
Η διαμόρφωσή σας
T-Roc Volkswagen

1.0 TSI

Βενζίνη Μηχανικό κιβώτιο Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Ισχύς

110 PS (81 kW)

Κατανάλωση:

6,0 l/100km2

Εκπομπές:

137 g/km2

Λιανική τιμή μοντέλου προ φόρων 16.987,00 €

Προαιρετικός εξοπλισμός 430,00 €

Σύνολο λιανικής τιμής προ φόρων 17.417,00 €

ΦΠΑ 24% 4.180,00 €

Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης 1.561,00 €

Τελική τιμή με ΦΠΑ και ΕΤΤ 23.158,00 €

Τελική τιμή με ΦΠΑ και ΕΤΤ 23.158,00 €1

Κωδικός διαμόρφωσης

Εκτυπώστε τον κωδικό διαμόρφωσης

VHDG5TMF



Εκτύπωση

Λευκό Silver

430,00 € 1

Ζάντες

Ζάντες αλουμινίου ''Chester'' 6.5J x 16

Βασικός εξοπλισμός

Εσωτερικό

Kαφέ Black Oak-Ceramique



Βασικός Εξοπλισμός
Εκτυπώστε το βασικό εξοπλισμό

3 προσκέφαλα πίσω καθισμάτων

Adaptive Cruise Control & Speed Limiter

Aσύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με κεντρικό υποβραχιόνιο και άνοιγμα φόρτωσ ης (load
through)

Bluetooth

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης α νάγκης)

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Hill Start Assist

Lane Assist - Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, με ενεργή υποβοήθησ η στο τιμόνι

Light & Sight Pack: Περιλαμβάνει αισθητή ρες φωτεινότητας & βροχής και αντιθαμβωτ ικό εσωτερικό
καθρέπτη

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθ μευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοπ οίηση και οπτικές
ενδείξεις

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδε ση με Apple CarPlay®

Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού με δυνατό τητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatron ic δύο ζωνών. Περιλαμβάνει λειτουργία κα θαρισμού του αέρα
και αντιαλλεργικό φίλτ

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι

Διακοσμητικές επενδύσεις "Limestone Gray " στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τ ο εσωτερικό των
εμπρός θυρών

Διπλό πάτωμα στο χώρο αποσκευών

Εμπρός καθίσματα Comfort

Εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα σε ύψος

Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι και αερόσακοι τύπου κουρτίνας για εμπρός - πίσω επιβά τες

Εμπρός προβολείς ομίχλης με λειτουργία σ τατικού φωτισμού στροφής

Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα "Tracks 4"

Εφεδρικός τροχός εξοικονόμησης βάρους κα ι χώρου

Ζάντες αλουμινίου ''Chester'' 6.5J x 16

Ζώνες ασφαλείας 3 - σημείων πίσω

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός επιπλέον θύ ρα USB C-Type με δυνατότητα φόρτισης

Πίσω φώτα LED

Προβολείς αλογόνου

Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα

Σύστημα ESP με ABS, ASR, MSR, EDL και λε ιτουργία σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover" με υπηρεσίες "Streaming & Internet"



Σύστημα Start-Stop με σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικώ ν

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλ όμενη υποβοήθηση

Συρτάρι αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού

Τρίγωνο ασφαλείας

Υπηρεσίες We Connect Plus - 1 χρόνος συμ βόλαιο (όπου διατίθεται NAVI)

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθ ισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατανάλωση και εκπομπές ρύπων σύμφωνα με τις μετρήσεις
WLTP

Βενζίνη

Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 7,4 l/100km2

Μεσαία κατανάλωση καυσίμου 5,7 l/100km2

Υψηλή κατανάλωση καυσίμου 5,2 l/100km2

Πολύ υψηλή κατανάλωση καυσίμου 6,3 l/100km2

Κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου 6,0 l/100km2

Εκπομπές CO2 μικτού κύκλου 137 g/km2

Κατανάλωση και εκπομπές ρύπων

Βενζίνη

Κατανάλωση καυσίμου εκτός πόλης 4,7 l/100km2

Κατανάλωση καυσίμου μικτού κύκλου 5,2 l/100km2

Κατανάλωση καυσίμου εντός πόλης 6,2 l/100km2

Εκπομπές CO2 μικτού κύκλου 119 g/km2



Κινητήρας

Κυβισμός 1.0 TSI / 999

Μέγιστη ροπή 200 Nm / 2000 - 3000 1/min

Μέγιστη ροπή Nm

Μέγιστη ιπποδύναμη 110 PS (81 kW)

