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TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
ACT Aktyvaus cilindrų valdymo technologija
4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
SCR Selektyvioji katalizinė redukcija – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
OPF Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
BM „BlueMotion“ technologija su ekonomiško riedėjimo laisvąja eiga sistema
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:
- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 
 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
- Kainininkas išleistas 20.12.2021. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Benzininiai varikliai

Dyzeliniai varikliai

Kainos
T-Roc

Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR su PVM

1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 LIFE Greitai bus prieinama
1.5 TSI OPF 6MAN 110 / 150 LIFE 27 300
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 LIFE 29 194
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Style 31 645
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 R-Line 31 489
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 Style 35 648
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 R-Line 35 491
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 221 / 300 R 43 930

Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR su PVM

2.0 TDI SCR 6MAN 110 / 150 Life 30 372
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Life 32 292
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Style 34 745
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 R-Line 34 587
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 Style 36 909
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 R-Line 36 753
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Išorės įranga    
Lengvojo lydinio ratlankiai „Chester“ 6,5J x 16,  ●    

215/60 R16 padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Johannesburg“ 7J x 17  ●   

su pratekintu paviršiumi, 215/55 R17 padangos 

su mažu pasipriešinimu riedėjimui

Lengvojo lydinio ratlankiai „Valencia“ 7J x 17,    ●  

„Galvano Gray“ spalvos, 215/55 R17 padangos  

su mažu pasipriešinimu riedėjimui

Lengvojo lydinio ratlankiai „Jerez“ 7J x 18, juodos spalvos, 215/50 R18 padangos    ● 

Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos ● ● ● ●

Priekiniai šviesos diodų žibintai ●  ● 

Priekiniai šviesos diodų žibintai „Plus“  ●  ●

Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ ● ● ● ●

Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas ●  ● 

Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas  ●  ●

Tamsiai raudoni galiniai šviesos diodų žibintai ● ● ● ●

Pasukimo šviesos ir šviesos blogoms oro sąlygoms  ●  ●

Pasirinkta stogo spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ● ● ● 

Nudažyti išorinių veidrodžių korpusai    ●

Bazinė įranga
T-Roc

R-Line RLife Style

www.volkswagen.lt
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Juodos spalvos stogo bėgeliai ●   

Anoduoti sidabrinės spalvos stogo bėgeliai  ● ● ●

Kėbulo spalvos bamperiai su chromuotais elementais ●   

Kėbulo spalvos bamperiai, radiatoriaus grotelės su chromuota apdaila  ●  

„R-Line“ dizaino bamperiai   ● 

„R“ dizaino bamperiai    ●

  

   

Vidaus įranga    
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Life“ ●   

Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“  ●  

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „R-Line“, vidinė sėdynių apmušalų šonų pusė iš sintetinės vilnos „ArtVelours“   ● 

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „R“, vidinė sėdynių apmušalų šonų pusė iš sintetinės vilnos „ArtVelours“    ●

Komfortiškos priekinės sėdynės ●   

Sportinės priekinės sėdynės  ● ● ●

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas ● ● ● ●

Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas ● ● ● ●

Dekoratyviniai intarpai „Pewter Matte“ ●   

Dekoratyviniai intarpai „Deep Iron Gray“  ●  

Dekoratyviniai intarpai „Lava Stone Black“   ● ●

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas ●   

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe ● ●  

Oda aptrauktas sportinis daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais ir pavarų perjungimo galimybe   ● ●

Bazinė įranga
T-Roc

R-Line RLife Style
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Juodos spalvos lubų apmušalas   ● ●

Priekinis vidurinis porankis ● ● ● ●

Stalčius po priekinio keleivio sėdyne ● ● ● ●

Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su viduriniu porankiu ● ● ● ●

