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Noliktavas piedāvājums
Īpašais modelis 

T-Roc 

Bāzes aprīkojums

- Vieglmetāla diski „Chester“ 6.5J x 16
- Melni jumta reliņi
- Ādas apdares multifunkcionāla stūre
- Braukšanas joslu uzturēšanas 

asistents „Lane Assist“ 
- Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma 

„Front Assist“, avārijas bremzēšana pilsētā

- Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli
- Gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ 

ar 2-zonu temperatūras kontroli
- Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) 

ar „Stop & Go“ funkciju
- Stāvvietā novietošanas sensori 

priekšā un aizmugurē

Īpašā modeļa papildaprīkojums iekļauts akcijas cenā

„Style Comfort“ pakete:
• Radio „Ready 2 Discover“ ar 20.3 cm skārienekrānu 
• Ziemas pakete ar priekšējo sēdekļu apsildi 
• Bezatslēgas piekļuves un dzinēja 

startēšanas sistēma „Keyless Access“ 
• Atpakaļskata kamera 
• LED priekšējie lukturi 

- App Connect funkcija ar 
App-Connect Wireless

- Elektriska bagāžas nodalījuma vāka 
atvēršana un aizvēršana

- Mazizmēra rezerves ritenis
- Metāliska virsbūves krāsa

“Volkswagen Leasing” piedāvā operatīvā līzinga finansējumu sadarbībā ar SIA “Citadele Leasing”. Aprēķins veikts, iegādājoties automašīnu 
par speciālo cenu 27 063.00 EUR operatīvajā līzingā ar 15% iemaksu uz 60 mēnešiem ar 43% atlikušo vērtību un 90 000 km limitu, 
procentu likme 2,10%+EURIBOR (3 mēn.), administrēšanas maksa 1,5%. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt.

30 452 €
Cena EUR ar PVN

3 389 €
Ieguvums EUR ar PVN

221 €
Mēneša maksājums no

Akcijas cena €

27 063 €

Izvēlies savu auto

1.5 TSI 110 kW / 150 Zs DSG-7 Style

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 3
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TSI – Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs
TDI – Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs
ACT – Aktīvā Cilindru atslēgšanas sistēma
4Motion – 4Motion pilnpiedziņa
SCR – Selektīvā katalītiskā redukcija – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma
OPF – Benzīnmotora kvēpu filtrs – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma
BM – BlueMotion tehnoloģija ar eco-coasting sistēmu
DSG – Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba
MAN – Manuālā pārnesumkārba 

Jūsu ievērībai: 
- Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 
- Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. 
- Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu.
- Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas un CO2 nodoklis.
- Šī cenu lapa ir izdota 06.05.2021., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

Benzīna dzinēji

Cenas
T-Roc 

Dīzeļa dzinējs
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Dzinējs Transmisija Jauda kW /ZS Līnija Cena EUR ar PVN Akcijas cena EUR ar PVN Ieguvums EUR ar PVN

1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 Advanced 20 895 18 451 2 444
1.5 TSI OPF 6MAN 110 / 150 Style 25 965 24 741 1 224
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Advanced 25 440 22 784 2 656
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Style 27 910 26 593 1 317
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Sport 30 765 29 315 1 450
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 Sport 35 282 33 617 1 665
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 221 / 300 R 45 351 43 209 2 142

Dzinējs Transmisija Jauda kW /ZS Līnija Cena EUR ar PVN Akcijas cena EUR ar PVN Ieguvums EUR ar PVN

2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Style 30 606 29 161 1 445
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 Sport 35 921 34 226 1 695

http://www.volkswagen.lv


Vislielākā apvidus auto izvēle savā klasē

Iepazīt T-Cross

T-Cross
Mazs pilsētas

krosovers

T-Roc
Sportisks pilsētas
krosovers-kupeja

Iepazīt T-Roc

Touareg
Premium klases

apvidus auto

Iepazīt Touareg

    

Jaunais Tiguan
Vēl uzlabotāks
un inovatīvāks

Iepazīt jauno Tiguan

https://volkswagenbaltic.eu/lv/t-cross-pdf
https://volkswagenbaltic.eu/lv/t-roc-pdf
https://volkswagenbaltic.eu/lv/tiguan-pdf
https://volkswagenbaltic.eu/lv/touareg-pdf


