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05T-Roc

Pierwsze wrażenie
liczy się podwójnie
Szansa, by zrobić dobre pierwsze wrażenie, jest tylko jedna. 

Jednak T-Roc wykorzystuje ją podwójnie. Niezależnie od tego, 

czy zdecydujesz się na T-Roca w wersji Advance czy Premium, 

możesz mieć pewność, że Twój samochód będzie przyciągał 

spojrzenia.
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Mocny charakter
widać natychmiast
Już przód nadwozia T-Roca z reflektorami przeciwmgielnymi 

i opcjonalnymi charakterystycznymi dla tego modelu światłami 

do jazdy dziennej LED emanuje pewnością siebie. W T-Rocu w wersji 

Premium dach, słupek A oraz obudowy lusterek w kolorze czarnym 

lub czerwonym dostępne jako opcja wprowadzają dodatkowy kontrast 

do koloru nadwozia. Nawet najmniejszy detal pokazuje jednoznacznie: 

ten crossover ma odwagę, by podążać nowymi drogami.
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09T-Roc – stylistyka T-Roca Premium

Stylistyka

01 Sportowy i wyrazisty z każdej strony: dynamiczny kształt tylnych świateł sprawia, że tył T-Roca także robi 

wrażenie. Światła samochodu są ciemnoczerwone i nadają Volkswagenowi T-Roc Premium wygląd zdradzający 

jego mocny charakter. Energooszczędne diody LED o długiej żywotności zapewniają dobrą widoczność 

zarówno w dzień, jak i w nocy. P

02 Wyjątkowa stylistyka przodu nadwozia T-Roca Premium natychmiast rzuca się w oczy. Uwagę zwracają 

diodowe reflektory i charakterystyczne diodowe światła dzienne umieszczone w zderzaku. Czerwone zaciski 

hamulców dostępne w Pakiecie Sport widoczne między 19-calowymi obręczami ze stopu metali lekkich 

Suzuka sygnalizują, że w T-Rocu Premium drzemie moc, która tylko czeka, by ją uwolnić. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O
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Widoki 
zapierające dech
Podczas gdy inni będą podziwiać Twojego T-Roca, Ty możesz 

bez przeszkód oglądać zachwycające widoki – opcjonalny 

rozsuwany dach panoramiczny otwiera przed Tobą zupełnie 

nowe perspektywy.
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Pewność siebie 
pochodzi z wnętrza
Za kierownicą T-Roca Premium szybko zrozumiesz, że wyrazisty wygląd tego crossovera 

jest w pełni uzasadniony. Dzięki oświetleniu Ambiente, czerwonym szwom ozdobnym 

i chromowanym aplikacjom T-Roc pokazuje się ze swojej sportowej i eleganckiej strony. 

Wrażenie robią również przestronność samochodu, opcjonalne funkcje Connectivity 

oraz liczne opcjonalne systemy wspomagające. Przekonaj się, że mocny charakter 

nie musi wykluczać komfortu i bezpieczeństwa.
01–03 Wnętrze T-Roca Premium z opcjonalnym Pakietem Sport jest sportowe, 

a zarazem eleganckie, o czym świadczą: czarna podsufitka, panel na desce 

rozdzielczej i drzwiach przednich w kolorze szarym Caribou lub czerwonym 

Flash, poszycie drzwi w kolorze czarnym Titan oraz czerwone oświetlenie 

Ambiente, które tworzy przyjemną atmosferę we wnętrzu i ułatwia orientację 

w ciemności. Komfortowe przednie siedzenia obszyte tapicerką w kolorach 

czarnym Titan i ciemnoszarym z czerwonym szwem, takim samym jak przy 

dywanikach, zapewniają stabilną pozycję siedzącą, a opcjonalne regulowane 

manualnie podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa minimalizuje zmęczenie 

pleców podczas długich podróży. Odczucia znane ze sportów motorowych 

zapewniają aluminiowe nakładki na pedały. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O
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Linia, która wzbudza 
podziw
Gdziekolwiek się pojawi, budzi zainteresowanie. Elementem T-Roca 

szczególnie zwracającym uwagę jest słupek C, którego chromowana 

błyszcząca listwa podkreśla długą nawiązującą do coupé linię dachu 

samochodu. W przypadku T-Roca Advance możesz zadbać o to, 

by Twój Volkswagen przyciągał jeszcze więcej spojrzeń – wybierz

kolor dachu, słupka A i obudowy lusterek zewnętrznych.
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Stylistyka

01 Tył T-Roca Advance zawdzięcza swój wyrazisty wygląd między innymi 

charakterystycznemu dyfuzorowi, z którym kontrastują chromowane osłony 

rur wydechowych w kształcie trapezu wyglądające dynamicznie, a zarazem 

elegancko i akcentujące miejski styl samochodu. Mocno zaznaczone 

krawędzie dodają tyłowi tego crossovera mocnego charakteru, a tylne 

światła wkomponowują się w poziome linie nadwozia. A

02 Nadaj swojemu Volkswagenowi T-Roc Advance niepowtarzalny charakter. 

W wersji z nadwoziem w dwóch kolorach możesz wybrać kolor dachu, 

obudowy lusterek i słupka A kontrastujący z kolorem reszty nadwozia. Do wyboru 

są lakiery: czarny, biały Pure lub czerwony Flash. Światła zewnętrzne sprawiają, 

że T-Roc Advance wygląda atrakcyjnie i jest lepiej widoczny dla innych 

uczestników ruchu. Opcjonalne diodowe światła dzienne w kształcie pierścieni 

umieszczone w przednim zderzaku podkreślają zdecydowany charakter 

samochodu. A

03 Polerowane 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Mayfield są dostępne 

w trzech kolorach, dzięki czemu mogą podkreślić nie tylko charakter samochodu, 

lecz także Twój gust. W połączeniu z opcją dwukolorowego nadwozia masz wiele 

możliwości, aby stworzyć T-Roca Advance idealnie dopasowanego do Twojego 

stylu. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O
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wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

01 Usiądź na wygodnych siedzeniach obszytych specjalną dwukolorową 

tapicerką Tracks 4 ze szwami w kolorze żółtym Kurkuma. Rozmawiaj wygodnie 

i bezpiecznie przez telefon także podczas jazdy lub odtwarzaj muzykę ze swojego 

smartfona, korzystając z nawigacji Discover Media. Białe oświetlenie Ambiente 

z podświetlonymi listwami dekoracyjnymi, lampki do czytania oraz oświetlenie 

przestrzeni wokół nóg stworzą przyjemny nastrój podczas nocnych podróży. 

Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów T-Roca Advance obszyte są przyjemną 

w dotyku wysokiej jakości skórą. O

Wyróżnij się 
z tłumu
Stylistyka wnętrza T-Roca Advance jest konsekwentną kontynuacją 

jego niepowtarzalnego wyglądu zewnętrznego. Dopasuj T-Roca Advance 

do swoich potrzeb i zadbaj o to, by stał się tak wyjątkowy jak Ty.
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wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

02 – 03 Wybierz kolor lakieru dla panelu na desce rozdzielczej, przednich 

drzwiach i konsoli środkowej: szary Limestone metalik, niebieski Ravenna 

matowy lub żółty Kurkuma matowy. Zostanie do niego dopasowana również 

środkowa część tapicerki siedzeń. A
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2323T-Roc – wnętrze
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

01 T-Roc łączy zamiłowanie do rzeczy niezwykłych z komfortem, z którego nie musisz już rezygnować. 

Ten kompaktowy crossover może być wyposażony opcjonalnie w automatyczną 2-strefową klimatyzację 

Climatronic (dotyczy wersji Advance, niedostępna dla wersji T-Roc, standard w wersji Premium) 

lub w klimatyzację manualną. Docenisz to zarówno podczas upału w wielkim mieście, jak i na rozgrzanych 

wiejskich drogach. O

T-Roc

02 Funkcja personalizacji wyświetlacza wielofunkcyjnego Plus sprawdza się szczególnie w przypadku, 

gdy z T-Roca korzysta kilku kierowców. Pozwala ona dopasować ustawienia systemów wspomagających, 

profilu jazdy, pozycji lusterek itp. do preferencji danego kierowcy. Gdy tylko otworzysz T-Roca swoim 

kluczykiem, wszystkie Twoje ustawienia zostaną automatycznie przywrócone. S

03 Komfortowy i przestronny T-Roc podkreśli Twoją osobowość, a wysoka jakość jego wyposażenia zachwyci 

wszystkich towarzyszy podróży. Do wyposażenia podstawowego należą między innymi: komfortowe siedzenia 

przednie z tapicerką Basket oraz liczne schowki i kieszenie doskonale wkomponowane w sportową stylistykę 

wnętrza. Panel na desce rozdzielczej oraz listwy dekoracyjne utrzymane są w kolorze czarnej perły z matowym 

wykończeniem. S
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Wybierz inny kierunek
Na co dzień chodzisz własnymi drogami, a dzięki Volkswagenowi T-Roc 

możesz także nimi jeździć. Innowacyjne rozwiązania Connectivity i multimedia, 

jak dostępny na życzenie Digital Cockpit lub opcjonalne usługi mobilne online 

Car-Net, sprawią, że każda podróż będzie dokładnie taka, jak chcesz. 
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03 App-Connect²⁾ przenosi aplikacje ze smartfona na ekran dotykowy systemu 

Infotainment. Trzy innowacyjne technologie: Apple CarPlay™, Android Auto™ firmy 

Google i MirrorLink®, umożliwiają dostęp do praktycznych lub dostarczających 

rozrywki funkcji. P O

 1)  Korzystanie z usług Car-Net wymaga konta użytkownika Volkswagen ID i zalogowania z użyciem 

nazwy użytkownika i hasła. Konieczne jest również zawarcie online oddzielnej umowy z Volkswagen AG. 

By móc korzystać z pełnego okresu dostępności, Klient po odebraniu samochodu ma 90 dni na jego 

zarejestrowanie na stronie www.portal.volkswagen-we.com. W przypadku późniejszej rejestracji okres 

bezpłatnego dostępu ulega odpowiedniemu skróceniu. Korzystanie z mobilnych usług online Car-Net 

Guide & Inform jest możliwe tylko z systemem opcjonalnym i systemami Discover Media lub Discover Pro. 

Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (na przykład smartfon) z funkcją tworzenia 

hotspotu WLAN. Alternatywnie, z opcją złącza telefonicznego Business w połączeniu z systemem nawigacji 

Discover Pro, możesz wykorzystać telefon komórkowy z remote SIM Access Profile (rSAP) lub kartę SIM 

z opcją telefonu i transmisji danych. Z opcjonalnym CarStick LTE w połączeniu z systemem nawigacji 

Discover Media możliwe połączenie systemu nawigacyjnego z internetem i utworzenie hotspotu WLAN 

w samochodzie. Usługi Car-Net wymagają umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej i są dostępne 

tylko na obszarze objętym zasięgiem danej sieci. W zależności od umowy z operatorem transmisja pakietów 

danych z internetu, szczególnie za granicą, może spowodować dodatkowe koszty (na przykład opłaty 

za roaming). Ze względu na ilość danych przesyłanych zalecany jest stały abonament z opcją transmisji 

danych. Dostępność usług Car-Net może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez 

czas określony w umowie, a ich treści mogą ulegać zmianom. Do korzystania z bezpłatnej aplikacji 

We Connect niezbędny jest smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta 

SIM wybranego przez użytkownika operatora z opcją transmisji danych. Więcej informacji o Car-Net 

dostępnych jest na stronie connect.volkswagen-we.com i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. 

Informacje o taryfach otrzymasz u operatorów sieci komórkowych.

2)  App-Connect obejmuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink®. Aby uniknąć odwracania 

uwagi kierowcy, podczas jazdy można uruchomić tylko certyfikowane aplikacje. Prosimy pamiętać 

również, że nie wszystkie aplikacje są oferowane dla każdej z tych trzech technologii, a dostępność 

tych technologii może się różnić w poszczególnych krajach. Informacje o kompatybilności smartfonów 

dostępne są na stronie www.volkswagen.de/mobiltelefon oraz dodatkowo dla Apple CarPlay™ na stronie 

www.apple.com/de/ios/carplay, dla Android Auto™ na stronie www.android.com/intl/de_de/auto 

oraz dla MirrorLink® na stronie https://mirrorlink.com.

3)  W zależności od umowy z operatorem transmisja pakietów danych z internetu, szczególnie za granicą, 

może spowodować dodatkowe koszty (na przykład opłaty za roaming). Oryginalne akcesoria Volkswagen® 

zalecają stały abonament z opcją transmisji danych. Więcej informacji o korzystaniu z urządzeń przenośnych 

i Car-Net podanych jest w Instrukcji samochodu.

