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Erőteljes első
benyomás
Első benyomásra csak egyszer nyílik lehetőségünk, a T-Roc
azonban ezt duplán kihasználja. Mindegy, hogy a T-Roc Sport
vagy T-Roc Style változat mellett döntünk, az emlékezetes
hatás mindkét esetben garantált.

T-Roc
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Határozott karakter
Az erős karakter többnyire azonnal megnyilvánul, és ehhez a T-Roc
esetében is elég egyetlen pillantás. A frontrész magabiztosságot
sugároz, a T-Roc Sport változatot pedig az opcionális kétszínű fényezés
teszi még markánsabbá, hiszen a tetőrész, az A oszlop és a külső
tükörházak is eltérő színt kapnak. Egy SUV, amelyik mer új utat mutatni.

T-Roc – Külső megjelenés: T-Roc Sport
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Külső megjelenés
01 Sportos és határozott: a dinamikus kialakítású, sötét piros színű hátsó lámpákkal a T-Roc hátulról is
impozáns hatást kelt. Az energiatakarékos LED-izzók minden napszakban jó láthatóságot biztosítanak.

SP

02 A T-Roc frontrésze rögtön feltűnést kelt. A LED-technikájú fényszórók mellett erről a körbefutó LEDtechnikájú nappali menetfények is gondoskodnak. Ezek feltűnő módon az első lökhárítóban, a ködfényszórók
felett kaptak helyet. A 19 colos „Suzuka” könnyűfém keréktárcsák mögül piros féknyergek villannak elő, jelezve,
hogy a T-Roc Sport változat csak arra vár, hogy megajándékozzon minket a vezetés élményével. SO
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Új nézőpont,
gombnyomásra
Feltűnő külsejével a T-Roc automatikusan magára vonja
a tekinteteket. Az utasokat azonban más látnivaló is várja,
hiszen az extrafelszereltségként rendelhető, gombnyomásra
működő panoráma-tolótető új perspektívákat nyit meg.
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Belső értékek
A T-Roc Sport belső tere teljes összhangban áll az erőteljes külső megjelenéssel, miközben
a hangulatvilágítás, a kontrasztos piros díszvarrás és a nemes krómbetétek felvillantják
az autó elegáns oldalát is. A nagyvonalú helykínálat mellett a T-Roc számos opcionális
Connectivity-funkciót és vezetőtámogató rendszert kínál, hiszen a kényelem és a biztonság
elsődleges az erős karakterek számára.

01 – 03 Az új T-Roc Sporthoz opcionálisan rendelhető Sport csomag dinamikusan
elegánssá teszi a belső teret, amit a fekete tetőkárpit, a Caribou-szürke műszerfalborítás és dekorációs betétek, valamint a titánfekete ajtóburkolatok és piros
hangulatvilágítás is megerősít. A két első komfort sportülést – a padlószőnyeghez
hasonlóan – titánfekete/kerámia színű „Gem” kárpit borítja piros szegélyvarrásokkal. Amellett, hogy jó oldaltartást nyújtanak, az ülések opcionálisan integrált,
manuálisan állítható deréktámasszal is rendelkeznek. A sportos hangulatot
a nemesacél pedálok fokozzák. SO
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Formába öntött
öntudat
A T-Roc egyből feltűnést kelt, köszönhetően az olyan kiemelkedő
formaelemeknek, mint a látványos C oszlop vagy a kupészerű tetővonalat
kihangsúlyozó fényes krómcsíkok. A T-Roc Style modell pedig még több
pillantást von magára, hiszen Ön dönti el, milyen színű tetővel, A oszloppal
és külső tükörházzal teszi egyedivé autóját.
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Külső megjelenés

03

01 A T-Roc Style markáns hátsó dizájnjához többek között a robusztus kinézetet
kölcsönző, feltűnően keretezett diffúzor is hozzájárul. Ezzel ellentétben, a krómozott trapéz díszkeretek dinamikus és elegáns hatást keltenek, és a városi jelleget
emelik ki. A hangsúlyos élek markáns megjelenést biztosítanak, míg a hátsó lámpák
belesimulnak a vízszintes vonalvezetésbe. ST
02 Alakítsa ki a saját stílusa szerint T-Roc Style modelljét a kétszínű fényezésnek
köszönhetően! A karosszéria alapszínéhez ugyanis Hófehér, Fekete, Villámpiros
vagy Feketetölgy-barna kontrasztárnyalatot választhatunk, amely a tető mellett
a tükörházakat és az A oszlopot is bevonja. Ráadásul a T-Roc Style olyan részletekkel
is kitűnik, mint az első lökhárítóba integrált opcionális, LED-technikás, körkörös
nappali menetfény. SO
03 A fényesre polírozott, 17 colos „Mayfield” könnyűfém keréktárcsákkal a T-Roc
Style teret nyújt az Ön egyedi ízlésének. Négy különböző tárcsaszín közül lehet
választani, így a kétszínű karosszériafényezéssel együtt számos lehetőség kínálkozik
arra, hogy személyre szabva konfigurálhassa a T-Roc Style modellt. SO
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Az Ön ízléséhez
alkalmazkodva
A T-Roc Style modell belső tere is a legapróbb részletekig
személyre szabható. Engedje szabadon fantáziáját, és alakítsa
ki autóját egyéni ízlése szerint!

01 Miután helyet foglalt a „Tracks 4” komfortülésben, amelynek különleges,
kétszínű kárpitozását kurkumasárga szélvarrások díszítik, a „Discover Media”
infotainment rendszer Connectivity csomagjának köszönhetően menet közben
is biztonságosan telefonálhat vagy okostelefonjáról meghallgathatja kedvenc
dalait. Éjszakai utazáskor pedig a fehér hangulatvilágítás, a megvilágított dekorációs csíkok, a lábtérvilágítás, valamint az első és hátsó olvasólámpák teremtenek egyedi hangulatot. Ráadásul a T-Roc Style modell kormánykereke és
váltógombja igényes bőrborítást kap, amely kellemesen simul tenyerébe. SO
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02

03

02 – 04 Ön határozza meg, milyen színű legyen a műszerfal, hiszen a dizájnborítás
Feketetölgy-barna, Ravenna-kék, Energetic-narancs vagy Kurkumasárga színben
rendelhető. Ráadásul az oldalsó dekorációs betétek, a középkonzol borítása, illetve
az ülőlap egyes részei is az Ön által kiválasztott színben pompáznak, így még izgalmasabbá válik az utastér. SO
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T-Roc

