, odporna proti UV-žarkom 
ter primerna za avtomatske pralnice in recikliranje. Montaža ščitnikov je povsem 
preprosta, saj ju je na vozilo mogoče enostavno natakniti. Na voljo za sprednji in 
zadnji stranski okni. DO

12 Trpežna prtljažna mreža je idealna za vse majhne 
in srednje velike predmete, za katere želite, da se  
med vožnjo ne premikajo po prtljažniku. Vpeti jo je 
mogoče v serijske pritrdilne obročke. DO

13 Mehak in prijeten velur na eni strani ter trpežna, 
protizdrsna gumirana površina na drugi strani: z  
obojestransko zaščitno podlogo, ki se natančno pri-
lega prtljažniku, boste optimalno pripravljeni na vse 
transportne naloge – ne glede na to, ali boste morali 
prepeljati občutljive, umazane ali vlažne predmete. 
Podloga ima na eni strani podaljšano stranico, ki jo  
je mogoče razgrniti čez rob prtljažnika, tako da nudi 
zaščito pred poškodbami, ki bi lahko nastale pri na-
tovarjanju ali raztovarjanju. DO

14 Protizdrsna podloga za prtljažnik je izdelana po 
merah prtljažnega prostora in zagotavlja zanesljivo 
zaščito pred umazanijo in mokroto. Kadar podloge ne 
potrebujete, jo lahko preprosto zvijete in pospravite. 
Na voljo za T-Roc z variabilnim in globokim prtljažnim 
dnom. DO

15 Prtljažna školjka z napisom T-Roc je lahka, 
upogljiva in se natančno prilega prtljažniku. Pribl.  
4 cm visok rob ščiti prtljažnik pred umazanijo, po-
sebna površinska struktura pa zmanjšuje drsenje  
prtljage. Na voljo za T-Roc z variabilnim in globokim 
prtljažnim dnom. DO
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28 | 29 Veliko varnosti za male sopotnike: otroški sedeži so v ustrezni velikosti na 
voljo za vse starosti. Zagotavljajo udobno sedenje in prepričajo z enostavno upo-
rabo, saj so vse prevleke snemljive in primerne za pranje pri 30 °C. Več informacij  
o celotni ponudbi lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen. Zaščitna pod-
loga, ki je enostavna za čiščenje in preprečuje drsenje, učinkovito ščiti občutljive 
prevleke avtomobilskega sedeža pred umazanijo in obrabo. Sestavljena je iz dveh 
delov, ki ščitita tako naslonjalo kot tudi sedišče avtomobilskega sedeža. DO

T-Roc – Dopolnilna oprema Volkswagen

30 S prenosnim kavomatom Volkswagen Edition si boste odslej lahko kadarkoli 
privoščili kavo po svojem okusu. Med postanki boste kavomat preprosto priključili 
na 12-voltno električno vtičnico v vozilu in že čez nekaj trenutkov boste lahko uži-
vali v pitju sveže pripravljenega espressa. Komplet vključuje tudi dve nelomljivi 
espresso skodelici, servieto, 25 espresso kavnih blazinic in shranjevalni etui. DO

31 Prava temperatura za vsako vsebino: termohladilni 
zaboj se lahko napaja na električni vtičnici v vozilu  
ali pa doma na gospodinjski vtičnici. V zaboj s pribl. 
25-litrsko prostornino lahko 2-litrske plastenke spra-
vite celo v pokončnem položaju. DO

 1)  Uporaba je možna le, ko na sedežu za njim ne sedi noben potnik.
2)  Če na sedežu za mizico sedi potnik, mora biti mizica med vožnjo  

zložena.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

23 – 27 Praktičen, udoben in prilagodljiv: modularni potovalni in komfortni sistem je inovativna in izjemno 
vsestranska rešitev, s katero je notranjost vozila vedno lahko urejena in pregledna. Poleg tega so pomembni 
predmeti za potnike na zadnjih sedežih vedno zlahka dosegljivi in zagotovljeno je enostavno upravljanje. Sistem 
sestavljajo osnovni modul, ki ga pritrdite med nosilca sprednjega vzglavnika, ter različni ločeno dobavljivi  
do datni moduli. Mednje sodijo na primer prenosni obešalnik¹⁾, stabilen kaveljček za vrečke¹⁾, pomični nosilec za 
tablične računalnike različnih proizvajalcev, novi nosilec za aktivnostne kamere ter nastavljiva zložljiva mizica  
z držalom za pijačo²⁾. Z njo bodo postanki med potovanji še bistveno prijetnejši. Če povzamemo – en nosilec, 
številne možnosti: vse dodatne module je glede na potrebe mogoče enostavno pritrditi na osnovni nosilec in  
jih poljubno menjati. DO
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53T-Roc – Volkswagen Lifestyle

