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Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, jossa on esillä kaikkia varusteita, joita Volkswagenilta on saatavilla. 
Suomen varustetasot sekä tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi.  
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan. 
Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita.
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Ensivaikutelma ratkaisee. 
Kahdesti.
Kuten me kaikki tiedämme: ensivaikutelman voi tehdä vain kerran.  

T-Roc käyttää tilaisuuden hyväkseen kahdesti. Valitset sitten T-Roc 

Sportin tai T-Roc Stylen: ne tekevät joka tapauksessa lähtemättömän 

vaikutuksen.
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Voimakas vaikutelma, 
samoin ilme.
Vahva luonne käy heti ilmi. T-Roc kertoo sen heti ensi silmäyksellä. 

Led-ajovalojen yhteydessä keulan rengasmaiset led-päiväajovalot suoras-

taan uhkuvat itsevarmuutta. T-Rocissa katto, A-pilari ja ulkopeilien kotelot 

ovat saatavissa kontrastivärinä. Jokainen yksityiskohta kertoo samaa  

tarinaa: tämä CUV on riittävän rohkea kulkeakseen kohti uusia teitä.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita



02

01

09T-Roc – T-Roc Sportin ulkopuoliKuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

Ulkopuoli

01 Kauttaaltaan urheilullinen ja erottuva: näyttävät takavalot antavat T-Rocin takaosalle muhkean ilmeen.  
Takavalot ovat T-Roc Sportissa tummanpunaiset, mikä luo erityisen itsevarman vaikutelman. Takavaloissa  
on käytetty energiaa säästäviä led-valoja, jotka antavat hyvän näkyvyyden niin päivällä kuin yölläkin.

02 T-Roc Sportin erityinen muotoilu erottuu heti edukseen. Siitä vastaavat led-ajovalojen lisäksi rengasmaiset 
led-päiväajovalot. Nämä sijaitsevat selkeästi etupuskurissa sumuvalojen yläpuolella. Dynaamiset 19 tuuman 
Suzuka-kevytmetallivanteet kertovat katsojalle, että T-Roc Sport tarjoaa runsaasti ajonautintoa, joka vain 
odottaa vapautumistaan.
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Hyvät näkymät. 
Napin painalluksella.
T-Rocin tyylikäs ulkomuoto vetää katseet puoleensa – ja voi 

halutessasi tarjota sinulle myös silmäyksen kohti taivasta. 

Pelkällä napin painalluksella voit avata panoraamakattoluukun, 

joka tuo ajamiseen täysin uuden perspektiivin.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita
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Itsevarmuus tulee 
sisältä päin.
T-Roc Sportin ratissa asia käy nopeasti selväksi: voimakkaalle vaikutelmalle on hyviä syitä. 

T-Roc Sport osoittaa urheilullisen ilmeensä Ambiente-tunnelmavalaistuksella, punaisilla 

koristesaumaompeleilla ja tyylikkäillä kromisomisteilla. Se tekee vaikutuksen myös runsailla 

sisätiloillaan sekä lukuisilla liitettävyystoiminnoilla ja kuljettajaa avustavilla järjestelmillä. 

Parantunut mukavuus tuo voimakasta luonnetta entistä paremmin esiin.

01–03 T-Roc Sportin sisätilat ovat urheilullisen tyylikkäät: musta kattoverhoilu, 
kojelauta ja etuovien somistelistat värinään Caribou Grey tai Flash Red sekä ovi-
verhoilut värinään Titan Black sekä punainen Ambiente- tunnelmavalaistus. Näin 
luodaan miellyttävä ympäristö samalla, kun helpotetaan toimintaa pimeässä.  
Kuljettajan ja etumatkustajan urheilulliset mukavuusistuimet Gern-istuinverhoi-
lulla värinä Titan Black / Dark Grey punaisin koristesaumaompelein tarjoavat hyvää 
sivuttaispitoa ja tukevat selkärankaa integroidulla, manuaalisesti säädettävällä  
ristiseläntuella. Moottoriurheilun henkeä tuovat alumiiniset polkimet.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita
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Itsevarmuus uudessa 
muodossa.
T-Roc herättää ihastusta. Erottuva muotoiluelementti on silmiinpistävä 

C-pilari: krominen kiiltolista korostaa pitkän kattolinjan coupémaista 

muotoa. T-Roc Style tarjoaa lisäksi hieman silmänruokaa. Voit itse  

päättää, minkävärisen katon, A-pilarin ja  ulkopeilien kotelot T-Roc 

Styleen haluat.



01

03

02

17T-Roc – T-Roc Stylen ulkopuoli

Ulkopuoli

01 T-Roc Stylen erottuva takaosan muotoilu sisältää muun muassa kehystetyn 
diffuusorin, joka antaa autolle rouhean ilmeen. Tämän vastapainona ovat kromatut 
suorakaiteenmuotoiset kromikoristeet, jotka tuovat ilmeeseen sekä tyylikkyyttä 
että urbaania luonnetta. Voimakkaasti korostetut kanttaukset antavat Crossoverin 
takaosalle itsevarman ilmeen samalla kun takavalot on yhdistetty osaksi vaaka- 
suuntaista linjakkuutta.

03 Kiillotetut 17-tuumaiset Mayfield-kevytmetallivanteet antavat T-Roc Stylelle 
erottuvan profiilin ja mahdollistavat oman makusi tuomisen esiin. Voit nimittäin 
itse päättää, minkä vannevärin autoosi valitset. Kaksivärisen ulkovärin kanssa voit 
mukauttaa T-Roc Stylen omien toiveidesi mukaiseksi ja valita monista eri mahdol-
lisuuksista.

02 Lisää T-Roc Styleen hieman luonnetta – omalla henkilökohtaisella tyylilläsi. 
Valitsemalla kaksivärisen ulkovärin voit korinvärin lisäksi valita toisenkin värin, 
jota käytetään niin katossa, ulkopeilien koteloissa kuin A-pilareissakin. Värit Black, 
Pure White ja Flash Red tarjoavat useita yhdistelmävaihtoehtoja. T-Roc Stylen  
valot parantavat näkyvyyttä ja saavat sinut näkymään. Ne tulevat esiin jo päivällä 
etupuskuriin sijoitettujen led-päiväajovalojen rengasmaisessa muodossa.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita
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01 Istahda mukavaan istuimeen, jossa on erityinen kaksivärinen Tracks 4 -istuin-
verhoilu Turmenic Yellow -keltaisin koristesaumaompelein. Voit soittaa puheluita 
kätevästi ajon aikana tai valita älypuhelimestasi omaa lempimusiikkiasi – apunasi 
toimii Infotainment-järjestelmä Discover Media mukaan lukien Streaming & 
Internet. Valkoinen Ambiente-tunnelmavalaistus sisältää valaistut somistelistat, 
lukuvalot edessä ja takana sekä jalkatilan valaistuksen. Näin luot autoon miellyttä-
vää tunnelmaa myös pimeässä. T-Roc Stylen ohjauspyörä ja vaihteenvalitsimen 
nuppi ovat laadukasta nahkaa, joka tuntuu kädessä miellyttävältä.