01

02

01 A T-Roc a határozott megjelenést olyan kényelemmel párosítja, amelyhez könnyen hozzá lehet szokni.
A kompakt SUV-hoz opcionálisan manuálisan állítható „Air Care Climatronic” klímaberendezés rendelhető,
amely a nagyvárosi nyári hőségben ugyanúgy a hasznunkra válik, mint a perzselően forró országutakon. SO
02 Az egyéni beállítási funkciók nagyon hasznosak abban az esetben, ha többen vezetik ugyanazt az autót.
Segítségükkel személyre szabhatjuk például a vezetőtámogató rendszerek, az infotainment rendszer vagy
a klímaberendezés beállításait. S
03 A T-Roc alapfelszereltségéhez*, többek között, „Basket” mintájú kárpittal bevont első komfortülések
tartoznak, valamint számos tárolórekesz, amelyek feltűnésmentesen igazodnak a sportos dizájnhoz.
A műszerfal és a dekorációs elemek az elegáns Feketetölgy-barna metálszínben pompáznak. S
* Magyarországon a T-Roc nem rendelhető alapfelszereltséggel, csak a Style felszereltségi szinttől érhető el.
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Mindenhol
eligazodik
A T-Roc modellben innovatív Connectivity-funkciók és multimédiás
rendszerek – mint az Active Info Display vagy a Car-Net online
szolgáltatások – gondoskodnak arról, hogy a saját utunkat járhassuk.
Így mindenki a saját elképzelésein alapuló utazási élményben részesül.

T-Roc – Konnektivitás
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Konnektivitás
A T-Roc nemcsak a dizájn terén éllovas, de a konnektivitás terén is előremutató.
Mindegy, hogy csak feltölteni szeretné az okostelefonját, vagy összekapcsolni
a járművel, a T-Roc még egyszerűbbé teszi a mobil eszközök használatát.
03

05

04

02

01 A „Comfort” telefon-előkészítés fesztelen beszélgetést tesz lehetővé menet
közben és kényelmesen kezelhető a multifunkciós kijelzőről, a multifunkciós
kormányról vagy a rádiórendszer érintőképernyőjéről is. Különösen praktikus
az integrált rekesz az induktív töltőfunkcióval és a külső antenna összeköttetése,
aminek köszönhetően kihangosított üzemmódban is zavarmentes a vétel.
A külső eszközök kiszolgálásra külön USB-csatlakozóval szerelték fel. SO
02 Legyen mindig a biztonságos oldalon! A Volkswagen AG-vel kötött külön szerződés alapján működő Car-Net „Security & Service”¹⁾ szolgáltatás mobil hozzáférést biztosít a fontos járműadatokhoz. Legyen szó szervizidőpont egyeztetéséről,
hozzáférésről az üzemanyagtartály és a kilométer-számláló adataihoz vagy vészhelyzeti asszisztensről, a technológia minden helyzetben segít. A Car-Net applikációról vagy portálról egyszerűen kezelheti autója opcionális állófűtését. SO
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03 Bővítse műszerfalát: a Car-Net App-Connect²⁾ segítségével okostelefonapplikációkat jeleníthet meg az infotainment rendszer érintőképernyőjén, és rendelkezésre állnak az innovatív MirrorLink®, a Google Android Auto™ és az Apple
CarPlay™ interfészek is, további hasznos és szórakoztató funkciókat nyújtva. SO
04 Könnyebb tájékozódás, több valós idejű információ: a Volkswagen AG-vel
kötött külön szerződés alapján elérhető Car-Net „Guide & Inform”³⁾ szolgáltatáscsomag az opcionális „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt fontos
adatokkal szolgál menet közben is. Valós idejű, online közlekedési információkat
nyújt, ráadásul nemcsak az adott környék fontos és érdekes látnivalóit találja meg
a segítségével, de a legközelebbi szabad parkolóhelyeket is. SO

05 Létesítsen WLAN-kapcsolatot autójában és használja ki a Volkswagen AG-val kötött külön szerződés
alapján elérhető Car-Net sokrétű szolgáltatásait!³⁾
A CarStick LTE korlátlan internetfelhasználást⁴⁾ biztosító hotspotot hoz létre az autóban, hiszen a
„Discover Media” navigációs rendszerrel együtt
online kapcsolatot teremt a járműben. Mivel önálló
SIM-kártya-olvasóval rendelkezik (a SIM-kártya nem
tartozék), a CarStick LTE az okostelefon csatlakoztatásától függetlenül lehetővé teszi WLAN-hotspotok
használatát és a mobil online szolgáltatásokhoz való
hozzáférést (Tethering eljárás). SO