05 Korzystaj z WLAN także w samochodzie! 

Po zawarciu umowy Car-Net z Volkswagen AG 

możesz uzyskać dostęp do różnorodnych informacji 

oferowanych przez usługi Car-Net¹⁾. CarStick LTE 

w połączeniu z systemem nawigacji Discover Media 

umożliwi utworzenie hotspotu i nieograniczone 

korzystanie z internetu³⁾ w swoim Volkswagenie. 

CarStick LTE ma własny port kart SIM (kartę SIM 

należy zakupić oddzielnie), dzięki czemu możesz 

korzystać z hotspotu WLAN i usług mobilnych online 

niezależnie od połączenia ze smartfonem (tethering).

O

04 Lepsza orientacja, aktualne informacje: pakiet usług Car-Net Guide & Inform¹⁾ 

jest dostępny z opcjonalnym systemem nawigacji Discover Media i po podpisaniu 

oddzielnej umowy z Volkswagen AG. Oprócz inteligentnych informacji 

o sytuacji drogowej w czasie rzeczywistym pakiet oferuje inne praktyczne 

usługi, jak wyszukiwanie celów specjalnych online, szukanie miejsc parkingowych 

czy import celów online. O

Connectivity

01 Instalacja telefoniczna Comfort umożliwia bezpieczne prowadzenie 

rozmów telefonicznych podczas jazdy. Szczególnie przydatny jest praktyczny 

schowek z indukcyjnym połączeniem z anteną zewnętrzną oraz funkcją 

indukcyjnego ładowania. Zestaw głośnomówiący gwarantuje optymalną 

jakość połączeń telefonicznych i wygodną obsługę przy użyciu wyświetlacza 

wielofunkcyjnego, kierownicy multifunkcyjnej lub ekranu dotykowego radia. 

Zestaw ma także złącze USB dla urządzeń zewnętrznych. O

Volkswagen T-Roc jest prekursorem nie tylko w kwestii designu. Także jego rozwiązania

techniczne, takie jak innowacyjne funkcje Connectivity, mogą służyć za wzór. 

Pozwalają na przykład z łatwością połączyć przenośne urządzenia z samochodem 

lub naładować smartfona.

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

02 Po zawarciu oddzielnej umowy z Volkswagen AG usługa Car-Net 

Security & Service¹⁾ umożliwi dostęp do ważnych danych i funkcji Twojego 

Volkswagena. Liczni cyfrowi asystenci pomogą Ci zaplanować wizytę 

w warsztacie, sprawdzić stan licznika i poziom paliwa w zbiorniku lub wezwać 

pomoc. Aplikacja pozwoli Ci także zaprogramować opcjonalne ogrzewanie 

postojowe. P O
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02 Muzyka najczęściej porywa wtedy, gdy basy można dosłownie poczuć. 

Sześć głośników i subwoofer opcjonalnego systemu nagłaśniającego beats 

gwarantują fantastyczne brzmienie. Kolumny zasilane są z 8-kanałowego 

wzmacniacza o mocy 300 W. Główną jednostką sterującą jest radio lub system 

nawigacji, na którego wyświetlaczu po włączeniu pojawia się ekran startowy 

beats. O

03 Opcjonalny Digital Cockpit pokazuje więcej informacji niż tradycyjny 

prędkościomierz, na przykład szczegółowe dane dotyczące jazdy lub informacje 

z systemów wspomagających. W połączeniu z systemem nawigacji możliwe jest 

także wyświetlenie dużej mapy bezpośrednio przed kierowcą. Docenisz tę opcję, 

zwłaszcza podczas podróży nieznaną trasą. P O

T-Roc – multimedia

04 Radio Composition Media wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz 

TFT o przekątnej 20,3 cm (8 cali), ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi 

oraz odtwarzacz CD czytający format MP3 i WMA. Sześć głośników i moc 

4 x 20 W zapewniają doskonałą jakość brzmienia. System ma także port kart 

SD oraz złącza USB i Bluetooth. P O

05 Radio Composition Colour z kolorowym ekranem dotykowym TFT 

o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala), mocą 4 x 20 W i maksymalnie sześcioma 

głośnikami ma dwa złącza USB (typ C) oraz Bluetooth do telefonów 

komórkowych. S

1)  Korzystanie z usług Car-Net wymaga konta użytkownika Volkswagen ID i zalogowania z użyciem 

nazwy użytkownika i hasła. Konieczne jest również zawarcie online oddzielnej umowy z Volkswagen AG. 

By móc korzystać z pełnego okresu dostępności, klient po odebraniu samochodu ma 90 dni na jego 

zarejestrowanie na stronie www.portal.volkswagen-we.com. W przypadku późniejszej rejestracji okres 

bezpłatnego dostępu ulega odpowiedniemu skróceniu. Korzystanie z mobilnych usług online Car-Net 

Guide & Inform jest możliwe tylko z systemem opcjonalnym i systemami Discover Media lub Discover Pro. 

Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (na przykład smartfon) z funkcją tworzenia 

hotspotu WLAN. Alternatywnie, z opcją złącza telefonicznego Business w połączeniu z systemem nawigacji 

Discover Pro, możesz wykorzystać telefon komórkowy z remote SIM Access Profile (rSAP) lub kartę SIM 

z opcją telefonu i transmisji danych. Z opcjonalnym CarStick LTE w połączeniu z systemem nawigacji 

Discover Media możliwe połączenie systemu nawigacyjnego z internetem i utworzenie hotspotu WLAN 

w samochodzie. Usługi Car-Net wymagają umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej i są dostępne 

tylko na obszarze objętym zasięgiem danej sieci. W zależności od umowy z operatorem transmisja pakietów 

danych z internetu, szczególnie za granicą, może spowodować dodatkowe koszty (na przykład opłaty 

za roaming). Ze względu na ilość danych przesyłanych zalecany jest stały abonament z opcją transmisji 

danych. Dostępność usług Car-Net może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez

czas określony w umowie, a ich treści mogą ulegać zmianom. Do korzystania z bezpłatnej aplikacji 

We Connect niezbędny jest smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta 

SIM wybranego przez użytkownika operatora z opcją transmisji danych. Więcej informacji o Car-Net 

dostępnych jest na stronie connect.volkswagen-we.com i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. 

Informacje o taryfach otrzymasz u operatorów sieci komórkowych.

Informacji o dostępności w danym kraju udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.

Opcjonalny Digital Cockpit i system nawigacji Discover Media niezawodnie pokierują Cię do celu podróży 

i zapewnią doskonałą rozrywkę podczas jazdy.

