De T-Roc
Brochure

De eerste indruk telt
Dubbel
We weten het allemaal: je krijgt maar één kans voor een eerste
indruk. Maar de T-Roc maakt twee keer een eerste indruk. En die
is twee keer onvergetelijk. Dus of je nu voor de T-Roc Sport of de
T-Roc Style gaat, je laat altijd een blijvende indruk achter.
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Maakt een sterke
indruk, drukt zich
krachtig uit
Vaak herken je een sterk karakter meteen. Je ziet het al aan de voorkant:
met zijn stoere mistlampen en de LED dagrijverlichting in ringvorm blaakt
de T-Roc van vertrouwen. Bij de T-Roc Sport heeft het dak, de A-stijlen
en de zwarte of witte behuizing van de buitenspiegels optioneel een
contrastkleur. En ook ieder ander detail zegt: deze SUV heeft het lef om
nieuwe wegen in te slaan.
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Exterieur
01 Sportief en expressief: door de dynamisch ontworpen achterlichten maakt de T-Roc ook van de achterkant
bekeken een diepe indruk. In de T-Roc Sport zijn ze donkerrood en hebben ze een zeer zelfbewuste uitstraling.
De achterlichten zijn voorzien van energiebesparende LED lampen met een uitzonderlijk lange levensduur, voor
een uitstekende zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts. SP
02 Het speciaal ontworpen design van de voorkant van de T-Roc is opvallend. Vooral door de ringvorm van de
LED koplampen en het LED dagrijlicht: prominent in de voorbumper boven de mistlampen. SP
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Opschudding veroorzaken
Met één druk op de knop
Met zijn opvallende uiterlijk trekt de T-Roc automatisch alle aandacht – en
helemaal als je het elektrisch bedienbare panoramaschuif-kanteldak opent.
Met één druk op de knop bekijk je alles vanuit een nieuw perspectief.
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Het design van
zelfvertrouwen
De T-Roc zorgt voor opschudding. Een opvallend designelement is de
C-stijl: een chromen sierlijst accentueert de coupévormige daklijn van
de auto. En je kunt zelf nog meer de aandacht trekken. Bijvoorbeeld met
de kleur van het dak, de A-stijl en de buitenspiegels bepaal jij hoe je met
jouw T-Roc opvalt tussen alle anderen.
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Exterieur

01 Het design van de achterkant van de T-Roc springt in het oog en dat komt onder
meer door de opvallende diffuser met sierlijsten, die voor een robuuste uitstraling
zorgen. De elegante trapeziumpanelen bieden een sierlijk tegenwicht en benadrukken
het stedelijke karakter. De sterk geaccentueerde randen aan de achterkant zorgen dat
de cross-over er ook aan de achterkant zelfverzekerd uitziet, met achterlichten die
zijn verwerkt in de horizontale lijnen. ST
02 Geef je T-Roc Style karakter – met jouw eigen stijl. Kies de kleur van de
carrosserie en zwart voor het dak, de buitenspiegelbehuizing en de A-stijl.
De T-Roc Sport heeft standaard LED koplampen welke er fraai uitzien en
een hoge lichtopbrengst hebben (waardoor je ook beter gezien wordt).
De LED dagrijverlichting zit in een ringvorm in de bumper. ST

02
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T-Roc

01

02

01 De T-Roc combineert het buitengewone met comfort waar je makkelijk aan went. De compacte SUV is
optioneel uitgerust met automatische airconditioning (‘Air Care Climatronic’). Daar zul je vooral in de zomer blij
van worden, als je op de warme plattelandswegen rijdt. MU
02 Handig als meer mensen in dezelfde auto rijden: de personaliseringsfunctie van de boordcomputer ‘plus’.
Hiermee koppel je bijvoorbeeld rijassistenten, het bestuurdersprofiel of de instelling van de buitenspiegel aan de
contactsleutel. Zodra je instapt neemt de T-Roc al jouw persoonlijke instellingen over. S
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Voel je overal thuis
En voel je overal jezelf
Je kunt overal je eigen weg gaan in de T-Roc. Daarvoor zorgen de
innovatieve connectivity-mogelijkheden en multimedia-opties zoals het
digitaal instrumentenpaneel (Active Info Display) of de We Connect online
diensten waarmee je rijgegevens en kaartinformatie aanpast naar jouw
wensen. Maak jouw rijervaring zo persoonlijk als je kunt.
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Connectiviteit
De T-Roc zet niet alleen nieuwe normen op het gebied van design. Ook technologisch is het
met zijn vele innovaties in connectiviteit een ware grensverlegger. Dankzij de geïntegreerde
eSIM-kaart ben je onmiddellijk online en kun je meteen gebruikmaken van het veelzijdige
dienstenaanbod van We Connect¹⁾.