07   Preprost dizajn, velika izrazna moč! Modra majica 
s kratkimi rokavi ima spredaj v temnejšem odtenku 
natisnjen novi Volkswagnov logotip in tako decentno 
nosi jasno sporočilo. DO

08   Elegantna in povsem v slogu strategije „Novi  
Volkswagen“: z modro športno majico boste pokazali 
svoje navdušenje nad Volkswagnom, obenem pa  
bo ste zablesteli s svojstvenim stilom. Na sprednji 
strani majice je v temnejšem odtenku natisnjen novi 
Volks wagnov logotip. DO

09   Naj vam bo vedno toplo! A pri tem ne pozabite  
na ubran slog. Temno modra pletena kapa pooseblja 
bistvo strategije „Novi Volkswagen“ in ima preprost 
dizajn z modnim videzom ribiških kap. Za svojstven 
poudarek na robu kape poskrbi eleganten svetlo  
rumen našitek s Volkswagnovim logotipom. DO

10   Bleščeč – samo še vaš videz. Črna sončna očala,  
ki se odlično podajo tako ženskam kot tudi moškim, 
imajo na ročkah markanten bel napis Volkswagen.  
Z njimi boste povsod deležni občudujočih pogledov, 
sami pa ne boste mogli prehvaliti polariziranih stekel, 
s katerimi bo moteče bleščanje dokončno preteklost. 
Stekla poleg tega zagotavljajo do 100-odstotno zaš čito 
pred UV-žarki. DO

11   Naj bo v hipu vse bleščeče čisto: s krpo iz mikro-
vlaken lahko z zaslonov na dotik in visokosijajnih  
površin hitro in zanesljivo odstranite prstne odtise in 
drugo umazanijo – brez uporabe čistil. Krpa je trpežna 
in pralna, lep detajl pa predstavlja vtisnjen Volkswag nov 
logotip. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Volkswagen Lifestyle

1)  Napotek: v pokrovu termovke lahko po uporabi ostane še nekaj  
tekočine. Če termovko odložite v ležečem položaju, lahko ostanek  
tekočine izteče, zato vam svetujemo, da ga prej do konca popijete  
pri zaprtem pokrovu.

Podrobnejše informacije o produktih iz ponudbe Volkswagen Lifestyle 
lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

01   Tanka torba se lahko v nekaj preprostih potezah 
spremeni v prostoren, stabilen zaboj – in obratno. 
Lahki zložljivi zaboj v antracitni barvi ima nosilnost  
do 30 kg in je opremljen s Volkswagnovim logotipom. 
Uporaba in čiščenje sta povsem enostavna. Material 
je trpežen, vodoodbojen in neobčutljiv na umazanijo.
DO

02   Praktična okrogla brisača iz kakovostnega frotirja 
je nedvomno nekaj posebnega. Na otip je prijetno 
mehka, pomemben adut pa sta tudi velika debelina in 
odlična vpojnost. Uporabite jo lahko kot brisačo za na 
plažo ali kopalniško brisačo, primerna pa je tudi kot 
igralna podloga ali odeja za piknik. Po celotni površini 
brisače je vtkan novi Volkswagnov logotip. DO

03   Zložljivi dežnik znamke Volkswagen Design  
ima vse, kar potrebujete, da v deževnem vremenu  
zanesljivo, hitro in preprosto ostanete suhi: premaz  
iz materiala Teflon® na prevleki iz poliestra, mehani-
zem za avtomatsko odpiranje in zapiranje, vodila iz 
steklenih vlaken in aluminija, 3-delno kovinsko palico 
in plastičen ročaj. Vizualna posebnost dežnika sta pik-
togram na tipki za avtomatsko odpiranje in intarzija s 
Volkswagnovim logotipom na ročaju. DO