Multimedia, które zachwycają

01 System nawigacji Discover Media ma kolorowy 

ekran TFT o przekątnej 20,3 cm (8 cali), ekran 

dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi, odtwarzacz 

CD czytający pliki MP3, AAC i WMA, sześć głośników, 

funkcję rozpoznawania znaków drogowych 

i zainstalowane mapy Europy. Do wyposażenia 

należą także dwa porty kart SD, złącze USB 

i Bluetooth do telefonów komórkowych, 

a z mobilnymi usługami online Car-Net¹⁾ będziesz 

miał dostęp do internetu także w podróży. 

Korzystanie z Car-Net wymaga zawarcia oddzielnej 

umowy z Volkswagen AG. Dodatkowo polecamy 

CarStick LTE, który pozwoli szybko i łatwo połączyć 

Discover Media z internetem i wygodnie korzystać 

z usług Car-Net. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O



3131T-Roc – systemy wspomagające i bezpieczeństwo

Wyznacza 
własne szlaki
Pewność siebie w T-Rocu to zupełnie naturalna sprawa, między innymi 

dzięki licznym systemom wspomagającym. W zatłoczonym mieście 

czy poza głównymi drogami – T-Roc sprosta każdemu wyzwaniu.
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06 Czujnik Blind Spot dzięki diodzie w lusterku zewnętrznym ostrzega przed pojazdami znajdującymi się 

w martwym polu widzenia¹⁾. Przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego zintegrowany asystent wyjazdu 

z miejsca parkingowego monitoruje obszar z tyłu samochodu i ostrzega przed pojazdami nadjeżdżającymi 

z boku¹⁾. O

07 Elektrycznie otwieraną pokrywę bagażnika można otworzyć przyciskiem przy fotelu kierowcy lub pilotem 

w kluczyku. Kąt otwarcia pokrywy można zaprogramować, na przykład po to, by nie uderzyła w niski strop 

w garażu. Po włożeniu bagażu wystarczy wcisnąć przycisk w pokrywie, by samoczynnie się zamknęła. O

04 Asystent hamowania awaryjnego Front Assist z funkcją rozpoznawania pieszych pomaga zminimalizować 

skutki zderzenia lub – w idealnym przypadku – uniknąć najechania na przeszkodę¹⁾. System rozpoznaje 

pieszych oraz pojazdy na pasie ruchu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia ostrzega kierowcę. Jeżeli kierowca 

nie zareaguje na ostrzeżenie, system zainicjuje awaryjne hamowanie¹⁾. S

 1)  W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające 

nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.

2)  Do prędkości maksymalnej 210 km/h.

05 Przy manewrowaniu czujniki parkowania ostrzegają akustycznie i wizualnie przed rozpoznanymi 

przeszkodami znajdującymi się przed lub za samochodem¹⁾. Asystent parkowania Park Assist może rozpoznać 

miejsca parkingowe równoległe i prostopadłe do osi drogi i samodzielnie wprowadzić w nie samochód¹⁾. 

Z miejsc równoległych do drogi także samodzielnie wyjeżdża. Kierowca musi tylko obsługiwać pedał sprzęgła, 

przyspieszenia oraz hamulca oraz obserwować manewr¹⁾. O

(bez ilustracji) Bezkluczykowy system otwierania drzwi i uruchamiania silnika Keyless Access, wykorzystując 

bezpieczną technikę radiową, umożliwia otwarcie samochodu bez używania kluczyka. Silnik może być 

uruchomiony i wyłączony za pomocą przycisku. O

(bez ilustracji) Kamera cofania Rear View ułatwia manewrowanie tyłem¹⁾. Obraz z kamery umieszczonej z tyłu 

samochodu wyświetlany jest na ekranie systemu radiowego lub nawigacyjnego. O

T-Roc – systemy wspomagające i bezpieczeństwo

Systemy wspomagające

01 Proaktywny system ochrony pasażerów PreCrash rozpoznaje niebezpieczne sytuacje¹⁾ i automatycznie 

zamyka okna, panoramiczny dach oraz napina przednie pasy bezpieczeństwa¹⁾. P A

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

02 Komfort nawet w korku. Asystent jazdy w korkach umożliwia wygodne podążanie za jadącym z przodu 

pojazdem i pomaga w uniknięciu typowych kolizji zdarzających się w korkach¹⁾. System utrzymuje samochód 

na wybranym pasie ruchu i samoczynnie przyspiesza oraz hamuje¹⁾. Asystent jazdy w korkach należy do pakietu 

systemów wspomagających oraz do pakietu systemów wspomagających Plus. O

03 Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist przy prędkości powyżej 65 km/h może rozpoznać, kiedy 

samochód w sposób niezamierzony opuszcza pas ruchu¹⁾, i korygującym ruchem kierownicy zwrócić kierowcy 

uwagę na niebezpieczeństwo¹⁾, ²⁾. S
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3535T-Roc – układ jezdny i skrzynia biegów

Układ jezdny i skrzynia biegów

01 Opcjonalna funkcja wyboru profilu jazdy pozwoli Ci wybrać profil, którego w danej chwili potrzebujesz: 

Normal, Eco, Sport, Comfort lub Individual. Sposób pracy silnika, przekładni i niektórych systemów wspomagających 

zostanie dostosowany do panujących warunków. W profilu Individual możesz dostosować ustawienia 

poszczególnych parametrów do swoich preferencji. O

03 Progresywny układ kierowniczy T-Roca Premium ułatwia zachowanie 

kontroli nad samochodem podczas sportowej jazdy i zapewnia dodatkowy 

komfort w codziennym użytkowaniu. Progresywny układ kierowniczy zmniejsza 

siły potrzebne do skrętu przy parkowaniu, a bardziej bezpośrednie przełożenie 

poprawia dynamikę na krętych drogach. O

02 Zmienia się podłoże, ale nie przyjemność z jazdy. Jeżeli wybierzesz T-Roca z napędem 4MOTION, dzięki 

4MOTION Active Control możesz ustawić profil jazdy optymalnie dostosowany do warunków drogowych. 

Do wyboru są tryby: Snow, Offroad i Offroad Individual. System obsługujesz wygodnie dzięki pokrętłu z funkcją 

przycisku. W dodatkowym trybie Onroad możesz wybrać na przykład oszczędny tryb Eco lub dynamiczny Sport.

O

Z progresywnym 
układem kierowniczym

Bez progresywnego 
układu kierowniczego



3737T-Roc – R-Line
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

R-Line

Wszystkie przedstawione tutaj elementy wyposażenia są oferowane przez Volkswagen R GmbH i mogą być niedostępne na polskim rynku. 

Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.