Sävytä mielesi mukaan.
T-Roc Stylen sisätilat jatkavat johdonmukaisesti ulkopuolen tyyliä erot-

tuvalla muotoilullaan pienintä yksityiskohtaa myöten. Vapauta sisäinen 

intohimosi ja varmista, että T-Roc Style noudattaa vain yhtä sääntöä: 

omaa henkilökohtaista tyyliäsi.
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02–03 Määritä ensin, minkävärisen kojelaudan eli mittariston kehykset haluat: 
Limestone Grey metalliväri, Ravenna Blue vai Turmeric Yellow. Oma suosikkivärisi 
löytää tiensä myös sivulla oleviin somisteisiin ja keskikonsolin  kehykseen. Värityksen 
mukaisesti myös istuimen keskiosassa on nähtävissä valitsemaasi väritystä, mikä 
luo jännittäviä korostuksia.
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01 T-Rocissa halu nauttia ainutlaatuisuudesta yhdistyy mukavuuteen, johon on helppo tottua. Kompaktiin 
CUV:hen on saatavissa täysautomaattinen ilmastointi Air Care Climatronic. Arvostat sitä varmasti niin  
suurkaupungin helteisillä kaduilla kuin hohtavan kuumilla maanteilläkin.

02 Hyödyllinen ominaisuus, kun autoa käyttävät useat eri kuljettajat: yksilölliset toiminnot. Yksilöllisten  
toimintojen avulla voit tehdä henkilökohtaiset asetukset esimerkiksi kuljettajaa avustaviin järjestelmiin,  
Infotainment-järjestelmään ja ilmastointiin.
 
03 Mukavasti suunniteltujen ja suurten tilojensa ansiosta T-Roc tarjoaa runsaasti tilaa toteuttaa omia unelmiasi. 
Laadukas varustelu tekee takuulla vaikutuksen myös kanssamatkustajiin. Perusvarusteluun kuuluvat muun 
muassa hätäpuhelutoiminto sekä istuimien tyylikäs Basket-verhoilu sekä monipuoliset säilytyslokerot, jotka 
sulautuvat huomaamattomasti urheilulliseen muotoiluun. Kojelauta ja koristelistat ovat saatavissa tyylikkäänä 
helmiäisenä mattavärinä Deep Black.

T-Roc
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Keskittyy olennaiseen.  
 Vain sinuun.
Voit kulkea omia teitäsi – tai nyt myös ajella niitä. Siitä vastaavat T-Rocin innovatiiviset  

liitettävyysominaisuudet ja multimedian hienoudet, kuten digitaalinen mittaristo  

Digital Cockpit Pro tai We Connectin mobiilit verkkopalvelut. Nauti myös ainutlaatuisesta 

ajokokemuksesta omien henkilökohtaisten asetustesi mukaan.
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03 App-Connectilla³⁾ voit käyttää valikoituja älypuhelinsovelluksia turvallisesti ja 
kätevästi T-Rocissa. Apple CarPlayn™ ja Googlen Android Auton™ käyttäminen on 
kätevää langattomasti navigointijärjestelmien Ready 2 Discover ja Discover Media 
kautta. Voit ostaa navigointijärjestelmää Ready 2 Discover tai Discover Media  
varten App-Connectin kätevästi jälkikäteen autosi In-Car Shopista⁴⁾ ja asentaa  
sitten sovelluksen.

04 Pääset käyttämään Volkswagenin digitaalisia palveluja ja luomaan suoran 
yhteyden autoosi We Connect -palvelun¹⁾ kautta. Kun olet kertaluontoisesti  
aktivoinut ja rekisteröinyt toiminnon omalla Volkswagen ID -tunnuksellasi, olet 
T-Rocin integroidun SIM-kortin ansiosta aina yhteydessä verkkoon ja voit käyttää 
maksutta lukuisia käytännöllisiä ja innovatiivisia verkkopalveluja. Lisäksi voit täy-
dentää⁴⁾ T-Rocin varustelua. Ostamisen jälkeen voit valita autoosi In-Car Shopissa 
lisätoimintoja – voit ottaa käyttöön jälkikäteen esimerkiksi navigoinnin tai puhe-
ohjauksen.

 1)  We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID -käyttäjätilin ja hänen on kirjaudut-
tava We Connectiin käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen  
We Connect- tai We Connect Plus -sopimus. We Connect Plus -palvelua varten asiakkaalla on 90 päivää  
auton luovuttamisen jälkeen käytä rekisteröimässä auto osoitteessa portal.volkswagen-we.com, jotta hän 
voi hyödyntää palveluja mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan verran.  
Muita tietoja löytyy tämän esitteen takakannesta.

2)  Lukitseminen ja avaaminen lukituksesta on turvallisuuden kannalta tärkeä toiminto, joten se edellyttää 
henkilöllisyyden tarkistamista Volkswagen Ident -toiminnon kautta. Tällöin henkilöllisyyden tarkistaa joko 
Volkswagen-jälleenmyyjä tai video-chat-palvelu.

3)  App-Connect sisältää tekniikat Apple CarPlay™, Android Auto™ ja MirrorLink®. Kuljettajan huomion herpaan-
tumisen estämiseksi vain tietyt sovellukset voidaan käynnistää ajon aikana. Huomaa, että monia sovelluksia 
ei tarjota jokaisen kolmen tekniikan yhteydessä ja että näiden tekniikoiden käytettävyys voi vaihdella 
maittain. Lisätietoa älypuhelimien yhteensopivuudesta saat osoitteesta volkswagen.de/mobiltelefon sekä 
Apple CarPlay™ -sovelluksen osalta osoitteesta apple.com/de/ios/carplay, Android Auto™ -sovelluksesta 
osoitteesta android.com/intl/de_de/auto ja MirrorLink®-sovelluksesta osoitteesta mirrorlink.com.

4)  We Upgrade -tuotteiden käyttöä varten tarvitaan Volkswagen ID -käyttäjätili, voimassa oleva We Connect 
-sopimus ja pääkäyttäjän valtuudet eli käyttäjätilin yhdistämistä oikeaan autoon. Lisäksi edellytetään, että 
autossa voi käyttää kunkin We Upgrade -tuotteen edellyttämiä teknisiä toimintoja ja laitteistoja. Pääkäyttäjä 
voi selvittää kuhunkin autoon saatavissa olevat We Upgrade -toiminnot verkossa tai In-Car Shopissa.

