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De nieuwe T-Roc
Rijker, slimmer, eigenzinniger

De T-Roc heeft een nieuw jasje - en die staat ons 

succesnummer goed. Hij is rijker. Slimmer. Eigenzinniger. 

Maar toch onmiskenbaar een SUV. Als je hier instapt, 

kom je niets tekort. Dat beloven we. De T-Roc is terug. 

En beter dan ooit.
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Highlights

Travel assist 

De T-Roc wordt ook leverbaar met Travel Assist waarmee 

het één van de weinige auto’s in zijn klasse is die gedeeltelijk 

geautomatiseerd kan rijden.

soft-touch dashboard 

De nieuwe T-Roc is nog luxer uitgerust met een 

soft touch dashboard, zowel praktisch als stijlvol.

IQ.LIGHT

Val op met de IQ.LIGHT LED Matrix koplampverlichting. 

Altijd optimaal zicht zonder anderen te verblinden.
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Onmiskenbaar 
een SUV

De nieuwe T-Roc laat elke voorbijganger omkijken. 

Niet alleen door z’n uitgesproken voorkant, lange silhouet 

met chromen frame en de coupéstijl lijnen, maar ook zeker 

door de bijzondere kleurcombinatie. De zwarte spiegels, het 

dak en de dakstijlen geven je T-Roc een contrasterende look. 

Want met maar liefst 9 verschillende lakkleuren en 

een contrasterende dakkleur maak jij je nieuwe T-Roc 

helemaal eigen.
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Op de grens van 
praktisch en comfortabel

De T-Roc is vanbinnen alles wat je van een SUV verwacht. 

Wat dacht je van ruime zitplekken, een verhoogde instap en een 

bagageruimte waarin maximaal 1.290 liter aan boodschappen, 

backpacks of verhuisdozen in past? Maar natuurlijk heeft het interieur 

ook een flinke opfrisbeurt gekregen. Neem het dashboard. 

Dat is met zacht schuim bedekt, met stijlvolle stiksels afgewerkt 

en voorzien van een opvallende streep die de breedte van je 

T-Roc benadrukt. Je handen leg je op het multifunctionele stuurwiel. 

De handigste functies van je auto bedien je zo makkelijk, snel en 

zonder dat je afgeleid raakt door een scala aan knopjes en schuifjes.
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Design
‘IQ.LIGHT’ - koplampverlichting LED Matrix

Zelfs in het donker is de nieuwe T-Roc een opvallende verschijning. 

De IQ.LIGHT LED Matrix koplampverlichting zorgt er namelijk voor 

dat jij niet te missen bent en altijd optimaal zicht hebt. Zonder andere 

weggebruikers te verblinden. Daar zorgt de Dynamische grootlichtassistent 

'Dynamic Light Assist' voor.

Interieur

Comfortabel 
navigeren 
Op het extra grote scherm van het infotainmentsysteem 
Discover Pro navigeer jij moeiteloos naar elke bestemming.
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Wielen

Lichtmetalen velgen
De nieuwe T-Roc komt met een uitgebreide keuze uit 

lichtmetalen velgen. Standaard met stijlvolle 16 inch velgen 

en uit te breiden naar sportieve 19 inch velgen. 

Kofferbak

Open je T-Roc
zonder handen 
Met Easy Open hoef je alleen maar je voet onder onder 

de achterkant van je T-Roc te bewegen en de kofferbak 

gaat vanzelf open.
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Velgen

L = standaard op Life

S = standaard op Style

R = standaard op R-Line

O = optioneel

16 inch velgen 17 inch velgen 18 inch velgen 19 inch velgen

Chester (L) Johannesburg (S) Grange Hill (O) Misano bi-color (O)

Johannesburg bi-color (O) Grange Hill zwart (O) Misano zwart (O)

Valencia (R) Portimao (O)

Navada (O)
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Digitaal comfort
Digital Cockpit

Op de hoogte 
in één oogopslag
Als je achter het stuur plaatsneemt, zie je daar de Digital 

Cockpit die alle belangrijke rij-informatie overzichtelijk 

weergeeft. En vergeet de rij-assistenten niet. Predictive 

Cruise Control zorgt dat je een vaste snelheid en afstand tot 

je voorliggers houdt. Side Assist geeft aan of je veilig van 

baan kan wisselen. En of je nu een parkeerheld bent of niet, 

parkeerassistent 'Park Assist' helpt een handje bij inparkeren. 

