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T-Roc R

Hmatateľná sila

The Power of Beauty

Nový T-Roc R dosahuje špičkový výkon vďaka motoru 

2,0 l TSI 4MOTION a 7-stupňovej dvojspojkovej 

prevodovke DSG. Jeho maximálny výkon je 221 kW 

(300 k) a maximálny krútiaci moment 400 Nm. Vďaka 

systému Launch Control akceleruje T-Roc R z 0 na 

100 km/h za 4,9 sekundy. Maximálna rýchlosť je 

elektronicky obmedzená na 250 km/h.

Najnovší model T-Roc R opäť zaujme výkonom. 

Vyznačuje sa vysokou kvalitou a postará sa o ešte väčšiu 

dávku emócií. Je symbolom fascinujúcej agility a silného 

dizajnu v kombinácii s praktickou všestrannosťou. 

Športový dizajn exteriéru a interiéru, špecifický 

pre modely R, dodáva novému modelu T-Roc R 

charakteristickú estetickú stránku.

Jazdné vlastnosti, ktoré inak existujú len 
v motoristickom športe: Progresívne riadenie 
T-Roc R predchádza šmyku skôr, ako musí 
zasiahnuť ESC, a ponúka lepšiu kontrolu nad 
vozidlom pri prudkých jazdných manévroch.

Dynamické jazdné vlastnosti pri prejazde zákrut 

umožňuje športový podvozok znížený o 20 mm alebo 

voliteľná adaptívna regulácia podvozka DCC. Voliteľná 

výfuková sústava R-Performance s titánovým zadným 

tlmičom od spoločnosti Akrapovič sa postará o plný  

zvuk vozidla.

Tento silák zaujme novo navrhnutou maskou chladiča 

s logom R a lesklým strieborným pásom z eloxovaného 

hliníka. Výrazné akcenty dodáva strešný spojler a zadný 

nárazník vo farbe karosérie s optickými vstupmi 

vzduchu a difúzorom. Nový T-Roc R je sériovo vybavený 

športovým podvozkom a výfukovou sústavou so štyrmi 

koncovkami výfuku.

Pocit motoristického 
športu na každý deň

Pocit ako v pretekárskom vozidle



Pôsobivý čierny strop dodáva interiéru exkluzívny, 

športový charakter. Kožou potiahnutý, vyhrievaný 

multifunkčný športový volant s dotykovým ovládaním, 

veľkými pádlami radenia a tlačidlom R sľubuje príjemný 

pocit na dotyk a športový vzhľad. Bočnú oporu 

a mimoriadny komfort pri vysokých výkonoch ponúkajú 

špičkové športové sedadlá vpredu, ktoré sú na želanie 

čalúnené aj kožou Nappa.

Fascinujúci štýl

01 Digital Cockpit Pro
Digital Cockpit Pro je centrálnym riadiacim 
prvkom: jasný prehľad a kontrola so špecifickým 
zobrazením modelov R. Medzi jazdné režimy, 
ktoré si môžete vybrať, patrí aj špeciálny režim 
Race, ktorý umožňuje mimoriadne výkonnú 
jazdu. Elektronický stabilizačný program možno 
vypnúť aj manuálne.

02 Výber jazdného režimu
Tlačidlo R na volante umožňuje priamy 
prístup k rôznym jazdným režimom. V režime 
“Individual” môžete jazdné systémy veľmi dobre 
nastaviť na najrôznejšie situácie a vaše potreby. 
Systém Launch Control ponúka optimalizované 
zrýchlenie s maximálnym využitím krútiaceho 
momentu s vhodne navrhnutou reguláciou 
jazdnej stability.
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08  šedá ascot základný lak 6U2T
09  biela pure základný lak 0Q2T
10  modrá lapiz metalizovaný lak L92T
11  červená king metalizovaný lak P82T
12  šedá indium metalizovaný lak X32T
13  strieborná pyrit metalizovaný lak K22T
14  čierna deep lak s perleťovým efektom 2T2T

0605 07

05 18” disk z ľahkej zliatiny „Jerez“ 
06 19” disk z ľahkej zliatiny „Estoril“ 
07 19” disk z ľahkej zliatiny „Pretoria“

01 02

03 04

01 | 02 látka čierna - modrá  OA 
03 | 04 koža Nappa čierna  IC

Dizajn T-Roc R

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby lakov a poťahov sedadiel. 05



Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou 
výbavou za príplatok. Všetky údaje zodpovedajú stavu informácií v čase 
zadania do tlače. Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú 
na špecifikáciách nemeckého trhu. O možných odchýlkach špecifických 
pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú 
vyhradené. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých 
vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné 
a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne 
odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen a na  
www.volkswagen.sk.

Volkswagen


