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TSI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs
TDI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs
ACT Aktīvā Cilindru atslēgšanas sistēma
4Motion 4Motion pilnpiedziņa
SCR Selektīvā katalītiskā redukcija – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma
OPF Benzīnmotora kvēpu filtrs – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma
BM BlueMotion tehnoloģija ar eco-coasting sistēmu
DSG Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba
MAN Manuālā pārnesumkārba 

 

Jūsu ievērībai: 
- Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 
- Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. 
- Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu.
- Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas un CO₂ nodoklis.
- Šī cenu lapa ir izdota 19.07.2022., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

Benzīna dzinēji

Dīzeļa dzinēji

Cenas
T-Roc

Dzinējs Transmisija Jauda kW /ZS Līnija Cena EUR ar PVN

1.5 TSI OPF 6MAN 110 / 150 Life 29 735
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Life 31 827
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Style 34 503
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 R-Line 34 366
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 Style 39 091
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 R-Line 38 686
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 221 / 300 R 47 835

Dzinējs Transmisija Jauda kW /ZS Līnija Cena EUR ar PVN

2.0 TDI SCR 6MAN 110 / 150 Life 33 112
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Life 35 205
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Style 37 881
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 R-Line 37 701
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 Style 40 240
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 R-Line 40 062
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Eksterjers    
Vieglmetāla diski „Chester“ 6.5J x 16,  ●    

riepas 215/60 R16 

Vieglmetāla diski „Johannesburg“ 7J x 17,   ●   

riepas 215/55 R17 

Vieglmetāla diski „Valencia“ Black 7J x 17,    ●  

riepas 215/55 R17 

Vieglmetāla diski „Jarez“ Black 7J x 18,     ● 

riepas 215/50 R18 

Atsevišķas LED dienasgaismas ● ● ● ●

LED priekšējie lukturi ●  ● 

LED PLUS priekšējie lukturi  ●  ●

Tālo gaismu automātiskā kontroles sistēma „Light Assist“ ● ● ● ●

Priekšējo lukturu diapazona kontrole ●  ● 

Dinamiskā priekšējo lukturu diapazona kontrole  ●  ●

Aptumšoti LED aizmugurējie lukturi ● ● ● ●

Priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas  ●  ●

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi izvēlētajā automašīnas jumta krāsā ● ● ● 

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar matēta hroma apdari    ●

Bāzes aprīkojums
T-Roc

R-Line RLife Style
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Melni jumta reliņi ●   

Sudraboti jumta reliņi  ● ● ●

Virsbūves krāsas bamperi ●   

Virsbūves krāsas bamberi, hromēta radiatora reste  ●  

R-Line stila bamperi   ● 

R stila bamperi    ●

 

    

Interjers    
Auduma sēdekļu apdare „Life“ ●   

ArtVelours mikroflīša sēdekļu apdare  ●  

Auduma sēdekļu apdare „R-Line“, sānu atbalstu iekšējā daļa ar ArtVelours mikroflīša apdari   ● 

Auduma sēdekļu apdare „R“, sānu atbalstu iekšējā daļa ar ArtVelours mikroflīša apdari    ●

Comfort priekšējie sēdekļi ●   

Sporta priekšējie sēdekļi  ● ● ●

Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju ● ● ● ●

Priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju ● ● ● ●

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Pewter Matte“  ●   

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Deep Iron Gray“z  ●  

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Lava Stone Black“    ● ●

Ādas apdares multifunkcionāla stūre ●   

Ādas apdares multifunkcionāla stūre (ar ātrumu pārslēgšanas vadību) modeļiem ar DSG  ● ●  

Ādas apdares multifunkcionāla sporta stūre (ar skārienu kontroli un ātrumu pārslēgšanas vadību)   ● ●

Bāzes aprīkojums
T-Roc

R-Line RLife Style
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Melns griestu apšuvums   ● ●

Priekšējais elkoņbalsts ● ● ● ●

Sīklietu novietne zem priekšējā pasažiera sēdekļa ● ● ● ●

Dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne ar centrālo elkoņa balstu ● ● ● ●