Masywny zderzak w kolorze nadwozia, wloty powietrza o dynamicznym 

kształcie i logo R-Line na osłonie chłodnicy – przód nadwozia T-Roca 

z pakietem R-Line nie pozostawia wątpliwości co do sportowego 

charakteru samochodu. Wrażenie to potęgują opcjonalne 19-calowe 

obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka w kolorze ciemnografitowym 

z błyszczącą powierzchnią.
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3939T-Roc – R-Line
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

01 Dzięki opcjonalnym 18-calowym obręczom ze stopu metali lekkich Sebring w kolorze szarym metalik i oponom 215/50 R 18 

T-Roc R-Line wygląda jeszcze bardziej sportowo. O

02 T-Roc z pakietem R-Line emanuje pewnością siebie. Wzrok przykuwają wyraziste listwy na drzwiach, zderzaki lakierowane 

w kolorze nadwozia i ciemnoczerwone diodowe światła tylne. O
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03 Każdy detal we wnętrzu T-Roca z pakietem R-Line zachwyca sportową 
elegancją. Sportowa kierownica multifunkcyjna z logo R-Line obszyta skórą 
z szarym szwem, skórzana osłona dźwigni zmiany biegów, nakładki na pedały 
wykonane ze stali nierdzewnej, dywaniki z szarym szwem oraz logo R-Line 
na ekranie startowym systemu Infotainment to tylko niektóre z elementów 
nadających wnętrzu T-Roca niepowtarzalny styl. O

04 We wnętrzu T-Roca z pakietem R-Line uwagę zwracają sportowe siedzenia 
obszyte tkaniną Carbon Flag z wewnętrznymi częściami boków z mikrofibry 
San Remo. Na oparciach przednich siedzeń dumnie prezentuje się logo R-Line. 
Zagłówki, zewnętrzne części boków siedzeń, środkowe tylne siedzenie, środkowy 
podłokietnik i wnęki w drzwiach obszyte są materiałem wyglądającym jak skóra. 
Całość uzupełnia czarna podsufitka. O  

05 Listwy progowe w drzwiach ozdobione napisem „R-Line” są zaproszeniem 
do środka T-Roca, któremu trudno się oprzeć. O

T-Roc – R-Line

1948_T-Roc_K11.indd   41 20.03.20   13:13

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O



4343T-Roc – silniki

Silniki

Silniki wysokoprężne 1.6 TDI 85 kW (115 KM) 2.0 TDI 110 kW (150 KM) 2.0 TDI 110 kW (150 KM) 4MOTION

Zużycie paliwa, l/100 km1)

manualna skrzynia biegów: 6-biegowa 6-biegowa –

cykl mieszany 5,2-5,7 5,3-5,7 –

skrzynia biegów DSG: – 7-stopniowa 7-stopniowa

cykl mieszany – 5,4-5,8 6,3-6,8

Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km1)

manualna skrzynia biegów: 135-150 140-150 –

skrzynia biegów DSG: – 145-156 164-179

Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

 

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP 

określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ 

w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.

 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 

określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. 

podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami 

ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo 

na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.

 

 

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie 

na Państwa życzenie.

 

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Silniki benzynowe 1.0 TSI 85 kW (115 KM) 1.5 TSI 110 kW (150 KM) 2.0 TSI 140 kW (190 KM) 4MOTION 2.0 TSI 221 kW (300 KM) 4MOTION

T-Roc R

Zużycie paliwa, l/100 km1)

manualna skrzynia biegów: 6-biegowa 6-biegowa – –

cykl mieszany 5,8-6,4 6,1-6,6 – –

skrzynia biegów DSG: – 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa

cykl mieszany – 6,5-6,9 7,9-8,3 8,5-8,8

Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km1)

manualna skrzynia biegów: 131-145 139-150 – –

skrzynia biegów DSG: – 148-157 179-189 191-199
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4545T-Roc – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

03 Listwy progowe z napisem „T-ROC” są wykonane 

z wysokiej jakości aluminium i chronią narażone 

na zadrapania miejsca, stanowiąc przy tym 

interesujący akcent stylistyczny. Zestaw obejmuje 

dwie listwy na progi przednich drzwi. O

04 Przyciemnione diodowe światła tylne Black 

Line z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® 

podkreślają ekskluzywny i sportowy wygląd tyłu 

nadwozia T-Roca. O

05 Doskonała ochrona i atrakcyjny wygląd 

– dokładnie dopasowana listwa na tylny zderzak 

w kolorze szczotkowanej stali nierdzewnej chroni 

przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu 

bagażu. Wystarczy nakleić ją na zderzak. O

Oryginalne 
akcesoria 
Volkswagen® 

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

01 | 02 Akcesoria o wyrazistej stylistyce offroad: stopnie progowe z anodowanego 

aluminium z antypoślizgową powłoką oraz listwa ochronna na krawędź pokrywy 

bagażnika nadają nadwoziu wyrazisty charakter. O
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09 Belki bagażnika dachowego na relingi stanowią podstawę dla wszystkich przystawek transportowych, 

na przykład uchwytów na deski surfingowe, rower, narty i deski snowboardowe. Wykonane są z aluminiowego 

profilu o aerodynamicznym kształcie i pomyślnie zaliczyły testy City Crash Plus¹⁾. Belki są dostarczane w stanie 

kompletnie zmontowanym, a ich zamocowanie na relingach dachowych T-Roca jest bardzo łatwe. O

T-Roc – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

10 Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe Komfort możesz wygodnie przewozić sześć par nart 

lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek. 

Duże przyciski umożliwiają otwarcie uchwytu także w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest 

w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O

1)  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 
100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 
30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

06 Do przewiezienia łodzi, przyczepy kempingowej lub bagażowej potrzebny jest hak holowniczy. 

Dostępne są dwa warianty: odejmowany oraz opuszczany w zestawie z 13-stykowym gniazdem elektrycznym 

i kodem aktywującym. Dokument aktywacji z indywidualnym kodem umożliwia pełne połączenie z systemem 

elektronicznym samochodu. Perfekcyjna współpraca wszystkich elementów zestawu zapewnia bezpieczną 

eksploatację przyczepy. O

07 Uchwyt na rower umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu T-Roca. Dzięki specjalnej konstrukcji 

uchwytu na ramę i szyny na koła rower jest automatycznie utrzymywany we właściwej pozycji. Innowacyjne 

pokrętło z ogranicznikiem momentu obrotowego ułatwia unieruchomienie ramy roweru. Mocowanie ramy 

ma duże miękkie elementy, które równomiernie rozkładają nacisk i chronią ramę przed uszkodzeniem. Uchwyt 

na rower pomyślnie zaliczył test City Crash Plus¹⁾. O

08 Montowany na haku holowniczym bagażnik rowerowy Premium umożliwia wygodny i bezpieczny 

transport dwóch rowerów. Po rozłożeniu pałąka nośnego bagażnik automatycznie ustawia się we właściwej 

pozycji na głowicy haka holowniczego. Zdejmowane uchwyty wyposażone w zabezpieczenie przed kradzieżą 

znacznie ułatwiają jego użytkowanie. Przycisk nożny pozwala na odchylenie bagażnika pod kątem 90° i łatwy 

dostęp do przestrzeni bagażowej samochodu. Po złożeniu bagażnik rowerowy Premium nie zajmuje dużo 

miejsca i bez problemu mieści się w bagażniku samochodu. Wyposażony w zabezpieczenie przed kradzieżą. 

