
Yeni T-Roc



Her detayıyla 
güven aşılıyor. 
Yeni T-Roc’un keskinleştirilmiş dış tasarımı ve dış donanım 

detaylarında yapılan değişikliklerle güçlü karakterini gözler 

önüne seriyor. Ön ve arka kısımda yenilenen ışık tasarımları ise 

fazlasıyla etkileyici görünümünü ön plana çıkarıyor. Yeni 

T-Roc’un tüm donanım seviyelerinde sunulan LED farlar,

LED gündüz sürüş farları, koyu kırmızı LED stop lambalar; 

yüksek teknolojik özellikleriyle size her an güven verir.  

Style ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan 

IQ.LIGHT imzalı LED Plus farlar, daha güçlü bir ön aydınlatma 

sağlar. İsteğe bağlı olarak sunulan IQ.LIGHT LED Matrix farlar; 

radyatör ızgarasında LED aydınlatma şeridine sahip yenilikçi

IQ.LIGHT teknolojisi, LED dinamik sinyal özelliğine sahip

LED stop lambaları ve dinamik uzun far asistanı özellikleri ile 

birlikte sunulur.
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Seçim size kalmış, 
konforlu veya sportif.
Yeni T-Roc’unuzda keyifli yolculuklara hangi koltuklarda çıkmak istediğinize siz 

karar verirsiniz. Yeni T-Roc'ta konfor isteyenlere konfor, sportiflik arayanlara ise 

spor seçenekler mevcut. Yeni T-Roc’un Style donanım seviyesinden itibaren isteğe 

bağlı olarak sunulan ArtVelours döşemeye sahip ergoActive koltukları, masaj 

işlevine sahip elektrikli bel desteği ile donatılmıştır. Bu özellik sayesinde işe gidip 

gelirken bile sağlıklı yaşam egzersizlerinden mahrum kalmazsınız.

01 İsteğe bağlı olarak sunulan ergoActive koltuklar, sırtınızdaki 
gerginliği alarak yüksek oturma konforu ve rahatlama imkânı sunar 
ve boyunuza göre kolayca ayarlanabilir. Siz de arkanıza yaslanır ve 
yolculuğun keyfini çıkarırsınız.

02 İsteğe bağlı olarak sunulan ergoActive koltukları Yeni T-Roc'unda 
konfor arayanlara öneriyoruz. Sportif ruhlular içinse R logolu spor 
Nappa deri koltuklar (02 nolu görsel) veya R logolu premium spor 
koltuklar R-Line donanım seviyesinde isteğe bağlı olarak sunulur.
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Daha fazla
dijitalleşmenin
zamanı.
Tüm donanım seviyelerinde standart olarak 

sunulan dijital gösterge paneli sistemi sayesinde 

Yeni T-Roc’unuzda keyifli sürüşler sizi bekliyor. 

Daha da dijitalleşen bilgi ve eğlence sistemleri ve 

dijital gösterge panelleri her şeyi gözünüzün 

önüne serer.

03

03 Yeni T-Roc’ta standart olarak sunulan 
dijital kokpit, ihtiyacınız olan tüm 
bilgileri çekici grafiklerle 8" boyutundaki 
dokunmatik ekranında gösterir.



04

05

06

06 Sürüş sırasında ses, telefon veya sürüş destek sistemleri gibi işlevlere dilerseniz 
çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi üzerinden dijital gösterge panelini kumanda 
ederek kolayca erişebilirsiniz.

05 İsteğe bağlı olarak sunulan Beats 
by Dre’nin 300 Watt’lık 6 adet hoparlör 
ve 1 adet subwoofer içeren etkileyici 
kalitedeki ses sistemi ile müziğin keyfine 
varabilirsiniz.

