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Uusi luku on aina kaikkein
jännittävin.

T-Roc R

On jännittävää, kun ei tiedä mitä on tulossa – ja tulla sitten kaksin verroin yllätetetyksi. T-Roc R tarjoaa juuri

tämän tunteen, sillä siinä yhdistyvät kaksi eri maailmaa: kilpa-auton suorituskyky ja katumaasturin tyylikkyys.

Anna sen viedä mennessään. Viimeistään silloin, kun kaasupolkimen painallus ja 221 kW:n (300 hv:n) teho

painaa sinut tiukasti urheilullisia istuimia vasten.
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Katso sitä tarkasti. Mutta pidä kiirettä.

01 | 02 Nollasta sataan 4,8 sekunnissa – siinä ei ole 
liikaa aikaa pitkään tarkasteluun. Yritä kuitenkin, sillä 
nähtävää on paljon, kuten led-ajovalot, mattapintai-
set krominväriset ulkopeilien kotelot, R-logo jääh-
dyttimensäleikössä ja etulokasuojissa. Myös etupus-
kuri on muotoiltu R-tyylisesti, ja se sisältää myös 
integroidut päiväajovalot ja C-muotoiset kehystetyt 
ilmanottoaukot. Iloitse siis jo etukäteen, että voit 
 tutustua T-Roc R -malliin läheisemmin.

T-Roc R - Ulkopuoli
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Ei mikään helppo päätös: 
ihailla kaukaa vai astua sisään?

03 T-Roc R on ilo silmälle niin sisältä kuin ulkoa. 
 Korinväriset helmalevikkeet ja mustat lokasuo-
janlevikkeet ovat selkeä osoitus urheilullisuudesta. 
 Progressiivinen ohjaus osoittaa, että urheilullisuus 
on tärkein päämäärä. Se tuo ohjaukseen tuntuvasti 
enemmän dynamiikkaa, erityisesti mutkaisilla teillä.

04 Myös T-Roc R:n takaosa kuvastaa kilpa-auto-
maista asennetta ja ilmettä: tästä kertovat R-logo, 
edukseen erottuva takapuskuri sekä kiiltävän mustat 
diffuusorit ja takaspolieri, joka painaa ajon aikana 
autoa tiukemmin kiinni tiehen ja optimoi näin pidon. 
Neljän pakoputkenpään upea yksityiskohta on näh-
tävissä seuraavalla sivulla, sillä ne ovat todellakin 
 ansainneet oman sivunsa.
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Kun tekniikka ei pelkästään tunnu, 
vaan se myös näkyy.

01 Jatkuvatoiminen 4MOTION-neliveto parantaa 
 pitoa ja nopeuttaa kiihdytystä. Näin ollen on tärkeää, 
että R-logolla varustetut jarrut sekä näyttävät hyväl-
tä että pysäyttävät auton hallitusti ja luotettavasti.

02 Maineikas nimi, muhkeat äänet: muhkeaäänisen 
titaanisen R-Performance-pakoputkiston tarjoaa 
maineikas Akrapovič (lisävaruste), joten voit nauttia 
matkoillasi myös tilanteeseen sopivasta äänimaail-
masta. Kaksoispakoputkenpäät tarjoavat todellista 
silmänruokaa, kuten voit itse havaita.

03 Miten ajetaan tänään? Ajoprofiilin valinnalla voit 
itse päättää, haluatko ajaa mukavasti, taloudellisesti 
tai – Race-tilassa – todella urheilullisesti. Voit mukaut-
taa T-Roc R:n ajokäyttäytymistä omien tarpeidesi 
mukaan kosketusnäytöstä nappia painamalla.
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1)  Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. Alkaen 1.9.2017 
tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansain-
välisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, 
WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaa-
miseen. 1.9.2018 alkaen WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). 
Todenmukaisten testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenku-
lutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. WLTP-nor-
missa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, 
vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajota-
van myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien hen-
kilöautomallien polttoainetaloudesta ja CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.

