
technická data
Ceník,

T-Roc R



Ceník

Linie Zdvihový objem (l) Převodovka Výkon kW (k) Objednací kód Cena s DPH

R 2,0 TSI 4MOTION Aut. DSG7 221/300 D11RYT03 1 325 900

DSG - 6stupňová nebo 7stupňová automatická převodovka s dvojitou spojkou s možností manuálního řazení.
4Motion - pohon všech kol. BMT - motor se sníženou spotřebou. *Spotřeba v kg/100 km. Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě, akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se
obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.
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Příplatková výbava

Obj.
kód Výbava R Cena bez DPH Cena v Kč

vč. 21% DPH

Akční pakety/Servisní balíčky

$BS
"Nejžádanější prvky výbavy" Nevíte si rady, jaké prvky výbavy opravdu potřebujete? Zaklikněte tuto možnost, která Vám automaticky
vybere příplatkovou výbavu, kterou u tohoto modelu zákazníci nejčastěji objednávají. Následně můžete konfiguraci upravit dle Vašich
představ.

○ 0 0

$SS Extra zvýhodnění servisního balíčku
více informací naleznete na stránce: www.volkswagen.cz/balicky –

○ -8 264 -10 000

Designové pakety/Design exteriéru

WBP
4ZE

Paket Black Style
černé prvky exteriéru; kryty vnějších zpětných zrcátek v kontrastní barvě; černé orámování oken; podélné střešní nosiče černé; černé orámování mřížek
klimatizace; černé orámování panelu infotainmentu

○ 3 554 4 300

Vnější výbava

PAV Tažné zařízení
odnímatelné; uzamykatelné

○ 15 620 18 900

Vnitřní výbava

5TV Dekor interiéru "Modrá Lapiz"
dekor přístrojové desky; středové konzole; předních dveří; matné provedení

○ 2 562 3 100

$0L Sériové potahy sedadel v designu R
potahy microfleece Artvelours

○ 0 0

Asistenční systémy a funkčnost

WD1 Alarm včetně systému SAFELOCK
s ostrahou interiéru; senzor naklonění vozu (proti odtažení); s bezpečnostním prvkem SAFELOCK

○ 7 107 8 600

WFH

Asistenční systémy řidiče Plus
Travel Assist; udržuje vůz v jízdním pruhu, udržuje nastavenou rychlost a současně přitom bere v úvahu i odstup od vpředu jedoucích vozidel; Emergency
Assist (asistent pro stav nouze); Side Assist - bezpečnostní systém hlídání mrtvého úhlu v oblasti vedle vozu a za vozem, upozornění ve vnějším zpětném
zrcátku; PreCrash v kombinaci se Side Assist; proaktivní bezpečnostní systém; v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů

○ 18 099 21 900

4I3 Bezklíčové odemykání Keyless Access
bezklíčové odemykání a startování; bez bezpečnostního prvku SAFELOCK

○ 7 851 9 500

4F2
WD1

Bezklíčové odemykání s alarmem
bezklíčové odemykání a startování; s bezpečnostním prvkem SAFELOCK; v kombinaci s alarmem; s ostrahou interiéru; senzor naklonění vozu (proti
odtažení)

○ 14 959 18 100

PE1
Easy Open
elektrické ovládání pátých dveří; otevírání pátých dveří pohybem nohy pod zadním nárazníkem; bezklíčové startování; bezklíčové odemykání Keyless
Access; bez funkce Safelock

○ 15 041 18 200

PE2
Easy Open s funkcí SAFELOCK
elektrické ovládání pátých dveří; otevírání pátých dveří pohybem nohy pod zadním nárazníkem; bezklíčové odemykání Keyless Acess; bezklíčové startování;
funkce SAFELOCK; alarm s ostrahou interiéru; zabezpečení proti odtažení vozu

○ 19 587 23 700
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Příplatková výbava

Obj.
kód Výbava R Cena bez DPH Cena v Kč

vč. 21% DPH

PXC

Světlomety IQ.LIGHT LED Matrix
světlomety LED Matrix; Dynamic Light Assist - dynamická regulace dálkových světel(umožňuje trvalé použití dálkových světel bez oslňování vozů v
protisměru); světla pro přisvěcování do zatáček a do špatného počasí; zadní LED světla s tmavě tónovanými kryty světel s dynamickými ukazateli směru
jízdy; LED osvětlení lišty mezi světlomety

○ 15 868 19 200

0P8 Výfukový systém Akrapovič
specificky přizpůsobený vozu T-Roc R; dvojité kulaté titanové koncovky výfukové soustavy vpravo a vlevo

○ 80 413 97 300

Multimédia a navigace

RBD

Navigace Discover Media
8" barevný dotykový display; třetí generace infotainmentu MIB 3; mapové podklady pro Evropu; bluetooth (handsfree, přenos hudby); funkce Streaming &
Internet; rozpoznávání dopravních značek; 6x reproduktory vpředu a vzadu; App-Connect Wireless bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem
vozu (rádio, navigace); Disclaimer: ve výrobním období od KT46/2022 do KT13/2023 nebude výbava App-Connect / App-Connect Wireless v nově
vyrobených vozech k dispozici (KT = kalendářní týden). Od KT14/2023 bude možná opětovná aktivace u servisního partnera VW nebo prostřednictvím
WeConnect

