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T-Roc R



Ceník

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

R 2,0 TSI BMT 4MOTION Aut. DSG7 221/300 A11RYT03 1 129 900

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

Vnější výbava
4E7 Elektrické ovládání pátých dveří ○ 8 099 9 800

PS1 Panoramatické střešní okno
posuvné a výklopné; s elektrickým ovládáním

○ 23 471 28 400

3S1 Podélné střešní nosiče
stříbrně eloxované

○ 8 264 10 000

3S2 Podélné střešní nosiče černé ○ 4 711 5 700

PAV Tažné zařízení
odnímatelné

○ 21 240 25 700

6YD Vnější zpětná zrcátka el. sklopná
nastavitelná, vyhřívaná; automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení zpátečky

○ 4 298 5 200

4KF Zatmavená zadní okna
boční zadní okna; okno pátých dveří; 65% absorpce světla

○ 7 521 9 100

Vnitřní výbava

5TV Modrý dekor "Lapiz"
dekor přístrojové desky; dekor předních dveří

○ 2 397 2 900

WL2 Potahy sedadel v kůži Nappa/Carbon Style
s logem R

○ 33 802 40 900

Asistenční systémy a funkčnost

PFZ

Asistenční paket řidiče
Vnější zpětná zrcátka el. sklopná; nastavitelná, vyhřívaná; automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení zpátečky; Asistent vyparkování (zamezí
kolizi při vyjíždění z parkovacího místa); Blindspot senzor; Light Assist; automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v
protisměru; Statické LED světlomety; LED denní svícení

○ 14 050 17 000

4F2 Keyless Access se SAFELOCK
bezklíčové odemykání a startování; s bezpečnostním prvkem SAFELOCK; v kombinaci s alarmem

○ 7 934 9 600

4I3 Keyless Advanced
bezklíčové odemykání a startování

○ 7 934 9 600

PFD Light Assist
automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru

○ 3 223 3 900

7W2
Systém PreCrash
proaktivní bezpečnostní systém; v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření oken, příp. panoramatického okna,
natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů

○ 2 975 3 600

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

○ 78 182 94 600
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Příplatková výbava

Obj.
kód Výbava R Cena bez DPH Cena v Kč

vč. 21% DPH

Multimédia a navigace

9WJ App-Connect Wireless
bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)

○ 4 298 5 200

RBD

Navigace Discover Media
8" barevný dotykový display; třetí generace infotainmentu MIB 3; Bluetooth (handsfree, ovládání hudby); 2x USB-C port; reproduktory vpředu a vzadu;
aktualizace zdarma; Volkswagen Media Control; funkce Streaming & Internet; rozpoznávání dopravních značek; příprava na We Connect a We Connect
Plus; součástí navigace není App-Connect

○ 11 157 13 500

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

○ 8 347 10 100

Kola a podvozky

PI5 19" kola z lehké slitiny "Pretoria"
Volkswagen R; 19" x 8J; pneumatiky 235/40 R19; s bezpečnostními šrouby

○ 13 223 16 000

Prodloužená záruka

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

○ 6 860 8 300

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

○ 5 124 6 200

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

○ 8 760 10 600

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

○ 11 736 14 200

Servisní balíčky

$9B
Service - 5 let / 100 000 km
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru,
zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

○ 22 479 27 200

$9C
Service - 5 let / 150 000 km
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru,
zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

○ 36 198 43 800

$9A
Service - 5 let / 60 000 km
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru,
zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

○ 15 041 18 200

$9N

Service Plus - 5 let / 100 000 km
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

○ 41 322 50 000
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Příplatková výbava

Obj.
kód Výbava R Cena bez DPH Cena v Kč

vč. 21% DPH

$9O

Service Plus - 5 let / 150 000 km
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

○ 71 736 86 800

$9M

Service Plus - 5 let / 60 000 km
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

○ 22 727 27 500

Bezpečnost a asistenční systémy

PFB
Blind Spot Senzor
systém hlídání mrtvého úhlu ve vnějším zpětném zrcátku; Rear Traffic Alert - asistence při vyparkovávání z nepřehledného místa; vnější zpětná zrcátka
elektricky sklopná vč. naklopení zrcátka spolujezdce při zařazení zpátečky

○ 10 992 13 300

Funkční výbava

WD1 Alarm s ostrahou interiéru
senzor naklonění vozu; Back-up-Horn

○ 8 017 9 700

9IJ Telefonní rozhraní "Comfort"
s indukčním nabíjením; ODPADÁ AUX-IN

○ 9 669 11 700

Podvozky

PDD Adaptivní regulace podvozku DCC
jízdní režimy Eco, Sport, Comfort a Normal(nastavuje tlumiče a přizpůsobuje posilovač řízení); progresivní řízení

○ 17 107 20 700
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Technická data

2,0 TSI BMT 4MOTION

Zdvihový objem (ccm) 1984

Výkon (kW) 221

Výkon (k) 300

Převodovka Aut. DSG7

Pohon Pohon všech kol

Max. rychlost 250

Palivo Benzin

Komb. spotřeba 7.8

Spotřeba ve městě 9.3

Spotřeba mimo město 6.9

Délka 4241

Šířka 1819

Výška 1531

Rozvor 2595

Celková přípustná hmotnost 2090

Celková přípustná hmotnost nebržděneho přívěsu 750

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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