02

01 De 'Comfort' interface maakt ontspannen telefoneren mogelijk tijdens het
rijden. Met name praktisch is de geïntegreerde telefoonhouder die, inductief
verbonden met de buitenantenne, de mogelijkheid biedt van inductieladen. Je kunt
uiteraard handsfree bellen, je bent verzekerd van perfecte, storingsvrije ontvangst
en de bediening, via het multifunctionele display, het multifunctionele stuur of het
touchscreen van de radio, laat aan gemak niets te wensen over. MU
02 Met de We Connect app heb je via je mobiele telefoon toegang tot de T-Roc
voor eenvoudige bediening van allerlei functies – waar je op dat moment ook
bent. Het is winter en je wilt de (optionele) voorverwarming alvast programmeren
voor de volgende ochtend? Geen enkel probleem. Net zoals het afsluiten en
ontgrendelen van portieren en kofferbak.²⁾ Je kunt zelfs meldingen van het
(optionele) alarmsysteem bekijken op je smartphone.. S
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03

03 Met App-Connect³⁾ maak je achter het stuur van je T-Roc veilig en comfortabel gebruik van geselecteerde
apps op je smartphone. Dankzij de mogelijkheid van snoerloze verbinding met de navigatiesystemen 'Ready 2
Discover' en 'Discover Media' kun je bijvoorbeeld zonder enig probleem gebruikmaken van Apple CarPlay™ of
Android Auto™ van Google. Voor beide navigatiesystemen kun je App-Connect ook achteraf nog heel eenvoudig
aanschaffen en installeren via de In-Car Shop4⁾ van je auto. MU
04 De perfecte invoegstrook naar de digitale diensten van Volkswagen, directe verbinding met je auto, dat is
We Connect¹⁾. Na eenmalige aanmelding en registratie met je Volkswagen-ID ben je dankzij de geïntegreerde
Simkaart in je T-Roc volledig verbonden en maak je zonder bijkomende kosten gebruik van tal van praktische en
innovatieve online diensten en services. Bovendien is je T-Roc nu al klaar voor toekomstige upgrades.
⁴⁾ Via de In-Car Shop heb je ook na aanschaf van je T-Roc de mogelijkheid extra functies toe te voegen – zoals
bijvoorbeeld navigatie of spraakbediening. Het is allemaal achteraf nog aan te schaffen en te installeren. S

