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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.
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#AcceptNoRoof
T-Roc Cabriolet
Tavoitteena ei ole määränpää vaan itse matka – siitä kaikki ovat samaa 

mieltä. T-Roc Cabrioletilla ei ole kuitenkaan kyse mistä tahansa matkas-

ta, vaan juuri siitä, jollaisen me itse haluamme kokea. Matkan, jossa ei 

tarvitse huomioida muiden odotuksia. Ja joka on avoinna seikkailuille. 

Lähde matkaan omalla T-Roc Cabrioletillasi ja koe tämän monipuolisen 

seikkailijan kyydissä, mitä tarkoittaa, kun voit tehdä valintoja täysin  

vapaasti. Ja miltä tuntuu, kun edessäsi ei ole pelkkä avoin tie vaan myös 

avoimet mahdollisuudet.
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02 Kevytmetallivanteet ilahduttavat dynaamisella  
ilmeellään niin auton seistessä paikallaan kuin myös 
ajon aikana. 19-tuumaiset San Marino -kevytmetalli-
vanteet antavat T-Roc Cabrioletille yksilöllisen ilmeen.

01 Ihastuttaa päivin ja öin: T-Roc Cabriolet R-Linen 
valomuotoilu. Puskuriin sijoitetut led-päiväajovalot 
ovat integroidun vilkkunsa ansiosta varsinainen kat-
seenvangitsija erityisesti käännyttäessä tai kaistaa 
vaihdettaessa. Yhdessä led-ajovalojen kanssa valot 
saavat rengasmaisen muodon.

R-Line 
Ulkopuoli
(Ei Suomen myyntiohjelmassa) 

Monia asioita ei voi kuvailla, ne pitää tuntea. Yksi täl-

lainen ominaisuus on T-Roc Cabriolet R-Linen uusi  

urheilullinen alusta, joka esittäytyy design-paketin 

Black Style yhteydessä. Se tekee jokaisesta matkasta 

intensiivisen ajokokemuksen. Sanat eivät riitä myös-

kään kuvailemaan sitä vahvaa vaikutelmaa, jonka 

R-Line-varustelun iskunvaimentimet autolle antavat.
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R-Line 
Sisätilat
Urheilu vapaan taivaan alla on nautinnollista.  

Sama koskee T-Roc Cabrioletin R-Line-varustetasoon 

sisältyviä urheilullisia mukavuusistuimia. Voit nauttia 

todella miellyttävästä istuinmukavuudesta ja tuntea 

tuulen kasvoillasi. Kun haluat nauttia dynaamisesta 

tunteesta muutoinkin kuin ajon aikana, voit valita  

sisätiloihin R-Line-tyylisiä yksityiskohtia. 

03 Urheilulliset mukavuusistuimet muistuttavat  
selkänojan ja pääntukien yhtenäisen linjan ansiosta  
aivan kuppi-istuimia, minkä lisäksi ne tarjoavat myös 
parempaa tukea istumiseen. Istuimet viimeistelee  
niin ulkonäön kuin tuntumankin osalta R-Line-nahka-
paketti Vienna.

04 Astu sisään: R-Line-tekstillä varustettujen kyn-
nyslistojen kutsua astua sisään on vaikea vastustaa.

05 Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä pitää  
auton hyvin hallinnassa – ja progressiivisen ohjauksen 
avulla vieläkin paremmin. Progressiivinen ohjaus 
mahdollistaa optimaalisen ohjaustuntuman, joka voi 
osoittautua yhtä korvaamattomaksi niin arkisessa 
ajossa kuin haastavissakin tieolosuhteissa. Progressii-
visten ohjausvälitysten kautta ohjaus muuttuu sel-
keästi suoremmaksi ohjauskulman kasvaessa. Tällä 
tavoin se parantaa auton hallintaa urheilullisessa 
ajossa ja tuo myös arkiseen ajoon lisää mukavuutta.
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Style
Ulkopuoli
T-Roc Cabrioletin ainutlaatuinen muotoilu esittelee 

Style-varustetasossa ulkomuodon, joka rikkoo kaikki 

rajat. Tässä monipuolisessa yksilössä yhdistyvät ur-

heilullisuus ja tyylikkyys sekä voima ja keveys. Tästä 

on tuloksena erinomainen ajonautinto. Jos et halua 

valita kompaktin kaupunkimaasturin ja avoauton  

välillä, T-Roc Cabrioletissa voit yhdistää molempien 

maailmojen parhaat puolet.