○ 12 231 14 800

RCB

Navigace Discover Pro
9,2" barevný dotykový displej; nová generace infotainmentu MIB 3; 6x reproduktory vpředu a vzadu; přirozené hlasové ovládání; Bluetooth (handsfree,
ovládání hudby); 3D zobrazení map; rozpoznávání dopravních značek; funkce Streaming & Internet; App-Connect Wireless bezdrátové propojení
smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace); možnost duálního zobrazení mapových podkladů na displeji infotainmentu i na digitálním panelu
Digital Cockpit Pro; Disclaimer: ve výrobním období od KT46/2022 do KT13/2023 nebude výbava App-Connect / App-Connect Wireless v nově vyrobených
vozech k dispozici (KT = kalendářní týden). Od KT14/2023 bude možná opětovná aktivace u servisního partnera VW nebo prostřednictvím WeConnect

○ 34 793 42 100

QH1 Přirozené hlasové ovládání ○ 4 545 5 500

9VG Soundsystem beats®
výkon 300 W; 6 reproduktorů; digitální 8-kanálový zesilovač; subwoofer

○ 10 083 12 200

9IJ Telefonní rozhraní Comfort
s indukčním nabíjením

○ 9 421 11 400

Kola a podvozky

PJK 19" kola z lehké slitiny Estoril
černé provedení; 8 J x 19; pneumatiky 235/40 R19

○ 16 529 20 000

PJL 19" kola z lehké slitiny Pretoria
matné provedení; 8J x 19; pneumatiky 235/40 R19

○ 16 529 20 000

PDD Adaptivní regulace podvozku DCC
nastavení režimu podvozku a řízení; volba profilu jízdy

○ 21 074 25 500

Prodloužená záruka

EA6 Prodloužená záruka 4 roky/120.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

○ 3 884 4 700

EA5 Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

○ 2 066 2 500
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Příplatková výbava

Obj.
kód Výbava R Cena bez DPH Cena v Kč

vč. 21% DPH

EA8 Prodloužená záruka 5 let/100.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

○ 5 950 7 200

EA9 Prodloužená záruka 5 let/150.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

○ 9 256 11 200

Servisní balíčky

$9B

Service - 5 let / 100 000 km
Servisní balíčky kryjí náklady na servisní úkony po dobu 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. Můžete tak předejít vlivu inflace nebo zdražení
náhradních dílů; Tento servisní balíček zahrnuje: servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového
filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtr (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility

○ 26 281 31 800

$9A

Service - 5 let / 60 000 km
Servisní balíčky kryjí náklady na servisní úkony po dobu 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. Můžete tak předejít vlivu inflace nebo zdražení
náhradních dílů; Tento servisní balíček zahrnuje: servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového
filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtr (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility

○ 18 099 21 900

$9N

Service Plus - 5 let / 100 000 km
Servisní balíčky kryjí náklady na servisní úkony po dobu 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. Můžete tak předejít vlivu inflace nebo zdražení
náhradních dílů; Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Service a dále náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich
běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla. Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozidla:; Výměna stírátek; Spojka (běžné
opotřebení spojky); Brzdové destičky a brzdové kotouče; Výměna rozvodového řemenu; Výměna baterie; Odpružení a tlumení; Výfukový a palivový systém;
Poloosy, řemeny; Systém chlazení; Drobný pomocný materiál; Doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly; Dezinfekci a případné doplnění
klimatizace; Kontrolu vozidla před STK

○ 50 413 61 000

$9M

Service Plus - 5 let / 60 000 km
Servisní balíčky kryjí náklady na servisní úkony po dobu 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. Můžete tak předejít vlivu inflace nebo zdražení
náhradních dílů; Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Service a dále náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich
běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla. Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozidla:; Výměna stírátek; Spojka (běžné
opotřebení spojky); Brzdové destičky a brzdové kotouče; Výměna rozvodového řemenu; Výměna baterie; Odpružení a tlumení; Výfukový a palivový systém;
Poloosy, řemeny; Systém chlazení; Drobný pomocný materiál; Doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly; Dezinfekci a případné doplnění
klimatizace; Kontrolu vozidla před STK

○ 29 504 35 700

Design interiéru/Vnitřní výbava

WL2
Potahy sedadel v kůži Nappa
středy sedadel v kůži Nappa, vnitřní bočnice sedadel v designu "Carbon Style"; elektricky ovládáné sedadlo řidiče s paměťovou funkcí; bederní opěrky
vpředu, elektricky ovládané na straně řidiče

○ 46 364 56 100

Design exteriéru/Vnitřní výbava

3FU Panoramatické střešní okno
elektricky posuvné a výklopné

○ 24 793 30 000
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Technická data

2,0 TSI 4MOTION

Zdvihový objem (ccm) 1984

Počet válců 4

Výkon (kW / k) 221 (300)

Pohon Pohon všech kol

Převodovka Aut. DSG7

Max. rychlost 250

Palivo Benzin

Kombinovaná spotřeba (WLTP) 8.7 l/100km

Kombinovaná hodnota emise CO2 (WLTP) 197 g/km

Emisní norma EU6

Délka 4236

Šířka 1819

Výška 1543

Rozvor 2594

Celková přípustná hmotnost 2060

Celková přípustná hmotnost nebržděného přívěsu 750

Celková přípustná hmotnost bržděneho přívěsu 1700

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla
závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních
parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v
závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely
osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.
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