Κατηγορία εκπομπών EURO 6 AP

Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό 6 σχέσεων

Μέγιστη ταχύτητα 185 km/h

Επιτάχυνση 0-100 km/h  10,8 s

Βάρη

Φορτίο οροφής 75 kg

Διαστάσεις

Μήκος (ελάχιστο/μέγιστο) 4.234 mm /4.246 mm

Ελάχιστο πλάτος 1.819 mm

Μέγιστο πλάτος 1.819 mm

Μέγιστο ύψος 1.575 mm

Μεταξόνιο 2.590 mm

Μετατρόχιο εμπρός (ελάχιστο/μέγιστο) 1.536 mm / 1.546 mm

Μετατρόχιο πίσω (ελάχιστο/μέγιστο) 1.530 mm / 1.540 mm

Κύκλος στροφής mm

Χώρος αποσκευών

Μήκος με αναδιπλούμενα καθίσματα mm

Χώρος αποσκευών με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα l

Χώρος αποσκευών l

Ρεζερβουάρ 50 l

1 Η τιμή του αυτοκινήτου όπως διαμορφώνεται, περιλαμβάνει ΦΠΑ & ΕΤΤ και αποτελεί την ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή.
Οι τιμές του προαιρετικού εξοπλισμού, χρωμάτων και ζαντών δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης (ΕΤΤ).



2 Τα αναφερθέντα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπής ρύπων προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες
από τον νόμο διαδικασίες μέτρησης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ορισμένα καινούργια οχήματα λαμβάνουν έγκριση τύπου
σύμφωνα με την Εναρμονισμένη Διεθνώς Διαδικασία Δοκιμών για Ελαφρά Οχήματα (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure, WLTP), μια ρεαλιστικότερη διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών
CO2. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 ο Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (New European Driving Cycle, NEDC) θα
αντικατασταθεί σταδιακά από την WLTP. Εξαιτίας των ρεαλιστικότερων συνθηκών δοκιμής, η μετρούμενη σύμφωνα με την
WLTP κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 σε πολλές περιπτώσεις θα είναι υψηλότερες από τις μετρούμενες με τον
NEDC. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των WLTP και NEDC, επισκεφθείτε το
https://www.volkswagen.gr/el/wltp.html. Προς το παρόν υποχρεούμαστε ακόμη από τον νόμο να παραθέτουμε τις τιμές του
NEDC. Όταν πρόκειται για καινούργια οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την WLTP, οι τιμές του NEDC
εξάγονται από τις τιμές της WLTP. Η αναφορά των τιμών της WLTP μπορεί να γίνεται επιπρόσθετα οικειοθελώς, ώσπου αυτό
να απαιτηθεί πλέον από τον νόμο. Όταν οι τιμές του NEDC αναφέρονται ως εύρη τιμών, αυτές δεν αφορούν σε μεμονωμένο,
συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς πώλησης. Χρησιμεύουν απλά ως μέσο
σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (π.χ., πρόσθετα
εξαρτήματα, διάφοροι τύποι ελαστικών, κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους του οχήματος, όπως, π.χ.,
βάρος, την αντίσταση κύλισης και την αεροδυναμική και, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές
συνθήκες, καθώς και το εξατομικευμένο στυλ οδήγησης, να επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος, τις εκπομπές CO2 και τις τιμές των επιδόσεων του οχήματος. (DAT).



Ετικέτες ελαστικών και σχετικές πληροφορίες
Η λίστα των ετικετών χρησιμεύει για την πληροφόρηση σας σχετικά με το ποιοι τύποι ελαστικών μπορούν να
τοποθετηθούν στο αυτοκίνητό σας.
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Falken - 334612

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EU) 2020/740
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https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Falken/334612/215%2F60%20R16%2095V/20211008?language=gr-el


Bridgestone - 13951

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EU) 2020/740

Bridgestone 13951
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Continental - 0358149

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EU) 2020/740

Continental 0358149

2020/740ABC

C1215/60 R16 95V

A

B

C

D

E

B
A

C

D

E

B

A

71 dB

https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/13951/215%2F60%20R16%2095V/20211008?language=gr-el
https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/0358149/215%2F60%20R16%2095V/20211008?language=gr-el

