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Forte por dentro 
e por fora.
Por vezes, um caráter forte revela-se logo à primeira vista. Com o T-Roc, basta um olhar. A dianteira, 

com os faróis de nevoeiro e luz de curva estática redonda, irradia autoconfiança. No T-Roc Sport 

alguns elementos opcionais, como, o tejadilho, o pilar A e as capas dos espelhos retrovisores 

exteriores pintados em preto ou vermelho, fazem contraste com a cor da carroçaria. Além disso, 

qualquer pormenor revela que este SUV tem coragem para desbravar novos caminhos. 

Equipamento de série S Série no T-Roc Sport SP Série no T-Roc Style ST Equipamento opcional O

01 100% desportivo, 100% impressionante: os dinâmicos farolins traseiros confe-
rem à traseira do T-Roc uma imagem imponente. O modelo T-Roc Sport, com fa-
rolins traseiros em vermelho escuro, apresenta-se com um visual especialmente 
autoconfiante. Os farolins traseiros estão equipados com LED economizadores de 
longa duração, que contribuem para uma boa visibilidade, de dia e de noite. SP
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A autoconfiança 
vem de dentro.
Sentado ao volante do T-Roc Sport, vai perceber de imediato: há bons motivos para a sua 

imagem imponente. Equipado com iluminação ambiente, o T-Roc Sport mostra o seu lado 

desportivo e elegante. Além disso, o seu generoso espaço é bastante sedutor, bem como as 

inúmeras opções de conectividade e sistemas de assistência. Mais conforto e mais segurança 

também são dois dos pontos mais fortes do caráter do T-Roc.

01 | 02 O habitáculo (imagem não contratual) do T-Roc Sport apresenta-se des-
portivo e elegante. Oferece-lhe uma atmosfera agradável, facilitando também a 
orientação no escuro. Os bancos desportivos Confort para condutor e passageiro, 
com estofos “Gem” em preto/Ceramique, proporcionam um bom apoio lateral e 
apoiam a zona lombar, graças ao apoio integrado da zona lombar, de regulação 
manual, que se encontra disponível como opção. SP
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Linhas que marcam.
O agradável pilar C é um dos elementos estruturais a destacar: um friso brilhante cromado 

realça a metade coupé, a longa linha do tejadilho do automóvel. Se estiver num T-Roc Style, 

pode contar com um olhar extra dos mais curiosos. É você quem escolhe a cor do tejadilho, 

do pilar A e das capas dos espelhos retrovisores exteriores do seu T-Roc Style. 

01 As brilhantes jantes de liga leve de 17" “Mayfield” não só conferem ao T-Roc Style uma imagem marcante, 
como também lhe dão espaço para seguir o seu gosto. Na verdade, pode escolher uma das quatro cores dispo-
níveis para as jantes. Juntamente com a pintura bicolor tem inúmeras possibilidades, para decorar o seu T-Roc 
Style a seu gosto. O

Equipamento de série S Série no T-Roc Sport SP Série no T-Roc Style ST Equipamento opcional O
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Só se adapta, 
quando você quiser.
O interior do T-Roc Style é uma extensão rigorosa do seu exterior: 

com individualidade até ao mais pequeno pormenor. Permita-se 

alguma criatividade e deixe que o seu T-Roc Style siga apenas uma 

coisa: o seu gosto pessoal.

01–03 Escolha a cor do tablier – a guarnição de design no painel de instrumen-
tos: castanho Black Oak metalizado, azul Ravenna metalizado ou laranja Energetic 
metalizado. Também pode escolher a sua cor favorita nas decorações das secções 
laterais e na guarnição da consola central. Para realçar esta decoração, alguns 
componentes da faixa central foram concebidos na cor que escolheu. O

04 Sente-se nos confortáveis bancos Confort com os estofos bicolores especiais 
“Tracks 4”, com costura em amarelo Kurkuma. Telefone descontraidamente en-
quanto conduz, ou oiça a sua música preferida a partir do seu smartphone – com o 
sistema de Infotainment “Discover Media”. A iluminação ambiente em branco, 
com frisos decorativos iluminados, luz de leitura à frente e atrás, bem como ilumi-
nação da zona dos pés, criam uma atmosfera bastante especial nas viagens à 
noite. Além disso, o volante e o manípulo da alavanca de velocidades do T-Roc 
Style estão revestidos em couro de alta qualidade, e apresentam um toque 
bastante agradável. O