04 Style donanım seviyesinden 
itibaren konfigüre edilebilen 10,25" 
büyüklüğündeki dijital gösterge paneli ile 
isteğe bağlı olarak sunulan 9,2" ekranlı 
“Discover Pro” radyo navigasyon sistemi, 
navigasyon haritası gibi ilave ekranlar için 
çok çeşitli seçenekler sunar.
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IQ.LIGHT ile daha iyi görüş, 
üst düzey güvenlik. 
T-Roc’ta Style donanım seviyesinden itibaren isteğe bağlı olarak sunulan IQ.LIGHT LED Matrix 

farlar gündüz, gece veya kötü havalarda daha iyi görüş sağlar. İsteğe bağlı olarak sunulan dinamik 

uzun far asistani, virajlı yolları tahmine dayalı olarak aydınlatmaya yardımcı olurken uzun farlar 

aktifken bile kimseyi rahatsız etmez.



01

02

01-02  Yüksek teknolojili aydınlatma sisteminin özel LED ışık hüzmeleri, sürüş 

durumuna bağlı olarak spesifik etkinleştirme ve devre dışı bırakma sayesinde 

daha iyi ışık dağılımı sağlar. Bu sadece sizin değil, aynı zamanda diğer sürücülerin 

güvenliğini de artırır.
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01  Yeni T-Roc'un Black Style 
tasarım paketinde iç donanımda 
siyah renk tavan kaplaması, krom 
detaylı ayna, cam ve far kontrol 
düğmeler ile “Lava Stone Black” 
siyah dekor ögeler yer alır.



Black Style
tasarımda artırılmış 
siyah detaylar 
Yeni T-Roc’un Style ve R-Line donanım seviyelerinde özenle 

vurgulanan siyah ögelerle sportif görünüm daha da güçlendirilir. 

İsteğe bağlı olarak sunulan Black Style tasarım paketi; siyah 

tavan rayları, siyah yan aynaları, C sütununda karbon görünümlü 

yapışkan folyo kaplamaları, karartılmış arka ve arka yan camları, 

radyatör ızgarası ile yan marşpiyelerdeki siyah detayları, siyah 

görünümlü egzoz çıkışlarını, 18" Grange Hill siyah alüminyum 

alaşımlı jantları içerir.

Sayfadaki görsellerde yer alan jantlar isteğe bağlı olarak sunulan 19" Misano alüminyum 

alaşımlı jantlardır.

01
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Easy Open/Close ile 
başlangıçları da bitişleri de 
konforlu yolculuklara çıkın.
Yeni T-Roc’un bagaj kapağını ayağınızla açabileceğinizi biliyor muydunuz? İsteğe bağlı 

olarak sunulan kolay açılır kapanır bagaj kapağı “Easy Open/Close” sayesinde elleriniz 

doluyken Yeni T-Roc'un bagaj bölmesini arka tamponun alt orta kısmına doğru 

yapacağınız küçük bir ayak hareketinizle kolayca açıp kapatabilirsiniz. Böylece ağır 

bagajlarınızı yere bırakıp anahtarınızı aramak zorunda kalmazsınız. Yeni T-Roc'unuz 

bunun gibi yenilikçi teknolojileriyle her gün hayatınızı kolaylaştırır.
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IQ.DRIVE ile
daha rahat ve
güvenli yolculuklar. 
Volkswagen’in tüm akıllı sürüş destek sistemlerini tek bir çatı 

altında ifade eden IQ.DRIVE*, birçok destek sistemi ve 

teknolojisini Yeni T-Roc ile konforlu ve güvenli yolculuklara 

çıkmanız için bir araya getirir. 01

02

01 Yeni T-Roc'ta isteğe bağlı olarak sunulan yaya algılama özelliği bulunan
ön bölge asistanı “Front Assist” yayaların ve diğer araçların neden olduğu 
kritik durumlar hakkında sizi uyarabilir ve hatta acil durumlarda otomatik olarak 
frenleme yapabilir. O

