
Moja konfiguracja
T-Roc

Volkswagen

T-Roc Advance 1.5 TSI 110 kW / 150 KM automatyczna, DSG 7-stopniowa

Benzyna bezołowiowa Automat Napęd na przednią oś

Moc Zużycie:
Emisja CO2:

110kW/ 150KM 6,34 l/100km1 144 g/km1

T-Roc Advance 1.5 TSI 110 kW / 150 KM automatyczna, DSG 7-stopniowa 113 490 zł

Wyposażenie dodatkowe 12 210 zł

Całkowita cena 125 700 zł

Kod konfiguracji

Jeśli chcesz, żeby Dealer mógł sprawdzić jak skonfigurowałeś swojego wymarzonego Volkswagena,
przekaż mu kod konfiguracji. Pamiętaj, że kod jest ważny 90 dni.
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Wybrany kolor lakieru

Niebieski "Ravenna" metalik

2 220 zł

Wybrane felgi

Obręcze ze stopu metali lekkich "Chester" 6,5J x 16

Wyposażenie standardowe

Wybrana stylistyka i kolor wnętrza

Ciemny Brąz

Fotele Deska rozdzielcza Podłoga Podsufitka

Ciemny Brąz Brązowa Czarna Szara



Wybrane wyposażenie dodatkowe

Pakiet Drogowy

Twoje wsparcie podczas jazdy. Pakiet drogowy to systemy 

asystujące odpowiadające m.in. za wykrywanie zbliżających się 

pojazdów, utrzymywanie pojazdu w swoim pasie czy informowanie

o nadjeżdżającym pojeździe.

System radiowy Ready2Discover z usługą Streaming&Internet

System radiowy nowej generacji z dotykowym 8” ekranem z 

dostępem do usług We Connect. Dzięki usłudze Streaming&Internet 

uzyskasz dostęp do popularnych usług strumieniowania mediów, np. 

Tidal, Apple Music oraz internetowych stacji radiowych.

Pakiet Komfort

Sprawdź w szczegółach co oferuję pakiet Komfort, który 

pozwoli zaoszczędzić Ci do 1 490 zł

Autoalarm

Emituje akustyczne i optyczne sygnały ostrzegawcze przez około 

pięć minut w razie nieautoryzowanej próby otwarcia samochodu. 

Co więcej, jeśli posiadasz We Connect Plus, gdy alarm uruchomi 

się, otrzymasz powiadomienie SMS lub wiadomość Push na 

swojego smartfona.

Pakiet Zimowy

Pakiet zawiera podgrzewane przednie fotele, podgrzewane 

dysze spryskiwaczy przedniej szyby oraz kontrolkę poziomu 

płynu do spryskiwaczy.

4 780 zł

Bez dopłaty

3 850 zł

Bez dopłaty

670 zł



App-Connect - bezprzewodowe połączenie smartfona z 

samochodem [dla CarPlay, przewodowe dla Android Auto]

App-Connect - innowacyjne technologie pozwalające przenosić

aplikacje ze smartfona na ekran dotykowy systemu radiowego 

lub nawigacyjnego.

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa "Climatronic"

W pełni automatyczna klimatyzacja Climatronic tworzy dwie 

indywidualne strefy klimatyczne w Twoim Volkswagenie.

Szyba tylna oraz boczne, przyciemniane

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Nie wybrano żadnych dodatkowych opcji.

Bez dopłaty

Bez dopłaty

690 zł



Wyposażenie standardowe
Twoja konfiguracja zawiera poniższe opcje w standardzie

Koła

Obręcze ze stopu metali lekkich "Chester" 6,5J x 16

Opony 215/60 R16 o obniżonym oporze toczenia

Zestaw naprawczy

Fotele

Fotel kierowcy i pasażera, komfortowy

Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości

Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone

Podłokietnik z przodu, ze schowkiem

Tapicerka siedzeń z tkaniny Tracks 4

Multimedia

6 głośników

Bluetooth

Gniazdo USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z

tyłu Komputer pokładowy Plus

Przygotowanie do We Connect Plus (na 1 rok), zawiera We Connect 

Przygotowanie do We Connect Plus (na 1 rok), zawiera We Connect

Radio Composition z kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym 6,5"