Equipamento de série S Série no T-Roc Sport SP Série no T-Roc Style ST Equipamento opcional O
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02 A música é muito mais envolvente quando se sentem os graves. O sistema de som “beats” opcional, com 
seis altifalantes e um subwoofer, oferecem-lhe um som fantástico e graves impressionantes. Os altifalantes 
são alimentados por um amplificador de 8 canais com 300 watts de potência. A unidade central do sistema é o 
rádio ou o sistema de navegação que, ao ligar, lhe dá as boas vindas com um ecrã inicial “beats”. O

03 O Active Info Display digital, disponível como opção, pode mostrar-lhe mais do que o habitual velocímetro: 
por exemplo, dados pormenorizados sobre a condução ou uma apresentação gráfica dos seus sistemas de 
assistência ao condutor. Em conjunto com um sistema de navegação, pode ampliar o mapa à sua frente – um 
mimo que irá apreciar. O

04 Com o interface para telemóvel opcional “Confort”, com função de carga indutiva, pode carregar conforta-
velmente o seu telemóvel sem fios. Além disso, tem à sua disposição uma ligação de carregamento de dados 
USB no porta-luvas para, por exemplo, poder carregar um Tablet. E, graças à ligação sem fios à antena exterior, 
fazer chamadas telefónicas no seu T-Roc é particularmente confortável – com uma qualidade de voz de topo 
de gama. Não só soa bem, como é extraordinariamente prático. O

T-Roc - Multimédia 
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01 O sistema de navegação “Discover Media” está 
equipado com um ecrã tátil a cores de 20,3 cm (8"). 
Pode, ainda, contar com seis altifalantes, receção 
rádio FM, leitor de CD, que reproduz música a partir 
de ficheiros com o formato MP3, AAC e WMA, duas 
ranhuras para cartões SD, um interface USB e um 
interface para telefone, via Bluetooth. SP ST O

Multimédia, que encanta. Com o Active Info Display opcional e o sistema de navegação “Discover Media”, chegará 

bem e devidamente entretido ao seu destino. Carregue o seu telefone, comodamente enquanto conduz, com o 

inovador interface para telefone “Confort”. E seduza os ouvidos mais exigentes com o potente sistema de som 

“beats”. 

Multimédia

Equipamento de série S Série no T-Roc Sport SP Série no T-Roc Style ST Equipamento opcional O
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07 O sistema auxiliar de estacionamento opcional facilita o estacionamento em lugares de má visibilidade. 
Dentro dos limites do sistema, este assistente pode avisá-lo da existência de obstáculos, através de sinais so-
noros e visuais. O “Park Assist”, com função de travagem, até o pode ajudar a encontrar um lugar de estaciona-
mento adequado. Nesta situação, o sistema assume, dentro dos limites do sistema, a direção do seu T-Roc, 
para o estacionar em lugares longitudinais e perpendiculares à faixa de rodagem e para o ajudar a sair deles. 
O condutor só terá de controlar os pedais do acelerador, embraiagem e travão. O

05 Se se aproximar um automóvel por trás, e que não seja visível pelos espelhos retrovisores laterais, nem 
pelo espelho retrovisor interior, significa que esse automóvel se encontra no ângulo morto. O sensor opcional 
“Blind Spot” pode, dentro dos limites do sistema, chamar a sua atenção para a existência de um automóvel a 
circular na sua zona de ângulo morto, para que não mude de faixa. Ao sair de um lugar de estacionamento de 
marcha-atrás, o respetivo assistente de saída do lugar de estacionamento monitoriza as zonas por de trás e ao 
lado do seu automóvel, e avisa-o da existência do trânsito em circulação. O

06 Com o sistema de monitorização do trânsito circundante “Front Assist”, com deteção de peões, pode 
viajar mais relaxado. O “Front Assist” avisa o condutor, caso detete uma situação de condução crítica, dentro 
dos limites do sistema. Se a situação crítica não for minorada, o sistema desencadeia automaticamente uma 
operação de travagem. Também os peões, que surjam repentinamente na faixa de rodagem, estão mais bem 
protegidos desta forma. S