(Ei kuvaa) We Connect Plus¹⁾ navigointipalvelut aut-
tavat sinua suunnittelemaan päivääsi. Saat reaaliai-
kaisia liikennetietoja ja tietoa reittimuutoksista tai  
varoituksen liikennehäiriöistä. Älykkään online-reitti- 
laskennan ansiosta voit reagoida joustavasti muuttu-
viin olosuhteisiin ja löytää itsellesi aina parhaan mah-
dollisen reitin. Karttamateriaalien verkkopäivitykset 
takaavat, että kartat ovat aina ajan tasalla.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

Liitettävyys

02 We Connect Plus -sovelluksella voit käyttää T-Rocin toimintoja etänä. Voit 
ohjata sovelluksella kätevästi useita erilaisia toimintoja – missä ikinä oletken. 
Haluaisitko vaikka ohjelmoida kylmänä talvipäivänä seisontalämmityksen valmiik-
si jo edellisenä iltana? Ei mikään ongelma. Kuten ei myöskään ovien ja tavaratilan 
lukitseminen ja avaaminen lukituksesta.²⁾ Varashälyttimen varoitukset voidaan 
näyttää älypuhelimessasi.

01 Puhelinliitäntä Comfort mahdollistaa rennon puhumisen puhelimessa matkan 
aikana. Erityisen kätevä ominaisuus on integroitu lokero, josta on induktiivinen  
yhteys auton ulkoantenniin, ja joka sisältää lataustoiminnon. Hands-free-toiminto 
soveltuu hyvin häiriöttömään vastaanottoon, ja sen käyttäminen onnistuu helposti 
monitoiminäytön, monitoimiohjauspyörän tai radion kosketusnäytön kautta.

T-Roc ei ole edelläkävijä pelkästään muotoilun saralla. Myös tekniset ominaisuudet ovat 

suunnannäyttäjiä, kuten innovatiivinen yhdistettävyys. Integroidun eSIM-kortin ansiosta 

olet heti alusta lähtien saumattomasti yhteydessä verkkoon ja voit siis käyttää lukuisia 

We Connect¹⁾ -palveluja.
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02 Musiikki tempaa mukaansa, erityisesti bassojen pauhatessa. 
BeatsAudioTM-äänentoistojärjestelmä sisältää kuusi kaiutinelementtiä ja 
subwooferin, joiden kautta matkustajat voivat nauttia upeasta äänentoistosta ja 
vaikuttavista bassoista. Upean kokemuksen taustalla on 8-kanavainen vahvistin, 
joka tuottaa tehoa 300 wattia. Ohjausyksikkönä toimii radio tai navigointijärjestelmä, 
jotka tervehtivät käyttäjäänsä Beats by Dr Dre. -aloitusnäytöllä.

03 Digitaalinen mittaristo Digital Cockpit Pro näyttää enemmän tietoja kuin 
pelkkä nopeusmittari: esimerkiksi yksityiskohtaiset auton tiedot tai graafinen esitys 
kuljettajaa avustavien järjestelmien toiminnasta. Navigointijärjestelmän yhteydessä 
saat kartan näkyviin suurempana – kätevä toiminto, jota varmasti arvostat.

04 Radio Ready 2 Discover mukaan lukien Streaming & Internet tarjoaa 20,3 cm:n 
(8 tuuman) TFT-värinäytöllään ajankohtaista viihdettä ja tietoutta. DAB+ -tuen 
ansiosta voit nauttia häiriöttömästä vastaanotosta ilman internetyhteyttä. Lisäksi 
Ready 2 Discover on päivitettävissä, joten sen voi laajentaa täydelliseksi navi- 
gointijärjestelmäksi. Voit tehdä We Upgrade -päivityksen navigointitoimintoon¹⁾ 
halutessasi kätevästi itse auton In-Car Shopin tai We Connect -verkkokaupan  
kautta osoitteessa shop.volkswagen-we.com.

05 Composition Colour -radioon kuuluu 16,5 cm:n (6,5 tuuman) TFT-kosketusväri-
näyttö, tehoa 4 x 20 wattia, kuusi kaiutinelementtiä ja kaksi USB-liitäntää (tyyppi C). 
Matkapuhelimen voi liittää myös Bluetoothin kautta. 
 
 
1)  We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID -käyttäjätilin ja hänen on kirjaudut-

tava We Connectiin käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen  
We Connect- tai We Connect Plus -sopimus. We Connect Plus -palvelua varten asiakkaalla on 90 päivää auton 
luovuttamisen jälkeen käytä rekisteröimässä auto osoitteessa portal.volkswagen-we.com, jotta hän voi 
hyödyntää palveluja mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan verran. Muita tietoja löytyy tämän esitteen 
takakannesta.

Lisätietoja saat Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

Ihastuttava multimedia. Digitaalisen mittariston Digital Cockpit Pro ja navigointi- 

järjestelmän Discover Media avulla saavut sekä luotettavasti että hyvin viihtyneenä perille.

Multimedia

01 Navigointijärjestelmä Discover Media ihastuttaa 
20,3 cm:n (8") kosketusvärinäytöllä ja intuitiivisella 
verkkopohjaisella navigointitoiminnolla ja liikenne-
merkkien tunnistusjärjestelmällä. We Connect¹⁾  
-verkkopalveluiden kautta voit myös matkalla olla  
yhteydessä internetiin. Voit nauttia myös kuudesta 
kaiutinelementistä ja matkapuhelimen Bluetooth- 
liitännästä sekä kahdesta USB-liitännästä (tyyppi C).
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Kulkee omaa kaistaansa. 
Ei seuraa muita.
Itsevarmuus on olennainen osa T-Rocin luonnetta. Se juontaa juurensa erityisesti  

lukuisista varusteluun kuuluvista kuljettajaa avustavista järjestelmistä. Seisot  

sitten ruuhkassa tai ajat kaupunkiliikenteessä: T-Rocin ansiosta olet valmis lähes 

kaikenlaisiin ajotilanteisiin – myös poistuessasi tutuilta poluilta.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita
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06 Katvealueen varoitin Blind Spot varoittaa kuljettajaa ajon aikana ulkopeilien led-merkkivaloilla kuolleessa 
kulmassa olevista autoista.¹⁾ Peruutettaessa pois pysäköintiruudusta integroitu peruutusavustin valvoo aluetta 
auton takana ja varoittaa risteävästä liikenteestä.¹⁾

07 Sähkötoiminen takaluukku voidaan avata kuljettajan istuimelta tai kauko-ohjaimen avulla. Takaluukun 
avautumiskorkeutta voi säätää, jotta se ei osu esimerkiksi matalalla olevaan kattoon. Kun kaikki on lastattu,  
takaluukku sulkeutuu automaattisesti painamalla takaluukun kannessa olevaa painiketta.