Nustatomo aukščio nuimamos bagažo skyriaus grindys ● ● ● ●

Visiškai nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas ● ● ● 

Nenulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas    ●

Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ● ● ● ●

Pedalai iš pašiaušto nerūdijančio plieno   ● ●

Priekinių durų apsauginės slenksčių juostos su „R-Line“ logotipais   ● 

Priekinių durų apsauginės slenksčių juostos su „R“ logotipais    ●

Baltos spalvos aplinką sudarančio interjero apšvietimo juostos  ● ● 

Mėlynos spalvos aplinką sudarantis interjero apšvietimas    ●

2 skaitymo šviestuvai priekyje ●   

2 šviesos diodų skaitymo šviestuvai priekyje ir 2 gale  ● ● ●

Kojų srities apšvietimas  ● ● ●

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale ● ● ● ● 

Bazinė įranga
T-Roc

R-Line RLife Style
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Saugumo įranga    
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas ● ● ● ●

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ● ● ● ●

Nuovargio atpažinimo sistema ● ● ● ●

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ● ● ● ●

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, įskaitant šonines oro pagalves priekyje ● ● ● ●

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su automatine avarinio stabdymo funkcija ● ● ● ●

Pėsčiųjų atpažinimo sistema ● ● ● ●

Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“ ● ● ● ●

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema ● ● ● ●

Antrinių susidūrimų išvengimo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija) ● ● ● ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ ● ● ● ●

ISOFIX tvirtinimo taškai (2 vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai vientisoje galinėje sėdynėje) ● ● ● ●

Elektromechaninis stovėjimo stabdys su „Auto Hold“ funkcija ● ● ● ●

Slėgio padangose kontrolės sistema ● ● ● ●

Įrankių komplektas ir domkratas ● ● ● ●

Važiavimo nuokalne asistentas (tik „4Motion“ modeliams)    ●

    

Bazinė įranga
T-Roc

R-Line RLife Style
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Funkcionalumas ir kita įranga    
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ● ●

Šviesą sugeriantis šoninių langų gale ir galinio lango stiklas ● ● ● ●

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija ● ● ● ●

Galinio vaizdo kamera ●   

Oro kondicionierius   ● 

Elektrinis oro šildytuvas ● ●  

Oro kondicionierius „Climatronic“ su 2 zonų klimatizavimu ir antialerginiu filtru ● ●  ●

Šildomos priekinės sėdynės ● ● ● ●

Automatinis atstumo reguliavimas ACC, įskaitant greičio ribotuvą ●   

Automatinis atstumo reguliavimas ACC ● ● ● ●

modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su „Stop & Go“ funkcija    

„Park Assist“ sistema su parkavimo atstumo kontrole ● ● ● ●

Važiavimo profilio pasirinkimas  ● ● ●

Lietaus sensorius ● ● ● ●

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ● ● ● 

Kintamo perdavimo skaičiaus vairavimo sistema    ●

Bazinė įranga
T-Roc

R-Line RLife Style
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Bazinė įranga
T-Roc

Skaitmeninis ekranas „Digital Cockpit“, 20,3 cm dydžio daugiaspalvis ekranas su skirtingais informaciniais profiliais ●  ● 

Skaitmeninis ekranas „Digital Cockpit Pro“, 26 cm dydžio daugiaspalvis ekranas su skirtingais informaciniais profiliais  ●  ●

Radijo sistema „Composition Colour“ ●    

 - 16,5 cm jutiklinis ekranas    

Radijo sistema „Ready 2 Discover“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą  ● ● ● 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas     

 - 6 garsiakalbiai     

 - „App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“     

 - Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: navigacijos funkcija „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą    

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ paslaugoms ● ● ● ●

2 garsiakalbiai priekyje ●   

2 USB-C jungtys priekyje, 2 USB-C įkrovimo lizdai vidurinės konsolės gale ● ● ● ●

„Bluetooth“ mobiliojo telefono sąsaja ● ● ● ●

„App Connect“ ●   

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+ ● ● ● ●

„Start-Stop“ sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ● ● ●

  

   

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) ● ● ● ●

Automobilio literatūra ● ● ● ●

    