T-Roc R - Moottori

Bensiinimoottori 221 kW (300 hv) TSI OPF
Polttoaineenkulutus, l/100 km¹⁾ 
DSG-kaksoiskytkinvaihteisto: 7-vaihteinen
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty 8,5
CO₂-päästöt (yhdistetty), g/km¹⁾ 
DSG-kaksoiskytkinvaihteisto: 192
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Sinun paikkasi kaupungin 
parhaalla paikalla.

T-Roc R - Sisätilat

01 Älä tuhlaa aikaa ovella, astu reippaasti sisään. 
Vieraslista on pitkä: sisätiloissa ihastuttavat alumii-
niset kynnyslistat, joissa on R-logo, koristelistat 
Piano Black – saatavissa myös Lapiz Blue mattaväri, 
matot koristesaumaompelein värinään Crystal Grey, 
jaloteräksiset poljinpinnat ja nahkaverhoiltu vaih-
teenvalitsimen nuppi koristesaumaompelein väri-
nään Crystal Grey. Kun olet istuutunut paikallesi, 
voit upottautua sisätilojen valkoiseen Ambiente-
tunnelmavalaistukseen ja ottaa tilanteen haltuun – 
urheilullisen nahkaverhoillun monitoimiohjauspyörän 
vaihteenvalitsimet mahdollistavat nopeammat vaih-
teenvaihdot. Ohjauspyörän somisteena ovat R-logo 
ja koristesaumaompeleet värinään Crystal Grey.

2019_T-ROC_R_S71.indd   11 29.10.19   13:11



02 04

03

Mukavasti yön selkään.
Paikallaan istuen.

02 Oli sitten myöhäinen ilta tai varhainen aamu – 
urheilulliset istuimet tarjoavat jokaiseen hetkeen 
 sopivan optimaalisen istuinmukavuuden. Kun vihdoin 
maltat nousta istuimelta, vilkaise taaksesi, se kannat-
taa: nahkapaketti Nappa / Carbon Style¹⁾ yhdistää 
 ainutlaatuisen laadukkuuden ja kilpa-auton asenteen. 
Luonnetta antavat kangasverhoilut kuvionaan
Carbon Flag ja istuimien sivuosat mikrokuitua
ArtVelours. Lisää valinnanvaraa löytyy seuraavalta
aukeamalta.

03  Kangas/mikrokuitu Carbon Flag / ArtVelours 
 urheilullisissa etuistuimissa, Flint Grey / Black / 
Flint Grey OK

04  Nahka Nappa / Carbon Style¹⁾ urheilullisissa 
 etuistuimissa, Black IC

1)  Istuimen keskiosa nahkaa Nappa; etuistuimien hartia-alue ja sivuosat 
sekä takapenkin uloimmat istuinpaikat nahkaa Carbon Style 
( haljasnahkaa).
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Sinä määrät pukukoodin.

01  19" kevytmetallivanteet Pretoria, Dark Graphite, 
renkaat 235/40 R 19

02  18" kevytmetallivanteet Spielberg, Black, 
 kiillotettu, renkaat 215/50 R 18
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15T-Roc R - Vanteet ja ulkovärit

03 Pure White¹⁾ normaaliväri
04 Flash Red¹⁾ normaaliväri
05 Turmeric Yellow¹⁾ metalliväri
06 White Silver¹⁾ metalliväri
07 Energetic Orange¹⁾ metalliväri
08 Lapiz Blue¹⁾ metalliväri
09 Deep Black helmiäisväri
10 Indium Grey¹⁾ metalliväri

1) Saatavissa myös musta katto. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.
Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.
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Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. Alkaen 
1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille 
tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised 
Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoai-
neenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTP-menetelmä korvaa 
vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testaus olosuhteiden 
 ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat 
usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. WLTP-normissa lisä-
varusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, 
vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenne olosuhteiden ja yksi-
löllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin. 
 Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja CO₂-päästöistä osoitteesta 
 https://autovertaamo.traficom.fi/.

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

995.1244.05.71 · Painettu Saksassa
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään · Julkaisu: lokakuu 2019
www.volkswagen.fi 
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