01 Urheilullinen joka suhteessa: voimakas takaosan 
muotoilu täydentää T-Roc Cabrioletin edistyksellisen 
ilmeen. Aerodynaamisen takaspoilerin ja vain vähän 
virtaa kuluttavien led-takavalojen ansiosta jo ensi sil-
mäyksellä käy selväksi, että tästä autosta löytyy luon-
netta.

02 Kompaktin katumaasturin muotoilu ja avoauton 
kepeä tunnelma – T-Roc Cabrioletissa yhdistyvät mo-
lemmat maailmat. Erottuva jäähdyttimensäleikkö, 
mustat helmalistat ja hyvän näkyvyyden takaava kor-
kea istuma-asento ovat vain napin painalluksen pääs-
sä avoimesta katosta, joka tuo runsaasti vapauden 
tunnetta ja entistäkin enemmän ajonautintoa.

03 Erottuu edukseen ja edustaa tyylikkäänä: T-Roc 
Cabrioletin ilmeen täydentävät tietenkin vanteet. Saat 
T-Roc Cabrioletin suorastaan hehkumaan, kun vantei-
na ovat 17-tuumaiset Mayfield-kevytmetallivanteet.
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Kaupungissa, rannalla vai ehkä sittenkin vuorilla? 

T-Roc Cabriolet tarjoaa runsaasti valinnan varaa. 

Tämä urbaani kaupunkimaasturi tarjoaa lähes täydel- 

liset sisätilat ja näin ollen täydellisen kumppanin  

jokaiseen arkiseen päivään. Nauti uudenlaisesta  

vapauden tunteesta, joka kyseenalaistaa kaikki  

vanhat rutiinit ja tekee arjestakin seikkailun.

Style
Sisätilat

05 Monitoimiohjauspyörällä ohjataan T-Roc Cabrio- 
letin lisäksi myös Infotainment-järjestelmää, monitoi-
minäyttöä ja matkapuhelinta. Kaikki tämä irrottamat-
ta käsiä ohjauspyörästä.

04 T-Roc Cabrioletissa on panostettu erinomaiseen 
istuinmukavuuteen. Korkeampi istuinasento antaa 
paremman näkymän tielle ja selkää tukee miellyttävä 
ristiseläntuki.

06 Kun valitset itseäsi miellyttävän värin koristelis-
toihin, T-Roc Cabriolet näyttää katon ollessa avoinna 
mitä kaikkea sillä onkaan tarjottavana. Kuvassa 
Ravenna Blue mattaväri.
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Ainutlaatuinen tyyli
Kerää katseet puoleesi

Tyylikästä mustaa heti ensisilmäyksellä: design- 

paketti Black Style luo T-Roc Cabrioletiin tyylin, joka 

puhuu omasta ja ainutlaatuisen tyylinsä puolesta. 

Upeat mustat yksityiskohdat tekevät ilmeestä sekä 

jännittävän että coolin. Ne antavat T-Roc Cabrioletille 

voimakkaan ilmeen, joka tekee katsojiin valtavan  

vaikutuksen.
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03 Loistaa upean mustan lisäksi myös ainutlaatui-
suudellaan: 18 tuuman mustat kevytmetallivanteet 
Grange Hill.

02 Musta takaspoileri säteilee dynamiikkaa mutta se 
ei ole pelkkä kaunis yksityiskohta. Se vähentää nosto-
voimaa, mikä puolestaan parantaa ajokäyttäytymistä.

Design-paketti
Black Style

01 Tämän erottuvan keulan ulkonäön täydentävät 
musta jäähdyttimensäleikkö ja mustat ilmanottoau-
kot sekä mustiksi maalatut ulkopeilien kotelot.