R-Line RLife Style
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Papildoma įranga
T-Roc

Ratlankiai ir padangos
Lengvojo lydinio ratlankiai „Johannesburg“ R17 PJC ○    610 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17       

 - 215/55 R17 padangos       

Lengvojo lydinio ratlankiai „Grange Hill“ R18, „Sterling silver“ spalvos PJE ○    1065 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18       

 - 215/50 R18 padangos   ○   437 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Grange Hill“ R18, juodos spalvos PJF ○    1065 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18       

 - 215/50 R18 padangos   ○   437 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Missano“ R19 PJI  ○   997 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19       

 - 225/40 R19 padangos    ○  894 

Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Missano“ R19, juodos spalvos PJJ  ○   997 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19       

 - 225/40 R19 padangos    ○  894 

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineStyleLifeKodas R

www.volkswagen.lt
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Papildoma įranga
T-Roc

Lengvojo lydinio ratlankiai „Portiamo“ R18 PJG  ○   437 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18       

 - 215/50 R18 padangos       

Lengvojo lydinio ratlankiai „Johannesburg“ 7J x 17 PJD  ○   0 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17       

 - 215/55 R17 padangos       

Lengvojo lydinio ratlankiai „Nevada“ 7J x 18 PJH   ○  437 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18       

 - 215/50 R18 padangos       

Lengvojo lydinio ratlankiai „Estoril“ 8J x 19 PJK    ○ 762 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19       

 - 235/40 R19 padangos      

Lengvojo lydinio ratlankiai „Pretoria“ 8J x 19, Volkswagen R, „Dark Graphite“ spalvos PJL    ○ 762 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19       

 - 235/40 R19 padangos      

Vietą ir svorį taupantis atsarginis ratas PRA ○ ○ ○ ○ 76

      

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineStyleLifeKodas R
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Papildoma įranga
T-Roc

Saugumo įranga

Apšvietimas

„IQ.DRIVE“ paketas WFH ○ ○ ○ ○ 840 

 - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“       

 - Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“       

 - Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“       

 Life tik su RBB, RBD      

      

Priekiniai šviesos diodų žibintai PXB ○ ●  ● 917 

 - Priekiniai šviesos diodų žibintai „Plus“ su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis       

 - Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas       

 - Pasukimo šviesos ir šviesos blogoms oro sąlygoms      

„IQ.LIGHT“ – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai PXC  ○  ○ 731 

 - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų       

 - Praplėstas priekinių matricinių šviesos diodų žibintų tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“       

 - „IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis       

 - Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis      

„IQ.LIGHT“ – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai PXC   ○  1648 

 - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų       

 - Praplėstas priekinių matricinių šviesos diodų žibintų tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“       

 - „IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis       

 - Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis       

 - Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas      

      

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineStyleLifeKodas R

Vairai
Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas 2FM ○    126

Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe 2FT ○ ○   227

Oda aptrauktas sportinis šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais ir pavarų perjungimo galimybe 2PT   ○ ● 126

      

www.volkswagen.lt
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Papildoma įranga
T-Roc

Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos
Radijo sistema „Ready 2 Discover“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą RBB ○    409 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas       

 - 6 garsiakalbiai       

 - „App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“       

 - Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: navigacijos funkcija „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą      

Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą RBD ○    972 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas       

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas   ○ ○ ○ 563 

 - 6 garsiakalbiai       

 - „App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“      

Navigacijos sistema „Discover Pro“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą RCB  ○ ○ ○ 1608 

 - 23,3 cm jutiklinis ekranas       

 - Valdymas žodinėmis komandomis       

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas       

 - 6 garsiakalbiai       

 - „App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“      

6 garsiakalbiai 8RL ○ ● ● ● 113

Garso sistema „beats“ 9VG ○ ○ ○ ○ 466 

 - 8 kanalų skaitmeninis stiprintuvas       

 - 6 garsiakalbiai       

 - Žemųjų dažnių kolonėlė       

 - Bendroji išvesties galia 300 W       

 Life tik su RBB, RBD      

Skaitmeninis ekranas „Digital Cockpit Pro“, 26 cm dydžio daugiaspalvis ekranas su skirtingais informaciniais profiliais 9S0 ○ ● ○ ● 374 

