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Cenik T-Roc Cabriolet

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija     Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana



Modeli

T-Roc Cabriolet

Modeli z bencinskim motorjem:

Style R-Line

MPC *€ MPC *€

1.0 TSI 85 (115) 6-st. ročni 123 AC73AXC2 28.080

1.5 TSI ACT 110 (150) 6-st. ročni 125 AC7*KBC2 29.359 33.725

1.5 TSI ACT avt 110 (150) 7-st. DSG 127 AC7*KEC2 30.965 35.252

KodaIzvedba
Emisija

CO2

Moč

kW (KM)
Menjalnik

*MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost); # = vozilo oz. oprema še 

ni ali ni več dobavljiva; skupna poraba:5,8-5,4 l/100 km; dodatne opombe so na zadnji strani



Dodatna oprema

Oprema Koda MPC *€

Akcijski paketi/Posebni paketi

zimski paket

- ogrevanje pralnih šob spredaj

- ogrevanje sprednjih sedežev

- indikator nivoja tekočine za pranje  stekel

WW1 o o 365

Infotainment  

App Connect (brezžični)                 

- WLAN povezava v vozilu za tablični računalnik/iPad z aplikacijo VW Media  Control   

- sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon multimedijske naprave

(brezžična povezava velja le za Apple Carplay)

9WJ o o 212

zvočni sistem Beats

- 8 kanalni digitalni ojačevalec

- skupna izhodna moč 300W

9VG o o 488

Komfortna in funkcijska oprema

aktivni informacijski zaslon 9S0 o s 488

električno poklopni zunanji ogledali

- pomik sovoznikovega ogledala pri vzvratni vožnji proti tlem
6YD o s 173

Keyless Access

- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila

- zagon motorja preko posebne tipke

4I3 o o 373

LED žarometi

- dinamično uravnavani LED žarometi
PXA o s 1.053

električno nastavljiva ledvena opora 7P1 o s 285

usnjeno oblazinjenje Vienna

- ogrevana sprednja sedeža        

- športna sedeža spredaj                                          

- poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža

- sredinski del in stranice sedežev v usnju Vienna

- ledvena opora za sprednja sedeža                       

WL1 o 2.249

…, za R-Line WL3 o 2.051

ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila

- daljinski upravljalec

- možnost nastavitev vklopa preko ure

- ogrevanje sprednjih sedežev

WW2 o 1.551

komfortna telefonija z brezžičnim polnjenjem telefona

- induktivna povezava z zunanjo anteno

- brezžično induktivno polnjenje telefona

9IJ o o  453

sprednji meglenki

- sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih žarometov
8WH o s 151

prestavni tipki za upravljanje avtomatskega menjalnika 1XX o  67

ogrevanje volana

(samo v kombinaciji z zimskim paketom ali usnjenim oblazinjenjem)
2ZW o 129

ogrevanje volana in prestavni tipki za upravljanje avtomatskega menjalnika 2ZD o  201

…, za R-Line 2ZD o  164

vlečna kljuka 1D2 o o 733

Varnostni in asistenčni sistemi

alarmna naprava

- hupa z lastnim napajanjem

- nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko

WD1 o o  335

asistenca Park Assist in Rear View

- kamera za vzvratno vožnjo

- parkirna asistenca za samodejno parkiranje

PP2 o 1.001

…, za R-Line PP2 o 412
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o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema

Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema

Oprema Koda MPC *€S
ty

le

R
-L

in
e

LED paket

- sprednji LED žarometi z LED dnevnimi lučmi

- Blind spot senzor s funkcijo odparkiranja

- zunanji ogledali električno poklopni

PF5 o s 1.974

..., za vozila z DSG menjalnikom dodatno z:

- asistenca za zastoje

- Emergency Assist

PF6 o s 1.828

proaktivni sistem za zaščito potnikov PreCrash

- prednapetje sprednjih varnostnih pasov v primeru nevarnosti nesreče

- avtomatsko zapiranje stranskih stekel v primeru nevarnosti nesreče

7W2 o o 158

Izgled

univerzalna barva laka: čista bela o o 217

univerzalna barva laka: kaktusovo zelena o o b

kovinska ali biserna barva o o 562

kovinska barva: kurkuma rumena, kraljevo rdeča o o 703

dekorativni elementi za armaturno ploščo, sredinsko konzolo in vratne obloge spredaj