(Ei Suomen myyntiohjelmassa)
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Cabrioletissa voit pitää silmällä paljon muutakin kuin 

maisemia. Suuri 25,4 cm:n digitaalinen mittaristo tuo 

näkyville tärkeimmät tiedot, kuten navigointiohjeet ja 

lempikappaleesi nimen. Laadukas äänentoistojärjes-

telmä beats toistaa upeasti lempimusiikkiasi kuudella 

integroidulla kaiutinelementillä. Jotta voit todella 

nauttia ajamisesta matkan aikana, olemme tehneet 

käyttämisestä intuitiivista.

Myös ajon aikana
yhteydessä maailmaan
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04 Haluatko käyttää älypuhelimesi sovelluksia tur-
vallisesti ja mukavasti myös autossa? App-Connectin4 
ansiosta se on nyt entistä helpompaa. Sen avulla voit 
käyttää valikoituja sovelluksia ja sisältöjä mukavasti 
suoraan omassa Volkswagenissasi. Sovellukset näkyvät 
Infotainment-järjestelmän näytössä, jossa niitä voi 
käyttää kätevästi ja selkeästi omassa näkökentässä. 
Näin on äärettömän helppoa valita esimerkiksi musiik-
kia, uutisia, karttoja tai äänikirjoja. Volkswagenilla on 
kolme erilaista tekniikkaa älypuhelimen liittämistä 
varten lukuisin eri mahdollisuuksin: Apple CarPlay™, 
Google Android Auto™ ja MirrorLink®. Apple CarPlay™ 
-sovellusta voit käyttää kätevästi langattoman yhtey-
den kautta Discover Media -navigointijärjestelmien 
avulla.

03 Tarkemmin perille, ajankohtaisempia tietoja:  
We Connect Plus3 tarjoaa myös älykkäitä palveluja 
aina älykkäästä navigoinnista ja reaaliaikaisista liiken-
netiedoista mediapalvelujen striimaukseen ja nettira-
dioon. Lisäksi voit käyttää älypuhelimen avulla etätoi-
mintona auton useita toimintoja. Tämä parantaa sekä 
käyttömukavuutta että viihdetoimintoja.

1  Nopeuteen 30 km/h saakka. 
2  We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID -käyttäjätilin ja hänen on kirjau- 

duttava 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.

3  We Connect- ja We Connect Plus -verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista integroidun internetyhtey-
den 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 data-
paketteja ulkopuoliselta matkapuhelinoperaattorilta Cubic Telecomilta ja käyttää näin palveluja verkon alueel-
la useissa Euroopan maissa. Lisätietoja hinnoista ja tuetuista maista saa osoitteesta vw.cubictelecom.com. 
Vaihtoehtoisesti internetradioa, hybridiradioa ja median striimauspalveluja voidaan käyttää mobiilin päätelait-
teen (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 matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien vas-
taanottaminen internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytet-
täessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). We Connect -sovelluksen maksuton käyttö edel-
lyttää iOS tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä 
olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Paketeissa kuvattujen 
yksittäisten We Connect- ja We Connect Plus -palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Pal-
velut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällölli-
siä muutoksia. Katso lisätietoja osoitteesta connect.volkswagen-we.com ja kysy lisää Volkswagen-jälleenmyy-
jältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.

4  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 mait-
tain. 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.

Liitettävyys ja 
toiminnot

01 Avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä 
Keyless Access säästää avaimen etsimisen vaivalta: 
kunhan avain vain on mukana ja enintään 1,5 metrin 
päässä autosta, ovet ja takaluukku avautuvat tarvit- 
sematta kaivaa avaimia esiin. Takaluukku sulkeutuu 
napin painalluksella 11 sekunnissa – tai avautuu vain 
9 sekunnissa.1 Lukittavassa hansikaslokerossa voit 
säilyttää tärkeitä tavaroitasi.