Augstumā regulējama un izņemama bagāžas nodalījuma grīda ● ● ● ●

Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne ● ● ● 

Nav nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne    ●

Apgaismojami spogulīši saulessargos ● ● ● ●

Nerūsējošā tērauda pedāļu uzlikas   ● ●

Alumīnija sliekšņu uzlikas ar „R-Line“ logotipu   ● 

Alumīnija sliekšņu uzlikas ar „R“ logotipu    ●

Balta salona komforta apgaismojuma josla  ● ● 

Zila salona komforta apgaismojuma josla    ●

Lasīšanas apgaismojums priekšā ●   

LED lasīšanas apgaismojums priekšā un aizmugurē  ● ● ●

Izgaismots kāju nodalījums priekšā sēdošajiem  ● ● ●

Tekstila paklāji priekšā un aizmugurē ● ● ● ●

    

Bāzes aprīkojums
T-Roc

R-Line RLife Style
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Drošība    
Ražotāja signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību, centrālā atslēga ● ● ● ●

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ● ● ● ●

Vadītāja noguruma detektors ● ● ● ●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējam atslēdzams) ● ● ● ●

Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem ● ● ● ●

Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma „Front Assist“, avārijas bremzēšana pilsētā ● ● ● ●

Gājēju uzraudzības sistēma ● ● ● ●

Braukšanas joslu uzturēšanas asistents „Lane Assist“  ● ● ● ●

Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash) ● ● ● ●

Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (Multi-collision brake) ● ● ● ●

eCall ārkārtas zvana funkcija ● ● ● ●

ISOFIX stiprinājumu vietas aizmugurējā sēdeklī 2 bērnu sēdeklīšiem ● ● ● ●

Elektroniskā stāvbremze ar „Auto Hold“ funkciju ● ● ● ●

Riepu spiediena indikācija (netiešais mērījums) ● ● ● ●

12-voltu kompresors, riepu remontkomplekts ● ● ● ●

Kontrolēta nobraukšana nogazēs (tikai 4Motion modeļiem)  ● ● ●

    

Bāzes aprīkojums
T-Roc

R-Line RLife Style
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Funkcionalitāte un cits aprīkojums    
Karstumu aizturošs vējstikls ● ● ● ●

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli ● ● ● ●

Elektriski nolokāmi un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju ● ● ● ●

Atpakaļ skata kamera ●   

Gaisa kondicionētājs    ● 

Gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ ar 2-zonu temperatūras kontroli ● ●  ●

Apsildāmi priekšējie sēdekļi ● ● ● ●

Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) ar ārtuma ierobežotāju, modeļiem ar manuālo pārnesum kārbu ●   

Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) ● ● ● ●

modeļiem ar DSG pārnesumkārbu arī „Stop & Go“ funkcija    

Stāvvietā novietošanas asistents „Park Assist“ un stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē ● ● ● ●

Braukšanas režīmu izvēle, tikai modeļiem ar 4Motion  ● ● ●

Lietus sensors ● ● ● ●

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs ar ātruma adaptācijas funkciju ● ● ● 

Progresīvā stūres iekārta    ●

Bāzes aprīkojums
T-Roc

R-Line RLife Style
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Bāzes aprīkojums
T-Roc

Digitālais displeja panelis „Digital Cockpit“ 20,3 cm krāsu displejs ar dažādiem displeja profiliem ●  ● 

Digitālais displeja panelis „Digital Cockpit Pro“ 26 cm krāsu displejs ar dažādiem displeja profiliem  ●  ●

Radio „Composition Colour“ ●    

 - 16.5 cm skārienekrāns    

Radio „Ready 2 Discover“ iekļaujot „Streaming & Internet” servisus  ● ● ● 

 - 20.3 cm skārienekrāns     

 - 6 skaļruņi     

 - App Connect funkcija ar App-Connect Wireless     

 - sagatavotots navigācijas sistēmas ”Discover Media“ iekļaujot „Streaming &Internet” aktivizēšanai    

Sagatave priekš „We Connect“ un „We Connect Plus“ ● ● ● ●

2 skaļruņi priekšā ●   

2 USB-C ligzdas priekšā, 2 USB-C uzlādes ligzda priekšējās konsoles aizmugurē ● ● ● ●

Bluetooth interfeiss mobilajam telefonam ● ● ● ●

App Connect funkcija ●   

Digitālo radiostaciju uztvērējs DAB+ ● ● ● ●

Start/stop sistēma ar bremžu enerģijas reģenerāciju ● ● ● ●

  