Opcjonalnie dostępny pokrowiec oraz szyna najazdowa ułatwiająca załadunek rowerów. O
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16 Wysokiej jakości dywaniki tekstylne Premium z napisem „T-ROC” wykonane są z wytrzymałego gęstego 

weluru. Nie tylko chronią podłogę przed zabrudzeniem – dzięki swojemu białemu obszyciu stanowią także 

stylowy element wnętrza. O

17 Dywaniki tekstylne Optimat łączą właściwości dywaników gumowych z elegancją dywaników tekstylnych. 

Krawędź w kształcie litery U zapobiega zabrudzeniu i zmoczeniu podłogi. System mocowania oraz odpowiednia 

struktura spodniej warstwy ograniczają przesuwanie się dywaników. Na lewym przednim dywaniku znajduje się 

napis „T-ROC”. O

18 Sportowe nakładki na pedały wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej zachwycają swoją stylistyką. 

Specjalna powłoka ogranicza poślizg. Dostępne dla samochodów z manualną skrzynią biegów i skrzynią DSG.

O

19 Wykładzina czysta o każdej porze roku: wytrzymałe, dokładnie dopasowane do kształtu podłogi dywaniki 

gumowe Premium chronią wnętrze samochodu przed zabrudzeniem i wilgocią. Dywaniki wykonane są 

z bezzapachowego podlegającego w 100% recyklingowi materiału. Przednie dywaniki wyróżnia zintegrowany 

system mocowania zapobiegający ich przemieszczaniu się oraz stylowy wytłoczony napis „T-ROC”. O

20 Wytrzymałe folie w kolorze czarno-srebrnym naklejane na progi w obrębie drzwi skutecznie chronią lakier 

przed zadrapaniami. Zestaw składa się z czterech folii na progi przednich i tylnych drzwi. O

21 Niewidzialna ochrona: przeźroczyste folie ochronne progów tylnych zabezpieczają przed uszkodzeniami 

lakieru, aby wsiadanie do samochodu było wciąż tak samo przyjemne. O

T-Roc – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

15 Ciesz się świeżym powietrzem w każdą pogodę. Owiewki wykonane 

z podlegającego recyklingowi szkła akrylowego są odporne na promieniowanie 

UV, łatwe do pielęgnacji i nie ulegają uszkodzeniu w myjni. Montaż nie wymaga 

wykonywania otworów ani stosowania kleju. Dostępne zestawy na szyby drzwi 

przednich i tylnych. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

11 Wytrzymała siatka mocująca bagaż idealnie 

nadaje się do unieruchamiania małych i średniej 

wielkości przedmiotów. Siatkę mocuje się 

do seryjnych zaczepów w bagażniku. O

12 Miękka i delikatna z jednej strony, z drugiej 

wytrzymała i antypoślizgowa: idealnie dopasowana 

do powierzchni bagażnika dwustronna mata chroni 

przed zanieczyszczeniami przez brudne lub wilgotne 

przedmioty. Zintegrowana osłona na zderzak chroni 

krawędź bagażnika przy załadunku i rozładunku. O

13 Dokładnie dopasowana do kształtu podłogi 

antypoślizgowa mata bagażnika zabezpiecza jego 

wnętrze przed zabrudzeniem i wilgocią. Jeżeli mata 

nie jest potrzebna, można ją zwinąć i schować. 

Dostępna dla wersji z regulowaną i niską podłogą 

bagażnika. O

14 Wykładzina bagażnika z napisem „T-ROC” 

jest lekka, elastyczna i idealnie dopasowana 

do podłogi bagażnika. Jej wysoki na około 

4 cm brzeg uniemożliwia dostanie się np. wody 

na podłogę bagażnika, a specjalna faktura ogranicza 

przesuwanie się bagaży. Dostępna dla T-Roca 

z regulowaną i niską podłogą bagażnika. O
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27 -28 Bezpieczeństwo małych pasażerów: fotelik G2-3 ISOFIT z odejmowanym 

oparciem przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym od ok. 3 do 12 lat 

(od 15 do 36 kg). Regulacja wysokości zagłówka zapewnia najmłodszym pasażerom 

komfort i bezpieczeństwo podczas podróży. Siedzisko fotelika można odłączyć 

od oparcia, dzięki czemu da się używać go osobno jako podwyższenie siedzenia. 

Montaż fotelika polega na zatrzaśnięciu stelaża w znormalizowanych uchwytach 

ISOFIX połączonych z nadwoziem. Informacji o pełnym asortymencie fotelików 

dziecięcych udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. Dzięki odpowiedniej 

macie na siedzenia – łatwej do czyszczenia i ograniczającej przesuwanie się fotelika 

– uchronisz tapicerkę przed zniszczeniem. Mata ma praktyczne siatkowe kieszenie, 

w których znajdzie się miejsce na kilka dziecięcych drobiazgów. O

T-Roc – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

29 Jeżeli Twój samochód nie został fabrycznie wyposażony w funkcję obsługi 

głosowej radia Composition Media lub nawigacji Discover Media, możesz ją 

aktywować w późniejszym terminie. Usługa pozwoli Ci obsługiwać telefon, 

radio i nawigację za pomocą poleceń głosowych. Po aktywacji funkcji obsługi 

głosowej czerwony symbol mikrofonu informuje o przyjęciu polecenia. 