04   Uživajte ob pogledu na dovršen dizajn – tudi  
ko si med potjo privoščite požirek kave. Temno modra 
termovka¹⁾ ima dvojno steno in je vakuumsko izolira-
na, zato pijača v njej še dolgo ostane vroča ali hladna. 
Oblika termovke je enostavna in vitka, piko na i pa ji 
daje elegantna kombinacija temno modre površine, 
črnega obroča in srebrnega pokrova. DO

05 | 06   S Volkswagnovima ročnima urama postane 
merjenje časa nadvse prijetna naloga. Obe uri ima- 
ta elegantno tanko ohišje iz legiranega jekla ter 
števil čnico s prikazom datuma in decentnim napis 
Volks wagen. Paščka sta usnjena, krono pa krasi 
Volkswag nov logotip. DO
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55T-Roc – Platišča

16 Kombinacija dinamike in stabilnosti – posebnosti 
Volkswagnovih originalnih pokrovov za pesta koles⁴⁾ 
sta reliefni Volkswagnov logotip in dinamična samo-
izravnalna funkcija, ki zagotavlja, da je logotip med 
vožnjo in tudi na parkiranem vozilu vedno obrnjen 
pravilno. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Platišča

01 16-palčna jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi S

02 16-palčna aluminijasta platišča Chester ST

03 16-palčna aluminijasta platišča Corvara, dopolnilna oprema Volkswagen¹⁾ DO

04 17-palčna aluminijasta platišča Merano, dopolnilna oprema Volkswagen¹⁾ DO

05 17-palčna aluminijasta platišča Kulmbach SP

06 17-palčna aluminijasta platišča Kulmbach DO

07 17-palčna aluminijasta platišča Mayfield DO

08 17-palčna aluminijasta platišča Mayfield DO

09 18-palčna aluminijasta platišča Montego Bay DO

 10 18-palčna aluminijasta platišča Montego Bay²⁾ DO

 1 1 18-palčna aluminijasta platišča Grange Hill DO

 12 18-palčna aluminijasta platišča Grange Hill³⁾ DO

 13 18-palčna aluminijasta platišča Sebring, Volkswagen R DO

 14 19-palčna aluminijasta platišča Suzuka, Volkswagen R DO

 15 19-palčna aluminijasta platišča Suzuka, Volkswagen R DO

 1)  Podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne opreme lahko dobite  
pri partnerjih znamke Volkswagen.

2) Na voljo samo v kombinaciji s paketom beats.
3) Na voljo samo v kombinaciji s stilskim paketom Black Style.
4)  Možnost uporabe dinamičnih pokrovov za pesta je odvisna od koles. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja znamke 
Volkswagen.

Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. 
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57T-Roc – Barve lakov in barve strehe

10 Čista bela, univerzalni lak 0Q
1 1 Črna, univerzalni lak A1
12 Bleščeče rdeča, univerzalni lak D8

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

01 Čista bela, univerzalni lak 0Q DO

02 Uranovo siva, univerzalni lak 5K S

03 Bleščeče rdeča, univerzalni lak D8 DO

04 Ravensko modra, kovinski lak 5Z DO

05 Kurkumino rumena, kovinski lak 6T DO

06 Atlantsko modra, kovinski lak H7 DO

07 Belosrebrna, kovinski lak K8 DO

08 Indijevo siva, kovinski lak X3 DO

09 Globoko črna, biserni lak 2T DO

Na slikah na teh straneh je prikazan T-Roc Style. T-Roc Style je serijsko na voljo s streho v barvi vozila, v sklopu po-
nudbe dodatne opreme pa je mogoče izbirati med čisto belo, črno in bleščeče rdečo kontrastno barvo. T-Roc Sport 
je serijsko na voljo s streho v barvi vozila, v sklopu ponudbe dodatne opreme pa je mogoče izbirati med črno in  
bleščeče rdečo kontrastno barvo.

Barve lakov in barve strehe
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59T-Roc – Sedežne prevleke in storitve

Odkrijte Volkswagnov 
avtomobilski svet.

Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen*. Ta
storitev vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč
na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah. 
Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, 
tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v 
najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo 
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom 
ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi 
takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. 
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen* velja za 
celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje  
z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na  
pooblaščenem servisu Volkswagen v Sloveniji ter  
v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico. 
Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volks wagen: 
080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.

Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti. Za vas, 
vašo partnerko oz. vašega partnerja ali za vso družino 
lahko prevzem novega vozila postane nepozabno do-
živetje: v Autostadtu, servisnem in komunikacijskem 
središču koncerna Volkswagen v Wolfsburgu. Na  
28 hektarjih površine lahko spoznate edinstven svet v 
malem, ki ga sestavljajo paviljon zgodovine s primerki 
vozil iz 130-letne avtomobilske zgodovine, paviljoni 
koncernskih znamk pa tudi koncernski forum, v kate-
rem je poudarek na aktualnih vprašanjih, povezanih  
z mobilnostjo in družbo. Toda možnosti je še veliko 
več. Tako se med drugim lahko preizkusite v vožnji po 
terenskem poligonu, Autostadt pa ponuja tudi razno-
lik doživljajski svet za otroke – ti bodo svoje vozne 
spretnosti lahko preizkusili v majhnih električnih av-
tomobilih – in bogato gastronomsko razvajanje, v ka-
terem bo lahko uživala cela družina. Pridih razkošja 

*  Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem  
servisu Volkswagen.

Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche 
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu ure-
dimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo vam 
ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo 
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in 
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in 
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati 
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in 
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam 
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite 
na www.porscheleasing.si.

Servisne storitve. Partnerji servisne mreže Volkswa-
gen vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev  
po meri vašega vozila Volkswagen. Ponudba bo pri-
lagojena vašim željam in potrebam.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen 
veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju 
svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za 
novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo  
ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije 
vam kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podalj-
šano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program 
jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko 
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu sta-
rosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov,  
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja brez 
doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so pro-
dana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji.  
Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi 
podaljšano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do 
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega,  
kaj nastopi prej*.

zagotavlja vrhunski hotel Ritz-Carlton (Wolfsburg) s 
petimi zvezdicami, v katerem za razvajanje brbončic 
skrbi kuharski mojster Sven Elverfeld, šef kuhinje v  
restavraciji AQUA, ki je v priznanem francoskem kuli-
naričnem vodniku Le Guide Michelin dobil tri zvezdi-
ce. Ko se bo približal veliki trenutek predaje vozila, se 
vam bo pridružil vaš osebni svetovalec. Izročil vam  
bo avtomobilske ključe in vam razložil delovanje vseh 
funkcij, ki jih boste lahko preizkusili kar na poti, ki vodi 
iz centra za stranke. Prijeten izlet boste lahko zaklju-
čili z vožnjo domov v svojem novem Volkswagnu. Da 
vam bo obisk Autostadta ostal v spominu kot nepozab-
no doživetje, si na domači strani Autostadta že doma 
oglejte dnevni načrt obiska. 

Steklena manufaktura v Dresdnu – Center of
Future Mobility. Steklena manufaktura v Dresdnu  
ponuja zanimiv in nazoren vpogled v teme, povezane 
z mobilnostjo prihodnosti. Če se boste odločili za 
prevzem avtomobila na lokaciji, kjer je bil izdelan, 
boste spoznali vznemirljiv in interaktiven doživljajski 
svet, ki vam bo razkril, kako funkcionalna je električna 
mobilnost že danes in katere odgovore lahko Volks-
wagen ponudi na vprašanja o mobilnosti jutrišnjega 
dne. Med vodenim obhodom Steklene manufakture  
si boste lahko pobliže ogledali tudi proizvodno linijo. 
In po želji se boste lahko odpravili na testno vožnjo  
z enim od naših električnih modelov. Po slovesni pre-
daji vozila vam bo vaš osebni produktni strokovnjak 
podal praktične informacije o novem avtomobilu in 
vam predstavil najpomembnejše upravljalne elemen-
te in funkcije. Za kulinarično razvajanje med vašim 
obiskom bo po skrbela restavracija e-VITRUM, v kateri 
sveže in sezonske jedi iz pretežno lokalnih proizvodov 

ustvarja kuharski mojster Mario Pattis – in to le nekaj 
metrov stran od proizvodnje. Glede na to, kaj vas  
najbolj zanima in koliko časa boste imeli na voljo,  
lahko izbirate med petimi paketi dobave vozila z raz-
ličnimi obsegi storitev. Če vam bo čas dopuščal, vam 
pripo ročamo, da prevzem vozila v Stekleni manufak-
turi dopolnite z obiskom Dresdna ter si ogledate  
njegove številne znamenitosti in slikovito okolico. 