Volkswagen īpašie piedāvājumi
T-Roc 

1 955 € 2 213 € 1 963 €
Cena EUR ar PVN Cena EUR ar PVN Cena EUR ar PVN

Radio „Ready 2 Discover“ (RBB) 

ar 20.3 cm skārienekrānu

Priekšējais elkoņbalsts (PAL)

Adaptīvā kruīza kontrole  (PF1/ PF2)

Multifunkcionāla ādas apdares stūre  (PU2)

Stāvvietā novietošanas sensori  (7X2) 

priekšā un aizmugurē  

Ziemas pakete ar priekšējo sēdekļu apsildi (WW1)

Radio „Ready 2 Discover“ (RBB) 

ar 20.3 cm skārienekrānu

Ziemas pakete ar priekšējo  (WW1)  

sēdekļu apsildi  

Bezatslēgas piekļuves un dzinēja  (4F2) 

startēšanas sistēma „Keyless Access“ 

Atpakaļskata kamera  (KA1)

LED priekšējie lukturi  (PXA)

Navigācijas sistēma „Discover Media“  (RBD)

Mobilā telefona interfeiss „Comfort“  (9IJ) 

ar bezvadu uzlādes funkciju

Bezatslēgas piekļuves  (4F2) 

un dzinēja startēšanas 

 sistēma „Keyless Access“ 

Atpakaļskata kamera  (KA1)

Elektriska bagāžas nodalījuma  (4E7) 

vāka atvēršana un aizvēršana

„T-Roc Comfort“ pakete „Style Comfort“ pakete „Sport Comfort“ pakete
Advance 

W10 
Style 
W11 

Sport  
W12 

1 485 € 1 678 € 1 473 €
Akcijas cena  € Akcijas cena  € Akcijas cena  €

Ietaupiet līdz

-25%

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 6
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Aprīkojuma pakas R-Line
T-Roc 

„R“ dizaina bamperi 

bamperi un durvju apakšējā daļa automašīnas krāsā

„R-Line“ logotipi priekšā un sānos

sēdekļi ar „Carbon Flag“ auduma apdari un mikroflīša iekšmalām „ArtVelours“

ādas apdares multifunkcionāla sporta stūre  

ar ātrumu pārslēgšanas vadību (ja DSG) un „R-Line“ logotipu

melns griestu apšuvums

nerūsējošā tērauda pedāļu uzlikas

alumīnija sliekšņu uzlikas priekšā ar „R-Line“ logotipu

tekstila paklāji priekšā un aizmugurē

 tikai ar PSF un PI1 vai PI2

 nav pieejams ar WW0

R-Line pakete

2 088 €

1 179 €

Cena EUR ar PVN

Cena EUR ar PVN

Sport  
W01

„R“ dizaina bamperi 

 bamperi un durvju apakšējā daļa automašīnas krāsā

„R-Line“ logotipi priekšā un sānos

 tikai ar PSF

R-Line eksterjers
Sport  
W00

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 7
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Jaunais T-Roc R

Sporta auto ar elegantu raksturu
- Augstas veiktspējas variants ar 221 kW / 300 ZS 

un 400 Nm

- 4Motion visu riteņu piedziņa un 7 pārnesumu 

dubultā sajūga ātrumkārba standarta aprīkojumā

- “R” sēriju raksturojošs sportisks dizains ar no jauna 

izstrādātu automašīnas priekšpusi un aizmuguri

- Plašs standarta aprīkojums: progresīvā stūres 

iekārta, sportiskas braukšanas aprīkojums ar 

braukšanas režīma izvēli un sacīkšu režīmu, 

palaišanas kontrole (launch) un atslēdzama vilces 

kontoles sistēma

- Papildu aprīkojumā pieejama arī „R Performance“ 

Akrapovič izplūdes sistēma, kas ir īpaši noturīga pret 

augstu temperatūru un atstāj iespaidu ar tās unikālo, 

pilnīgo skanējumu

Cena no 43 209 €

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 8
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RStyle SportAdvanceEksterjers
Vieglmetāla diski  ● ● 

„Chester“ 6.5J x 16,  

riepas 215/60 R16   

Vieglmetāla diski    ● 

„Kulmbach“ 7J x 17,  

riepas 215/55 R17    

Vieglmetāla diski     ● 

„Spielberg“ Black 7J x 18,  

riepas 215/50 R18    

Atsevišķas LED dienasgaismas ● ●  

LED priekšējie lukturi   ● ●

LED aizmugurējie lukturi ● ●  

Aptumšoti LED aizmugurējie lukturi   ● ●

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi izvēlētajā automašīnas jumta krāsā ● ● ● 