1) A Car-Net „Security & Service” szolgáltatások használatához külön szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel.
Az ügyfélnek a jármű átvétele után 90 nap áll rendelkezésére, hogy a járművet regisztrálja a www.volkswagencarnet.com honlapon. A vészhívás-szolgáltatás a jármű kiszállításától kezdve, regisztrálás nélkül aktív. A
Car-Net szolgáltatások az adott szerződés futamidejére állnak rendelkezésre, tartalmuk módosulhat és
országtól függően különbözőek lehetnek. Az ingyenes Car-Net App használatához szükség van iOS vagy
Android operációs rendszer alapján működő okostelefonra és egy adatopciós SIM-kártyára az Ön és mobilszolgáltatója között fennálló vagy külön megkötendő mobiltelefon-szerződéssel. Internetes adatcsomagok fogadásakor, az adott mobiltelefon tarifájától függően, és különösen külföldön történő használatkor járulékos
költségek (például roamingdíj) léphetnek fel. A Car-Net „Security & Service” szolgáltatásokról további tájékoztatást a www.volkswagen-carnet.com honlapon és Volkswagen-márkakereskedőjétől kaphat, a mobiltelefon-tarifafeltételekről pedig érdeklődjön mobiltelefon-szolgáltatójánál.
2) Csak a „Composition Media” rádiórendszerrel vagy a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt rendelhető. A Car-Net App-Connect a MirrorLink®, Apple CarPlay™ és Android Auto™ interfészeket tartalmazza,
amelyek elérhetősége országonként változhat. A Car-Net App-Connect technikát már most sok mobiltelefon
támogatja, és a Volkswagen szorosan együttműködik az okostelefon-gyártókkal, hogy a Car-Net App-Connect
széles körű támogatásban részesüljön. Az új és már piacon lévő mobiltelefonok kompatibilitásáról a
www.volkswagen.de/mobiltelefon honlapon talál tájékoztatást.
3) A Car-Net „Guide & Inform” mobil online szolgáltatás használatához külön szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. Az ügyfélnek a jármű átvétele után 90 nap áll rendelkezésére, hogy a járművet regisztrálja
a www.volkswagen-carnet.com honlapon. Későbbi regisztrálással csökken a kedvezmény időtartama is.
A Car-Net „Guide & Inform” használata csak az opcionális „Discover Media” navigációs rendszerrel lehetséges.
Ezenfelül szükség van egy mobilkészülékre (például okostelefon), amely képes WIFI-Hotspotként működni.
Alternatívát jelenthet az opcionális CarStick LTE használata a „Discover Media” navigációs rendszerrel közösen, amellyel könnyen létrehozhat internetkapcsolatot a navigációs rendszer számára vagy WLAN-hotspotot
a járműven belül. A Car-Net szolgáltatások csak az Ön és a mobiltelefon-szolgáltató között fennálló vagy
megkötendő mobiltelefon-szerződéssel együtt és csak az adott mobiltelefon-hálózat lefedettségi területén
belül állnak rendelkezésre. Az internetes adatcsomagok fogadásakor, az adott mobiltelefon tarifájától függően,
és különösen külföldön történő használatkor, járulékos költségek (például roamingdíj) léphetnek fel. A Car-Net
„Guide & Inform” szolgáltatások felhasznált adatmennyiségének függvényében kifejezetten ajánljuk, hogy
mobiltelefon-szolgáltatójával kössön adatátalány-megállapodást. A Car-Net „Guide & Inform” szolgáltatások elérhetősége országtól függően változhat. Ezek a szolgáltatások az adott szerződés futamideje alatt
érhetők el, és előfordulhatnak tartalmi módosítások. A Car-Net „Guide & Inform” használatáról további
információkat a www.volkswagen-carnet.com honlapon és Volkswagen-márkakereskedőjétől kaphat, a
mobiltelefon-tarifafeltételekről pedig érdeklődjön mobiltelefon-szolgáltatójánál.
4) Internetes adatcsomagok fogadásakor az adott mobiltelefon-tarifától függően és különösen külföldi használatkor, járulékos költségek (például roamingdíj) merülhetnek fel. Ezért azt ajánljuk, hogy kössön adatátalánydíjas szerződést az adott mobiltelefon-szolgáltatóval. A mobileszközök és a Car-Net használatáról
a Volkswagen kézikönyvben találhat további tájékoztatást.
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02 A zene egyszerűen jobban szól, ha a basszust szinte érezni is lehet. Az opcionális „beats” hangrendszer esetében hat hangszóró és egy mélysugárzó gondoskodik a tökéletes hangzásról. A hangszórókhoz 300 watt teljesítményű, nyolccsatornás erősítő csatlakozik. A hangrendszer központi vezérlőegysége a rádió vagy
a navigációs rendszer, amely bekapcsoláskor „beats” kezdőképernyővel üdvözli
az utasokat. SO

Multimédia
A T-Roc modellben nemcsak gyorsan és biztonságban éri el úti célját, de az opcionális „Discover Media”

03 Az opcionális Active Info Display többet mutat, mint egy hagyományos sebességmérő, hiszen a digitális kijelzőn a részletes menetadatok vagy a vezetőtámogató rendszerek grafikus ábrázolásai is megjeleníthetők. Különösen értékeljük majd,
hogy akár a navigációs rendszer térképét is közvetlenül magunk előtt láthatjuk.

navigációs rendszer és az Active Info Display segítségével kitűnően érezheti magát menet közben.

SP

03

SO

04 A „Composition Media” rádiórendszer 20,3 cm-es (8 colos), színes, közelítésérzékelős TFT-érintőképernyővel, valamint MP3- és WMA-kompatibilis CDlejátszóval rendelkezik. A tökéletes zenei élményt a 4 x 20 watt teljesítmény és
6 hangszóró teszi teljessé. Ezenfelül SD-kártyaolvasó és USB-csatlakozó tartozik
hozzá, valamint Bluetooth-kapcsolat a mobiltelefonok számára. SP SO
05 A „Composition Colour” rádiórendszer 16,5 cm-es (6,5 colos) színes TFTérintőképernyővel, SD-kártyaolvasóval és akár 6 hangszóróval rendelkezik, teljesítménye 4 x 20 watt. S

01 A „Composition Media” rádiórendszerhez
„Discover Media” navigációs funkció, valamint
20,3 cm (8 col) átmérőjű színes, közelítésérzékelős
TFT-érintőképernyő, telepített Európa-térkép, és
8 hangszórós, WMA-, AAC- és MP3-kompatibilis
CD-lejátszó tartozik. A rendszer továbbá két SDkártyaolvasót és egy USB-csatlakozót tartalmaz,
valamint Bluetooth-kapcsolatot a mobiltelefonok
számára. A Volkswagen AG-vel kötött külön szerződés
alapján működő Car-Net mobil online szolgáltatásokkal¹⁾ pedig menet közben is hálózatba van kötve.
További hasznos tartozék a CarStick LTE, amellyel
gyorsan és egyszerűen létesíthet internetkapcsolatot
a „Discover Media” rendszer számára, és így hatékonyan használhatja a Car-Net szolgáltatásokat. SO
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04