02 T-Roc Cabriolet tarjoaa sinulle väylän Volkswagenin 
digitaalisiin palveluihin: voit heti alusta saakka olla  
halutessasi täysin yhteydessä verkkoon, jolloin käy-
tettävissäsi on lukuisia We Connect -palveluja2. Ker-
taluontoisen aktivoinnin ja Volkswagen ID -tunnuk-
sella kirjautumisen jälkeen on helppoa ja lisäksi myös 
maksutonta käyttää innovatiivisia verkkopalveluja. 
We Connect tekee arjesta mukavampaa ja samalla 
myös helpompaa. Sen kautta pääset käsiksi auton 
tärkeisiin tietoihin ja We Connect -sovelluksella voit 
esimerkiksi etätoimintona varmistaa, että T-Roc 
Cabrioletin ovet on lukittuna ja kattoluukku suljettuna.



05

06

07

08

T-Roc Cabriolet – Liitettävyys ja toiminnot 29

08 Musiikki tempaa mukaansa, erityisesti bassojen 
pauhatessa. beats-äänentoistojärjestelmä sisältää 
kuusi kaiutinelementtiä ja subwooferin, joiden kautta 
matkustajat voivat nauttia upeasta äänentoistosta  
ja vaikuttavista bassoista. Upean kokemuksen taus-
talla on 12-kanavainen vahvistin, joka tuottaa tehoa 
400 wattia. Ohjausyksikkönä toimii navigointijärjestel-
mä, joka tervehtii käyttäjäänsä beats-aloitusnäytöllä.

07 Radiossa Composition on 16,5 cm:n TFT-koske-
tusvärinäyttö, We Connect -palvelu ja tehoa 4 x 20 
wattia. Mukana on myös kaksi USB-liitäntää (tyyppi C) 
sekä Bluetooth-matkapuhelinliitäntä.

1 Saatavissa vain varustetasossa Style.

Multimedia

05 Kaikki on kirjaimellisesti käden ulottuvilla: voit 
valita korkearesoluutioisen 25,4 cm:n digitaalisen 
mittariston näytön sisällön helposti itse. Tarkastele 
vain niitä tietoja, jotka oikeasti haluat nähdä. Näyttö 
näyttää tiedot selkein värein ja korkealla kontrastilla.

06 Navigointijärjestelmä Discover Media ihastuttaa 
20,3 cm:n kosketusvärinäytöllä, intuitiivisella navi- 
goinnillaan ja We Connectin mobiileilla verkkopalve-
luilla. Voit nauttia myös kuudesta kaiutinelementistä 
ja matkapuhelimen Bluetooth-liitännästä sekä kah-
desta USB-liitännästä (tyyppi C).



T-Roc Cabriolet – Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja IQ.DRIVE 31

Kaikki näkyvissä
Muutoinkin kuin 
avoimen katon alla 

 

Nyt voit tehdä halutessasi myös spontaaneja päätöksiä. Nopeudesta  

30 km/h alkaen katon voi avata helposti vain yhdeksässä sekunnissa  

ja tarvittaessa myös sulkea sen aivan yhtä helposti 11 sekunnissa.  

Tuulisuoja estää ilman pyörteilyn sisätiloissa ja vähentää samalla melua. 

Täydellisen rennon matkanteon täydentää kaistanpitoavustin Lane Assist.
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jarrujen hallinnasta. IQ.DRIVE näkyy toki muulloinkin 

kuin ajon aikana. Pysäköintiavustin tukee kuljettajaa 

esimerkiksi sopivan pysäköintipaikan etsimisessä. Sekä 

tietenkin myös auton pysäköinnissä ja pysäköinnistä 

poistumisessa. IQ.DRIVE tekee monista teknisistä edis-

tysaskeleista konkreettisia monin eri tavoin ja tarjoaa 

samalla hyvän näkymän kohti tulevaisuuden liikkumis-

ta. Ruuhkaisat autojonot ja onnettomuudet siirtyvät 

ehkä kokonaan menneisyyteen. Nykypäivän avustettu 

ajaminen on meille vain yksi askel kohti huomisen  

autonomista ajamista.

