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T-Roc Cabriolet | Cenik

Izvedba Moč Menjalnik Emisija Koda T-Roc Style T-Roc R-Line
kW (KM) CO2** MPC* v € MPC* v €

Modeli z bencinskim 
motorjem

1.0 TSI 81 (110) 6-st. ročni 142 AC83CX 32.067

1.5 TSI avt. 110 (150) 7-st. DSG 144/145 AC8*LE 35.416 39.505

* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
** CO2 vrednosti so informativne. Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za to vozilo zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, 
kot bodo izmerjene po postopku WLTP. Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!  
Več informacij najdete na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp-1.

Vozila imajo Volkswagen 4-letno jamstvo 

4-letno jamstvo zajema 2-letno tovarniško garancijo za brezhibno delovanje vozila in  

podaljšano jamstvo Porshe Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000 km v vrednosti 427 EUR (z vključenim DDV)

https://www.volkswagen.si/wltp-1


T-Roc Cabriolet | Dodatna oprema

Oprema Koda Style R-Line MPC* €

INFOTAINMENT

radio-navigacijski sistem Discover Pro s "Streaming & Internet" 
- 9,2" barvni zaslon občutljiv na dotik   
- 2x USB (tip C)                
- App-Connect vključno z brezžično povezavo za Apple CarPlay             
- naprava za prostoročno telefoniranje Comfort z induktivnim polnjenjem         
- glasovno upravljanje 
- sistem za prepoznavanje prometnih znakov

RCB ○ ○ 2.162

zvočni paket Beats   
- 12-kanalni digitalni ojačevalec                                
- nizkotonec 
- skupna izhodna moč 400 W   

9VG ○ ○ 577

KOMFORTNA IN FUNKCIJSKA OPREMA
digitalni kombiniran instrument 
- Digital Cockpit Pro 
- 10,25'' barvni zaslon

9S0 ○ ● 401

naprava za prostoročno telefoniranje Comfort 
- induktivno polnjenje telefona 
- povezava telefona na zunanjo anteno

9IJ ○ ○ 463

Keyless Access 
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila 
- gumb za zagon motorja

4I3 ○ ○ 401

Keyless Access z alarmno napravo 
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila 
- gumb za zagon motorja 
- protivlomno varovalo 
- hupa z lastnim napajanjem 
- nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko

4F2 ○ ○ 401

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



T-Roc Cabriolet | Dodatna oprema

Oprema Koda Style R-Line MPC* €

usnjeno oblazinjenje Vienna 
- sredinski del in stranice sedežev iz usnja Vienna 
- športno komfortna sprednja sedeža 
- ledvena opora spredaj, električno nastavljiva 
- ogrevana sprednja sedeža 
- ogrevane pralne šobe, spredaj 
- opozorilna lučka za nivo tekočine za vetrobransko steklo 

WLA ○ 2.445

usnjeno oblazinjenje Vienna 
- sredinski del in stranice sedežev iz usnja Nappa 
- ogrevana sprednja sedeža 
- ogrevane pralne šobe, spredaj 
- opozorilna lučka za nivo tekočine za vetrobransko steklo 

WLB ○ 2.232

zimski paket 
- ogrevan usnjen večfunkcijski volan 
- ogrevana sprednja sedeža 
- ogrevane pralne šobe, spredaj 
- opozorilna lučka za nivo tekočine za vetrobransko steklo

WWA ○ 449

zimski paket 
- ogrevan usnjen večfunkcijski volan s tipkami občutljivimi na dotik 
- ogrevana sprednja sedeža 
- ogrevane pralne šobe, spredaj 
- opozorilna lučka za nivo tekočine za vetrobransko steklo

WWB ○ 136

ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila 
- ogrevana sprednja sedeža 
- daljinski upravljalec 
- možnost nastavitve vklopa preko ure

WW2 ○ ○ 1.793

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



T-Roc Cabriolet | Dodatna oprema

Oprema Koda Style R-Line MPC* €

VARNOSTNI IN ASISTENČNI SISTEMI

alarmna naprava z nadzorom notranjosti 
- elektronska zaščita pred odvleko vozila 
- hupa z lastnim napajanjem