04 Hätäjarrutusavustin Front Assist varustettuna jalankulkijoiden tunnistuksella voi uhkaavassa törmäysti-
lanteessa auttaa lieventämään onnettomuuden seurauksia ja ihannetapauksessa estämään onnettomuuden 
kokonaan.¹⁾ Se osaa tunnistaa ajoradalla olevat jalankulkijat ja ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa ajoissa. Jos  
kuljettaja ei reagoi, järjestelmä tekee hätäjarrutuksen.¹⁾

05 Autoa liikuteltaessa pysäköintiavustin varoittaa kuljettajaa akustisesti ja optisesti auton edessä ja takana 
olevista esteistä.¹⁾ ParkAssist-pysäköintiavustin tunnistaa pitkittäis- ja poikittaispysäköinnin. Se vastaa ohjaus-
liikkeistä aina täydelliseen pysäköintiin saakka.¹⁾ Järjestelmä ohjaa auton myös pois pitkittäispysäköinnistä.  
Kuljettajan tarvitsee vain käyttää kaasua, jarrua ja kytkintä.¹⁾

 1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2)  Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuunsa ajoneuvon varovaisesta ajamisesta.

(Ei kuvaa) Ajomukavuutta lisää avaimeton lukitus ja käynnistys Keyless Access. Nerokas kauko-ohjaus- ja  
turvatekniikka mahdollistaa lukituksen avaamisen ja sulkemisen ilman avaimen esille ottamista. Moottori  
käynnistetään ja sammutetaan vain nappia painamalla.

(Ei kuvaa) Peruutuskamera tukee kuljettajan toimintaa peruutettaessa.¹⁾ Kameran kuva radion tai navigointi-
järjestelmän näytössä näyttää aluetta auton takaa.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

01 Ennakoiva turvajärjestelmä saattaa tunnistaa tilanteet, jossa on kasvanut onnettomuusriski.¹⁾ Järjestelmä 
sulkee automaattisesti ikkunat ja panoraamakattoluukun sekä kiristää etuistuimien turvavöitä.¹⁾

03 Kaistanpitoavustin Lane Assist pystyy tunnistamaan nopeudesta 60 km/h alkaen, onko auto siirtymässä 
vahingossa pois omalta kaistalta.¹⁾ Järjestelmä siirtää kuljettajan huomion takaisin liikenteen tapahtumiin 
tekemällä kevyen korjaavan ohjausliikkeen.¹⁾, ²⁾

02 Lisää mukavuutta, myös ruuhkassa. Ruuhka-avustin mahdollistaa miellyttävän ajamisen ruuhkaisessa  
jonossa ja auttaa välttämään tyypillisiä ruuhkaonnettomuuksia.¹⁾ Järjestelmä pitää auton oikealla kaistalla ja 
käyttää automaattisesti kaasua ja jarrua.¹⁾
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Alusta ja vaihteisto

01 Ajoprofiilin valinnan kautta käytössäsi on aina tilanteeseen sopiva ajoprofiili: Normal, Eco, Sport, Comfort 
tai Individual. Näiden avulla moottorin ja vaihteiston sekä tiettyjen avustavien järjestelmien toiminta sovitetaan 
tilanteen mukaan. Individual-ajoprofiilin avulla voit säätää useampia asetuksia ja muokata niitä omien mielty-
mystesi mukaisesti.

02 Tien pinta voi muuttua, mutta ajamisen ilo säilyy: kun valintasi on T-Roc varustettuna 4MOTION-nelivedolla, 
voit mukauttaa ajoprofiilin erilaisten ajo-olosuhteiden mukaan – sen mahdollistaa 4MOTION Active Control. 
Voit valita ajoprofiiliksi jonkin vaihtoehdoista Snow, Offroad tai Offroad Individual. Järjestelmän käyttäminen 
on kätevää kiertopainikkeen avulla. Lisäksi Onroad-ajoprofiilissa voit valita esimerkiksi taloudellisen Eco- 
ajoprofiilin tai dynaamisen Sport-ajoprofiilin.

03 T-Rocin progressiivinen ohjaus parantaa auton hallintaa urheilullisessa ajossa 
ja tuo myös arkiseen ajoon lisää mukavuutta. Progressiiviset ohjausvälitykset vähen-
tävät ohjauspyörän kääntämiseen tarvittavaa voimaa esimerkiksi pysäköitäessä ja 
lisäävät vastaavasti ajotuntumaan suoralla ohjaustuntumallaan mutkaisella tiellä 
ajettaessa.

Kun 
progressiivinen 
ohjaus

Ilman 
progressiivista 
ohjausta
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02 Design-paketti Black Style ihastuttaa muista 
erottuvalla ilmeellään: nimensä mukaisesti pakettiin 
kuuluu monia mustia yksityiskohtia aina 18-tuumai-
sista Grange Hill -kevytmetallivanteista ja ulkopeilien 
koteloista kattokaiteisiin ja pakoputkenpäihin.  

Design-paketti Black Style

Myös auton sivulla olevat koristelistat ovat mustat. 
Sisätiloissa kojelaudan värityksenä on tietenkin 
Black Glossy. Voit ajella luottavaisin mielin, sillä 
apunasi on pysäköintiavustin. 
 
Black Style -paketti ei Suomen 
maahantuontiohjelmassa.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

beats-paketti
01 Beats by Dr Dre -paketti tuo rytmiä elämääsi. 
Heti ensi silmäyksellä huomaat punaiset koristeet ul-
kopeilien koteloissa sekä C-pilarissa. Sisätiloissa sinua 
tervehtivät kynnyslistojen punainen Beats by Dr Dre 
-teksti sekä kojelaudan punainen väritys. Paketin  
sydän on kuitenkin BeatsAudioTM-äänentoistojärjes-
telmä, joka tarjoaa tehoa 300 wattia. Radion Ready 2 
Discover kautta voit nauttia suuresta valikoimasta 
Apple Musicin musiikkikappaleita, jota ovat käytössäsi 
maksutta kuuden kuukauden ajan¹. 
 
beats-paketti ei Suomen maahantuontiohjelmassa.

1)  Jäsenyys koskee vain yksityishenkilöitä; jäsenille kolme maksutonta 
kuukautta, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanjoihin; mak-
suttoman ajanjakson jälkeen jäsenyys jatkuu automaattisesti. Koodi 
on voimassa 12 kuukautta. Lahjakoodi ei koske jälleenmyyntiä, sitä ei 
voi muuttaa käteiseksi eikä sitä korvata sen kadotessa tai jos se va-
rastetaan. Koskee vain Saksan Apple Musicia. Edellyttää iTunes-tiliä. 
Voimassa ovat Apple Media Services -ehdot; oman maasi ehdot löyty-
vät osoitteesta apple.com/ legal/internet-services/itunes. Koodin  
saaminen edellyttää, että käyttäjä on vähintään 13-vuotias ja asuin-
maa on sama kuin missä ostos tehdään. Edellyttää yhteensopivia 
tuotteita ja palveluja. Apple Music on Apple Inc.:n rekisteröity tava-
ramerkki. Apple ei toimi tämän mainoskampanjan osallisena tai 
sponsorina.
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R-Line
Voimakas puskuri korinvärisenä, dynaamisesti muotoillut ilmanottoaukot ja R-Line-logo 

jäähdyttimensäleikössä: R-Line-paketilla varustetun T-Rocin keula uhkuu puhdasta  

urheilullisuutta. Tätä voi vielä halutessaan täydentää 19-tuumaisilla kiillotetuilla Suzuka- 

kevytmetallivanteilla värinään Dark Graphite. 