02 İsteğe bağlı olarak sunulan yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist” 
sayesinde Yeni T-Roc'unuzda monoton ve yorucu sürüş koşullarından üst düzey 
bir sürüş konforuna geçiş yapabilirsiniz. “Travel Assist” özellikle otoban ve 
çok şeritli yollarda şerit takip asistanı “Lane Assist” özelliği ile sizin için şerit 
takibi, adaptif hız sabitleyici “ACC” özelliği ile de hız takibi yapabilir. Bu özellik 
sayesinde sıkışık ve yoğun trafik koşullarında ve dur-kalk trafikte stresten uzak 
ve keyifli bir sürüş yaparsınız. Ayrıca “Travel Assist“ özelliği ile birlikte sunulan 
acil durum asistanı “Emergency Assist”, olası kazaları önlemek için sürücünün 
direksiyona müdahele edemediği durumlarda (bilincini yitirme, ciddi bir 
rahatsızlık geçirme vb. durumlarda) acil tıbbi durum moduna geçer, sürücüyü 
uyarmaya ve onu yeniden hareketlendirmeye çalışır. Eğer başaramazsa sistem 
aracı sınırlar dâhilinde kontrollü bir şekilde durdurur ve böylece olası kazaların 
önüne geçebilir. O

*IQ.DRIVE sürüş asistan sistemleri sistemin izin verdiği ölçüde çalışmaktadır.
Gerektiği durumlarda sürüş asistan sistemini devre dışı bırakmak ve aracı güvenli 
kullanmak sürücünün sorumluluğundadır.



03

0504

03 İsteğe bağlı olarak sunulan şerit değiştirme asistanı
“Side Assist” kör noktanızda başka araçlar olup olmadığını veya
arkadan yaklaşan araç olup olmadığını size bildirmek için dikiz 
aynalarında yer alan LED göstergeyi kullanır. Şerit değişimi 
için sinyal verirseniz sistem bunun tehlikeli olup olmadığını 
hesaplamak için konumu, hızı kullanır ve gerekirse yanıp sönerek 
sizi bu konuda uyarır.  O

04 İsteğe bağlı olarak sunulan proaktif yolcu koruma sistemi 
“Proactive Passenger Protection” çarpışma olasılığı gibi kritik 
durumlarda sizi koruyabilir. Kaza yaşanma ihtimalinin artması 
durumunda pencereleri ve panoramik açılır cam tavanı otomatik 
olarak kapatır ve ön emniyet kemerlerini gerebilir. Her ne kadar 
bu gibi durumların oluşma ihtimalinden bahsetmek bile insanı 
ürkütse de sistemin güvenliğimiz için aldığı önlemleri bilmek çok 
rahatlatıcı.  O

05 Yeni T-Roc'ta standart olarak sunulan park asistanı “Park 
Assist” özelliği, park yerinin yanından geçerken yalnızca yeterince 
geniş olup olmadığını söylemekle kalmaz aynı zamanda sizin için 
Yeni T-Roc'unuzu park eder. Siz sadece fren ve gaz pedalına basın, 
park asistanı gerisini sizin yerinize halleder.  S
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Dekor seçenekleri ve 
koltuk döşemeleri

01 Dekor “Pewter Matt” LF

02 Dekor “Deep Iron Grey” ST

03 Dekor “Lava Stone Black” R

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 

01 02

Life Donanım LF    Style Donanım ST    R-Line Donanım R    Opsiyonel Donanım O



01 0302 04

05

07

06

01 Kumaş koltuk döşemesi Titan siyahı/Seramik FJ LF

02 Kumaş koltuk döşemesi “ArtVelours” Titan Siyahı/Antrasit FX ST

03 Kumaş koltuk döşemesi “ArtVelours” Soul/Çakmak Taşı Grisi OC R

04 Deri koltuk döşemesi “Vienna” Platinyum Gri/Siyah LE O

05 Kumaş koltuk döşemesi “ArtVelours” Titan Siyahı/Antrasit OD O

06 Kumaş koltuk döşemesi “Top-Sport, ArtVelours” Soul/Çakmak Taşı Grisi OC O

07 Deri koltuk döşemesi “Nappa” Titan Siyahı EM O
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Renk ve
jant seçenekleri

Ascot Gri opak 6U S

Petrol Mavisi metalik Z3 O

**Yarış Mavi metalik L9 O

Saf Beyaz opak 0Q  S

Pirit Gümüş metalik K2 O

İndiyum Gri metalik X3 O

Derin Siyah metalik 2T O

Mercan Kırmızı metalik P8  O

*Ravenna Mavi metalik 5Z O

Standart renk S    Life Donanım LF    Style Donanım EL    R-Line Donanım R    Black Style Paketi BL  Opsiyonel Donanım O

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 

*Ravenna Mavisi rengi R-Line donanım seviyesinde sunulmamaktadır.