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi ar matēta hroma apdari    ●

Melni jumta reliņi  ●  

Sudraboti jumta reliņi   ● ●

    

Bāzes aprīkojums
T-Roc 

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 9
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RStyle SportAdvanceInterjers
Auduma sēdekļu apdare „Basket“ ●   

Auduma sēdekļu apdare „Tracks 4“  ●  

Auduma sēdekļu apdare „Gem“   ● 

Auduma sēdekļu apdare „Race“, sānu atbalstu iekšējā daļa ar alcantara, “R“ logotipi uz priekšējiem sēdekļiem    ●

Sporta priekšējie sēdekļi   ● ●

Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija ●   

Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju  ● ● ●

Priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju    ●

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Deep Black Pearlescent Matte“  ●   

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Limestone Grey“   ●  

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Shadow Steel“    ● 

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Piano Black“     ●

Ādas apdares stūre ●   

Ādas apdares multifunkcionāla stūre  ● ● 

Ādas apdares multifunkcionāla sporta stūre (ar ātrumu pārslēgšanas vadību)    ●

Bāzes aprīkojums
T-Roc 

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 10
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RStyle SportAdvance

Melns griestu apšuvums    ●

Priekšējais elkoņbalsts  ● ● ●

Sīklietu novietne zem priekšējā pasažiera sēdekļa  ● ● ●

Dalīta un nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne ●   

Dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne ar centrālo elkoņa balstu  ● ● ●

Augstumā regulējama un izņemama bagāžas nodalījuma grīda  ● ● ●

Spogulīši saulessargos ● ●  

Apgaismojami spogulīši saulessargos   ● ●

Nerūsējošā tērauda pedāļu uzlikas    ●

Balta salona komforta apgaismojuma josla   ● ●

Izgaismots kāju nodalījums priekšā sēdošajiem   ● ●

Tekstila paklāji priekšā un aizmugurē    ●

    

Bāzes aprīkojums
T-Roc 

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 11
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RStyle SportAdvance

Ražotāja signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību, centrālā atslēga ● ● ● ●

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ● ● ● ●

Vadītāja noguruma detektors   ● ●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējam atslēdzams) ● ● ● ●

Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem ● ● ● ●

Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma „Front Assist“, avārijas bremzēšana pilsētā ● ● ● ●

Gājēju uzraudzības sistēma ● ● ● ●

Braukšanas joslu uzturēšanas asistents „Lane Assist“  ● ● ● ●

Tehnoloģiju pakete   ● ● 

 - tālo gaismu asistents „Light Assist“     

 - „Blind Spot“ uzraudzības sistēma ar brīdinājuma funkciju par šķēršļiem automašīnas sānos     

 - elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi    

Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (Multi-collision brake) ● ● ● ●

eCall ārkārtas zvana funkcija ● ● ● ●

ISOFIX stiprinājumu vietas aizmugurējā sēdeklī 2 bērnu sēdeklīšiem ● ● ● ●

Elektroniskā stāvbremze ar „Auto Hold“ funkciju ● ● ● ●

Riepu spiediena indikācija (netiešais mērījums) ● ● ● ●

12-voltu kompresors, riepu remontkomplekts ● ● ● ●

    

Bāzes aprīkojums
T-Roc 

Drošība

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 12
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RStyle SportAdvanceFunkcionalitāte un cits aprīkojums
Karstumu aizturošs vējstikls ● ● ● ●

Zaļi tonēti, karstumaizturoši sānu un aizmugures stikli ●   

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli  ● ● ●

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ● ●  

Gaisa kondicionētājs  ●   

Gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ ar 2-zonu temperatūras kontroli  ● ● ●

Apsildāmi priekšējie sēdekļi   ● ●

Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)  ● ● ● 

 modeļiem ar DSG pārnesumkārbu arī „Stop & Go“ funkcija    

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē  ● ● ●

Braukšanas režīmu izvēle  ● ● ●

Lietus sensors ● ● ● ●

Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana, „Leaving Home“ un „Coming Home“ funkcija ● ● ● ●

Priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas   ● 

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs ar ātruma adaptācijas funkciju ● ● ● 