(R-Line ei Suomen maahantuontiohjelmassa)
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01 Täydennä autosi urheilullista muotoilua 18 tuuman Sebring-kevytmetallivanteilla värinään Grey metalliväri ja renkaat kokoa 215/50 R 18.

02 R-Line-paketilla varustettu T-Roc uhkuu kaikista kulmista itsevarmuutta. Erottuvat korinväriset ovilistat toimivat katseenvangitsijoina. 
Takanäkymää koristavat kokonaan korinväriseksi maalattu puskuri ja tummanpunaiset led-takavalot.
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03 R-Line-paketilla varustetun T-Rocin sisätilojen tyylikkyys ulottuu jokaiseen 
yksityiskohtaan. Tyylikkäästä ilmeestä vastaavat nahkaverhoillun ja R-Line-logolla 
varustetun urheilullisen monitoimiohjauspyörän lisäksi monet muotoilulliset yksi-
tyiskohdat. Tällaisia ovat muun muassa tyylikäs vaihteenvalitsimen nahkainen suojus, 
teräksiset poljinpinnat, matot koristesaumaompelein värinä Crystal Grey sekä  
tietenkin aloitusnäytön R-Line-logo.

04 R-Line-paketin muotoilun kohokohtana ovat urheilulliset mukavuusistuimet, 
joiden kangasverhoiluna on Carbon Flag. Korostuksena toimivat istuimien sivuosien 
San Remo -mikrokuitu ja etuistuimien selkänojiin itsevarmasti kirjailtu R-Line-logo. 
Pääntuet, istuimien reunaosat ja takapenkin keskimmäinen istuin sekä keskikyy-
närnoja ja ovisomisteet ovat keinonahkaa. Ainutlaatuisen tunnelman täydentää 
musta kattoverhoilu. 

05 Astu sisään: R-Line-tekstillä varustettujen kynnyslistojen kutsua on vaikea 
vastustaa.

T-Roc – R-LineKuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita
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Varmista varusteiden saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä. Saat  
lisätietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä.

03 Alumiinisissa kynnyslistoissa on T-Roc-teksti. 
Ne suojaavat kovalle rasitukselle joutuvia kynnyksiä ja 
ovat lisäksi todella tyylikkään näköiset. Sarjaan sisäl-
tyy kaksi kynnyslistaa kummankin etuoven kohdalle.

04 Volkswagenin alkuperäisiin varusteisiin kuuluvat 
tummennetut led-takavalot Black Line antavat  
määrätietoisen T-Rocin takaosalle urheilullisen ja 
tyylikkään ilmeen.

05 Tyylikästä suojausta – tarkasti paikoilleen sopiva 
harjattua terästä muistuttava tavaratilan reunasuojus 
suojaa puskuria naarmuuntumiselta tavaroita lastat-
taessa ja purettaessa. Samalla se on tyylikäs yksityis-
kohta. Helppo ja nopea liimata paikoilleen.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

 Volkswagen- 
lisävarusteet

01 | 02 Alkuperäiset lisävarusteet tuovat erottuvaa Offroad-ilmettä: hopeanväri-
sestä eloksoidusta alumiinista valmistetut astinlaudat luistamattomalla pinnoit-
teella varustettuna antavat autolle viimeistellyn ja vankan ilmeen. T-Rocin takaosan 
näyttävyyttä voidaan korostaa aina yhtä tyylikkäällä ja käytännöllisellä takaluukun 
krominvärisellä suojalistalla.
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09 Kattotelineet muodostavat perustan kaikille lisäkiinnikkeille. Ne ovat tukevat, kevyet ja kiinnitettävissä 
helposti kattokaiteisiin. Varkaudelta suojattu lukitus estää ikävät yllätykset.

T-Roc – Volkswagen-lisävarusteet

11 Suksi- ja lumilautakiinnikkeet Comfort mahdollistavat kuuden suksiparin tai neljän lumilaudan turvallisen 
ja kätevän kuljettamisen. Eloksoidusta alumiinista valmistetun ja kevyen järjestelmän käytännöllisen vetotoi-
minnon ansiosta suksien kiinnitys ja irrotus on helppoa. Se onnistuu leveiden avauspainikkeiden ansiosta myös 
paksut käsineet kädessä. Kiinnikkeet ovat luonnollisesti lukittavat.

10 Kiiltävän musta tukeva kattoboksi¹⁾ on valmistettu laadukkaasta muovista. Se on lukittava ja helppo asentaa 
paikalleen perustelineeseen kätevän pikalukituksen ansiosta. Boksin voi avata sekä kuljettajan että etumatkus-
tajan puolelta, ja se on helppo lastata ja purkaa erittäin laajan avautumiskulmansa ansiosta. Kattoboksista on 
saatavissa seuraavat koot: 340 ja 460 litraa.

1)  Autoissa, joissa on kattoantenni, antenni saattaa koskettaa kattoboksia riippuen auton mallista ja antennin pituudesta. Tarvittaessa antenni  
on irrotettava. Auton varustelun ja mallin mukaan kattoboksin ja auton pituussuhde saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa törmäämisen  
avattuun takaluukkuun.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

08 Polkupyöräteline Premium on suunniteltu erityisesti kahden polkupyörän tai sähköpolkupyörän kuljettami-
seen. Teline ihastuttaa innovatiivisella kiinnityksellään. Kun telineen salpa avataan, teline asettuu automaattisesti 
vetokoukun päälle ja on tämän jälkeen helppo kiinnittää. Teline on erittäin kevyt, ja sen valot ovat tyylikkäät. 
Varkaussuojalla varustettu innovatiivinen irrotettava välipidike tekee telineen käyttämisestä erityisen miellyttä-
vää. Polkupyörätelineen voi laskea alas jopa 90 asteen kulmaan jalkapolkimen avulla. Näin tavaratilaan pääsee 
vaivatta käsiksi. Kun teline ei ole käytössä, sen voi taittaa kasaan ja säilyttää tilaa säästäen varapyöräkotelossa. 
Volkswagen-tekstillä varustettu rekisterikilven pidike täydentää Premium-polkupyörätelineen ilmeen. Säilytys-
laukku suojaa telinettä ja lastauskisko helpottaa painavien polkupyörien lastaamista.