**Yarış mavisi rengi sadece R-Line donanım seviyesinde sunulmaktadır.  



01 16" “Chester” alüminyum alaşımlı jant  LF

02 17" “Johannesburg” alüminyum alaşımlı jant  ST  O

03 17" “Johannesburg” siyah alüminyum alaşımlı jant  O

04 17" “Valencia” alüminyum alaşımlı jant  R

05 18" “Nevada” alüminyum alaşımlı jant  O

06 18" “Grange Hill” alüminyum alaşımlı jant  O

07 18" “Grange Hill” siyah alüminyum alaşımlı jant “Black Style”  BL

08 18" “Portimao” alüminyum alaşımlı jant  O

09 19" “Misano” alüminyum alaşımlı jant  O

10 19" “Misano” siyah alüminyum alaşımlı jant  O

04

07 08

09

05 06

01 02 03

10

Jantlar aynı araç üzerinde örnek olarak gösterilmiştir, model donanım seviyelerine göre aradığınız jantın bulunma durumu değişiklik gösterebilir.
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VOLKSWAGEN YENİ T-ROC 1,5 lt TSI 150 PS DSG

Motor tipi 4 silindir benzinli motor

Motor hacmi, lt/cm3 1,5/1498

Maks. güç, kW (PS) dv/dk 110 (150)/5000

Maks. tork, Nm dv/dk 250/1500-3500

Karışım sistemi Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon

Vites kutusu 7 ileri DSG

BOYUTLAR

Uzunluk, mm 4236-4251

Genişlik, mm 1819

Yükseklik, mm 1584

Aks mesafesi, mm 2590

İz genişliği, ön/arka, mm 1538-1549/1531-1541

Yakıt tankı, lt 50

Bagaj kapasitesi, lt 445

Boş ağırlık, kg 1353

HIZLANMALAR

0-100 km/s sn 8,6

Maks. hız, km/s 205

YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km ((AT) 715/2007)*
Şehir içi 6,7-7,3

Şehir dışı 4,3-5,3

Genel 5,2-6,0

CO2 emisyonu, g/km 119-138

Teknik özellikler

*Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir. Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler, araç sürme alışkanlığı ve
teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir.



VOLKSWAGEN YENİ T-ROC

1,5 lt TSI 150 PS
Life

1,5 lt TSI 150 PS
Style

1,5 lt TSI 150 PS
R-Line

İç donanım
Asimetrik katlanabilen arka koltuklar S S S
“Life” kumaş koltuk döşemesi S - -
“ArtVelours” kumaş koltuk döşemesi - S -
“ArtVelours” kumaş R-Line koltuk döşemesi - - S
“Pewter Matte” iç dekor S - -
“Deep Iron Grey” iç dekor - S -
“Lava Stone Black” iç dekor - - S
Kapı içi deri döşemeler - S S
Ambiyans aydınlatması - S S
Önde ayak bölgesi aydınlatması - S S
Paslanmaz çelik pedallar - - S
R-Line logolu marşpiyel kaplamaları - - S
Çok fonksiyonlu deri direksiyon ve vites topuzu S S -
Çok fonksiyonlu, dokunmatik, spor deri direksiyon ve vites topuzu - - S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları - - S
Işıklı makyaj aynaları S S S
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü S S S
Arka kol desteği ve bagaja ulaşma bölümü S S S
Önde ve arkada çift okuma lambası S - -
Önde ve arkada çift LED okuma lambası - S S
Işıklı torpido gözü S S S
Isıtmalı ön koltuklar - S S
“Composition Media” bilgi ve eğlence sistemi (Türkçe dil seçenekli, 
8" renkli dokunmatik ekran) S S S

Bluetooth'lu mobil bağlantı arayüzü S S S
App-Connect S S S
Önde ve arkada çift USB girişi S S S
6 adet hoparlör S S S