IQ.DRIVE edustaa Volkswagenin kaikkia älykkäitä kul-

jettajaa avustavia järjestelmiä. Kaikkia niitä, jotka ovat 

jo olemassa, jotka me huomenna kehitämme tai joita 

toivomme tulevaisuudessa käyttävämme. IQ.DRIVE 

edustaa samalla myös kaikkia niitä innovatiivisia ideoi-

ta, joilla on yksi selkeä tavoite: sinä. Tarkemmin sanot-

tuna sinun mukavuutesi ja sinun turvallisuutesi. Nämä 

ovat alueita, joilla kuljettajaa avustavilla järjestelmil-

lämme on jo nykyään suuri merkitys järjestelmärajoi-

tusten puitteissa, kun on kyse onnettomuuksien vält-

tämisestä, elämän helpottamisesta ja liikkumisen 

rennommasta olemuksesta. Tällainen toiminto on esi-

merkiksi automaattisesti mukautuva vakionopeussää-

din (ACC). Se säätää automaattisesti auton nopeutta 

edellä ajavan ajoneuvon mukaan ja säilyttää näin ase-

tetun mukavan ajoetäisyyden. Järjestelmä voi myös 

jarruttaa tarvittaessa. Jopa pysähdyksiin saakka. Täysin 

automaattisesti. Aivan kuten tekee myös ruuhka-avus-

tin, joka toimii rentouttavana apuna usein pysähtele-

vässä liikenteessä vastaamalla ohjauksen, kaasun ja 

IQ.DRIVEKuljettajaa avustavat järjestelmät

01 Katvealueen varoitin Blind Spot varoittaa kuljet-
tajaa ajon aikana ulkopeilien led-merkkivaloilla kuol-
lessa kulmassa olevista autoista.1 Peruutettaessa pois 
pysäköintiruudusta integroitu peruutusavustin valvoo 
aluetta auton takana ja varoittaa risteävästä liiken-
teestä.1

1  Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2  Nopeuteen 210 km/h saakka.
3  Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien  

järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuunsa auton varovaisesta ajamisesta.

03 Mukautuva vakionopeussäädin (ACC) auttaa kul-
jettajaa säilyttämään etukäteen asettamansa suurim-
man sallitun nopeuden2 sekä etäisyyden edellä aja-
vaan.1 Ruuhkassa ajettaessa T-Roc Cabriolet osaa 
jarruttaa ja lähteä liikkeelle automaattisesti.

02 Hätäjarrutustoiminto Front Assist varustettuna 
jalankulkijoiden tunnistuksella voi varoittaa kuljetta-
jaa kriittisistä tilanteista niin jalankulkijoiden kuin ajo-
neuvojenkin osalta ja hätätilanteessa jarruttaa jopa 
täysin automaattisesti.1

04 Haasteellinen pysäköintipaikka? Pysäköintiavustin 
ilmoittaa äänimerkillä ja Infotainment-järjestelmän 
näytössä näytettävän graafisen näytön avulla, onko 
T-Roc Cabrioletin edessä tai takana vielä tilaa1

05 Ruuhka-avustin voi usein pysähtelevässä ruuhka-
liikenteessä seurata itsenäisesti edellä ajavaa ajoneu-
voa mukautuvan vakionopeussäätimen (ACC) ja kais-
tanpitoavustimen ansiosta ja pitää näin auton oikealla 
kaistalla.1, 3 Näin onnistut muuttamaan turhautumisen 
rentoutumiseksi.
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Volkswagen-
lisävarusteet
Avoin upeille suunnitelmillesi. Tee omasta T-Roc 

Cabrioletistasi juuri omanlaisesti omien tarpeidesi 

mukaan valitsemalla soveltuvia lisävarusteitamme. 

Lukuisten erilaisten lisävarusteiden avulla voit  

varustella autosi siten, että se on aina valmiina  

mitä erilaisimpiin tilanteisiin. Se voi olla aivan yhtä 

spontaani kuin sinäkin.

02 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.