05

1) A Car-Net „Guide & Inform” mobil online szolgáltatás használatához külön szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. Az ügyfélnek a jármű átvétele után 90 nap áll rendelkezésére, hogy a járművet regisztrálja
a www.volkswagen-carnet.com honlapon. Későbbi regisztrálással csökken a kedvezmény időtartama is.
A Car-Net „Guide & Inform” használata csak az opcionális „Discover Media” navigációs rendszerrel lehetséges.
Ezenfelül szükség van egy mobilkészülékre (például okostelefon), amely képes WIFI-Hotspotként működni.
Alternatívát jelenthet az opcionális CarStick LTE használata a „Discover Media” navigációs rendszerrel közösen, amellyel könnyen létrehozhat internetkapcsolatot a navigációs rendszer számára vagy WLAN-hotspotot
a járműven belül. A Car-Net szolgáltatások csak az Ön és a mobiltelefon-szolgáltató között fennálló vagy
megkötendő mobiltelefon-szerződéssel együtt és csak az adott mobiltelefon-hálózat lefedettségi területén
belül állnak rendelkezésre. Az internetes adatcsomagok fogadásakor, az adott mobiltelefon tarifájától
függően, és különösen külföldön történő használatkor, járulékos költségek (például roamingdíj) léphetnek
fel. A Car-Net „Guide & Inform” szolgáltatások felhasznált adatmennyiségének függvényében kifejezetten
ajánljuk, hogy mobiltelefon-szolgáltatójával kössön adatátalány-megállapodást. A Car-Net „Guide & Inform”
szolgáltatások elérhetősége országtól függően változhat. Ezek a szolgáltatások az adott szerződés futamideje alatt érhetők el, és előfordulhatnak tartalmi módosítások. A Car-Net „Guide & Inform” használatáról
további információkat a www.volkswagen-carnet.com honlapon és Volkswagen-márkakereskedőjétől kaphat, a mobiltelefon-tarifafeltételekről pedig érdeklődjön mobiltelefon-szolgáltatójánál.
Az országspecifikus eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője szívesen tájékoztatja Önt.
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A sávot követi,
nem a tömeget
A T-Roc esetében szériafelszereltség a határozott viselkedés. Nem
utolsósorban azért, mert számos vezetőtámogató rendszerrel szerelhető
fel. Legyen az autópálya vagy városi forgalom, a T-Roc szinte minden
közlekedési helyzetre felkészült – még akkor is, ha Ön elhagyja a járt utat.
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Vezetőtámogató rendszerek
04

06

05

04 A „Front Assist” környezetfigyelő rendszer a városi vészfékezéssel és gyalogosfelismeréssel ráfutásos
baleset veszélye esetén segíthet az ütközés erejének csökkentésében vagy ideális esetben, akár annak elkerülésében.¹⁾ Felismeri a gyalogosokat és az úttesten lévő egyéb akadályokat, és időben figyelmezteti a vezetőt.
Ha az nem reagál, a rendszer vészfékezéssel automatikusan megállítja a járművet.¹⁾ S

01

01 A proaktív utasvédelem képes felismerni a veszélyes közlekedési helyzeteket.¹⁾ Automatikusan megfeszíti
az első ülések biztonsági öveit, lezárja az ablakokat és a panorámatetőt.¹⁾ SO

05 Manőverezés közben a parkolási segédrendszer vizuális és hangjelzéssel figyelmeztet az autó előtt és
mögött lévő akadályokra.¹⁾ A „Park Assist” rendszer megtalálja a megfelelő hosszanti vagy keresztirányú
parkolóhelyet, ahová autonóm módon bemanőverezi az autót, a hosszanti parkolóhelyekről pedig szükség
esetén ki is parkol.¹⁾ A vezetőnek csak a gáz- és fékpedált, valamint a sebességváltót kell kezelnie.¹⁾ SO

02 Nagyobb kényelem, még a városi forgalomban is! A „Traffic Jam Assist” rendszer komfortossá teszi a
vezetést torlódás esetén és segít a tipikus ráfutásos balesetek elkerülésében.¹⁾ A rendszer automatikusan
a sávban tartja a járművet, és önállóan kezeli a gázt és a féket.¹⁾ SO

06 Menet közben a holttérfigyelő LED-jelzéssel figyelmeztet az adott külső tükörben, amint egy másik jármű
jelenik meg a holttérben.¹⁾ Parkolóhelyről való kitolatás esetén a rendszerbe integrált hátsó, keresztirányú
forgalomasszisztens felügyeli a jármű mögötti területet, és figyelmeztet a keresztirányú forgalomra.¹⁾ SO

03 A „Lane Assist” sávtartó rendszer 65 km/h-s sebesség felett felismeri, ha a jármű nem szándékosan
hagyja el a sávját¹⁾, és korrekciós kormánymozdulattal visszatereli a vezető figyelmét a forgalomra.¹⁾, ²⁾ S

07

07 Az elektromos csomagtérfedél kényelmesen nyitható a vezetőülésből vagy a távirányítású kulccsal.
A nyitási magasság beállítható, és amikor végeztünk a bepakolással, a csomagtérfedélen lévő gombot kell
megnyomni, és az automatikusan bezáródik. SO
(ábra nélkül) A „Keyless Access” záró- és indítórendszer komfortos beszállást biztosít. A kifinomult technológia a kulcs használata nélkül is kinyitja az ajtót. A motort gombnyomással indíthatjuk be és állíthatjuk le. SO
(ábra nélkül) A „Rear View” tolatókamera a hátrameneti manőverezést segíti¹⁾ azzal, hogy a rádiórendszer
vagy a navigációs rendszer kijelzőjén megjeleníti a jármű mögötti területet. SO
1) A rendszer határain belül.
2) A vezetőnek mindig készen kell állnia arra, hogy felülbírálja az asszisztensrendszert és nem
mentesül annak felelőssége alól, hogy mindig körültekintően vezesse a járművet.
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Úttalan
utakon
A T-Roc modell értékeli a spontaneitást, hiszen a 4MOTION Active
Control rendszer révén felkészülve várja az ismeretlen terepet is.
A vezetési profil megválasztása lehetővé teszi a különböző útviszonyokhoz való gyors alkalmazkodást, így nem kell tartanunk az új kihívásoktól.
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Futómű & sebességváltó

02

Progresszív
kormányzással

Progresszív
kormányzás nélkül

01

01 Az opcionális vezetésiprofil-választás lehetőségével a T-Roc mindig megfelelően alkalmazkodik az adott
helyzethez. A motor, a sebességváltó és a vezetőtámogató rendszerek karakterisztikája a normál, a gazdaságos,
a sportos, vagy a komfort üzemmódhoz igazodik. Az egyéni beállítási lehetőségeket nyújtó Individual profil
segítségével pedig teljesen személyre szabható a T-Roc hangolása. SO
02 Az útviszonyok változhatnak, a vezetési élmény nem! Ha 4MOTION összkerékmeghajtással választja
a T-Roc modellt, a 4MOTION Active Control rendszer az adott útviszonyoknak megfelelő menetprofilokat
kínál. Választhat a Snow, Offroad és Offroad Individual opciók közül, míg a járulékos Onroad módban
a gazdaságos Eco és a dinamikus Sport üzemmód áll rendelkezésre. SO
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03 A T-Roc progresszív kormányzása tovább javítja az autó irányíthatóságát
sportos vezetésnél, és még nagyobb kényelmet biztosít a mindennapi használatban. Progresszív áttételezéssel a kormányzás növekvő kormányszögnél érezhetően
közvetlenebbé válik. Ezzel szűk helyen való manőverezéskor és kanyargó utakon
egyaránt a segítségünkre van. SO
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R-Line
Markáns, színre fényezett lökhárító, dinamikus formájú légbeömlők,
„R-Line” logó a hűtőrácson – az R-Line sportcsomag még atletikusabbá
teszi a T-Roc frontrészét. Aki pedig még többet kíván, az opcionálisan
rendelhető, 19 colos „Suzuka” könnyűfém keréktárcsát is választhatja,
sötétgrafit színben és fényesre csiszolt felülettel.