Donanım özellikleri
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VOLKSWAGEN YENİ T-ROC

1,5 lt TSI 150 PS
Life

1,5 lt TSI 150 PS
Style

1,5 lt TSI 150 PS
R-Line

Dış donanım
6,5J x 16 “Chester” alüminyum alaşımlı jantlar, 215/60 R16 lastikler S - -
7J x 17 “Johannesburg” alüminyum alaşımlı jantlar, 215/55 R17 lastikler - S -
7J x 17 “Valencia” alüminyum alaşımlı jantlar, 215/55 R17 lastikler - - S
Yer tasarruflu stepne S S S
Karartılmış arka ve arka yan camlar - S S
Elektrikli, katlanabilir, ısıtmalı yan aynalar S S S
“Welcome Light” yan aynalarda dış ambiyans aydınlatması S S S
Isıtmalı ön cam yıkama suyu nozülleri - S S
Gövde rengi yan aynalar ve kapı kolları S S S
Ön sis farları ve statik viraj aydınlatması - S S
Radyatör ızgarasında dekoratif krom çıtalar S S S
Egzoz formunda ilave krom çıtalar - - S
Yan camlarda krom çıtalar S S S
Panoramik cam tavan - - S
Siyah tavan rayları S - -
Gümüş tavan rayları - S S
LED farlar ve LED gündüz sürüş farları S - -
LED Plus farlar ve LED gündüz sürüş farları - S S
Koyu kırmızı LED stop lambaları S S S
Arka sis farı S S S
Konfor
8" dijital gösterge paneli “Digital Cockpit” S - -
10,25" dijital gösterge paneli “Digital Cockpit Pro” - S S
Elektro-mekanik park freni ve “Auto Hold“ S S S
Eve geliş, evden çıkış fonksiyonu “Coming Home, Leaving Home” S S S
Anahtarsız giriş ve çalıştırma S S S
Far yükseklik ayarı S - -
Otomatik far yükseklik ayarı - S S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası S S S
Çift bölgeli dokunmatik klima “Climatronic” S S S

Donanım özellikleri



VOLKSWAGEN YENİ T-ROC

1,5 lt TSI 150 PS
Life

1,5 lt TSI 150 PS
Style

1,5 lt TSI 150 PS
R-Line

Arka klima havalandırma kanalları S S S
Otomatik yanan kısa farlar S S S
“Comfort” ön koltuklar S - -
“Sports Comfort” ön koltuklar - S S
Ön koltuklarda manuel bel desteği S S S
Katlanabilir ön yolcu koltuğu S S S
Park mesafe sensörleri (ön, arka) S S S
Park asistanı S S S
Geri görüş kamerası - S S
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S S
Yağmur sensörü S S S
Güvenlik
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S S S
Elektronik Motor Çekiş Kontrolü (MSR) S S S
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) S S S
Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) S S S
Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDL) S S S
Dinamik Direksiyon Önerisi (DSR) S S S
İkincil Çarpışma Freni “Multi Collision Brake” S S S
Manevra frenleme fonksiyonu S S S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S S
Piroteknik ön emniyet kemerleri S S S
Arkada 3 adet 3 noktalı emniyet kemeri S S S
Disk frenler (ön, arka) S S S
Ön ve arka emniyet kemerleri için görsel ve sesli uyarı S S S
Hıza duyarlı elektro-mekanik servo direksiyon S S S
Lastik basınç göstergesi S S S
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, ön yolcu hava yastığını devre dışı 
bırakma özelliği S S S

Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları S S S
Perde hava yastıkları S S S
Yorgunluk Tespit Sistemi “Fatigue Detection” S S S
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Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Tel: (0262) 676 90 90
www.vw.com.tr

Bu katalog 2022 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm 
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (08.03.2022) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da 
numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış 
olup Türkiye’de sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, 
ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen 
Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 

Yeni T-Roc

instagram.com/vwturkiyefacebook.com/vwturkiye youtube.com/vwturkiye

Volkswagen dünyasını
daha yakından
tanımak için
tek yapmanız
gereken QR kodu
taratmak.