04

1)	Voor gebruik van We Connect-services heb je een Volkswagen-ID gebruikersaccount nodig en moet je je met gebruikersnaam en wachtwoord bij
We Connect aanmelden. Daarnaast moet online een apart We Connect- resp. We Connect Plus-contract met Volkswagen AG worden afgesloten.
Voor We Connect Plus heb je na overdracht van de auto 90 dagen de tijd om je voertuig op portal.volkswagen-we.com te registreren. Vervolgens
kun je voor de volledige duur van de overeengekomen gratis looptijd van de diensten gebruikmaken. Zie ook de extra informatie op de achterkant
van deze catalogus.
2)	De functie voor afsluiten & ontgrendelen op afstand heeft consequenties voor de beveiliging en is dan ook onderhevig aan identiteitscontrole via
het Volkswagen Ident-procédé waarbij je identiteit door een Volkswagen Partner of door middel van een videochat wordt gecontroleerd.
3)	App-Connect is geschikt voor drie verschillende technologieën: Apple CarPlay™, Android Auto™ en MirrorLink®. Om ongewenste afleiding te
voorkomen, kunnen tijdens het rijden alleen gecertificeerde apps worden gestart. Houd er in deze context ook rekening mee dat niet alle
apps niet voor elk van deze technologieën beschikbaar zijn en dat beschikbaarheid van de technologieën ook per land kan variëren.
Informatie over de compatibiliteit van verschillende smartphones vind je op volkswagen.de/mobiltelefon en, aanvullend voor Apple CarPlay™,
onder apple.com/de/ios/carplay, voor Android Auto™ onder android.com/intl/de_de/auto en voor MirrorLink® onder mirrorlink.com.
4)	Voor gebruik van 'We Upgrade' heb je een Volkswagen-ID gebruikersaccount nodig, een geldig We Connect-contract en je legitimatie als
hoofdgebruiker, d.w.z. documentatie van de koppeling van je gebruikersaccount aan een specifieke auto. Verder moet de auto over de relevante
voor 'We Upgrade' benodigde technische functies en hardware-voorzieningen beschikken. De hoofdgebruiker kan in de webshop of de In-Car Shop
nakijken welke functies voor een bepaalde auto beschikbaar zijn.
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Multimedia
Multimedia, daar wordt iedereen vrolijk van. Met de optionele Digital Cockpit Pro
en het 'Discover Media' navigatiesysteem arriveer je niet alleen comfortabel en veilig,
maar ook in een uitstekend humeur op je bestemming.

01 Het 'Discover Media' navigatiesysteem
overtuigt op alle fronten – met zijn 20,3 cm (8 inch)
touchscreen kleurendisplay en intuïtieve online
navigatie met verkeersbordherkenning. Met de
mobiele online diensten van We Connect¹⁾ ben je
ook onderweg perfect verbonden. En met maar
liefst zes luidsprekers, Bluetooth-verbinding voor je
telefoon en twee type C USB-interfaces is dit ook een
bijzonder compleet systeem. MU
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02 Van muziek geniet je des te meer als ook
de bas hoorbaar aanwezig is. Bij het optionele
BeatsAudioTM Soundsystem zorgen zes
luidsprekers en een subwoofer voor fantastisch
geluid met indrukwekkende bassen. De boxen
worden gevoed door een 8-kanaals versterker
met een uitgangsvermogen van maar liefst 300
watt. De centrale bedieningseenheid is je radio of
navigatiesysteem, dat je bij inschakeling begroet met
een Beats by Dr Dre-scherm. MU

02

03

04

03 De optionele Digital Cockpit Pro geeft heel
wat meer informatie dan je vroeger alleen van je
snelheidsmeter kreeg. Gedetailleerde ritgegevens
bijvoorbeeld, of een grafische weergave van je
rijassistentiesystemen. In combinatie met een
navigatiesysteem zie je de wegenkaarten op groot
formaat voor je – en dat is echt heel comfortabel
rijden. MU
04 De 'Ready 2 Discover' radio met 'Streaming
& Internet' en een royaal 20,3 cm (8 inch) TFTkleurenbeeldscherm heeft meer te bieden dan alleen
eigentijds entertainment en actuele informatie.
Met standaard DAB+ ondersteuning geniet je,
zonder internetverbinding, van perfecte, ruisvrije
ontvangst. Bovendien is „Ready 2 Discover“ volledig
voorbereid voor upgrades, waardoor bijvoorbeeld
ook uitbreiding tot een volwaardig navigatiesysteem
tot de mogelijkheden behoort. De We Upgrade
voor navigatie¹⁾ kun je desgewenst heel eenvoudig
zelf installeren via de in de auto beschikbare In-Car
Shop of via de We Connect Webshop onder shop.
volkswagen-we.com. MU