Az összes, itt felsorolt felszereltség a Volkswagen R GmbH ajánlatát képezi. További tájékoztatást a www.volkswagen.com honlapon talál.
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01

01 A metálszürke színű, opcionális, 18 colos „Sebring” könnyűfém keréktárcsák a 215/50 R 18 méretű abroncsokkal még jobban kiemelik
a T-Roc dinamikus jellegét. SO
02 Az R-Line sportcsomag minden szögből magabiztos sportosságot kölcsönöz a T-Roc modellnek. Oldalról az ajtók vonalát kiemelő,
színre fényezett dekorációs elemek teszik tekintélyesebbé az autót, hátsó nézetből pedig a teljes felületen színre fényezett lökhárítók
és a sötét piros, LED-technikájú hátsó lámpák keltenek mély benyomást. SO
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03 Az R-Line csomagnak köszönhetően a T-Roc belső tere minden részletében
sportos eleganciát sugároz. Az R-Line logóval és kristályszürke díszvarrásokkal
díszített, multifunkciós, bőrbevonatú sportkormány mellett a stílusos, bőr váltókarszoknya, a nemesacél pedálok, a kristályszürke díszvarrású szőnyegek és
a képernyő „R-Line” üdvözlőfelirata gondoskodik az exkluzív hangulatról. SO

04

04 A belső térben a „Carbon Flag” szövetkárpittal bevont első komfort sportülések jelentik az R-Line csomag egyik legfőbb fénypontját. A háttámlákon hímzett
R-Line logó látható, a belső széleket „San Remo” mikroszálas szövettel vonták be,
amihez jól illik a fekete tetőkárpit. A kifinomult megjelenést a bőrhatású fejtámlák
és ajtóbetétek fokozzák, és ugyancsak bőrhatású anyag borítja az ülések külső
széleit, a hátsó üléspad középső ülőhelyét és a középső kartámaszt is. SO

05

05 Az R-Line logóval díszített küszöblécek már beszálláskor jelzik, hogy dinamikus
élmények várnak ránk. SO

03
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Volkswagentartozékok
03 A T-Roc felirattal díszített, igényes alumínium
küszöbléc már beszálláskor elegáns látványt nyújt,
miközben megbízhatóan véd a karcolásoktól. Kétdarabos készlet az első küszöbökhöz. SO
04 A sötétített, LED-technikájú, eredeti Volkswagen
„Black Line” hátsó lámpák még exkluzívabbá és sportosabbá teszik a magabiztos megjelenésű T-Roc modellt. SO
05 Tökéletes védelem elegáns megjelenés mellett –
a méretre készült, nemesacél hatású rakodóperemvédő óvja a fényezést a karcolásoktól be- és kipakoláskor, és látványosabbá teszi az autó hátsó részét.
Gyorsan és könnyen felragasztható. SO

01 | 02 Eredeti tartozék a markáns off-road megjelenésért: az ezüstszínűre eloxált
alumíniumból készülő csúszásgátlós küszöblépcsők robusztus kinézetet kölcsönöznek a járműnek. A T-Roc hátsó részét a csomagtérfedél attraktív és praktikus,
krómhatású védőléce teheti még határozottabbá. SO
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A Volkswagen-tartozékok a német piacon kaphatók. Az országspecifikus
eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője szívesen tájékoztatja Önt.
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07

06

09

06 Legyen az csónakszállító utánfutó, lakókocsi vagy egyéb vontatmány, mindegyikhez szükséges a fix vagy
leszerelhető kivitelben is kapható vonóberendezés. Az utánfutó áramellátását 13 pólusú elektromos csatlakozóaljzat garantálja, amely támogatja a „Park Assist” parkolássegítő rendszert és a „Trailer Assist” vontatmányasszisztenst is. SO

11

09 A tartórendszer alapját a stabil, könnyű és egyszerűen felszerelhető kereszttartók jelentik. A lopásgátló
zárszerkezetnek köszönhetően nem kell tartania a kellemetlen meglepetésektől. SO
10 Az igényes műanyagból készült, csillogó fekete tetőboksz zárható, és a praktikus gyorszáraknak köszönhetően könnyen felszerelhető az alaptartóra. A 340 és 460 literes kivitelben kapható doboz mindkét oldalról
nyitható, nagy nyílásszögének köszönhetően pedig könnyen pakolható. SO

07 Szállítsa kerékpárját biztonságosan és stabilan a tetőre szerelhető kerékpártartóval. A különleges kialakítású kerettartó és keréksín automatikusan a megfelelő helyzetben tartja a biciklit. A kerékpárkeret kényelmesen
rögzíthető az innovatív, nyomatékkorlátozású forgógomb segítségével. A kerettartó nagy, puha párnázású, így
egyenletesen osztja el a nyomást, és megóvja a vázat. A kerékpártartó megfelel a szigorú City-Crash-Plus biztonsági előírásoknak is. SO

11 A „Komfort” síléc- és hódeszkatartóval biztonságosan és kényelmesen szállíthat akár hat pár sílécet, illetve
négy hódeszkát is. Az alumíniumból készült, könnyű és zárható tartórendszer praktikusan kihúzható, így könynyen pakolható, a nagy nyitógomboknak köszönhetően pedig vastag kesztyűben is egyszerűen kezelhető. SO

08 A vonóhorogra szerelhető új „Premium” kerékpártartón kényelmesen szállítható két hagyományos bicikli,
vagy egy elektromos kerékpár, amelyeket egyszerű felhelyezni az innovatív rögzítőrendszer segítségével. A támaszkonzol felhajtásával a lopásgátlóval ellátott, könnyűépítésű kerékpártartó automatikusan rögzül a vonóhorogra. A praktikus billenőmechanizmus 90 fokos dőlésszögének köszönhetően problémamentesen nyitható
a csomagtérfedél. A kerékpártartó használat után összecsukható, és helytakarékosan elhelyezhető a csomagtérben. A készlet része a Volkswagen feliratú rendszámtáblatartó is. Opcionálisan praktikus védőtáska is rendelhető, illetve rakodórámpa a nehezebb kerékpárok levételéhez. SO