04 O sistema de proteção proativa dos passageiros, disponível como opção, pode detetar situações de peri-
go, dentro dos limites do sistema, e desencadear automaticamente a realização das medidas necessárias para, 
por exemplo, otimizar a ação dos airbags. Além disso, os pré-tensores dos cintos de segurança dianteiros são 
esticados mais firmemente, em frações de segundos. O

T-Roc - Sistemas de ajuda à condução
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Sistemas de ajuda à condução
Uma imagem triunfante é mais simples, se tivermos a noção da nossa grandeza. Os inovadores 

sistemas de navegação do seu T-Roc contribuem um pouco para essa grandeza. A sua viagem 

é mais agradável. E a sua imagem perfeita. 

03 Estradas monótonas, faixas que convergem umas nas outras e estradas 
estreitas – em viagens longas, a concentração do condutor pode diminuir. Ainda 
bem, que o T-Roc vem equipado de série com o assistente de aviso de saída da 
faixa de rodagem “Lane Assist”. Este assistente pode contribuir para evitar aci-
dentes. Dentro dos seus limites, o sistema regista as marcas da faixa de rodagem 
com a ajuda de uma câmara, e inicia uma intervenção corretiva no volante, se o 
automóvel se estiver a desviar da sua faixa de rodagem. S

02 O T-Roc com “Traffic Jam Assist” segue o automóvel da frente, até uma velo-
cidade de 60 km/h, e controla automaticamente o acelerador e os travões, dentro 
dos limites do sistema. E também mantém o automóvel na faixa de rodagem. Em 
caso de emergência, o assistente opcional “Emergency Assist” pode assumir par-
cialmente a direção do automóvel e, se o condutor não virar, não travar ou não 
acelerar, o T-Roc controla o automóvel até à imobilização. O

01 A base pode mudar, mas o seu prazer de condução não: Se optar pelo T-Roc com 
tração 4MOTION, pode ativar os perfis de condução para várias situações de condu-
ção – graças ao 4MOTION Active Control. Nesta função, pode escolher entre as op-
ções neve, Offroad e Offroad Individual. Pode controlar o sistema confortavelmente 
através de um interruptor com função rotativa / pressão. No modo adicional Onroad, 
pode optar, por exemplo, entre o económico modo Eco ou o modo dinâmico Sport. O

Equipamento de série S Série no T-Roc Sport SP Série no T-Roc Style ST Equipamento opcional O
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Motores

T-Roc - Motores

Motor a gasolina 1.0 (115 cv) TSI

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual: 6 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 6,1–6,0/4,6–4,5/5,2–5,1
caixa velocidades DSG: –
ciclo urbano/extra urbano/combinado –
Emissões de CO₂-combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: 118–116
caixa velocidades DSG: –

1) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem estão 
incluídos na proposta. Servem apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível e as emissões 
de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível proporcionado pelo veículo, são também influenciados pela 
condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e acessórios (componentes de 
montagem peças, etc.) podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e – e influenciar, 
juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores de consumo e de desempenho. As indicações sobre consumos de combustível e 
emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos pneus e dos equipamentos opcionais selecionados. 
Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor: para mais informações sobre o consumo de combustível oficial e as 
emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o “Manual de consumos de combustível e emissões de CO₂ de veícu-
los ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda.

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais. Todas as indicações sobre equipamentos e caracterís-
ticas técnicas referem-se ao mercado alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu Concessionário 
Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país. 
Reservado o direito a alterações.

DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® e TSI® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros 
países. O facto de um símbolo neste documento não estar assinalado com ® não significa que este símbolo não seja uma marca registada e/ou que 
este símbolo possa ser utilizado sem a autorização escrita prévia da Volkswagen AG. 

A partir de 01.09.2017 alguns automóveis novos serão homologados segundo o procedimento de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos 
ligeiros (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), que consiste num novo método de ensaio mais realista, para a medição do consumo 
de combustível e das emissões de CO₂.