Radio cyfrowe DAB+

Zewnętrzne

Funkcja automatycznego włączania świateł oraz funkcja Coming/Leaving Home

Relingi dachowe, czarne

Światła tylne w technologii LED

Wewnętrzne

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą

Panel na desce rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej w kolorze szarym Limestone Grey

Podłoga bagażnika regulowana na wysokość (nie dotyczy 4MOTION, ograniczona funkcjonalność z 

kołem zapasowym)



Elektryczne i funkcjonalne

Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości

Centralny zamek, zdalnie sterowany

Czujnik deszczu

Czujniki parkowania z przodu i tyłu

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Klimatyzacja z regulacją manualną

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane

Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane

System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu

Szyby elektrycznie sterowane z przodu i tyłu

Bezpieczeństwo

Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash

Asystent podjazdu

Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist Emergency 

call - automatyczne wzywanie pomocy Front Assist z 

funkcją awaryjnego hamowania w mieście Hamulec 

postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold

Isofix - przygotowanie do montażu fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu

Poduszka czołowa kierowcy i pasażera wraz z deaktywacją poduszki powietrznej dla pasażera

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne przód/tył

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

System wykrywający pieszych

Sytemy bezpieczeństwa: ESP, ASR, ABS, EDL, EDTC oraz funkcja stabilizacji przyczepy

Dane techniczne
Zużycie paliwa i emisja CO2 WLTP

Benzyna bezołowiowa

Zużycia paliwa - cykl niski
8,18 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl średni
6,07 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl wysoki
5,41 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl bardzo wysoki
6,60 l/100km

1

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
6,34 l/100km

1

Emisja CO2 - cykl mieszany 144 g/km
1



Silnik

Silnik 4-cylindrowy, benzynowy

Pojemność 1.498

Moc max., kW 110,00 kW

Max. moment obr., Nm przy obr. / min 250 Nm / 1500 - 3500 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Skrzynia biegów, seryjnie automatyczna, DSG 7-stopniowa

Bateria i ładowanie

Akumulator / Alternator - A

Zasięg (Silnik elektryczny) km

Pojemność baterii (Netto) - kWh

Czas ładowania AC 2,3 kW 100% -

Czas ładowania AC 3,6 kW 100% -

Czas ładowania AC 7,2 kW 100% -:-

Moc max. silnika elektrycznego, kW (KM) -

Łączna moc układu hybrydowego, kW (KM) -

Waga

Ładowność - kg

Masa własna min. 1.348 kg

Dopuszczalna masa całkowita 1.870 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy wzniesieniu 12% 1.500 kg

bez hamulca 670 kg

Dopuszczalne obciążenie haka / dachu 80 kg / 75 kg



Osiągi

Prędkość maksymalna 205 km/h

Przyspieszenie 0-100 km 8,6 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min./ Długość, max.

Szerokość / Szerokość, max

Wysokość max.

Rozstaw osi

Rozstaw kół przód min. / max.

Rozstaw kół tył min. / max.

Kąt natarcia przód/tył

Kąt rampowy

4.234 mm / 4.246 mm

1.819 mm / 1.819 mm

1.575 mm

2.590 mm

1.536 mm / 1.546 mm

1.530 mm / 1.540 mm

16,2 ° / 18,9 °

-

Wymiary wewnętrzne, 1 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 1 rząd siedzeń mm

Szerokość wnętrza mm

Wymiary wewnętrzne, 2 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 2 rząd siedzeń mm

Szerokość wnętrza mm

Wymiary bagażnika

Długość z oparciami złożonymi mm

Szerokość mm

Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie l / l / l

Pojemność bagażnika maksymalna l

Wymiary garażowe

Wysokość z otwartą pokrywą bagażnika mm



Pozostałe dane

Średnica zawracania mm

Pojemność zbiornika paliwa 50 l