   

5 gadu līdz 100 000 km garantija (pirmie 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma) ● ● ● ●

Lietotāja rokasgrāmata ● ● ● ●

    

R-Line RLife Style
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Papildaprīkojums
T-Roc

Diski / riepas     
Vieglmetāla diski „Johannesburg“ R17 PJC ○    664 

 - vieglmetāla diski 7J x 17       

 - riepas 215/55 R17       

Vieglmetāla diski „Grange Hill“ R18, Sterling Sudraba PJE ○    1 162 

 - vieglmetāla diski 7J x 18       

 - riepas 215/50 R18   ○   477 

Vieglmetāla diski „Grange Hill“ R18, Melni PJF ○    1 162 

 - vieglmetāla diski 7J x 18       

 - riepas 215/50 R18   ○   477 

Vieglmetāla diski „Misano“ R19 PJI  ○   1 087 

 - vieglmetāla diski 8J x 19       

 - riepas 225/40 R19    ○  975 

Vieglmetāla diski „Misano“ R19, Melni PJJ  ○   1 087 

 - vieglmetāla diski 8J x 19       

 - riepas 225/40 R19    ○  930 

Cena EUR ar PVNR-LineStyleLifeKods R
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Papildaprīkojums
T-Roc

Vieglmetāla diski „Portiamo“ R18 PJG  ○   477 

 - vieglmetāla diski 7J x 18       

 - riepas 215/50 R18 

      

Vieglmetāla diski „Johannesburg“ R17 PJD  ○   0 

 - vieglmetāla diski 7J x 17       

 - riepas 215/55 R17  

      

Vieglmetāla diski „Nevada“ R18 PJH   ○  477 

 - vieglmetāla diski 7J x 18       

 - riepas 215/50 R18 

      

Vieglmetāla diski „Estoril“ R19 PJK    ○ 831 

 - vieglmetāla diski 8J x 19       

 - riepas 235/40 R19 

      

Vieglmetāla diski „Pretoria“ R19, matēti,  PJL    ○ 831 
Dark Graphite, Volkswagen R  

 - vieglmetāla diski 8J x 19       

 - riepas 235/40 R19 

      

Mazizmēra rezerves ritenis PRA ○ ○ ○ ○ 82

      

Cena EUR ar PVNR-LineStyleLifeKods R
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Papildaprīkojums
T-Roc

Drošība

Gaismas

IQ.DRIVE pakete WFH ○ ○ ○ ○ 381 

 - vadītāja asistents „Travel Assist“       

 - ārkārtas sistuāciju asistents „Emergency Assist“       

 - braukšanas joslu maiņas asistents „Side Assist“       

 Life tikai ar RBB, RBD       

      

LED PLUS priekšējie lukturi  PXB ○ ●   999 

 - LED priekšējie lukturi, LED dienasgaismas un dinamiskie pagrieziena rādītāji       

 - dinamiskā priekšējo lukturu diapazona kontrole       

 - priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas      

IQ. Light - LED matrix priekšējie lukturi PXC  ○  ○ 796 

 - Izgaismota radiatora restes līnija starp priekšējiem lukturiem       

 - tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju „Dynamic Light Assist“       

 - IQ. Light - LED matrix priekšējie lukturi ar Atsevišķām LED dienasgaismām       

 - LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem aizmugurējiem pagrieziena rādītājiem      

IQ. Light - LED matrix priekšējie lukturi PXC   ○  1 797 

 - Izgaismota radiatora restes līnija starp priekšējiem lukturiem       

 - tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju „Dynamic Light Assist“       

 - IQ. Light - LED matrix priekšējie lukturi ar Atsevišķām LED dienasgaismām       

 - LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem aizmugurējiem pagrieziena rādītājiem       

 - Dinamiskā priekšējo lukturu diapazona kontrole      

      

Cena EUR ar PVNR-LineStyleLifeKods R

Stūres
Apsildāma ādas apdares multifunkciju stūre, modeļiem ar MT transmisiju 2FM ○    137

Apsildāma ādas apdares multifunkciju stūre ar ātrumu pārslēgšanas vadību, modeļiem ar DSG transmisiju 2FT ○ ○   247

Apsildāma ādas apdares multifunkciju sporta stūre ar skārienu un ātrumu pārslēgšanas vadību 2PT   ○ ● 137