Maar het meest bijzondere is IQ.DRIVE Travel Assist, het 

systeem dat sturen, remmen en optrekken tot 210 km per uur 

van je overneemt. Wel je handen aan het stuur houden.
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Multifunctioneel 
is de standaard 
Met het standaard multifunctionele stuur in je T-Roc 

doe jij niets liever dan je handen op het stuur houden. 

Dit is de toekomst van autorijden
Van de soft touch knoppen tot de digitale cockpit, jouw T-Roc is van alle 

digitale gemakken voorzien.
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Travel Assist

Altijd op de juiste koers 
en met de juiste afstand 
tot andere wegebruikers
Als je voor het Assistance pakket Plus met Travel Assist1 systeem 

kiest, merkt de auto zelfstandig of je alles nog, letterlijk en 

figuurlijk, 'in de hand' hebt. Met IQ.DRIVE Travel Assist wordt 

autorijden wel heel erg comfortabel – en veilig, want op saaie 

wegen en in vermoeiende verkeersomstandigheden houdt je auto 

zelf een extra oogje in het zeil. Met name op de snelweg en op 

goed onderhouden provinciale wegen blijf je met IQ.DRIVE Travel 

Assist altijd op de juiste koers, op de juiste snelheid en op de 

juiste afstand van de auto’s die voor je rijden.

1. Onderdeel van het optionele Assistance pakket Plus
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Adaptive Cruise Control - ACC

Afstand houden en snelheidsaanpassing
De automatische afstandsregeling 'Adaptive Cruise Control' (ACC) helpt jou de ingestelde snelheid en afstand met de voorligger constant te 

houden, incombinatie met een DSG transmissie werkt het ook ideaal in fileverkeer met veel 'stop-and-go situaties. In combinatie met een optioneel 

navigatiesysteem wordt die ACC uitgebreid met functies als anticiperende snelheidsregeling en bochtenassistentie. Je wordt dan ook geholpen om je aan 

de maximumsnelheid te houden doordat het systeem de plaatselijk geldende snelheidsvoorschriften overneemt2. Bovendien kan het systeem aan de hand 

van routegegevens uit de navigatie de snelheid van de auto aanpassen in bochten, op kruisingen of afslagen en in het rotondeverkeer2.

2. Binnen de grenzen van het systeem tot max. 210 km/h.
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Parkeerassistent 'Park Assist' en inparkeerhulp

Inparkeren 
makkelijk gemaakt
De T-Roc met optionele 'Park Assist'3 parkeerassistent inclusief 

inparkeerhulp vertelt je niet alleen in het passeren of een 

parkeerplaats groot genoeg is, hij kan zichzelf ook netjes 

inparkeren. Jij bedient het gas, de koppeling en de rem en je 

houdt de omgeving in de gaten. De rest wordt voor je gedaan.

- Sensoren scannen geschikte parkeerplaatsen 

(maximumsnelheid 40 km per uur).

- Voor parallel parkeren moet de parkeerplaats minimaal zo lang 

zijn als de auto plus 80 cm manoeuvreerruimte. Bij uitparkeren 

moet er vóór en achter de auto minstens 25 cm vrij zijn.

- Parallelparkeerplaatsen moeten aan beide zijden minstens 

35 cm vrije ruimte hebben.

3. Standaard vanaf 'Life'.



Dodehoeksensor 'Side Assist'

Systematisch 
van baan wisselen
De dodehoeksensor 'Side Assist' (rijbaanassistent)4

laat via LED‘s in de buitenspiegels andere 

voertuigen zien die zich in de dode hoek bevinden 

of tot 50 meter achter je rijden. Zet je het 

knipperlicht aan om van baan te gaan wisselen, 

dan berekent het systeem aan de hand van positie 

en snelheid van auto’s in de omgeving of dat 

tot een gevaarlijke situatie zou kunnen leiden. 

Om je vervolgens, als dat zo is, met opvallende 

knipperlichten te waarschuwen.5

4. Onderdeel van het optionele Assistance pakket Plus.
5. Binnen de grenzen van het systeem. De bestuurder 

moet op elk moment bereid zijn het assistentiesysteem 
te corrigeren en blijft onder alle omstandigheden 
verantwoordelijk voor veilig en voorzichtig rijgedrag.
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Digitaal comfort

Radio & Navigatie 
Boost in innovaties
Dat de T-Roc helemaal van deze tijd is, laten de vele 

innovaties en technische snufjes wel zien. Als je instapt trekt 

het 8,0 inch infotainmentsysteem 'Ready to Discover' direct je 

aandacht. Optioneel (zie foto rechts) is de T-Roc ook verkrijgbaar 

met een 9,2 inch infotainmentsysteem navigatie 'Discover Pro'.