Na ekranie wyświetlane są polecenia, których możesz użyć. O

30 Od teraz nie musisz zatrzymywać się na kawę w przydrożnych barach 

– z samochodowym zestawem do espresso Volkswagen Edition będziesz mieć 

zawsze do dyspozycji mały bar kawowy. Podczas postoju możesz podłączyć 

ekspres do samochodowego gniazdka 12 V i przygotować pyszną kawę. Zestaw 

obejmuje dwie nietłukące się filiżanki do espresso, serwetkę, 25 saszetek z kawą 

oraz praktyczne etui. O

31 Oryginalna lodówka z funkcją podgrzewania. 

Pojemność ok. 25 l z możliwością transportu 

2-litrowych butelek w pozycji stojącej. Gwarancja 

utrzymania stałej temperatury dzięki zasilaniu 

12 V w samochodzie lub 230 V w domu lub hotelu. 

W zestawie zabezpieczenie przed rozładowaniem 

akumulatora oraz wymienna pokrywa 

termoizolacyjna. O

 1)  Można używać, tylko gdy na miejscu z tyłu nie siedzi pasażer.
2)  Stolik z uchwytem musi być złożony w czasie jazdy, jeżeli na tylnej 

kanapie za stolikiem siedzi pasażer. 

22 -26 Jeden uchwyt, wiele możliwości. Praktyczny, wygodny i uniwersalny: innowacyjny modułowy system 

poprawiający komfort podróży jest niezwykle wszechstronny i pozwala zachować ład i porządek we wnętrzu 

samochodu. Przedmioty ważne dla pasażerów siedzących z tyłu są w każdej chwili w zasięgu ręki i dają się 

bez problemu obsługiwać. System składa się z modułu bazowego montowanego między pałąkami zagłówka 

przedniego fotela oraz różnych dostępnych oddzielnie modułów, na przykład wieszaka na ubranie¹⁾, masywnego 

haczyka¹⁾, uchylnego uchwytu na różne modele tabletów, uchwytu do kamery oraz składanego stolika z uchwytem 

na kubek²⁾ umilającego przerwy w podróży. Wszystkie moduły można zamocować w uchwycie bazowym 

i wymieniać w zależności od potrzeb. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O
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5353T-Roc – Volkswagen Lifestyle

10 Ciemnoniebieska dzianinowa czapka w stylistyce 

„New Volkswagen”. Delikatna jasnożółta metka z logo 

Volkswagena na brzegu czapki stanowi atrakcyjny 

akcent. O

07 Oryginalny okrągły ręcznik z wysokiej jakości 

bawełnianego frotte jest miękki, gruby i dobrze 

wchłania wilgoć. Może być używany jako ręcznik 

plażowy, kąpielowy lub nawet jako koc piknikowy. 

Całą powierzchnię zajmuje nowe logo Volkswagena.

O

08 Stylowa i w duchu „New Volkswagen”: niebieska 

bluza z długim rękawem. Z przodu widnieje utrzymane 

w zbliżonym kolorze logo Volkswagena. O

09 Niebieski T-shirt zdobi utrzymane w tym samym 

kolorze nowe logo Volkswagena. O

11 Ściereczka z mikrofibry z logo Volkswagena 

pomoże utrzymać w czystości ekrany dotykowe 

i błyszczące powierzchnie. Ściereczka usuwa ślady 

palców i inne zabrudzenia bez konieczności używania 

środków czyszczących, jest wytrzymała i można prać 

ją w pralce. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O

Volkswagen Lifestyle

05 Zegarek pokazujący czas w 2 strefach czasowych 
ma kopertę z satynowanej stali nierdzewnej. 
Na tarczy w jasnobeżowym kolorze widoczny jest 
delikatny napis „Volkswagen”. Wskazówka godzinowa 
i minutowa są fluorescencyjne. Drugą strefę 
czasową można wybrać dowolnie. Pasek w kolorze 
ciemnobrązowym wykonany jest z delikatnej skóry 
cielęcej. Na koronce znajduje się logo Volkswagena.

O

01 Dużo miejsca na zachwyt. Lekki wytrzymały 
plecak w stylistyce Volkswagena jest pojemny 
i innowacyjny. Cztery pasy czerwonych diod 
i wbudowane akumulatorki sprawią, że użytkownik 
jest dobrze widoczny po zmroku. Ponadto funkcja 
informacji o połączeniu telefonicznym oparta 
na Bluetooth oraz urządzenie Smart Charging 
pozwalają długo pozostać w kontakcie ze znajomymi. 
A jeśli zacznie padać, łatwo zabezpieczysz plecak 
przed wilgocią dzięki pokrowcowi schowanemu 
na jego dnie. O

03 Kawa na wynos w stylu Volkswagena. Kubek 
termiczny ma między podwójnymi ściankami 
próżnię, która zapewnia długotrwałe utrzymanie 
temperatury. Efektowne połączenie kolorystyczne 
ciemnoniebieskiej powierzchni, czarnego pierścienia 
i srebrnej pokrywy oraz wysmukły kształt kubka 
nadają mu elegancji. Uwaga: po użyciu kubka 
termicznego w pokrywie może pozostać resztka 
płynu, która może się rozlać, gdy kubek nie będzie 
znajdował się w pozycji pionowej. Dlatego zalecamy 
wypicie resztki płynu po zamknięciu pokrywy. O

02 Budzik w formie srebrnej kostki z wyświetlaczem 
LED i funkcją dotykową pokazuje godzinę i temperaturę. 
Możliwe jest ustawienie trzech różnych godzin pobudki. 
Budzik zdobi napis „Volkswagen”. W komplecie 
przewód USB do ładowania. O

04 Elegancja nie tylko w gorące dni. Okulary Awiator 
ze stali nierdzewnej zdobi napis „Volkswagen” na obu 
zausznikach. Szkła tych przeciwsłonecznych okularów 
mają odcień niebieski. O

06 Wystarczy kilka ruchów, by płaską kieszeń zmienić 
w duże stabilne pudełko. Lekki składany pojemnik 
w kolorze antracytowym z logo Volkswagena ma 
nośność do 30 kg i jest łatwy w pielęgnacji. Wykonano 
go z wytrzymałego wodoodpornego materiału. O
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5555T-Roc – obręcze kół

13 Dynamika połączona ze stabilnością – oryginalne 
nakładki na piasty³⁾ z logo Volkswagena mają 
konstrukcję podobną do tej, która zastosowana 
jest w zabawkach typu spinner, dzięki czemu 
logo VW jest tak samo dobrze widoczne podczas 
jazdy i na parkingu. O

1948_T-Roc_K11.indd   55 20.03.20   13:13

Obręcze kół
01 16-calowe obręcze stalowe z kołpakami S

02 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Chester A

03 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Corvara, Oryginalne akcesoria Volkswagen®¹⁾ O

04 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Merano, Oryginalne akcesoria Volkswagen®¹⁾ O

05 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kulmbach P

06 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kulmbach O

07 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Mayfield A

08 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Mayfield A

09 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Montego Bay O

 10 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Grange Hill O

 11 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, Volkswagen R²⁾ O

 12 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka, Volkswagen R²⁾ O

 1) Szczegółowe informacje na stronie www.volkswagen.pl.
2)  Oferta Volkswagen R GmbH. Szczegółowe informacje na stronie 

www.volkswagen.pl.
3)  Możliwość zastosowania dynamicznych osłon na piasty jest zależna 

od rodzaju koła. Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy 
Volkswagena.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie 
poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy 
obręczy.