Volkswagen Driving Experience. Ekipa Volkswagen 
Driving Experience vas lahko popelje na popotovanje 
po osupljivo lepih pokrajinah ali vam pomaga izpopol-
niti vozne spretnosti na enem od treningov vožnje.  
Za več informacij o ponudbi obiščite spletno stran
www.volkswagen-driving-experience.com.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 6,8 in 4,2; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 155 in 111.  
Serijsko za T-Roc S Serijsko za T-Roc Sport SP Serijsko za T-Roc Style ST Dodatna oprema DO

Sedežne prevleke

0 1 Tkanina Basket, titanovo črna EL S

02 Tkanina Tracks 4, črni hrast/keramično siva FF ST

03 Tkanina Tracks 4, kurkumino rumena GJ DO

04 Tkanina Tracks 4, ravensko modra GK DO

05 Tkanina Gem, titanovo črna/temno siva, z rdečim kontrastnim šivom JQ SP

06 Tkanina Carbon Flag/mikrovlakna San Remo za R-Line¹⁾, kremenasto siva – črna/kremenasto siva OK DO

07 Usnje Vienna²⁾, kvarcitna/keramično siva HR DO

 1) Naročilo možno samo v kombinaciji s paketom R-Line Plus. 
2)  Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic na  

sprednjih sedežih in zunanjih zadnjih sedežih v usnju Vienna.

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki  
ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv in dejanskega videza sedež-
nih prevlek in lakov. Na slikah so prikazani sedeži v osnovni modelski  
izvedbi, ki lahko odstopajo od drugih razpoložljivih opcij višje kakovosti. 
Prevleke se na posameznih sedežih ali delih sedežev lahko razlikujejo.



Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi 
merilnimi postopki. Po 1. septembru 2017 je bil pri določenih novih vozilih homologacijski 
postopek že opravljen skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka  
vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši 
prikaz porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP 
postopoma povsem nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel 
(NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, iz-
merjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku 
NEVC. Zato od 1. septembra 2018 lahko pri obdavčitvi vozil pride do ustreznih sprememb. 
Podrobnejše informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC lahko najdete na sple-
tni strani volkswagen.de/wltp. Trenutno je obvezno še navajanje vrednosti, izmerjenih po 
postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC 
izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba 
vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC na-
vedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del 
ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in do-
polnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevan-
tne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih 
pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, pora-
bo električne energije, emisije CO₂ in vozne zmogljivosti vozila. Podrobne okoljske informa-
cije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂  
in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem  
mestu in na spletni strani www.volkswagen.si.

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za dopla-
čilo. Vse informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski 
trg ter ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lah-
ko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. 
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Informacije o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na spletni strani 
www.volkswagen.si. DSG®, 4MOTION® in TSI® so registrirane blagovne znamke v lasti 
družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. 
Dejstvo, da določeno ime v katalogu ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana  
blagovna znamka in/ali da je njegova uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega sogla-
sja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju pri jazen 
način. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.  

Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se  
morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate  
prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect 
Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani  
portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brez-
plačno obdobje uporabe storitev. Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect 
omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu 
podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve 
Streaming & Internet in posamezne aplikacije In-Car. Uporaba spletnega radia ter pretaka-
nje medijev sta mogoča prek prenosne naprave (na primer pametnega telefona), ki lahko 
postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo 
pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim ope-
raterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri pre-
nosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v 
tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Za uporabo 
brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sis-
temom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporab-
nik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost 
posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in 
We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni 
čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih 
sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani 
connect.volkswagen-we.com ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za informacije  
o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.