08
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12 A szakadásálló csomagrögzítő háló a csomagtér
széria rögzítőfüleihez erősíthető, és biztosítja, hogy
a helyükön maradjanak a kisebb és közepes méretű
tárgyak. SO
13 Puha és kímélő velúr az egyik, erős, csúszásgátló
műanyag a másik oldalon: a méretre szabott, megfordítható csomagtérszőnyeg a megfelelő felületet
biztosítja minden csomag számára. A rakodóperemet
szükség esetén integrált védőkendő óvja. SO
14 A pontosan illeszkedő, csúszásgátló csomagtérbetét megbízhatóan óvja a rakteret a szennyeződésektől és a nedvességtől. Használaton kívül feltekerhető és helytakarékosan tárolható. Alakítható és mély
rakodópadlóval kapható. SO

12

14

17

19

21

18

20

22

15 A T-Roc felirattal díszített csomagtértálca könynyű, rugalmas és pontosan illeszkedik a modell csomagteréhez, amelyet mintegy 4 centiméter magas
perem véd a szennyeződésektől. A speciális felület
csökkenti a csomagok elcsúszásának veszélyét.
Alakítható és mély rakodópadlóval kapható. SO

13

15

16 Élvezze minden időben az áramló, friss levegőt, és előzze meg a kellemetlen,
meleg pára kialakulását a forró napokon. A könnyen felszerelhető és tisztítható,
UV-biztos és az automata mosóberendezések használatakor is ellenálló ablaklégterelők újrahasznosítható akrilüvegből készülnek. Az első és a hátsó ablakokhoz
egyaránt kaphatók. SO

17 A T-Roc felirattal díszített, strapabíró, sűrű szövésű velúrból készült és kopásálló alsó felülettel rendelkező
„Premium” textilszőnyegek fehér, körbefutó pántja hatékonyan óvja a lábteret a szennyeződésektől. SO

20 A T-Roc felirattal díszített, méretre szabott, csúszásgátló szőnyegkészlet hatékonyan tartja távol
a szennyeződéseket. Szagmentes és 100%-ban újrahasznosítható. A stabilitást a padlóhoz erősített
integrált rögzítőrendszer garantálja. SO

18 A T-Roc felirattal díszített, csúszásgátló, „Optimat” textilszőnyegek a gumiszőnyegek előnyeit ötvözik
a textilszőnyegek eleganciájával. Az U alakú, méretre szabott perem az anyagban tartja a koszt és a nedvességet. Az optimális illeszkedést a padlón lévő rögzítési pontok garantálják. A bal első szőnyeget T-Roc felirat
díszíti. SO

21 A méretre szabott, egyszerűen felragasztható fekete vagy ezüstös küszöbfólia védi a fényezést
a nagy igénybevételnek kitett területeken, ráadásul egyedi megjelenést biztosít. A készlet négy fóliából
áll, az első és a hátsó küszöbökhöz. SO

19 Az egyszerűen felszerelhető, csiszolt nemesacél pedálborítók igényesek és dekoratívak, a csúszásmentes
felület pedig megfelelő tapadást biztosít. Kapható kézi kapcsolású és automata (DSG) sebességváltóhoz is. SO

22 A hátsó ajtók alatti részre felragasztható, méretre szabott, átlátszó küszöbfólia láthatatlan pajzsként
védi a fényezet felületeket. SO

16
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23 – 27 Praktikus, kényelmes és rugalmas: az innovatív, moduláris úti és kényelmi rendszer igazi mindenes, amely rendezett és áttekinthető belső teret biztosít. Az első ülések fejtámláira erősíthető alapmodulhoz
igény szerint, egyszerűen rögzíthetők a külön kapható kiegészítő modulok. Mostantól az első osztályon
utazva érezheti magát az olyan praktikus és rugalmasan cserélhető moduloknak köszönhetően, mint
a hordozható ruhaakasztó, az erős, megbízható táskatartó, az elfordítható, legtöbb géppel kompatibilis
táblagéptartó, a GoPro® tartó vagy a pohártartóval felszerelt, állítható és összecsukható asztalka. Egyetlen
eszköz, számos lehetőség: a modulok igény szerint, gyorsan rögzíthetők az alaptartóra, és rugalmasan
cserélhetők egy másikra. SO

24

28

30

29

31

26

28 | 29 Nagy biztonság a kicsiknek: kényelmes és könnyen kezelhető gyerekülések
a megfelelő méretben minden korcsoport számára. Minden üléshuzat levehető és
30 °C-on mosható. Volkswagen-márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást
Önnek a teljes gyermekülés-választékról. A könnyen tisztítható, csúszásgátló ülésvédő további védelmet nyújt az érzékeny üléseknek, megakadályozva a szennyeződést és a kidörzsölődést. SO
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31 A 12 voltos „Volkswagen Edition” mobil kávéfőzővel mindig magánál tudhatja
saját kis kávézóját. Pihenők idején a jármű 12 voltos csatlakozójáról működtetheti
a gépet, így bárhol megihat egy frissen gőzölgő presszókávét. A készlethez tartótok, két törésmentes kávéscsésze, szalvéta és 25 kávéstasak tartozik. SO

32

32 A mindig megfelelő hőmérsékletű italokat
a 25 literes űrtartalmú hűtő- és fűtőláda biztosítja,
amelyben két palack állva szállítható. Egyszerűen
csatlakoztatható az autóban lévő áramellátáshoz
vagy az otthoni konnektorhoz. SO

30 Ha a „Composition Media” rádiórendszerhez vagy „Discover Media” navigációs
rendszerhez nem rendelte meg gyárilag a hangvezérlést, ezt utólag is aktiváltathatja. A telefont, a rádiót és adott esetben a navigációt így egyszerűen, a hangjával vezérelheti. Az aktiválás után piros mikrofon jelzi, hogy utasításait fogadják.
A képernyőn áttekinthetően megjelennek az alkalmazható intézkedések. SO
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Volkswagen Lifestyle