Progresīvā stūres iekārta     ●

Multifunkcionāls displejs „Plus“ ● ●  

Digitāls mērsinstrumentu panelis (aktīvais info displejs)   ● ●

Bāzes aprīkojums
T-Roc 

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 13
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RStyle SportAdvance

Radio „Composition Colour“ ● ●   

 - 16.5 cm skārienekrāns    

Radio „Ready 2 Discover“ iekļaujot „Streaming & Internet” servisus   ● ● 

 - 20.3 cm skārienekrāns     

 - sagatavotots navigācijas sistēmas ”Discover Media“ iekļaujot „Streaming &Internet” aktivizēšanai    

Sagatave priekš „We Connect“ un „We Connect Plus“ ● ● ● ●

2 skaļruņi priekšā ● ●  

6 skaļruņi   ● ●

USB-C ligzda priekšā ●   

USB-C ligzda priekšā, USB-C uzlādes ligzda priekšējās konsoles aizmugurē  ● ● ●

Bluetooth interfeiss mobilajam telefonam ● ● ● ●

App Connect funkcija ar App-Connect Wireless   ● ●

Digitālo radiostaciju uztvērējs DAB+ ● ● ● ●

Start/stop sistēma ar bremžu enerģijas reģenerāciju ● ● ● ●

    

5 gadu līdz 100 000 km garantija (pirmie 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma) ● ● ● ●

Lietotāja rokasgrāmata ● ● ● ●

Bāzes aprīkojums
T-Roc 

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 14
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Papildaprīkojums
T-Roc 

Diski / riepas
Vieglmetāla diski „Kulmbach“ R17, Sterling Silver PJ2  ○   473 

 - vieglmetāla diski 7J x 17       

 - riepas 215/55 R17      

Vieglmetāla diski „Kulmbach“ R17, Adamantium Silver PJ3  ○   632 

 - vieglmetāla diski 7J x 17 PJ3   ○  162 

Vieglmetāla diski „Mayfield“ R17 PJ4  ○   632 

 - vieglmetāla diski 7J x 17 

        

Vieglmetāla diski „Montego Bay“ R18 PJA   ○  632 

 - vieglmetāla diski 7J x 18       

 - riepas 215/50 R18      

Vieglmetāla diski „Grange Hill“ R18, Sterling Silver PJB   ○  473 

 - vieglmetāla diski 7J x 18       

 - riepas 215/50 R18      

Vieglmetāla diski „Sebring“ R18, Volkswagen R PI1   ○  737 

 - vieglmetāla diski 7J x 18       

 - riepas 215/50 R18      

Vieglmetāla diski „Suzuka“ 8J x 19, Volkswagen R PI2   ○  1 208 

 - vieglmetāla diski 8J x 19       

 - riepas 225/40 R19       

Vieglmetāla diski „Pretoria“ 8J x 19, Volkswagen R PI5    ○ 995 

 - vieglmetāla diski 8J x 19       

 - riepas 235/40 R19      

Mazizmēra rezerves ritenis PRC ○    157 

  PRC  ○ ○ ○ 80

      

AdvanceKods Cena EUR ar PVNRSportStyle

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 15
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Papildaprīkojums
T-Roc 

AdvanceKods Cena EUR ar PVNRSportStyleDrošība

Gaismas

Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) PF1/ PF2 ○ ● ● ● 276

„Blind Spot“ uzraudzības sistēma ar brīdinājuma funkciju par šķēršļiem automašīnas sānos  PFB  ○ ● ● 528 

un elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 

Noguruma noteicējs „Rest Assist“ EM1 ○ ○ ● ● 23

Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash) 7W2 ○ ○ ○ ○ 155

      

Priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas 8WH ○ ○ ●  288

Tālo gaismu asistents „Light Assist“ PFD ○ ○ ● ● 150

LED priekšējie lukturi  PXA ○ ○ ● ● 1 061

Stūres
Ādas apdares multifunkciju stūre PU2 ○ ● ●  303

Ādas apdares multifunkciju stūre ar ātrumu pārslēgšanas vadību PU3   ○  204

Apsildāma ādas apdares multifunkciju stūre PU4  ○ ○  125
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Papildaprīkojums
T-Roc 

AdvanceKods Cena EUR ar PVNRSportStyleAudio / navigācijas un multivides sistēmas
Radio „Ready 2 Discover“ iekļaujot „Streaming & Internet” servisus RBB ○ ○ ● ● 394 