03 Tämä symboli kertoo, mille sydämesi lyö. Symbo-
lia koristaa ylevästi Wolfsburgin vaakuna. Voit itse lii-
mata tämän itseliimautuvan symbolin Volkswageniisi 
nopeasti ja helposti.

04 Uuden T-Roc Cabrioletin takaosan näyttävyyttä 
voidaan korostaa aina yhtä tyylikkäällä ja käytännölli-
sellä takaluukun krominvärisellä suojalistalla.

01 Kestävät kynnyslistakalvot (musta/hopea) suo-
jaavat ovikynnysten maalipintaa naarmuuntumiselta. 
Valmiiksi muotoon leikattu kalvo on helppo liimata 
paikalleen. Sarja sisältää neljä kalvoa etu- ja takaovien 
kynnyksiin.
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08 Pidä jalkatilat puhtaina kaikkina vuodenaikoina: 
mittatarkat, pitkäikäiset, T-Roc-tekstillä varustetut 
kumimatot pitävät kuran ja kosteuden loitolla. Lisäksi 
ne ovat hajuttomammat ja 100-prosenttisesti kierrä-
tettävät. Integroitu kiinnitystapa kiinnittää etumatot 
tiukasti auton lattiaan.

11 Mittatarkat, luistamattomat ja valmistettu laa-
dukkaasta veluurista! Voit luottaa tekstiilimattoihin 
Plus. Ne suojaavat T-Roc Cabrioletin jalkatilaa ja anta-
vat hyvää tukea ajon aikana luistamattoman alapuo-
lensa ansiosta. Kaikki kunnossa!

10 Laadukkaat mustat Premium-tekstiilimatot 
T-Roc-tekstillä ovat kulutusta kestävää, tiiviskudok-
sista veluuria, ja niissä on luistamaton takapinta.  
Valkoisen reunuksen ansiosta matot näyttävät tyylik-
käiltä ja suojaavat samalla jalkatilaa likaantumiselta.

09 Kumimatot Plus suojaavat T-Roc Cabrioletin  
jalkatilaa pahimmalta sotkulta. Matot ovat pestävät  
ja helposti puhdistettavat. Edessä matot kiinnitetään 
tukevasti paikoilleen Volkswagenin kiinnikejärjestel-
män avulla.

06 Pitkäikäiset ja kestävät: Volkswagenin alkuperäi-
set kuraläpät suojaavat alustaa ja puskureita tehok-
kaasti voimakkaalta likaantumiselta. Lisäksi ne vähen-
tävät kiveniskemiä ja vesiroiskeita.

05 Nauti Cabrioletin helppohoitoisuudesta. Myös 
kuljettaessasi raskaita kuormia. Takaluukun ja pusku-
rin suojaratkaisumme tuovat hienostunutta tyyliä, 
joka täydentää upeasti Volkswagenisi luonnetta. Ta-
varatilassakin on riittävästi tilaa elämän suurille iloille 
yksityiskohtia myöten: mittatarkat ja erilaisiin tarkoi-
tuksiin sopivat tavaratilan matot ja kaukalomatot 
täyttävät niin käytännöllisyyden kuin tyylikkään muo-
toilunkin vaatimukset. Helposti.

07 Oli kyseessä sitten venetraileri, asuntovaunu tai 
peräkärry – perävaunun vetämistä varten tarvitaan 
vetokoukku. Se on saatavissa sekä kiinteänä että irro-
tettavana versiona, joka on myös lukittavissa. Säh-
könsyötöstä vastaa 13-napainen sähköasennussarja, 
joka mahdollistaa perävaunun vetämisen, tukee pysä-
köintijärjestelmää ja perävaunun yhdistelmänvakau-
tustoimintoa.
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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.