01

03

02

05

01 A duplafalú, 0,4 literes nemesacél pohár vákuumtechnológiája hosszabb időn át melegen vagy hidegen tartja a folyadékokat. A márka formavilágát idéző
termék feltűnő eleme a kék bevonatú fedél és gyűrű,
valamint a lézergravírozású Volkswagen-logó. SO
02 Autója slusszkulcsának vonzó kiegészítője a Luxor
keréktárcsát idéző kulcstartó. SO

Szériafelszereltség T-Roc
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Szériafelszereltség T-Roc Sport

SP

Szériafelszereltség T-Roc Style
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03 A könnyű, robusztus, Volkswagen stílusú dizájnnal rendelkező hátizsák számos innovációt kínál. Például négy piros LED-es fénysávot, hogy az integrált
akkuknak köszönhetően Ön a sötétben is jól látható
legyen. Emellett Bluetooth-alapú hívásutasító funkció, valamint Smart-Charging töltőberendezés gondoskodik arról, hogy hosszú ideig elérhető maradjon.
Ha pedig eleredne az eső, a cipzáras alsó rekeszbe
integrált esőburok megfelelő védelmet nyújt. SO

04

04 Már a megjelenése is káprázatos: a fekete, uniszex napszemüveg feltűnő eleme a markáns, fehér
Volkswagen felirat a szárakon. A Polavision lencséknek köszönhetően elhárítja a zavaró tükröződéseket,
és természetesen 100%-os védelmet nyújt az UVsugarak ellen. SO
05 Időtlen elegancia: a selyemfényű nemesacél
karórák számlapját visszafogott „Volkswagen” felirat,
míg a felhúzót a Volkswagen-logó díszíti. A Németországban gyártott órák minden csuklón jól mutatnak –
akár automata óraművel, akár kvarctechnikával. SO

06

08

07

09

06 A bőrborítású iPhone 7 telefontokot domború
Volkswagen-logó díszíti. SO
07 Az ezüstszínű, kockaformájú ébresztőóra érintőfunkciós LED-kijelzője az időt és a hőmérsékletet is
mutatja. Párhuzamosan három különböző ébresztőidő
állítható be rajta. A Volkswagen-logóval díszített
készülékhez USB-töltőkábel is jár. SO

08 Ideális kísérő munkában és a szabadidőben.
A klasszikus stílusú hátizsákot és a hozzáillő
neszesszert Volkswagen-logó és „Moving People
Forward” felirat díszíti, de feltűnőek a kontrasztos
sárga cipzárfülek is. A hátizsák kellemesen viselhető,
köszönhetően a párnázott hátoldalnak és az állítható
hosszúságú vállszíjaknak. Különböző rekeszek és
zsebek, mint például a laptoprekesz, gondoskodnak
arról, hogy megfelelő hely jusson az értékes tárgyaknak is. A neszesszer főrekesze négy kis belső zsebet
tartalmaz, elöl pedig további, cipzáras rekeszek
találhatóak. SO

09 A Volkswagen kollekció stílusos napszemüvegei
közül a pilótaszemüveg fekete fémkerettel rendelkezik, lencséi pedig kékes színezetűek. A kézzel készült,
sötétszürke műanyag napszemüveg világosszürke
belső fele pedig attraktív színkontrasztot teremt.
Mindkettő 100%-os UV-védelmet biztosít. SO
A teljes választékról és az árakról Volkswagen-márkakereskedőjénél
vagy a shops.volkswagen.com weboldalon tájékozódhat.
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Keréktárcsák
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16 colos acél keréktárcsa S
16 colos „Chester” könnyűfém keréktárcsa ST
16 colos „Corvara” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen-tartozékok¹⁾
17 colos „Merano” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen-tartozékok¹⁾
17 colos „Kulmbach” könnyűfém keréktárcsa SP
17 colos „Kulmbach” könnyűfém keréktárcsa SO
17 colos „Mayfield” könnyűfém keréktárcsa SO
17 colos „Mayfield” könnyűfém keréktárcsa SO
17 colos „Mayfield” könnyűfém keréktárcsa SO
17 colos „Mayfield” könnyűfém keréktárcsa SO
18 colos „Montego Bay” könnyűfém keréktárcsa SO
18 colos „Grange Hill” könnyűfém keréktárcsa SO
18 colos „Grange Hill” könnyűfém keréktárcsa SO
18 colos „Sebring” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen R²⁾ SO
19 colos „Suzuka” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen R²⁾ SO

SO
SO
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01

1) További tájékoztatást a www.volkswagen.com honlapon talál.
2) A Volkswagen R GmbH ajánlatát képezi. További tájékoztatást
a www.volkswagen.com honlapon talál.
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Járműveinket gyárilag nyári gumiabroncsokkal szereljük fel.
Volkswagen-márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást Önnek.
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Fényezések & tetőszínek
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Hófehér normálfényezés 0Q SO
Urano-szürke normálfényezés 5K S
Villámpiros normálfényezés D8 SO
Energetic-narancs metálfényezés 4M SO
Ravenna-kék metálfényezés 5Z SO
Kurkumasárga metálfényezés 6T SO
Atlantic-kék metálfényezés H7 SO
Fehérezüst metálfényezés K8 SO
Feketetölgy-barna metálfényezés P0 SO
Indium-szürke metálfényezés X3 SO
Mélyfekete gyöngyházhatású fényezés 2T
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S

Szériafelszereltség T-Roc Sport

13
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SO

Az ábrák a T-Roc Style modellt mutatják. A T-Roc Style opcionálisan Hófehér, Fekete, Villámpiros vagy
Feketetölgy-barna kontrasztszínű tetővel rendelhető. A T-Roc Sport teteje szériában megegyezik az autó
színével, opcionálisan azonban Fekete vagy Villámpiros kontrasztszínben is rendelhető.

Szériafelszereltség T-Roc

Hófehér normálfényezés 0Q
Fekete normálfényezés A1
Villámpiros normálfényezés D8
Feketetölgy-barna metálfényezés P0

SP

Szériafelszereltség T-Roc Style

ST
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Extrafelszereltség
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Üléskárpitok

01

01
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Az ezeken az oldalakon látható illusztrációk kizárólag tájékoztató
jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak megfelelően adják
vissza az üléskárpitok és fényezések színét. Az ülések ábráin az alap
ülésforma látható, amely eltérhet a választható, igényesebb kiviteltől.