06 Oli kyseessä sitten venetraileri, asuntovaunu tai peräkärry – perävaunun vetämistä varten tarvitaan veto-
koukku. Se on saatavissa sekä kiinteänä että irrotettavana versiona, joka on myös lukittavissa. Sähkönsyötöstä 
vastaa 13-napainen sähköasennussarja, joka  mahdollistaa perävaunun vetämisen sekä tukee pysäköintijärjes-
telmää ja perävaunun  vakautusjärjestelmää.

07 Kuljeta polkupyöräsi turvallisesti ja vakaasti polkupyörätelineessä T-Rocin katolla. Runkopidike ja kisko  
on muotoiltu siten, että pyörä asettuu automaattisesti oikeaan asentoon. Polkupyörän rungon kiinnittäminen 
sujuu kätevästi innovatiivisella kiristysmomenttia rajoittavalla kiertopainikkeella. Runkopidikkeessä on suuret 
pehmusteet, jotka jakavat kuormituksen tasaisesti ja suojaavat polkupyörän runkoa. Polkupyöräteline on 
testattu kaupunkinopeuksissa (City Crash Plus).



16

14

15

12

13

22

17 19

18 20

21

49

19 Luistamattomat, helposti asennettavat poljinpinnat harjattua terästä ihastuttavat laadukkaalla muotoilul-
laan samalla, kun luistamaton pinnoite mahdollistaa hyvän pidon. Saatavissa sekä käsivaihteiston että DSG- 
automaattivaihteiston polkimiin.

17 Laadukkaat mustat Premium-tekstiilimatot T-Roc-tekstillä ovat kulutusta kestävää, tiiviskudoksista veluuria, 
ja niissä on luistamaton takapinta. Valkoisen reunuksen ansiosta matot näyttävät tyylikkäiltä ja suojaavat samalla 
jalkatilaa likaantumiselta.

18 Optimat-tekstiilimatoissa yhdistyvät kumimattojen käytännöllisyys ja tekstiilimattojen tyylikkyys. Mitta-
tarkkojen mattojen U-muotoinen reuna pitää lian ja kosteuden tiukasti paikoillaan. Mattojen kiinnitys ja luista-
maton takapinta estävät mattoja luistamasta pois paikoiltaan. Etuosan vasemmassa matossa on T-Roc-teksti.

T-Roc – Volkswagen-lisävarusteet

20 Pidä jalkatilat puhtaina kaikkina vuodenaikoina: mittatarkat, pitkäikäiset, T-Roc-tekstillä varustetut kumi-
matot pitävät kuran ja kosteuden loitolla. Lisäksi ne ovat hajuttomammat ja 100-prosenttisesti kierrätettävät. 
Integroitu kiinnitystapa kiinnittää etumatot tiukasti auton lattiaan.

21 Kestävät kynnyslistakalvot (musta/hopea) suojaavat ovikynnysten maalipintaa naarmuuntumiselta. Valmiiksi 
muotoon leikattu kalvo on helppo liimata paikalleen. Sarja sisältää neljä kalvoa etu- ja takaovien kynnyksiin.

22 Mittatarkat, läpinäkyvät suojakalvot suojaavat takaosan maalattuja kynnyksiä näkymättömän suojakilven 
tavoin. Niiden ansiosta sinun ei tarvitse pelätä naarmuuntumista, vaan autosi ulkonäkö säilyy siistinä.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

16 Nauti raittiin ilman kierrosta kaikessa säässä ja estä sisätilojen liiallinen lämpe-
neminen kuumina päivinä. Helppohoitoiset, UV-kestävät ja pesulinjallekin soveltu-
vat tuulenohjaimet on valmistettu laadukkaasta, kierrätetystä akryylilasista. Ne on 
helppo kiinnittää painamalla ne paikoilleen. Saatavissa eteen ja taakse.

12 Kestävä tavaraverkko pitää pienet ja keskikokoi-
set esineet tukevasti paikallaan ajon aikana. Verkko 
kiinnitetään tavaratilassa valmiina oleviin kuorman- 
sidontalenkkeihin.

13 Pehmeää ja tyylikästä veluuria toiselta puolelta  
ja kestävää ja luistamatonta nappulamuovia toiselta 
puolelta: mittatarkka tavaratilan kääntömatto on 
juuri sopiva alusta arkojen, likaisten tai kosteiden  
tavaroiden kuljettamiseen. Integroitu, esiin taitetta-
va suojakangas suojaa tavaratilan reunaa tavaroita 
purettaessa ja lastattaessa.

14 Tarkasti mitoitettu, luistamaton tavaratilan matto 
suojaa tavaratilaa lialta ja kosteudelta. Kun matto ei 
ole käytössä, sen voi rullata kokoon ja säilyttää näin 
kätevästi. Saatavissa T-Rociin, jossa on muunneltava 
ja syvä tavaratilan lattia.

15 Tavaratilan kaukalomatto on kevyt, joustava ja 
tarkasti T-Rocin tavaratilan muotoon istuva ja varus-
tettu T-Roc-tekstillä. Noin 4 cm korkea reuna suojaa 
tavaratilaa lialta ja ruudutettu pintakuvio estää  
tavaroita luistamasta. Saatavissa T-Rociin, jossa on 
muunneltava ja syvä tavaratilan lattia.
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28 | 29 Turvallisuutta myös pienimmille: turvaistuimia löytyy kaiken ikäisille ja 
kokoisille lapsille. Niille on ominaista mukavuus ja helppokäyttöisyys. Kaikki ver-
hoilut voidaan myös irrottaa helposti ja pestä 30 °C:ssa. Lisätietoja mallistosta 
saa Volkswagen-jälleenmyyjältä. Helposti puhdistettava ja luistamaton istuinsuoja 
suojaa istuinta esimerkiksi turvaistuimen aiheuttamalta kulumiselta ja likaantumi-
selta. Istuinsuoja on oma suojansa selkänojalle ja toinen istuinosalle.

T-Roc – Volkswagen-lisävarusteet

30 Kahvitaukoa ei enää välttämättä tarvitse pitää huoltoasemalla. Mukaan otet-
tava Espresso-keitin Volkswagen Edition tarjoaa oman kahvilan suoraan autoon. 
Auton ollessa pysähdyksissä keittimen voi liittää 12 voltin pistorasiaan auton sisä-
tiloissa ja nauttia sitten tuoreena jauhetusta espressosta. Sarjaan kuuluu kaksi 
tukevaa espressokuppia, lautasliina, 25 espressokapselia ja tyylikäs, käytännöllinen 
säilytyskotelo.