16–18 Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja moni-
puolinen: innovatiivinen modulaarinen matka- ja mu-
kavuuspidike on todellinen tuhattaituri, jonka ansios-
ta sisätilat pysyvät siistinä. Sen ansiosta kaikki tärkeät 
tavarat ovat helposti takapenkkiläisten ulottuvilla ja 
kätevästi käytettävissä. Järjestelmä muodostuu perus-
osasta, joka kiinnitetään etuistuimien pääntukien var-
siin. Siihen on saatavissa erillisiä lisämoduuleja. Tällaisia 
ovat esimerkiksi irrotettava vaateripustin1, tukeva 
laukkukoukku1, käännettävä tablettiteline eri valmis-
tajien malleille, uusi kamerapidike ja taittopöytä mu-
kitelineineen2. Näiden ansiosta matkan varrella pidet-
tävät tauot tarjoavat mukavaa puuhaa! Yksi pidike, 
monta mahdollisuutta: kaikki nämä eri moduulit voi-
daan kiinnittää perusosaan ja vaihtaa tarpeen mukaan.

14 Luistamattomat, helposti asennettavat poljinpin-
nat harjattua terästä ihastuttavat laadukkaalla muo-
toilullaan samalla, kun luistamaton pinnoite mahdol-
listaa hyvän pidon. Saatavissa sekä käsivaihteiston 
että DSG-automaattivaihteiston polkimiin.

12 | 13 Yhdistä älypuhelin erityisesti tätä varten kehi-
tetyllä USB-kaapelilla Volk≠swagenin Infotainment- 
järjestelmään ja hyödynnä App-Connectin toimintoja, 
kuten CarPlay™, laitteen samalla latautuessa. 
Volkswagenin alkuperäinen DUCI (Double-USB- 
Charger-Insert) mahdollistaa mobiililaitteiden nopean 
lataamisen kahdella USB-liitännällä. Lataamista var-
ten DUCI vain liitetään savukkeensytyttimeen, ja se 
sulautuu erityisen muotonsa ansiosta täydellisesti au-
toon. Valkoiset led-merkkivalot eivät pelkästään näy-
tä upeilta vaan auttavat löytämään USB-liitännän 
myös pimeässä. Suuren tehon 2 x 2,4 A ansiosta pika-
lataus onnistuu ongelmitta myös suuremmissa lait-
teissa, kuten suurissa älypuhelimissa ja tableteissa.

15 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.
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08 Tämän kahta eri aikavyöhykettä näyttävän kellon 
kuori on harjattua satiinipintaista terästä. Samppan-
janvärisessä numerotaulussa on hienovarainen 
Volkswagen-teksti. Tunti- ja minuuttiviisarit ovat hei-
jastavat. Toinen aikavyöhyke on vapaasti valittavissa. 
Nupissa on Volkswagen-logo. Tummanruskea ranneke 
on valmistettu hienosta nahasta.

11 Runsaasti tilaa innostukselle. Kevyt ja kestävä 
Volkswagen-tyylinen reppu tarjoaa runsaasti tilaa ja 
kekseliäitä ratkaisuja. Esimerkiksi neljä punaista 
led-valonauhaa varmistavat sisäänrakennetun akun 
ansiosta, että olet hyvin näkyvissä myös pimeällä.  
Lisäksi Bluetoothiin perustuva saapuvan puhelun il-
moitustoiminto sekä älykäs Smart Charging -lataus-
toiminto takaavat, että olet hyvin tavoitettavissa. Ja 
mikäli sattuu sataa, repun pohjassa vetoketjullisessa 
lokerossa oleva sadesuoja suojaa reppua.

10 Cool – eikä vain kuumina päivinä! Terässankaisten 
pilottilasien kummassakin sangassa on Volkswagen- 
teksti. Haluttujen aurinkolasien linssit ovat sinertävät. 

09 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.

12 Hopeanvärinen herätyskello on kuutiomainen ja 
siinä on led-näyttö ja kosketustoiminto. Kello näyttää 
ajan ja lämpötilan. Kelloon voi asettaa kolme yhtäai-
kaista herätysaikaa. Kellossa on Volkswagen-teksti. 
Sisältää USB-latauskaapelin.

04 Ilmaise itsesi hillityn tyylikkäästi!! Sinisessä  
T-paidassa on painettuna sävy sävyyn uusi Volkswagen- 
logo, joka tuo merkin esiin hillityn tyylikkäästi.