 - 20.3 cm skārienekrāns 

 - sagatavots navigācijas sistēmas ”Discover Media“ iekļaujot „Streaming &Internet” aktivizēšanai       

 - 6 skaļruņi      

Navigācijas sistēma „Discover Media“ iekļaujot „Streaming & Internet” servisus RBD ○ ○   940 

 - 20.3 cm skārienekrāns RBD   ○ ○ 545 

 - 6 skaļruņi       

 - Navigācijas kartes atjauninājums tiešsaistē       

 - Dinamiskā ceļa zīmju atpazīšana      

6 skaļruņi 8RL ○ ○ ● ● 102

Skaņas sistēma „beats“ 9VG  ○ ○  491 

 - 8 kanālu digitālais pastiprinātājs     ○ 391 

 - 6 skaļruņi       

 - zemo frekvenču skaļrunis       

 - 300 W kopējā jauda      

Digitāls mērsinstrumentu panelis (aktīvais info displejs) 9S0  ○ ● ● 376
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Papildaprīkojums
T-Roc 

AdvanceKods Cena EUR ar PVNRSportStyleSavienojamība

Klimata un apsildes sistēmas

Mobilā telefona interfeiss „Comfort“ ar bezvadu uzlādes funkciju 9IJ  ○ ○ ○ 455

App Connect funkcija 9WT ○ ○     197

App Connect funkcija ar App-Connect Wireless 9WJ ○ ○ ● ● 197 

 tikai ar RBB vai RBD      

 

Gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ ar 2-zonu temperatūras kontroli 9AK ○ ● ● ● 356

Ziemas pakete ar priekšējo sēdekļu apsildi WW1 ○ ○ ● ● 174 

 - priekšējo sēdekļu apsilde        

 - automātiski apsildāmi vējstikla apskalotāji       

Elektriski paceļama/bīdāma panorāmas stikla jumta lūka PS1  ○ ○ ○ 1 208

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli 4KF ○ ● ● ● 47

Autonomā apsilde un ventilācija ar tālvadību un laika iestatīšanu WW2  ○   822 

 - priekšējo sēdekļu apsilde       

 nav pieejams ar W00 vai W01      

Bez miglas lukturiem WW0   ○  531
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Papildaprīkojums
T-Roc 

AdvanceKods Cena EUR ar PVNRSportStyleInterjera apdare un sēdekļi
Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Ravenna Blue Matte“ 5ML  ○   0  

 tikai ar W99       

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Flash Red“ 5MJ   ○  0  

 tikai ar WAT      

Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare „Twilight Blue“  5TV    ○ 116

Sēdekļu pakete WSP ○    211 

 - Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju       

 - Priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju      

Sēdekļu pakete WSP  ○ ○  185 

 - Priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju       

 - Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne       

Ādas „Vienna“ apdare WL1  ○   2 391 

 - ādas „Vienna“ apdare sēdekļiem WL1   ○  1 821 

 - sporta priekšējie sēdekļi        

 - pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne        

 - priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju       

 - priekšējo sēdekļu apsilde       

Ādas „Nappa Carbon“ apdare, Volkswagen R WL2    ○ 2 075 

 - priekšējie un aizmugurējie ārējie sēdekļi ar „Nappa“ ādas apdari, iekšmalas „Carbon Style“      
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Papildaprīkojums
T-Roc 

AdvanceKods Cena EUR ar PVNRSportStyleFunkcionalitāte un cits aprīkojums
Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma „Keyless Access“ 4F2  ○ ○ ○ 363