31 Aina juuri sopivan kylmiä tai lämpöisiä herkkuja 
autossa: kylmäboksi on kätevä liittää auton tai kodin 
pistorasiaan. Noin 25-litraiseen kylmäboksiin mahtu-
vat myös kahden litran juomapullot pystyasennossa.

 1)  Käytettävissä vain, jos takana olevalla paikalla ei istu matkustajaa.
2)  Taittopöydän mukitelineineen pitää olla taitettuna kiinni ajon aikana, 

jos takana olevalla paikalla istuu matkustaja.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

23 – 27 Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja monipuolinen: innovatiivinen modulaarinen matka- ja mukavuus-
pidike on todellinen tuhattaituri, jonka ansiosta sisätilat pysyvät siistinä. Sen ansiosta kaikki tärkeät tavarat 
ovat helposti takapenkkiläisten ulottuvilla ja kätevästi käytettävissä. Järjestelmä muodostuu perusosasta, joka 
kiinnitetään etuistuimien pääntukien varsiin. Siihen on saatavissa erillisiä lisämoduuleja. Tällaisia ovat esimer-
kiksi irrotettava vaateripustin¹⁾, kestävä laukkukoukku¹⁾, käännettävä tablettiteline eri valmistajien malleille, 
uusi kamerapidike ja taittopöytä mukitelineineen²⁾. Näiden ansiosta matkan varrella pidettävät tauot tarjoavat 
mukavaa puuhaa! Yksi pidike, monta mahdollisuutta: kaikki nämä eri moduulit voidaan kiinnittää perusosaan  
ja vaihtaa tarpeen mukaan.
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07   Ilmaise itsesi hillityn tyylikkäästi! Sinisessä T-pai-
dassa on painettuna sävy sävyyn uusi Volkswagen- 
logo, joka tuo merkin esiin hillityn tyylikkäästi.

08   Pelkistetty, upea ja uuden ”New Volkswagen” 
-tyylin mukainen. Sininen collegepaita tuo esiin 
Volkswagenia kohtaan tuntemasi kiinnostuksen sekä 
ilmaisee omaa yksilöllistä tyyliäsi. Rintaan on painet-
tuna sävy sävyyn yhteensopiva uusi Volkswagen-logo.

09   Pysy lämpimänä! Mutta toki tyylikkäästi.  
Tummansininen neulepipo edustaa hillittyä ”New 
Volkswagen” -tyyliä. Vähäeleinen yksityiskohta on  
pipon saumaan kiinnitetty vaaleankeltainen merkki, 
jossa on Volkswagen-logo. Pipo on tyyliltään  
kalastajahenkinen.

10   Häikäisevää: upeat aurinkolasit. Mustissa, sekä 
miehille että naisille sopivissa aurinkolaseissa on tyy-
likäs valkoinen Volkswagen-teksti sangoissa. Aurinko-
lasit sekä vetävät katseet puoleensa että suojaavat 
Polarvision-linsseillään häikäisyltä. Lisäksi ne tarjo-
avat 100-prosenttisen suojan UV-säteilyä vastaan.

11   Pehmeästi ja nopeasti putipuhdasta: mikrokuitu-
liinalla voit pyyhkiä kosketusnäytöt ja muut kiiltävät 
pinnat ilman puhdistusaineita nopeasti ja turvallisesti 
sormenjäljistä ja muusta liasta. Liina on suorakaiteen-
muotoinen, pestävä ja siinä on koristeena 
Volkswagenin logo.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

Volkswagen Lifestyle

1)  Ohje: Lämpömukin käytön jälkeen kanteen saattaa jäädä jäämiä nes-
teestä. Nestejäämät saattavat valua ulos, jos mukia kallistetaan, jo-
ten suosittelemme juomista kannen ollessa suljettuna.

Täydellinen valikoima löytyy Volkswagenin lisävarusteluettelosta 
Volkswagen-jälleenmyyjältä.

01   Muutamalla käden liikkeellä saat tästä litteästä 
levystä tukevan laatikon – ja päinvastoin. Kevyessä 
antrasiitinvärisessä taittolaatikossa on Volkswagen- 
logo. Laatikon kantavuus on jopa 30 kg, ja sitä on 
helppo käsitellä ja huoltaa. Materiaali on kestävää, 
vettä hylkivää ja pölyltä suojaavaa.

02   Erottuva ja käytännöllinen pyöreä pyyhe, joka on 
valmistettu laadukkaasta puuvillafroteesta – pehmeä, 
paksu ja imukykyinen. Voit käyttää pyyhettä ranta- tai 
kylpypyyhkeenä, pelialustana tai jopa piknikpeittona. 
Uusi Volkswagen-logo on neulottu koko pinnalle.

03   Volkswagen Designin suunnittelema kokoontai-
tettava sateenvarjo pitää sinut varmasti kuivana  
sateella luotettavasti, nopeasti ja mukavasti. Pinta  
on polyesteriä, ja siinä on Teflon®-käsittely, auto-
maattinen avautuminen/sulketuminen, lasikuituiset/
alumiiniset kiskot, 3-osainen metallivarsi ja muovinen 
kahva. Ulkonäköä täydentää avauspainikkeen kuvake 
ja kahvan Volkswagen-koristelu.

04   Coffee to go Volkswagenin tyyliin! Tummansini-
sen kaksiseinäisen lämpömukin¹⁾ tyhjiö mahdollistaa 
juoman lämpötilan säilymisen pitkiäkin aikoja – kuu-
mana tai kylmänä! Pelkistetyn ja kapealinjaisen mukin 
erityisen tyylikäs yksityiskohta on tummansinisen 
pinnan, mustan renkaan ja hopeanvärisen kannen 
muodostama kokonaisuus.

05 | 06   Volkswagen-rannekellot pitävät sinut  
tyylikkäästi ajan tasalla. Harjattua terästä olevat  
muodikkaan litteät rungot sekä päivämääränäytöllä  
ja hienostuneella Volkswagen-tekstillä varustetut  
numerotaulut ovat tämän ajannäyttäjän ominaispiir-
teitä. Ranneke on nahkaa ja nupissa on Volkswagen- 
logo.
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16 Dynamic meets stability – Volkswagenin  
alkuperäiset keskikupit⁴⁾, joissa on Volkswagen-logo, 
ihastuttava dynaamisella pyörimisellään ja takaavat, 
että Volkswagen-logo näkyy aina oikein päin niin ajon 
aikana kuin auton seistessä paikallaan.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

Vanteet

01 16 tuuman teräsvanne ja pölykapselit
02 16 tuuman kevytmetallivanne Chester
03 16 tuuman kevytmetallivanne Corvara, Volkswagen-lisävarusteet¹⁾
04 17 tuuman kevytmetallivanne Merano, Volkswagen-lisävaruste¹⁾
05 17 tuuman kevytmetallivanne Kulmbach
06 17 tuuman kevytmetallivanne Kulmbach
07 17 tuuman kevytmetallivanne Mayfield
08 17 tuuman kevytmetallivanne Mayfield
09 18 tuuman kevytmetallivanne Montego Bay
 10 18 tuuman kevytmetallivanne Montego Bay²⁾
 11 18 tuuman kevytmetallivanne Grange Hill
 12 18 tuuman kevytmetallivanne Grange Hill³⁾
 13 18 tuuman kevytmetallivanne Sebring, Volkswagen R
 14 19 tuuman kevytmetallivanne Suzuka, Volkswagen R
 15 19 tuuman kevytmetallivanne Suzuka, Volkswagen R

 1) Lisätietoja: volkswagen.fi.
2) Tilattavissa beats-paketin yhteydessä.
3) Saatavissa vain Design-paketin Black Style yhteydessä.
4)  Dynaamisten keskikuppien käyttö määräytyy vanteen mukaan. Kysy 

lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.