…, v kurkumino rumeni barvi 5MC o o b

…, v ravensko modri barvi 5ML o o b

…, v silver silk barvi 5MB s o b

…, v shadow steel barvi PD1 o s b

Podvozje

izbira voznega profila PDA o s 177

dinamično uravnavanje podvozja

- izbira voznega profila

- podvozje znižano za približno 15 mm

- progresivno krmiljenje

PDD o 1.283

…, R-Line o 1.015

Platišča in pnevmatike

platišča Montego Bay

- 4 aluminijasta platišča 7 J x 18

- pnevmatike 215/50 R 18

PJA o 464

…, za R-Line o 626

platišča Sebring

- 4 aluminijasta platišča 7 J x 18

- pnevmatike 215/50 R 18

PI1 o  573

…, za R-Line o 730

platišča Suzuka

- 4 aluminijasta platišča 8 J x 19

- pnevmatike 225/40 R 19

PI2 o 1.039

…, za R-Line o 1.195

platišča San Marino

- 4 aluminijasta platišča 8 J x 19

- pnevmatike 225/40 R 19

PI3 o 1.195

celoletne pnevmatike

- pnevmatike 215/55 R 17
Q45 o o 197

zasilno rezervno kolo

- variabilno dno prtljažnika
PRC o o 76

Jamstvo

podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. leto $I5 o o 342

podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. in 6. leto $I6 o o 683

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema

Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



V tabeli so navedeni razponi razreda energetske učinkovitosti goriva, razreda oprijema na mokri podlagi 

in razreda zunanjega kotalnega hrupa glede na različno velikost pnevmatik za navedeni model vozila. 

Letne pnevmatike za model Volkswagen T-Roc

Naročilo pnevmatik z drugačno specifikacijo ni možno. 

Pregled simbolov na emisijski nalepki

Razred energetske učinkovitosti goriva - ustrezne pnevmatike vam pomagajo varčevati z gorivom.

Razred oprijema na mokri podlagi - krajša zavorna pot zvišuje vašo varnost.

Razred zunanjega kotalnega hrupa - tišje pnevmatike izboljšajo vaše udobje pri vožnji

in pomagajo znižati emisije hrupa v okolje.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju

kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam

prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Skupna poraba goriva: 5,8 - 5,4 l/100 km. Emisija CO2: 132 - 123 g/km.

Več informacij o porabi goriva je na voljo v brošuri "Tehnični podatki in oprema" in v priročniku o varčni porabi

goriva, ki je brezplačno na voljo na internetni strani www.volkswagen.si

 

  

Klasifikacija parametrov pnevmatik 

Velikost pnevmatik

Razred energetske 

učinkovitosti goriva

Razred oprijema 

na mokri podlagi

Razred zunanjega 

kotalnega hrupa



Za našo kakovost jamčimo!
- 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov 

  in garancijskim listom

- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000

- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. in 6. leto z omejitvijo kilometrov do 200.000, proti doplačilu

- 3-letno jamstvo za lak, 

- 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,

- 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen 

- 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen.

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.

V Sloveniji imate na voljo kar 34 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Brezplačno jamstvo mobilnosti – Asistenca Volkswagen
Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenemu serviserju Volkswagen vam jamstvo mobilnosti brezplačno podaljšamo do 

naslednjega pregleda. Tako lahko jamstvo mobilnosti velja celotno življenjsko dobo vozila. V okviru jamstva mobilnosti Vam 

priznamo ASISTENCO Volkswagen, ki vključuje naslednje brezplačne storitve: 

- pomoč na cesti,

- vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa Volkswagen. Če samo popravilo traja 

  dlje kot tri ure ste upravičeni do brezplačnega nadomestnega vozila do največ 3 dni.

- V primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotovimo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega 

  servisa Volkswagen, kjer vam bodo vozilo popravljali. Storitev velja na področju Slovenije. 

Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko: 

080 19 18 (ali iz tujine: +386 1 582 51 02).

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje – vse na enem mestu

V sodelovanju z družbo Porsche Kredit in Leasing vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi 

pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in 

številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko 

financiranja prilagojeno Vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov 

boste prejeli odgovor. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja: 

- Volkswagen kreditKlasik, 

- Volkswagen kreditPlus, 

- Volkswagen operativni leasing, 

- Volkswagen finančni leasing in 

- Volkswagen finančni leasing Plus.

- Podjetjem priporočamo tudi upravljanje voznega parka. 

Internet:

www.volkswagen.si

www.porscheleasing.si

Izdaja: 03.02.2020; Št.: 2020/02

Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Opombe:

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne
kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. * Oprema trenutno še ni dobavljiva. Podrobne
informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih
podatkih in cenah.