Elektriska bagāžas nodalījuma vāka atvēršana un aizvēršana 4E7  ○ ○ ○ 381

Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 6YD ○ ○ ● ● 168

Tekstila paklāji priekšā un aizmugurē 0TD ○ ○ ○ ● 167

Noņemams piekabes āķis PAV ○ ○ ○ ○ 877

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē 7X2 ○ ● ● ● 574

Stāvvietā novietošanas asistents „Park Assist“ 7X5  ○ ○  183

Atpakaļskata kamera KA1  ○ ○ ○ 219

Braukšanas režīmu izvēle PDA ○ ● ● ● 177

Melni jumta reliņi 3S2 ○ ●   221

Sudraboti jumta reliņi 3S1  ○ ● ● 165

Priekšējais elkoņbalsts PAL ○ ● ● ● 235

Smēķētāju aprīkojums 9JD ○ ○ ○ ○ 28

R „Performance“ Akrapovic izplūdes sistēma 0P8    ○ 3 675

Stila pakete W99  ○   0 

 - melnas krāsas durvju apakšējā daļa ar hromētiem moldingiem       

 - vadītāja noguruma detektors       

 - apgaismojami spogulīši saulessargos       

 - balta salona komforta apgaismojuma josla       

 - izgaismots kāju nodalījums priekšā sēdošajiem       

 tikai ar divtoņu virsbūves krāsu un R17 vieglmetāla diskiem      

Sporta pakete WAT   ○  387 

 - Sarkana salona komforta apgaismojuma josla       

 - Ādas apdares multifunkciju stūre ar sarkanām šuvēm (ar ātrumu pārslēgšanas vadību, ja DSG)       

 - Nerūsējošā tērauda pedāļu uzlikas       

 - Melns griestu apšuvums 

 nav pieejams ar PU4      
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Papildaprīkojums
T-Roc 

AdvanceKods Cena EUR ar PVNRSportStylePiekare

Garantija

Adaptīva piekares regulēšana (DCC) PDD  ○ ○  1 256 

 - braukšanas režīmu izvēle     ○ 816 

 - progresīvā stūres iekārta      

Sporta piekare PSF  ○ ○  439 

 - 10 mm pazemināts klīrenss       

 - progresīvā stūres iekārta      

      

Pagarinātā garantija – 5 gadi vai 150 000 km EA9 ○ ○ ○ ○ 450
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Virsbūves krāsas
T-Roc 

0Q0Q
„Pure White“ 

0Q0Q
„Pure White“  
 tikai R modelim

 
5K5K 
„Urano Grey“
nav pieejams 
R modelim

6T6T
„Curcuma Yellow“ 
metallic

X3X3 
„Indium Gray“ 
metallic

K8K8
„White Silver“ 
metallic

5Z5Z
„Ravenna Blue“ 
metallic 
nav pieejams 
R modelim

2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

L9L9
„Lapiz Blue“ metallic
tikai R modelim

D8D8
„Flash Red“

D8D8
„Flash Red“
tikai R modelim

Pamatkrāsas  

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa  

138 € 0 €0 €

633 € 477 € 477 € 477 € 477 € 634 €

157 € 0 €
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Virsbūves krāsas
T-Roc 

0QD8
„Pure White“ / 
„Flash Red“
nav pieejams 
R modelim

L9A1
„Lapiz Blue“  
metallic / Black
tikai R modelim

6T0Q
„Curcuma Yellow“ 
metallic / 
„Pure White“
nav pieejams 
R modelim

D80Q
„Flash Red“ / 
„Pure White“
nav pieejams 
R modelim

5Z0Q
„Ravenna Blue“ 
metallic /  
„Pure White“
nav pieejams 
R modelim

D8A1
„Flash Red“ / Black

2T0Q
„Deep Black“ 
pearlescent / 
„Pure White“
nav pieejams 
R modelim

0QA1
„Pure White“ / Black

K8D8
„White Silver“ 
metallic /  
„Flash Red“
nav pieejams 
R modelim

X3A1
„Indium Gray“ 
metallic / Black

6TA1
„Curcuma Yellow“ 
metallic / Black

5ZA1
„Ravenna Blue“ 
metallic / Black
nav pieejams 
R modelim

X30Q
„Indium Gray“ 
metallic /  
„Pure White“
nav pieejams 
R modelim

K8A1
„White Silver“ 
metallic / Black

Divtoņu virsbūves krāsa

629 €

1 120 €

1 122 €647 €

964 €

647 €

964 €

629 € 964 €

964 € 1 122 € 964 €

964 €

964 €
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Piešķiriet jaunajam T-Roc savu individualitāti. 

Aksesuāri modeļa dizaina izcelšanai, komforta 

uzlabošanai un dzīvesstila akcentēšanai.  

Tas viss liks uz jums atskatīties.