02 Pysy lämpimänä!! Mutta toki tyylikkäästi. Tumman-
sininen neulepipo edustaa hillittyä ”New Volkswagen” 
-tyyliä. Vähäeleinen yksityiskohta on pipon sau- 
maan kiinnitetty vaaleankeltainen merkki, jossa on 
Volkswagen-logo. Pipo on tyyliltään kalastajahenkinen.

07 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 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.

06 Coffee to go Volkswagenin tyyliin! Tummansini-
sen kaksiseinäisen lämpömukin 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. Ohje: Lämpömukin käytön 
jälkeen kanteen saattaa jäädä jäämiä nesteestä. Neste-
jäämät saattavat valua ulos, jos mukia kallistetaan, jo-
ten suosittelemme juomista kannen ollessa suljettuna.

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.

05 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.

Volkswagen 
Lifestyle
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06 Koristelista Silver Silk matta 5MB2
07 Koristelista Shadow Steel matta 5MR 1
08 Koristelista Turmeric Yellow matta 5MC
09 Koristelista Ravenna Blue matta 5ML

1 Valittavissa varustetasoon Style. 
2 Valittavissa R-Line-pakettiin.

Istuinverhoilut ja 
koristelistat

01 Kangas Tracks 4 New Titan Black – Silver Silk
02 Kangas Carbon Flag Titan Black – Flint Grey
03 Nahka Vienna Platinum Grey/Ceramique1
04 Nahka Vienna Marrakesh/Anthracite1
05 Nahka Vienna Black 2

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia.  
Väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. Painettuina 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.
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09 17 tuuman kevytmetallivanne Mayfield
10 17 tuuman kevytmetallivanne Kulmbach
11 18 tuuman kevytmetallivanne Grange Hill, Black1
12 18 tuuman kevytmetallivanne Montego Bay
13 18 tuuman kevytmetallivanne Sebring
14 19 tuuman kevytmetallivanne San Marino2
15 19 tuuman kevytmetallivanne Suzuka

1 Saatavissa vain Design-paketin Black yhteydessä.
2 Valittavissa R-Line-pakettiin.

Ulkovärit ja 
vanteet

01 Pure White normaaliväri 0QPA
02 Cactus Green normaaliväri 7PPA
03 Smoke Grey metalliväri 5WPA
04 Ravenna Blue metalliväri 5ZPA
05 Ivory Silver metalliväri 6NPA
06 Turmeric Yellow metalliväri 6TPA
07 Kings Red metalliväri P8PA
08 Deep Black helmiäisväri 2TPA

Tällä sivulla olevien autojen ulkovärit ovat vain esimerkkejä eivätkä kata 
erikoismallien kaikkia mallikohtaisia vaihtoehtoja. Lisätietoa kunkin mallin 
muista mahdollisista ulkoväreistä saa Volkswagen-jälleenmyyjältä. Ohei-
set kuvat ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä 
sävyjä.
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Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa 
matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista 
Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuistossa. 
Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea monenlaista 
autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on mahdollista 
tutustua Volkswagen-konsernin eri merkkeihin näiden 
omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit nähdä havain-
nollisesti, kuinka moottori toimii ja seurata auton his-
toriallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN -näyttely tuo 
esiin kestävän kehityksen teemoja. Voit myös seurata, 
miten lapset suorittavat oman ajokorttinsa. Tehdas-
kierroksella 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 ammat-
titaitoisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin var-
mistetaan 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
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 hotelliyöpymi- 
seen. Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elin-
kaaren ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrit-
tämän huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen 
Volkswagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä 
mahdollisesti havaitut viat korjataan.

Löydä Volkswagenin
automaailma.



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® ja TSI® ovat Volkswagen AG:n ja muiden 
Volkswagen-yhtymään kuuluvien yritysten rekisteröityjä tuotemerkkejä niin Saksassa kuin 
muissakin maissa. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää  
ilman Volkswagen AG:n lupaa. 
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