      

www.volkswagen.lv
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Papildaprīkojums
T-Roc

Audio / navigācijas un multivides sistēmas
Radio „Ready 2 Discover“ iekļaujot „Streaming & Internet” servisus RBB ○    445 

 - 20.3 cm skārienekrāns       

 - 6 skaļruņi       

 - App Connect funkcija ar App-Connect Wireless       

 - sagatavotots navigācijas sistēmas ”Discover Media“ iekļaujot „Streaming &Internet” aktivizēšanai      

Navigācijas sistēma „Discover Media“ iekļaujot „Streaming & Internet” servisus RBD ○    1 059 

 - 20.3 cm skārienekrāns       

 - Dinamiskā ceļa zīmju atpazīšana   ○ ○ ○ 613 

 - 6 skaļruņi       

 - App Connect funkcija ar App-Connect Wireless      

Navigācijas sistēma „Discover Pro“ iekļaujot „Streaming & Internet” servisus RCB  ○ ○ ○ 1 753 

 - 23.3 cm skārienekrāns       

 - Balss vadība       

 - Dinamiskā ceļa zīmju atpazīšana       

 - 6 skaļruņi       

 - App Connect funkcija ar App-Connect Wireless      

6 skaļruņi 8RL ○ ● ● ● 122

Skaņas sistēma „beats“ 9VG ○ ○ ○ ○ 508 

 - 8 kanālu digitālais pastiprinātājs       

 - 6 skaļruņi       

 - zemo frekvenču skaļrunis       

 - 300 W kopējā jauda 

 Life tikai ar RBB vai RBD      

Digitālais displeja panelis „Digital Cockpit Pro“ 26 cm krāsu displejs ar dažādiem displeja profiliem 9S0 ○ ● ○ ● 408 

 Life tikai ar RBB vai RBD

      

Cena EUR ar PVNR-LineStyleLifeKods R
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Papildaprīkojums
T-Roc

Savienojamība

Klimata un apsildes sistēmas

Mobilā telefona interfeiss „Comfort“ ar bezvadu uzlādes funkciju 9IJ ○ ○ ○ ○ 471 

 Life tikai ar RBB vai RBD

      

Gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ ar 2-zonu temperatūras kontroli 9AK ● ● ○ ● 396

Elektriski paceļama/bīdāma panorāmas stikla jumta lūka 3FU  ○ ○ ○ 1 249

Autonomā apsilde un ventilācija ar tālvadību un laika iestatīšanu WW2  ○   1 607

Autonomā apsilde un ventilācija ar tālvadību un laika iestatīšanu WW2   ○  2 003 

 - gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ ar 2-zonu temperatūras kontroli      

      

Cena EUR ar PVNR-LineStyleLifeKods R

www.volkswagen.lv


Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 15● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums
T-Roc

Interjera apdare un sēdekļi
Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Lapiz Blue Matte“  5TV    ○ 127

Sēdekļu pakete PB1  ○   249 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“       

 - Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju       

 - ergoActive sēdeklis vadītājam ar garenvirzienā regulējamu augšstilbu atbalstu    ○  416 

 - elektriska muguras komforta regulācija vadītāja sēdeklim       

 - masāžas funkcija vadītāja sēdeklim       

Premium sporta priekšējo sēdekļu pakete PB2   ○  305 

 - Sporta priekšējie sēdekļi       

 - Nav nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne      

Ādas „Vienna“ apdare WL1  ○   2 075 

 - Ādas „Vienna“ apdare sēdekļiem       

 - Vadītāja sēdeklis elektriski regulējams ar atmiņas funkciju       

 - Priekšējā pasažiera sēdeklis regulējams augstumā       

 - priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju, vadītājam elektriski regulējams      

Ādas „Nappa Carbon“ apdare WL2    ○ 2 335 

 - priekšējie un aizmugurējie ārējie sēdekļi ar „Nappa“ ādas apdari, iekšmalas „Carbon Style“       

 - Vadītāja sēdeklis elektriski regulējams ar atmiņas funkciju       

 - Priekšējā pasažiera sēdeklis regulējams augstumā       

 - priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju, vadītājam elektriski regulējams      

Ādas „Nappa Carbon“ apdare WL3   ○  2 501 

 - priekšējie un aizmugurējie ārējie sēdekļi ar „Nappa“ ādas apdari, iekšmalas „Carbon Style“       