T-Roc 
aksesuāri



Ziemas riepu un disku komplekti
par īpašu cenu

Merano, 7J x 17 ET45,
Brilliant Silver,
215/55 R17,
Goodyear UltraGrip Ice arctic,
Ar radzēm

1 330 €

Merano, 6.5J x 16 ET42,  
Brilliant Silver,  
215/60 R16, 
Goodyear UltraGrip Ice arctic, 
Ar radzēm

1 278 €

Merano, 6.5J x 16 ET42, 
Brilliant Silver,
215/60 R16,
Sava, Eskimo Stud,
Ar radzēm 

1 179 €

Merano, 7J x 17 ET45,
Brilliant Silver,
215/55 R17,
Goodyear UltraGrip Ice 2,
Mīkstas

1 326 €

Merano, 6.5J x 16 ET42, 
Brilliant Silver,  
215/60 R16, 
Goodyear UltraGrip Ice 2, 
Mīkstas

1 274 €

Merano, 6.5J x 16 ET42, 
Brilliant Silver,
215/60 R16,
Sava, Eskimo ice,
Mīkstas

1 148 €

2GA071497 8Z8/GY791425/GY791426 3G0071496B 8Z8/GY793708/GY793709/GY793710/793711

T-Roc Oriģinālie aksesuāri 

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām. Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 25
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T-Roc Oriģinālie aksesuāri 

*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

03  Dubļu aizsargi
Ilgi kalpojoši un izturīgi: Volkswagen oriģinālie dubļu sargi efektīvi 
aizsargā automašīnas apakšu un buferi pret dubļu šļakatām. Tie arī 
ievērojami samazina bīstamo akmens šķembu un ūdens iedarbību.

Dubļu aizsargi, priekšpuse Dubļu aizsargi, aizmugure
2GA075116 2GA075101

52 € 52 €

01  Paklājiņi visiem laikapstākļiem
Volkswagen oriģinālie paklājiņi visiem laikapstākļiem 
aizsargā jūsu automašīnas salonu pret netīrumiem un 
mitrumu. Tie ir izmēram precīzi atbilstoši, viegli tīrāmi un 
tiem ir pretslīdēšanas pārklājums. Iestrādātais modeļa 
uzraksts ir īpašs vizuālais akcents. Grīdas paklājiņi ir 
arī 100% pārstrādājami, ļoti izturīgi un ilgi kalpojoši. 
Izmantotais materiāls ļauj oriģinālajiem paklājiņiem visiem 
laikapstākļiem būt ievērojami vieglākiem un saglabāt 
mazāk smaržu nekā parastie gumijas grīdas paklājiņi.
Komplektā ietilpst četri paklājiņi – 
priekšpusei un aizmugurei.

2GA061500 82V

81 €

01

02

03

02  Sliekšņu aizsarguzlika
“Odziņa” pie iekāpšanas: Melnā uzlika ar sudraba 
krāsas dekoratīvajām līnijām ne tikai sniedz vizuālu 
uzlabojumu jūsu automašīnas iekāpšanas zonai, 
bet arī aizsargā to pret skrāpējumiem. Precīzi 
veidotā sliekšņu uzlika ir viegli uzstādama.
Komplektā ietilpst četras uzlikas: 
priekšpusei un aizmugurei.

2GA071310A ZMD

74 €
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*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

T-Roc Oriģinālie aksesuāri 

05  Bagāžas nodalījuma nerūsējoša 
tērauda izskata aizsargapmale
Nevainojama aizsardzība apvienojumā ar eleganci – 
ne tikai aizsargā pret skrāpējumiem un bojājumiem 
bagāžas nodalījuma piekraušanas un izkraušanas 
laikā, bet arī uzlabo automobiļa izskatu.

2GA 061 195

126 €

05 06

06  Bagāžas nodalījuma aizsargapmale
Precīzi izstrādātā un caurspīdīgā bagāžas nodalījuma 
aizsargapmale uzticami aizsargā buferi pret skrāpējumiem 
bagāžas iekraušanas un izkraušanas laikā.