Hier navigeer je naar je bestemming, luister je je favoriete 

podcast en bel je met je familie. Het enige wat jij hoeft 

te doen, is je smartphone verbinden.
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Beats Sound System

Volume op 100 
Jouw favoriete nummers klinken nog 

beter met het Beats Sounds System. 

Ons High-end geluidsysteem Beats®

is uitgerust met een 8-kanaalsversterker 

met zes luidsprekers en subwoofer 

(300 Watt).
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We Connect

De T-Roc
Verbonden met je telefoon 
Bij je T-Roc krijg je ook toegang tot de We Connect app, met deze app 

heb je vanaf je telefoon of tablet altijd toegang tot de belangrijkste informatie 

over je auto. Zoals je kilometerstand en rijgegevens. Ook heel makkelijk 

is het controleren of je auto wel op slot staat en waar je geparkeerd staat. 

Na eenmalige activering en aanmelding met je Volkswagen-ID kan je eenvoudig 

en gratis van al het gemak van een groot aantal innovatieve online diensten. 

En heb je behoefte aan meer, dan kun je via We Upgrade ook achteraf altijd 

nog extra functies activeren.
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App-Connect

Haal jouw apps 
de auto in 
Met App-Connect worden gekozen apps en inhoud via de kabel 

rechtstreeks naar de display van het Infotainmentsysteem van 

jouw Volkswagen overgedragen en kunnen deze makkelijk en 

overzichtelijk door jou bediend worden (vanaf de Life kan dit zelfs 

draadloos). Zo wordt het bijzonder eenvoudig om bijvoorbeeld 

toegang te krijgen tot muziek, nieuws, kaarten of gesproken 

boeken. Volkswagen biedt drie interfaces voor het draadloos 

koppelen van smartphones met talrijke mogelijkheden: Apple 

CarPlay™, Android Auto™ van Google en MirrorLink®. Om niet te 

worden afgeleid, kunnen er tijdens de rit alleen gecertificeerde 

apps worden gestart.
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Aan de sportievelingen 
hebben we ook gedacht. 
Met de stoere R-Line features trek jij zeker weten de aandacht. 

Zo komen de bumpers in R-Line design en de dorpels in de 

carrosseriekleur en de 17 inch ‘Valencia’ velgen maken het 

echt compleet.

R-Line
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Black Style 
pakket
Geef je nieuwe T-Roc een stijlvolle finish met het optionele 

Black Style pakket. Van zwarte dakrails en grille tot velgen 

en verduisterde ramen. 
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T-Roc Cabrio

Ontdek 
ongeremde vrijheid
Haal elke dag de avonturier in jezelf naar boven met de 

T-Roc Cabrio. Moeiteloos combineert ‘ie het krachtige 

en grensverleggende karakter van een SUV met het plezier van 

een cabrio. Want zeg nou zelf: is er een groter gevoel 

van vrijheid dan rijden met de wind door je haar?
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Een panorama in 9 seconden
Met je vrienden op ontdekkingstocht op een zonnige dag? Dat vraagt om een open dak. 

Met één druk op de knop vouwt het lichtgewicht dak automatisch in. Binnen 9 seconden 

heb je 360° ononderbroken zicht.
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Combineer 
looks met ruimte
Natuurlijk trek jij de aandacht met een open dak. 

Maar ook de rest van de T-Roc Cabrio mag er zijn. 

Z’n moderne look wordt afgemaakt met robuuste 

SUV-details, zoals een brede grille en LED-koplampverlichting. 

Binnenin de T-Roc Cabrio trekken we deze details door, 

met een hypermodern dashboard en futuristische 

touch-knoppen. En een cabrio mag dan wel compact zijn, 

met een kofferbak waarin maar liefst 6 weekendtassen 

passen is ‘ie allesbehalve klein te noemen.

De nieuwe T-Roc Cabrio 
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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 € 1.819

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 € 2.119

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 € 1.595

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 € 2.095

01

03

02

04

Accessoires

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl

http://shop.volkswagen.nl
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05 0605 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 € 69,95

06 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 de bekleding.

Art.nr. 2GA061500 82V € 89

07 Allesdragers.
De ideale basis voor het meenemen van extra bagage. 

Art.nr 2GA071151 € 249

08 Volkswagen bagagebox. 
Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox. Inhoud 340L 

in matzwarte kleur. 

Art.nr. 000071200 € 269

07/08

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl

http://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 druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

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.

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

http://volkswagen.nl
https://www.volkswagen.nl/service/infotainment/mobiele-diensten/connectiviteit/we-connect