02

04

03

05

S

Szériafelszereltség T-Roc Sport

SP

Szériafelszereltség T-Roc Style

07
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„Basket” szövet, titánfekete EL S
„Tracks 4” szövet, feketetölgy-barna/kerámia FF ST
„Tracks 4” szövet, kurkumasárga GJ SO
„Tracks 4” szövet, Ravenna-kék GK SO
„Tracks 4” szövet, Energetic-narancs GL SO
„Gem” szövet, titánfekete/kerámia, piros varrás JQ SP
„Carbon Flag/San Remo” szövet/mikroszál, R-Line¹⁾, Flint szürke-fekete/Flint szürke OK
„Vienna” bőr²⁾, Quarzit/kerámia HR SO
„Vienna” bőr²⁾, Navel-narancs/Quarzit HY SO

Szériafelszereltség T-Roc

Fedezze fel
a Volkswagen
világát!

1) Csak az R-Line csomaggal együtt rendelhető.
2) A „Vienna” bőrkárpit az ülések középső részét
és az oldalfalakat borítja.

ST

Extrafelszereltség

SO

06

SO

09

200 000 kilométer belátható útszakasz
Garancia4 – 4 év garancia felár nélkül.
1. Egyedülálló módon 200 000 km-ig érvényes.
2. Teljes körű, akár a gyári garancia.
3. Nincsenek előre nem látható javítási költségek.
4. Minden magyarországi márkaszervizben érvényesíthető.
5. A javítás eredeti alkatrészekkel és gyári technológiával történik, ami az autó értéktartását is szolgálja.
Minden új autó garanciája véges. Ki ne aggódna amiatt, mit hoznak a lejárat utáni napok, milyen váratlan
költségekkel kell megbirkózni? Ki szavatolja az új
alkatrészek eredetiségét és a szerviz minőségét?
Ki garantálja az utazás nyugalmát? A Garancia4 szolgáltatást azért fejlesztettük ki, hogy Önt megszabadítsuk ezektől a gondoktól. Új autó vásárlása esetén
a Garancia4 problémamentes utazást biztosít az Ön
számára 200 000 km-en vagy akár négy éven át.
A Volkswagen modelleket négy év általános garanciával kínáljuk, ráadásul Önnek ezért nem kell felárat fizetnie! A négyéves garancia igénybevételének egyetlen feltétele, hogy a karbantartást a gyári előírások
szerinti technológia betartásával, és megfelelő alkatrészekkel végezzék el az első négy évben.

Pontosan milyen garanciális szolgáltatások
vonatkoznak a Volkswagen modellekre?
• 2 év kilométerkorlát nélküli garancia
a gyártól, a megszokott módon.
• 3 év gyári fényezési garancia.
• +2 év Garancia4* nevű extra garanciaszolgáltatás
a 3. és 4. évben, amelyik kiemelkedő módon
egészen 200 000 km futásteljesítményig érvényes.
• 12 év átrozsdásodás elleni garancia**.

például hétvégén vagy ünnepnapokon, hívja a
+36 80 204 143-as ingyenes segélyhívó számot, külföldről pedig a +36 1 345 1776-os telefonszámot, és mi
értesítjük a legközelebbi Volkswagen-márkaszervizt,
ahol azonnal a segítségére lesznek.

* Garancia4: a 4 éves általános garancia mögött a márka magyarországi
importőrének saját exkluzív terméke áll, amit speciálisan az általunk
importált Volkswagen modellekre fejlesztettünk ki, ezért ez kizárólagosan csak a magyarországi Volkswagen-márkakereskedőktől vásárolt
autók esetében érvényes.
** Átrozsdásodás elleni garancia: a Volkswagen a legmagasabb igényeknek megfelelően alkotta meg az autóit, hogy még évek múltán, sok-sok
megtett kilométer után is értékállóak legyenek. Az egyes alkatrészek
a legnagyobb pontossággal illeszkednek egymáshoz, minimálisra
csökkentett illesztési hézagokkal. A nagy karosszériaelemek egyetlen
darabból készülnek, így még évek múltán sem lehet semmiféle zörejt,
recsegést hallani. A szélvédő és a hátsó ablak pontos ragasztása is a
karosszéria stabilitását fokozza. A fontosabb részek lézerhegesztése
igen szilárd illeszkedést eredményez. A minőség tehát nem csupán a
felhasznált anyagokon múlik, hanem a feldolgozás módján is.

A Volkswagen-mobilitás
A Volkswagen-mobilitásnak köszönhetően Ön útközben mindig és mindenhol jó kezekben tudhatja magát. Erről a Mobilitásgarancia gondoskodik, melynek
védelmét az első úttól kezdve élvezheti. A Mobilitásgarancia szolgáltatásai a helyszíni segítségnyújtástól
a csereautó rendelkezésre bocsátásán át a szállásbiztosításig terjednek, ha az autó a kifogyott üzemanyag,
defekt, baleset vagy műszaki hiba miatt üzemképtelenné válik, és Ön saját erejéből nem tud tovább utazni.
Mindehhez annyit kell tennie, hogy autóját rendszeresen elviszi a kötelező átvizsgálásokra. A Mobilitásgarancia teljes szolgáltatási csomagja tartalmazza a
szervizköltségeket is. Szükség esetén forduljon a legközelebbi Volkswagen-márkaszervizhez, ahol rövid
időn belül a segítségére lesznek. Ha ez nem elérhető,
T-Roc – Üléskárpitok & szerviz
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Az Ön Volkswagen-márkakereskedője:

A katalógusban szereplő járművek közül egyes modellek felár ellenében kapható extrafelszereltséget is tartalmazhatnak. Minden felszereltségi és műszaki adat a német piac sajátosságait
veszi alapul, és megfelel mindazon ismereteknek, amelyek a nyomdába adáskor rendelkezésre
álltak. Az országonkénti eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője nyújt tájékoztatást. A
változtatás joga fenntartva. A 4MOTION®, DSG® és TSI® a Volkswagen AG és a németországi
és más országokban jelen lévő Volkswagen-csoport vállalatainak bejegyzett márkái. Az a
tény, hogy a dokumentumban egy jelzés nincs ® jelöléssel ellátva, nem értelmezhető úgy,
hogy a jelzés nem bejegyzett márka, és/vagy a Volkswagen AG előzetes írásos beleegyezése
nélkül használható lenne. A Volkswagen gondoskodik a használt járművek visszavételéről
és újrahasznosításáról. Így minden Volkswagen gépjármű újrahasznosítása környezetbarát
módon történik, és a törvényben foglalt feltételek teljesítésével díjmentesen visszaadható.
További információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez, vagy keresse fel a
www.volkswagen.hu honlapot!