1)	Voor gebruik van We Connect-services heb je een Volkswagen-ID
gebruikersaccount nodig en moet je je met gebruikersnaam en
wachtwoord bij We Connect aanmelden. Daarnaast moet online een
apart We Connect- resp. We Connect Plus-contract met Volkswagen
AG worden afgesloten. Voor We Connect Plus heb je na overdracht
van de auto 90 dagen de tijd om je voertuig op portal.volkswagenwe.com te registreren. Vervolgens kun je voor de volledige duur van
de overeengekomen gratis looptijd van de diensten gebruikmaken.
Zie ook de extra informatie op de achterkant van deze catalogus.
Informatie over land specifieke afwijkingen kun je opvragen bij je
Volkswagen Partner.
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Volg je eigen weg
Niet de massa
Vertrouwen zit standaard in het pakket van de T-Roc. Niet in de laatste
plaats door de talloze rijassistenten. In de file of in het stadsverkeer:
in de T-Roc ben je op elke situatie voorbereid, ook als je buiten je
vertrouwde omgeving bent.
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Rijassistenten

01

01 Het optionele proactieve beveiligingssysteem voor inzittenden kan gevaarlijke situaties herkennen en
treft automatisch voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld om de werking van de airbags te optimaliseren.
Bovendien worden de veiligheidsgordels voorin in een fractie van een seconde aangespannen.1) MU
02 Autorijden is reageren op het rijgedrag van anderen. Dat vraagt om voortdurende oplettendheid. De T-Roc
is uitgerust met Adaptive Cruise Control (ACC). Met één druk op de knop zorgt het systeem ervoor (door te
remmen of te versnellen) dat de afstand tussen jou en jouw voorganger gelijk blijft en dat
je de ingestelde snelheidslimiet niet overschrijdt. ST SP
03 Eentonige stukken, versmalde rijbanen en landweggetjes – tijdens lange autoritten kan de concentratie
van de bestuurder afnemen. De T-Roc is standaard uitgerust met de rijstrookbehoudassistent (Lane Assist).
En dat kan ongevallen voorkomen. Het systeem detecteert rijstrookmarkeringen met een camera en start een
corrigerende stuurinterventie als je van de rijstrook afwijkt.1) S
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06

04

05

07

04 Met het afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) inclusief voetgangersherkenning ga je ontspannen
op weg. Herkent het systeem een kritieke situatie dan krijgt de bestuurder een waarschuwing. Als de kritieke
situatie niet verdwijnt, dan schakelt het noodremsysteem in. Dat gebeurt zelfs bij voetgangers die plotseling de
weg op stappen.1) S

06 Een auto die achter je rijdt, maar die je niet ziet in je zij- of achteruitkijkspiegel, bevindt zich in je dode hoek.
De optionele ‘dodehoek-sensor’ (Blind Spot) waarschuwt je voor voertuigen in je dode hoek, zodat je niet van
rijbaan verandert als dat niet kan. Bij het achteruitrijden monitort de parkeerassistent de achter- en zijgebieden
en waarschuwt bij obstakels.1) MU

05 De optionele parkeersensoren maken het parkeren op lastige plekken een stuk eenvoudiger. Je wordt
met geluidssignalen gewaarschuwd bij obstakels en je ziet de parkeersituatie op het scherm.1) De optionele
parkeerassistent (Park Assist) met remfunctie vindt zelfs een geschikte parkeerplaats. Het stuurt automatisch
de parkeerplaats in en rijdt er ook automatisch weer uit.1) Het enige wat jij hoeft te doen is gas geven, koppelen
en remmen. En kijken, natuurlijk. MU

07 De elektrische kofferdeksel kun je gemakkelijk openen vanaf de bestuurdersstoel. De openingshoogte kun
je instellen, voor als je bijvoorbeeld in een lage ruimte bent. Als alles is opgeborgen druk je op de knop van de
kofferdeksel en sluit hij automatisch. MU

1) Binnen de grenzen van het systeem.
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Nieuwe wegen
verkennen
Spontaniteit is geen probleem voor de T-Roc. Dankzij 4MOTION Active Control is hij ook
voorbereid op onbekend terrein. Met verschillende rijprofielen past de T-Roc zich aan
verschillende omstandigheden aan. Dus ga nieuwe uitdagingen niet uit de weg!