WD1 ○ ○ 349

LED Plus žarometi 
- LED Plus žaromet z LED dnevnimi lučmi 
- funkcija luči za slabo vreme

PXB ○ ● 981

IQ. Light LED matrični žarometi 
- IQ.Light LED matrični žarometi 
- asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic Light Assist 
- osvetljena letev med sprednjima žarometoma 
- LED zadnje luči z dinamičnim smernikom 
- funkcija luči za slabo vreme

PXC ○ 1.765

…, za R- Line ○ 783
paket asistenčnih sistemov 
- asistenca Travel Assist 
- asistenca za menjavo voznih pasov Side Assist 
- asistenca za vkop/izklop dolgih luči Light Assist

W96 ○ ● 738

asistenca Rear View 
- kamera za vzvratno vožnjo

KA1 ○ ○ 297

IZGLED
Teal Blue / črna streha b
čista bela / črna streha 229
kovinska barva 610
posebna barva laka: kraljevo rdeča kovinska / črna streha 761
Black Style paket 
- 4 aluminijasta platišča Grange Hill v črni barvi 
- črne zunanje obrobe okoli stranskih oken 
- ohišji zunanjih ogledal v črni barvi

WBP ○ ○ 551

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



T-Roc Cabriolet | Dodatna oprema

Oprema Koda Style R-Line MPC* €

PODVOZJE

dinamično uravnavanje podvozja DCC            
- kontinuirano prilagajanje delovanja blažilnikov                            
- možnost izbire voznega profila: Normal/Comfort/Sport/ECO/Individual 
- približno 15 mm nižje podvozje 
(ni na voljo v kombinaciji z 81kW) 

PDD ○ 1.140

…, za R-Line ○ 1.041
športni paket 
- izbira voznega profila 
- progresivno krmiljenje 
- športno podvozje

PDS ○ ● 499

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
platišča Johanessburg (črna) 
- 4 aluminijasta platišča 7 J x 17  v črni barvi, s polirano površino 
- pnevmatike 215/55 R 17

PJD ○ b

platišča Portimao 
- 4 aluminijasta platišča 7 J x 18 v črni barvi, s polirano površino 
- pnevmatike 215/50 R 18

PJG ○ 487

platišča Nevada 
- 4 aluminijasta platišča 7 J x 18 v črni barvi, s polirano površino 
- pnevmatike 215/50 R 18

PJH ○ 487

platišča Misano 
- 4 aluminijasta platišča 8 J x 19 v črni barvi, s polirano površino 
- pnevmatike 225/40 R 19

PJI ○ 1.087

…, za Style ○ 977

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



T-Roc Cabriolet | Dodatna oprema

Oprema Koda Style R-Line MPC* €

platišča Misano 
- 4 aluminijasta platišča 8 J x 19 v črni barvi 
- pnevmatike 225/40 R 19

PJJ ○ 1.087

…, za Style ○ 977
zasilno rezervno kolo PRC ○ ○ 105

JAMSTVO
podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. leto $I5 ○ ○ 427
podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. in 6. leto $I6 ○ ○ 854

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Volkswagen  
storitve

Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z 

ugodnimi pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in 

številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko 

financiranja, zavarovanja in vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Več informacij lahko 

dobite na www.porscheleasing.si.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju svojih kupcev. Poleg 

osnovne 2-letne garancije za novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije 

vam kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program jamstev in storitev, s 

katerimi boste v vožnji lahko brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov, 

odvisno od tega, kaj nastopi prej.

Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen. Jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 24 ur na dan 

in v vseh evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v 

najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. 

Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen velja za 

celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu 

Volkswagen v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico. 

Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volkswagen: 080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.

http://www.porscheleasing.si


T-Roc Cabriolet

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.  
Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene.  
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. 
Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Cene v 
ceniku vključujejo davek na motorna vozila, ki je izračunan za konkretno vozilo. Ker je znesek davka na motorna 
vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme 
vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico 
tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo 
poslužite konfiguratorja oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca. 

Datum izdaje: 11. 05. 2023 
Št. izdaje: 2023/01

Proizvajalec: Volkswagen AG, Nemčija 
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana

https://www.volkswagen.si/
https://www.volkswagen.si/novi-t-roc/novi-t-roc-cabriolet
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