 
Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.
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57T-Roc – Ulkovärit ja kattovärit

10 Pure White normaaliväri 0Q
11 Black normaaliväri A1
12 Flash Red normaaliväri D8

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

01 Pure White normaaliväri 0Q
02 Urano Grey normaaliväri 5K
03 Flash Red normaaliväri D8
04 Ravenna Blue metalliväri 5Z
05 Turmeric Yellow metalliväri 6T
06 Atlantic Blue metalliväri H7
07 White Silver metalliväri K8
08 Indium Grey metalliväri X3
09 Deep Black helmiäisväri 2T

Tällä sivulla on kuvattuna T-Roc Style. T-Roc Style -varustetason katto on tilattavissa korinvärisenä ja erikseen 
myös kontrastivärisenä Pure White, Black tai Flash Red. T-Roc Sportissa katto on tilattavissa korinvärisenä ja 
erikseen myös kontrastivärisenä Black tai Flash Red.

Ulkovärit ja kattovärit
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Löydä Volkswagenin automaailma.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien 
Volkswagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpal-
velu. Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa 
yllättävissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta 
johtuvan teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmai-
nen palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudu-
taan hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjat-
tua kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta  
lyhytaikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpy- 
miseen. Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko 
elinkaaren ajan, kun auto huolletaan valmistajan 
määrittämän huolto-ohjelman mukaisesti valtuutet-
tujen Volkswagen-huoltojen toimesta ja huollon  
yhteydessä mahdollisesti havaitut viat korjataan.

Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa 
matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista 
Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuis-
tossa. Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea  
monenlaista autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on 
mahdollista tutustua Volkswagen-konsernin eri merk-
keihin näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit 
nähdä havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja seu-
rata auton historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN 
-näyttely tuo esiin kestävän kehityksen teemoja.  
Voit myös seurata, miten lapset suorittavat oman  
ajokorttinsa. Tehdaskierroksella pääset tutustumaan 
autonvalmistukseen käytännössä. 
Lisätietoja: www.autostadt.de.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamo-
palvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton mää-
räaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyös-
tä. Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkal- 
leen sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt am-
mattitaitoisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin 
varmistetaan auton luotettava toiminta.

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään 
kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden 
maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumat-
tomuudelle.

Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävälli-
nen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan 
huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpi-
tosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimak-
suja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa missä 
tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopi-
muksen voimassaoloajan.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita

Istuinverhoilut

0 1 Kangas Basket Titan Black EL
02 Kangas Tracks 4 Black Oak/Ceramique FF
03 Kangas Tracks 4 Turmeric Yellow GJ
04 Kangas Tracks 4 Ravenna Blue GK
05 Kangas Gem Titan Black/Dark Grey ja punainen koristesaumaommel JQ
06 Kangas/mikrokuitu Carbon Flag/San Remo¹⁾ Flint Grey – Black/Flint Grey OK
07 Nahka Vienna²⁾ Quarzit/Ceramique HR

 1) Saatavissa vain R-Line-paketin yhteydessä. 
2)  Istuimien keskiosat ja sivuosien sisäreunat Vienna-nahkaa.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia.  
Värit ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. Istuimien kuvissa on  
vakioistuin, joka saattaa poiketa lisävarusteena saatavista versioista. 
Verhoilumateriaali saattaa poiketa joissain yksittäisissä istuimissa tai  
istuimen osissa.



Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. 
Alkaen 1. 9. 2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajo-
neuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimene-
telmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. 9. 2018 alkaen WLTP- 
menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten 
testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus 
ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. 
WLTP-normissa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia para-
metreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liiken-
neolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulu-
tukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja 
CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä esit-
teessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita  
ei saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia.  
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. DSG®, 4MOTION® ja TSI® ovat Volkswagen- 
konsernin Saksassa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin puuttuminen 
ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa. 

T-Roc
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Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään

volkswagen.fi

 
We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID -käyttäjätilin ja  
hänen on kirjauduttava We Connectiin käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä 
Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect tai We Connect Plus -sopimus. We Connect 
Plus -palvelua varten asiakkaalla on 90 päivää auton luovuttamisen jälkeen käytä rekiste-
röimässä auto osoitteessa portal.volkswagen-we.com, jotta hän voi hyödyntää palveluja 
mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan verran. We Connectin mobiilien verkkopalvelu-
jen käyttäminen on mahdollista integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG  
vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista verkon alueella  
lukuun ottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitakin yksittäisiä In-Car-sovelluksia. 
Streaming & Internet -palveluja, yksittäisiä In-Car-sovelluksia sekä WLAN-reititintä varten 
voidaan tilata edullisia datapaketteja ulkopuoliselta matkapuhelinoperaattorilta Cubic Tele-
comilta ja käyttää näin palveluja verkon alueella useissa Euroopan maissa. Lisätietoja hin-
noista ja tuetuista maista saa osoitteesta vw.cubictelecom.com. Vaihtoehtoisesti internet-
radioa, hybridiradioa ja median streaming palveluja voidaan käyttää mobiilin päätelaitteen 
(esim. älypuhelimen) kautta, jos puhelinta voidaan käyttää mobiilina WLAN-reitittimenä. 
Tällöin kyseiset palvelut ovat käytettävissä vain sinun ja oman matkapuhelinoperaattorisi 
välisen voimassa olevan erillisen matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin mat-
kapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien vastaanottaminen internetistä saattaa  
kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa 
lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). We Connect -sovelluksen maksuton käyttö 
edellyttää iOS tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja dataoption sisäl-
tävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuheli-
noperaattorin kanssa. Paketeissa kuvattujen yksittäisten We Connect- ja We Connect Plus 
-palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopi-
muksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muu-
toksia. Katso lisätietoja osoitteesta connect.volkswagen-we.com ja kysy lisää Volkswagen- 
jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoril-
tasi.