De T-Roc – 4MOTION, besturing en rijprofielen
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R-Line
Krachtige bumpers in carrosseriekleur, dynamisch gevormde luchtinlaten,
het ‘R-Line’ logo op de grille: één blik op de T-Roc met het R-Line pakket wordt
beantwoord met pure sportiviteit. En als je daar nog een schepje bovenop wilt
doen, kies je voor de optionele 19 inch lichtmetalen velgen ‘Suzuka’ in
'Dark Graphite' met glanzend oppervlak.

Alle uitrustingen worden aangeboden door Volkswagen R GmbH. Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.de.
De R-Line is later beschikbaar. Vraag je Volkswagen-dealer om meer informatie.
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01

01 De perfecte afsluiter van de sportieve uitstraling zijn de optionele 18 inch lichtmetalen velgen ‘Sebring’ in ‘Grey Metallic’
en 215/50 R 18-banden. MU
02 Zelfverzekerd vanuit elk perspectief. Door de in carrosseriekleur gespoten onderzijde van portieren en bumpers in sportief design
wordt hij overal opgemerkt. En het achteraanzicht wordt bepaald door opvallende details, zoals de markant gelakte bumper en de
donkerrode LED achterlichten. MU
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03 Het interieur van de T-Roc met het R-Line pakket scoort tot in het kleinste
detail. Naast het multifunctionele sportstuurwiel in leder met R-Line logo
en siernaden in kristalgrijs zorgen de vele design-extra’s voor een exclusieve
uitstraling. Waaronder de lederen schakelpookmanchet, pedalen van
aluminium, voetmatten met siernaden in kristalgrijs en het R-Line logo op het
startbeeldscherm. MU

04

04 Hoogtepunt in het R-Line pakket zijn de sport-/comfortstoelen vóór in de stof
‘Carbon Flag’. De rugleuningen in microfiber ‘San Remo’ zorgen voor opvallende
accenten en het geborduurde R-Line logo op de rugleuning van de voorstoelen
geeft een zelfverzekerde uitstraling. De hoofdsteunen, buitenzijde stoelwangen,
de middenzitplaats achterin en de middenarmsteun zijn in kunstleder. De zwarte
dakhemel maakt de unieke sfeer compleet. S

05

05 Kom binnen: de aluminium instaplijst met R-Line opschrift nodigt uit
om in te stappen. MU
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Velgen
01
02
03
04
05
06
07
08

16 inch lichtmetalen velgen ‘Chester’ ST
17 inch lichtmetalen velgen ‘Kulmbach’ SP
17 inch lichtmetalen velgen ‘Kulmbach’ Adamantium zilver
17 inch lichtmetalen velgen ‘Mayfield’ MU
18 inch lichtmetalen velgen ‘Montego Bay’ MU
18 inch lichtmetalen velgen ‘Sebring’, Volkswagen R MU
18 inch lichtmetalen velgen ‘Grange Hill’ MU
19 inch lichtmetalen velgen ‘Suzuka’, Volkswagen R MU

MU
04

06

05

07

02

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht
afwijken van de werkelijke kleuren van de velgen.
In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou
gewenste configuratie.
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Lakken en dakkleuren
01
02
03
04
05
06
07
08

Pure White unielak 0Q MU
Urano-gijs unielak 5K S
Flash-Rood unielak D8 MU
Atlantic Blue metallic lak H7 MU
Indium-grijs metallic lak X3 MU
White Silver metallic lak K8 MU
Deep Black pareleffect lak 2T MU
Kurkuma-geel metallic lak 6T MU

01

04

02

05

07

De foto's op deze pagina tonen de T-Roc Style. De T-Roc Style is standaard verkrijgbaar met het dak in
de contrasterende kleur zwart . De T-Roc Sport is standaard uitgerust met het dak in carrosseriekleur en
optioneel verkrijgbaar met de contrasterende kleur zwart.
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Bekleding

01

02

03

04

01 Stof ‘Basket’ Titan Black EL S
02 Stof ‘Tracks4’ Black Oak/Ceramique FF ST
03	Stof ‘Gem’ Titan Black/Ceramique met rode afwerking JQ SP   
04	Stof/Microvezel ‘Carbon Flag/San Remo’ voor R-Line1) Vuursteengrijs-Zwart/Vuursteengrijs OK
05 Leder ‘Vienna’ Kwartsiet/Ceramique HR MU