 - Sporta priekšējie sēdekļi       

 - Nav nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne       

 - Vadītāja sēdeklis elektriski regulējams ar atmiņas funkciju       

 - Priekšējā pasažiera sēdeklis regulējams augstumā       

 - priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju, vadītājam elektriski regulējams      

      

Cena EUR ar PVNR-LineStyleLifeKods R
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Papildaprīkojums
T-Roc

Funkcionalitāte un cits aprīkojums
Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma „Keyless Access“,  4F2 ○ ○ ○ ○ 396 

 Life tikai ar RBB vai RBD

„Easy Open & Close“ pakete PE2  ○ ○ ○ 628 

 - Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma „Keyless Access“       

 - bagāžas nodalījuma atvēršana ar sensoru palīdzību un elektriska aizvēršana      

Noņemams piekabes āķis PAV ○ ○ ○ ○ 787

Atpakaļskata kamera KA1 ● ○ ○ ○ 300

Melni jumta reliņi 3S2 ● ○ ○ ○ 0

Smēķētāju aprīkojums 9JD ○ ○ ○ ○ 30

R „Performance“ Akrapovic izplūdes sistēma 0P8    ○ 3 860

Stila pakete „Black Style“ WBP  ○ ○ ○ 417 

 - Vieglmetāla diski „Grange Hill“ R18, Melni       

 - Melni jumta reliņi       

 - Decorative inserts „Lava Stone Black“       

 - Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā       

 - Melns griestu apšuvums       

 - C-statnes melnā krāsā      

      

Cena EUR ar PVNR-LineStyleLifeKods R

www.volkswagen.lv
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Papildaprīkojums
T-Roc

Piekare

Garantija

Adaptīva piekares regulēšana (DCC) PDD  ○ ○  1 162 

 - braukšanas režīmu izvēle     ○ 1 059  

 - progresīvā stūres iekārta       

Sporta pakete PDS  ○ ○  508 

 - 5mm paaugstināts klīrenss       

 - progresīvā stūres iekārta       

 - braukšanas režīmu izvēle      

      

Pagarinātā garantija - 5 gadi vai 150 000 km EA9 ○ ○ ○ ○ 589

      

Cena EUR ar PVNR-LineStyleLifeKods R
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Virsbūves krāsas
T-Roc

 
6U6U 
„Ascot Gray“

 
P8P8
„Kings Red“  
metallic

Z3Z3
„Petroleum“  
metallic
nav pieejams  
R modelim

X3X3
„Indium grey“ 
metallic

5Z5Z
„Ravenna Blue“ 
metallic
Nav pieejama R-Line 
un R modeļiem

 
0Q0Q
„Pure White“  
Tikai R modelim

 
0Q0Q
„Pure White“ 

2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

L9L9
„Lapiz Blue“  
metallic
Pieejama tikai R-Line 
un R modeļiem

K2K2
„Pyrit Silver“  
metallic

Pamatkrāsas  Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa  

0 €

773 €

618 €618 €

618 €0 € 235 €

618 €

773 €

618 €

www.volkswagen.lv
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Virsbūves krāsas
T-Roc

 
0QA1
„Pure White“ / Black

K2A1
„Pyret Silver“ 
metallic / Black
Tikai Style modelim

P8A1
„Kings Red“  
metallic / Black

5ZA1
„Ravenna Blue“ 
metallic / Black
Tikai Style modelim
nav pieejams R-Line 
un R modeļiem

6UA1
„Ascot grey“ / Black

Z3A1
„Petroleum“ 
metallic / Black
Tikai Style modelim
nav pieejams  
R modelim

X3A1
„Indium Gray“ 
metallic / Black

K2A1
„Pyret Silver“ 
metallic / Black

2T0Q
„Deep Black“ 
Perl. metallic / 
„Pure White“ 
Pieejama tikai  
Style modelim 