Nasze samochody są seryjnie w opony letnie. Informacji udzielają 
Autoryzowani Dealerzy Volkswagena.

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O
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5757T-Roc – lakiery i kolory dachu

10 lakier uniwersalny biały Pure 0Q

1 1 lakier uniwersalny czarny A1

12 lakier uniwersalny czerwony Flash D8

01 lakier uniwersalny biały Pure 0Q O

02 lakier uniwersalny szary Urano 5K S

03 lakier uniwersalny czerwony Flash D8 O

04 lakier metalik niebieski Ravenna 5Z O

05 lakier metalik żółty Kurkuma 6T O

06 lakier metalik niebieski Atlantic H7 O

07 lakier metalik White Silver K8 O

08 lakier metalik szary Indium X3 O

09 lakier perłowy czarny Deep 2T O

Zdjęcia na tej stronie przedstawiają T-Roca Advance. Dach T-Roca Advance seryjnie jest dostępny w kolorze nadwozia lub w jednym z kontrastowych kolorów: białym Pure, czarnym lub czerwonym Flash. 

Dach T-Roca Premium seryjnie jest dostępny w kolorze nadwozia, jako opcję można zamówić dach w kolorach kontrastowych: czarnym lub czerwonym Flash. 

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

Lakiery i kolory dachu

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O
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Odkryj 
motoryzacyjny
świat Volkswagena

Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja, 

wydłużona dzięki programowi Volkswagen Safe+ 

nawet do 5 lat. Program jest przedłużeniem

ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji 

Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego samochodu 

zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz 100% 

ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami napraw 

nawet przez 3 lata po upływie 2-letniej gwarancji 

Volkswagena.

Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen 

posiada jedną z największych sieci serwisowych.

Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000 

Autoryzowanych Serwisów Volkswagena

na świecie – służą one kompetentną pomocą

i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego 

Volkswagena.

2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych

kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena

udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód

– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim

po drogach całego świata.

Pakiety Przeglądów Volkswagen to gwarancja

spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz

pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych

rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji

w ramach wybranego Pakietu. Twoje korzyści:

• przewidywalność kosztów

transparentne i niezmienne w trakcie umowy

wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne

planowanie kosztów w dłuższym okresie

• wygoda

pewność i komfort dzięki bezgotówkowym

przeglądom w Autoryzowanych Serwisach

Volkswagena na terenie całego kraju

• jakość

gwarancja najwyższej jakości obsługi;

dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu

samochód zachowuje wyższą wartość rynkową

Zakupu Pakietu można dokonać tylko przy zakupie 

nowego samochodu.

2-letnia gwarancja na Oryginalne części

Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś 

potrzeba zakupu określonej części zamiennej. 

Warto wówczas wybrać Oryginalne części 

Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność, 

że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom 

jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie 

jak każdy nowy samochód marki Volkswagen 

również każda oryginalna część poddawana jest 

ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości. 

Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena 

udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne 

– bez limitu kilometrów.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet 

wtedy, gdy będziesz jeździć Volkswagenem T-Roc 

z kompletnym wyposażeniem seryjnym, możesz 

uzupełnić go według indywidualnych upodobań. 

Autoryzowany Partner Volkswagena zaoferuje Ci 

atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW. 

Są one odpowiednio sprawdzone, przetestowane

i dopasowane do modelu samochodu. Również

Oryginalne akcesoria Volkswagen® są objęte 2-letnią

gwarancją.

12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia.

Volkswagen T-Roc posiada 12-letnią gwarancję 

na nieprzerdzewienie nadwozia (przez przerdzewienie 

należy rozumieć perforację blachy karoserii 

postępującą od wewnątrz na zewnątrz). Jeśli pomimo 

długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego, 

użytych środków ochronnych oraz wysokiej jakości 

lakierów w pojedynczych przypadkach wystąpią 

perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych 

12 latach użytkowania samochodu, zostaną one 

nieodpłatnie naprawione w serwisie Volkswagena. 

Jednocześnie przypominamy o regularnych 

przeglądach powłoki lakierniczej. Szczegółowe 

informacje zawarte są w książce serwisowej 

samochodu.

T-Roc – tapicerki i serwis

Tapicerki

0 1 tkanina Basket czarna Titan EL S

02 tkanina Tracks 4 Black Oak – Ceramique FF A

03 tkanina Tracks 4 żółta Kurkuma GJ A

04 tkanina Tracks 4 niebieska Ravenna GK A

05 tkanina Gem czarna Titan – ciemnoszara z czerwonym szwem JQ P

06 tkanina / mikrofibra Carbon Flag / San Remo dla R-Line¹⁾ szara Flint – czarna – szara Flint OK O

07 skóra Vienna²⁾ Quarzit/Ceramique HR O

 1) Tylko w połączeniu z pakietem R-Line. 

2)  Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków przednich 

siedzeń oraz skrajnych siedzeń tylnych obszyte skórą Vienna.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie 

poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 

gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy 

i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych. Zdjęcia przedstawiają 

modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie 

wybranego wyższego wariantu.

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe T-Roca Premium P wyposażenie standardowe T-Roca Advance A wyposażenie dodatkowe O



Do korzystania z usług We Connect niezbędne jest konto użytkownika 

Volkswagen ID oraz rejestracja w We Connect przy użyciu nazwy użytkownika 

i hasła. Wymagane jest także zawarcie online oddzielnej umowy We Connect 

lub We Connect Plus z Volkswagen AG. Pojazdy przedstawione w tym katalogu 

są częściowo wyposażone w elementy wyposażenia dodatkowego. 

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, 

opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 

powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu 

art. 556¹ § 2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 

zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się 

od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać 

wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu 

następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 

świadectwo homologacji typu pojazdu.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane 

z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 

określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji 

wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega 

obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen 

sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy 

z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:

www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach

zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany

znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną

i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.Autoryzowany Dealer Volkswagena

T-Roc
925.1196.16.11. Wydrukowano w Polsce. 
Wydanie: maj 2020.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek.

www.volkswagen.pl