MU

1) Alleen beschikbaar in combinatie met het R-Line pakket.
2) D
 e afbeeldingen zijn indicatief. De inkt toont de stoelbekledingen en lakken niet zoals ze werkelijk zijn.
Stoelen staan in basisstand en het kunnen opties zijn die tegen meerprijs beschikbaar zijn.
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Alles voor jouw T-Roc
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

Bekijk alle accessoires voor jouw
T-Roc op shop.volkswagen.nl

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.
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Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl

€ 1.595

01 18 inch lichtmetalen zomerset, Sebring. De Volkswagen Sebring 18 inch lichtmetalen
velgen zijn uitgevoerd in galvano grijs en voorzien van Continental zomerbanden 215/50
R18. De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2GACON498 Z49
02 19 inch lichtmetalen zomerset, Suzuka. De Volkswagen Suzuka 19 inch lichtmetalen
velgen zijn voorzien van Continental zomerbanden 225/40 R19. De genoemde prijs is
inclusief 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 2GACON499 NQ9
03 17 inch lichtmetalen winterset, Merano. De Volkswagen Merano 17 inch
lichtmetalen winterset is voorzien van Continental winterbanden 215/55 R17.
Ook geschikt voor sneeuwkettingen.
Art.nr. 2GAC5N497 8Z8
04 18 inch lichtmetalen winterset, Sebring. De Volkswagen Sebring 18 inch
lichtmetalen winterset is voorzien van Continental winterbanden 215/50 R18.
Art.nr. 2GAC5N498 Z49

02

€ 2.095

01

03

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021.
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

€ 1.495

04

€ 2.095
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05

€ 69,95

05 Kofferbakmat rubber. Deze stevige kofferbakmat
vormt de optimale bescherming tegen vocht en vuil.
Daarnaast voorkomen de groeven dat de bagage gaat
schuiven.
Art.nr. 2GA061161
06 Sidesteps. Geef je T-Roc een unieke uitstraling
met deze functionele, kwalitatief hoogwaardige
treeplanken van geanodiseerd aluminium.
Art.nr. 2GA071691

08 Sierlijst achterklep. De achterklep van je Volkswagen krijgt met
deze sierlijst een elegante uitstraling, mede dankzij de chroomlook
afwerking. Beschermt daarnaast de rand van je achterklep.
Art.nr. 2GA071360

07

€ 89

07 All-weather mattenset. De 4-delige all-weather
mattenset beschermt je T-Roc tijdens de herfst
en wintermaanden. De matten zijn van duurzaam
materiaal gemaakt en zorgen voor een perfecte
bescherming voor uw bekleding.
Art.nr. 2GA061500 82V

06

08

€ 879

€ 119

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.
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09

€ 149

10

€ 179

11

€ 149

13

Vast
€ 819
Afneembaar
€ 919

09 Instaplijsten. De instaplijsten zorgen voor een mooie afwerking en bieden
bescherming tegen krassen en beschadigingen. Art.nr. 2GA071303
10 Instapfolie. De zwarte instapfolie zorgt voor een mooie afwerking en bieden
bescherming tegen krassen en beschadigingen. Art.nr. 2GA071310A ZMD
11 Instapverlichting. Geef jouw Volkswagen een extra luxueuze uitstraling met deze
instapverlichting. Set van 2 lampen voor voorportieren. Art.nr. 000052120F
12 Volkswagen bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox.
Inhoud 340L in matzwarte kleur. Art.nr. 000071200

12

€ 249

13 Trekhaak. Een trekhaak biedt je de mogelijkheid
tot het gebruik van een fietsendrager, aanhanger of
caravan. Voorzien van 13-polige stekkerdoos.
Vaste trekhaak art.nr. 2GA092103B
Afneembare trekhaak art.nr. 2GA092150C

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou
gewenste voertuig.
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op
de stand van zaken ten tijde van de uitgave. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Artikelnummer: 1VWBRTROC21
Uitgave: Juli 2021
Wijzigingen voorbehouden
volkswagen.nl

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

4 Jaar Garantie
De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