K20Q
„Pyret Silver“ 
metallic / 
„Pure White“
Pieejama tikai  
Style modelim 

2TX3
Deep Black Perl. 
metallic /  
„Indium grey“
Pieejama tikai  
Style modelim

0QA1
„Pure White“ / Black 
Tikai Style modelim

Z3A1
„Petroleum“  
metallic / Black

P8A1
„Kings Red“ 
metallic / Black
Tikai Style modelim

X3A1
„Indium Gray“ 
metallic / Black
Tikai Style modelim

L9A1
„Lapiz Blue“  
metallic / Black
Pieejams tikai R-Line 
un R modeļiem

X30Q
„Indium grey“ 
metallic /  
„Pure White“
Pieejama tikai  
Style modelim

0QX3
„Pure White“ / 
„Indium grey“
Pieejama  
tikai Style modelim

6UA1
„Ascot grey“ / Black 
Tikai Style modelim

5ZA1
„Ravenna Blue“ 
metallic / Black

Divtoņu virsbūves krāsas    

742 € 618 €1 281 €

618 €

508 €

618 €

1 127 € 1 127 €

618 € 618 € 618 €

235 €

1 127 €

773 € 618 €

1 281 € 618 € 235 €

0 €

1 127 €

www.volkswagen.lv
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Tehniskie dati
T-Roc

Modelis T-Roc T-Roc T-Roc T-Roc R T-Roc T-Roc T-Roc

Dzinēja tips 1.5 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR

Cilindri / motora tilpums (cm³) 4 / 1498 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968

Transmisija 6 / MAN 7 / DSG / 4MOTION 7 / DSG / 4MOTION 7 / DSG / 4MOTION 6 / MAN 7 / DSG 7 / DSG / 4MOTION

Maksimālā jauda, kW/ZS 110 / 150 140 / 190 140 / 190 221 / 300 110 / 150 110 / 150 110 / 150

Maksimālais griezes moments,  
Nm pie apgr./min

250 / 1500-3500 320 / 1500-4100 320 / 1500-4100 400 / 2000-5200 360 / 1600-2750 360 / 1600-2750 360 / 1600-2750

Izmēri / Svari / tilpumi       

Garums, mm 4251 4251 4251 4236 4251 4251 4251

Platums, mm 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819

Augstums, mm 1584 1584 1582 1568 1584 1584 1582

Riteņu bāze, mm 2590 2590 2594 2594 2590 2590 2594

Pašmasa, kg 1345 1358 1540 1578 1415 1455 1560

Pilna masa, kg 1850 1860 2040 2060 1920 1960 2070

Pieļaujamā slodze uz jumtu/
pieļaujamais svars uz slodzes  
punktu, kg

75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80

Degvielas tvertnes ietilpība, 
aptuveni, l 

50 50 55 55 50 50 55

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 445 445 445 445 445 445 445

www.volkswagen.lv
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Tehniskie dati
T-Roc

TSI  Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs
DSG  Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba
OPF  Benzīnmotora kvēpu filtrs – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma

* Uzrādītie degvielas patēriņa un CO₂ emisiju dati noteikti saskaņā ar NEDC procedūru,  
Eiropas Padomes direktīvas 80/1268/EEK aktuālajā redakcijā. 

**  Degvielas patēriņš un CO₂ izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra. 
***  Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma

Modelis T-Roc T-Roc T-Roc T-Roc R T-Roc T-Roc T-Roc

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 208 207 218 250 205 205 200

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 8,4 8,3 6,8 4,9 8,7 8,6 8,5

Degvielas patēriņš pēc NEDC 
metodes aprīkojuma līnijai, 
l/100 km 

Life Life Style R-Line Style R-Line R Life Life Style R-Line Style R-Line

pilsētā 6,8 6,2 6,2 6,2 7,5 7,5 9,3 5,4 4,9 4,9 4,9 5,5 5,5

ārpus 4,4 4,4 4,4 4,4 5,7 5,7 6,8 3,6 3,8 3,8 3,8 4,2 4,2

kombinēta 5,3 5 5 5 6,3 6,3 7,8 4,3 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā  
pēc NEDC metodes, g/km

120 115 115 115 145 145 177 113 110 110 110 122 122

Degvielas patēriņš pēc WLTP 
metodes aprīkojuma līnijai, 
l/100 km

Life Life Style R-Line Style R-Line R Life Life Style R-Line Style R-Line

kombinētajā ciklā 6 6,1 6,1 6,1 7,3 7,3 8,5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,5 5,5

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā  
pēc WLTP metodes, g/km

135 137 138 138 167 167 194 126 128 127 128 143 144

Emisijas standarts Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM 
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