 Life tik su RBB, RBD      

      

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineStyleLifeKodas R
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Papildoma įranga
T-Roc

Paruošimai mobiliajam telefonui

Klimatizavimo įranga

Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyviu įkrovimu 9IJ ○ ○ ○ ○ 431 

 Life tik su RBB, RBD      

      

Elektra valdomas panoraminis stoglangis 3FU  ○ ○ ○ 1146

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu WW2  ○   1474

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu WW2   ○  1837 

 - Oro kondicionierius „Climatronic“ su 2 zonų automatiniu klimatizavimu      

      

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineStyleLifeKodas R
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Papildoma įranga
T-Roc

Interjero apdaila ir sėdynės
Dekoratyviniai intarpai „Lapiz Blue Matte“ prietaisų panelyje ir durų apmušaluose 5TV    ○ 116

Sėdynių komforto paketas PB1  ○   229 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“       

 - Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas       

 - „ergoActive“ vairuotojo sėdynė su išilgine kryptimi nustatoma šlaunų atrama    ○  381 

 - Reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos, reguliavimas elektra ir masažo funkcija vairuotojo pusėje      

„Premium“ sportinės priekinės sėdynės PB2   ○  280 

 - Sportinės priekinės sėdynės       

 - Nenulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas      

Odos paketas „Vienna“ WL1  ○   2197 

 - Sėdynių intarpai ir šonų apmušalai iš odos „Vienna“       

 - Vairuotojo sėdynės nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Priekinio keleivio sėdynės aukščio reguliavimas       

 - Reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos, reguliavimas elektra vairuotojo pusėje      

Odos paketas „Nappa“ / „Carbon Style“ WL2    ○ 2437 

 - Priekinių sėdynių ir šoninių galinių sėdynių intarpai iš „Nappa“ odos, „Carbon Style“ oda aptrauktos vidinės sėdynių šonų pusės       

 - Vairuotojo sėdynės nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Priekinio keleivio sėdynės aukščio reguliavimas       

 - Reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos, reguliavimas elektra vairuotojo pusėje      

Odos paketas „Nappa Carbon“ WL3   ○  2588 

 - Priekinių sėdynių ir šoninių galinių sėdynių intarpai iš „Nappa“ odos, „Carbon Style“ oda aptrauktos vidinės sėdynių šonų pusės       

 - Šildomos išskirtinės sportinės priekinės sėdynės       

 - Nenulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas       

 - Vairuotojo sėdynės nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Priekinio keleivio sėdynės aukščio reguliavimas       

 - Reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos, reguliavimas elektra vairuotojo pusėje      

      

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineStyleLifeKodas R

www.volkswagen.lt
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Papildoma įranga
T-Roc

Funkcionalumas ir kita įranga
Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ 4F2 ○ ○ ○ ○ 363 

 Life tik su RBB, RBD      

„Easy Open & Close“ paketas PE2  ○ ○ ○ 577 

 - Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“       

 - Sensorinis bagažo skyriaus dangčio atidarymas ir uždarymas      

Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys PAV ○ ○ ○ ○ 722

Galinio vaizdo kamera KA1 ● ○ ○ ○ 276

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 ● ○ ○ ○ 0

Versija rūkantiesiems 9JD ○ ○ ○ ○ 28

R „Performance“ Akrapovic dujų išmetimo sistema 0P8    ○ 3542

Dizaino paketas „Black Style“ WBP  ○ ○ ○ 382 

 - „Grange Hill“ 7J x 18, juodos spalvos ratlankiai, 215/50 R18 padangos       

 - Juodos spalvos stogo bėgeliai       

 - Dekoratyviniai intarpai „Lava Stone Black“ prietaisų panelyje, vidurinėje konsolėje ir priekinių durų apmušaluose       

 - Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai       

 - Juodos spalvos lubų apmušalas       

 - Juodos spalvos galinių durų galiniai statramsčiai      

      

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineStyleLifeKodas R

www.volkswagen.lt
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Papildoma įranga
T-Roc

Važiuoklė

Garantija

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC) PDD  ○ ○  1065 

 - Važiavimo profilio pasirinkimas     ○ 972 

  - Kintamo perdavimo skaičiaus vairavimo sistema      

Sportinė važiuoklė PDS  ○ ○  466 

 - Maždaug 5 mm didesnė prošvaisa       

 - Kintamo perdavimo skaičiaus vairavimo sistema       

 - Važiavimo profilio pasirinkimas      

      

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ ○ ○ 497

      

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineStyleLifeKodas R

www.volkswagen.lt
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Kėbulo spalvų pasiūla
T-Roc

 
6U6U 
„Ascot Gray“

 
P8P8
„Kings Red“  
metallic

Z3Z3
„Petroleum“  
metallic
Ne „R“ modeliui

X3X3
„Indium grey“ 
metallic

5Z5Z
„Ravenna Blue“ 
metallic
Ne „R-Line“ ir „R“ 
modeliams

 
0Q0Q
„Pure White“  
Tik „R“ modeliui

 
0Q0Q
„Pure White“ 

2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

L9L9
„Lapiz Blue“  
metallic
Tik „R-Line“ ir „R“ 
modeliams

K2K2
„Pyrit Silver“  
metallic

Kėbulo spalva    „Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva    

0 €

710 €

567 €567 €

567 €0 € 215 €

567 €

710 €

567 €

www.volkswagen.lt
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Kėbulo spalvų pasiūla
T-Roc

 
0Q2T
„Pure White“ / Black

K22T
„Pyret Silver“ 
metallic / Black
Tik „Style“ modeliui

P82T
„Kings Red“  
metallic / Black

5Z2T
„Ravenna Blue“ 
metallic / Black
Tik „Style“ modeliui
Ne „R-Line“ ir „R“ 
modeliams

6U2T
„Ascot grey“ / Black

Z32T
„Petroleum“ 
metallic / Black
Tik „Style“ modeliui
Ne „R“ modeliui

X32T
„Indium Gray“ 
metallic / Black

K22T
„Pyret Silver“ 
metallic / Black

2T0Q
„Deep Black“ 
Perl. metallic / 
„Pure White“ 
Tik „Style“ modeliui

K20Q
„Pyret Silver“ 
metallic / 
„Pure White“
Tik „Style“ modeliui

2TX3
Deep Black Perl. 
metallic /  
„Indium grey“
Tik „Style“ modeliui

0Q2T
„Pure White“ / Black 
Tik „Style“ modeliui

Z32T
„Petroleum“  
metallic / Black

P82T
„Kings Red“ 
metallic / Black
Tik „Style“ modeliui

X32T
„Indium Gray“ 
metallic / Black
Tik „Style“ modeliui

L92T
„Lapiz Blue“  
metallic / Black
Tik „R-Line“ ir „R“ 
modeliams

X30Q
„Indium grey“ 
metallic /  
„Pure White“
Tik „Style“ modeliui

0QX3
„Pure White“ / 
„Indium grey“
Tik „Style“ modeliui

6U2T
„Ascot grey“ / Black 
Tik „Style“ modeliui

5Z2T
„Ravenna Blue“ 
metallic / Black

Dvispalvis eksterjeras    

681 € 567 €1 176 €

567 €

466 €

567 €

1 033 € 1 033 €

567 € 567 € 567 €

215 €

1 033 €

710 € 567 €

1 176 € 567 € 215 €

0 €

1 033 €

www.volkswagen.lt
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