A partir de 01.09.2018 o WLTP irá substituir o ciclo de condução europeu normalizado (NEFZ), o método de ensaio atual. Devido às condições de 
ensaio mais realistas, os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ medidos por este método de ensaio mais realista, serão mais 
elevados do que os valores medidos com o método NEFZ. Encontrará mais informações online em www.volkswagen.de/wltp ou junto do seu Con-
cessionário Volkswagen.
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12 branco Pure pintura lisa 0Q
13 preto pintura lisa A1
14 vermelho Flash pintura lisa D8
15 castanho Black Oak pintura metalizada P0

T-Roc - Cores exteriores e tejadilho
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Cores exteriores e tejadilho

01 branco Pure pintura lisa 0Q O

02 cinza Urano pintura lisa 5K S

03 vermelho Flash pintura lisa D8 O

04 laranja Energetic pintura metalizada 4M O

05 azul Ravenna pintura metalizada 5Z O

06 amarelo Kurkuma pintura metalizada 6T O

07 azul Atlantic pintura metalizada H7 O

08 prata White pintura metalizada K8 O

09 castanho Black Oak pintura metalizada P0 O

 10 cinza Indium pintura metalizada X3 O

 1 1 preto Deep pintura nacarada 2T O

As imagens desta página ilustram o T-Roc Style. O T-Roc Style está disponível em opção com tejadilho nas 
cores de contraste branco Pure, preto, vermelho Flash ou castanho Black Oak. O T-Roc Sport está disponível 
de série com o tejadilho na cor da carroçaria e, como opção, com a cor de contraste preto ou vermelho Flash.

Equipamento de série S Série no T-Roc Sport SP Série no T-Roc Style ST Equipamento opcional O
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21T-Roc - Jantes
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01 jantes em aço de 16" S

02 jantes de liga leve de 16" “Chester” ST

03 jantes de liga leve de 17" “Kulmbach” SP

04 jantes de liga leve de 17" “Kulmbach” O 

05 jantes de liga leve de 17" “Mayfield” O 

06 jantes de liga leve de 17" “Mayfield” O 

07 jantes de liga leve de 17" “Mayfield” O

08 jantes de liga leve de 17" “Mayfield” O 

09 jantes de liga leve de 18" “Montego Bay” O

 10 jantes de liga leve de 18" “Grange Hill” O

 1 1 jantes de liga leve de 18" “Grange Hill” O

 12 jantes de liga leve de 18" “Sebring” O

 13 jantes de liga leve de 19" “Suzuka” O

Jantes

Equipamento de série S Série no T-Roc Sport SP Série no T-Roc Style ST Equipamento opcional O
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23T-Roc - Estofos
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Estofos

0 1 Estofos “Basket” preto EL S

02 Estofos “Tracks 4” Black Oak/Ceramique FF ST

03 Estofos “Tracks 4” amarelo Kurkuma GJ ST

04 Estofos “Tracks 4” azul Ravenna GK ST

05 Estofos “Tracks 4” laranja Energetic GL ST

06 Estofos “Gem” preto/Ceramique FJ SP

07 Estofos em couro “Vienna” Quarzit/Ceramique HR O

08 Estofos em couro “Vienna” laranja Navel/Quarzit HY O

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel pelo que 
as amostras reproduzidas de pinturas exteriores e estofos servem apenas 
como referência, e podem não ser tão bonitos como o são na realidade. 
As figuras ilustram a forma de banco básica dos modelos e podem diver-
gir de uma variante superior que tenha, eventualmente selecionado.

Equipamento de série S Série no T-Roc Sport SP Série no T-Roc Style ST Equipamento opcional O
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O seu Concessionário Volkswagen

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais. 
Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas referem-se ao mercado 
alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu Com-
cessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país. 
Reservado o direito a alterações. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® e TSI® são marcas regista-
das da Volkswagen AG e de outras empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros 
países. O facto de um símbolo neste documento não estar assinalado com ® não pode signi-
ficar que este símbolo não seja uma marca registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado 
sem a autorização escrita prévia da Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e valori-
zação de veículos em fim de vida. Assim, todos os veículos Volkswagen são ecológicos e 
podem ser devolvidos gratuitamente, desde que cumpram as disposições legais. Para mais 
informações, contacte o seu Concessionário Volkswagen.
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