2GA061197

56 €

04  Bagāžas nodalījuma ieklājs
Volkswagen oriģinālais bagāžas nodalījuma ieklājs aizsargā bagāžas nodalījumu 
pret netīrumiem un novērš priekšmetu slīdēšanu. Plastmasas ieklājs ir izmēram 
precīzi atbilstošs un turklāt vēl mazgājams, neslīdošs un skābjizturīgs. Tā aptuveni 
4 cm augstā mala aizsargā pret šķidrumu noplūšanu uz automašīnas grīdas.
Ar iestrādātu automašīnas modeļa uzrakstu

2GA061161

78 €

04
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*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

T-Roc Oriģinālie aksesuāri 

07  Alumīnija sānu kāpšļi
Alumīnija sānu kāpšļi pasvītro automašīnas SUV raksturu, 
kā arī atvieglo iekāpšanu un piekļuvi jumtam. Sānu kāpšļi 
ražoti no sudraba toņa anodēta alumīnija, un gali nosegti ar 
melnas plastmasas uzgaļiem. Kāpšļos iestrādātas melnas 
un neslīdošas plastmasas ielikas, lai iekāpšana būtu droša.

2GA071691

745 €

08  Hroma imitācijas uzlika
Žilbinošs nobeigums – Volkswagen oriģinālā hroma 
imitācijas aizmugures apdare bagāžas nodalījuma 
pārsegam acumirklī sniedz jūsu automašīnai 
elegantu un izsmalcinātu izskatu. To var ne tikai 
ātri un viegli pielīmēt bagāžas nodalījuma pārsega 
apakšmalai, bet tā arī aizsargā šo malu.

2GA071360

63 €

07

08
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*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

T-Roc Oriģinālie aksesuāri 

09  Pamatnes modulis Ceļošanas un komforta sistēmai
Moduļa ceļošanas un komforta sistēma piedāvā daudz iespēju, lai padarītu 
ceļošanu vieglāku un ērtāku. Ideāli piemērotais Volkswagen aksesuāru 
piestiprināšanas pamatnes modelis uzturēs salonu kārtībā. Pamatnes 
modulim var piestiprināt šādus aksesuārus: universālo āķi, drēbju 
pakaramo, nolokāmo galdiņu, Apple iPad turētāju modeļiem iPad 2–4 un 
iPad mini, kā arī iPad Air, un Samsung Galaxy planšetes 3/4 10.1 turētāju. 
Pamatnes modulis tiek piestiprināts, vienkārši pievelkot uz skrūvēm 
balstītu savienojumu starp priekšējā sēdekļa galvas balsta stieņiem.

000061122

22 €

10  Drēbju pakaramais Ceļošanas  
un komforta sistēmai
Drēbju pakaramais tiek piestiprināts 
pamatnes modulim, izmantojot vienkāršu 
“klikšķa” sistēmu. Drēbju pakaramais ļauj 
pārvadāt apģērbus, tiem nesaburzoties, 
un var tikt izmantots arī automašīnas 
ārpusē, pateicoties iestrādātajam āķim.

000061127B

63 €

09

10
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*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

T-Roc Oriģinālie aksesuāri 

13  Divriteņa turētājs
Volkswagen oriģinālais divriteņa turētājs divriteņa pārvadāšanai vertikālā pozīcijā 
uz automašīnas jumta valdzina ar tā unikāli izstrādāto rāmja turētāju un ratu sliedi, 
automātiski nodrošinot pareizu divriteņa pozīciju. Divriteņa nostiprināšana notiek ar 
inovatīvi izstrādatas rotējošas pogas ar griezes momenta kontroli palīdzību, tā nodrošinot 
kārtīgu divriteņa piestiprināšanu. Pateicoties ērtajam uzstādīšanas augstumam, divriteņa 
nostiprināšana ir viegla un bez piepūles pat uz lielākām automašīnām. Ar izciliem City Crash 
Plus testa rezultātiem divriteņa turētājs atbilst augstākajiem Volkswagen standartiem.
Divriteņu rāmjiem līdz 100 mm (ovāliem) / 80 mm (apaļiem).

000071128F

145 €

11  Jumta šķērsstieņi
Pārbaudītiem saskaņā ar stingrajām Volkswagen 
City Crash Plus testa prasībām, jumta šķērsstieņiem 
ir aerodinamiskas formas alumīnija profils, kam var 
piestiprināt vējdēļa, divriteņa, slēpju un sniegadēļa 
turētājus vai praktiskas jumta kastes. Jumta šķērsstieņi 
ir automašīnas izmēram precīzi atbilstoši un pilnībā 
nokomplektēti. Jumta šķērsstieņus var droši un precīzi 
piestiprināt automašīnas jumtam bez instrumentiem. 
Viegli uzstādāmais aerodinamiskais profils ar tā 
strukturēto virsmu mazina vēja radīto troksni. Papildus 
drošībai, jumta šķērsstieņi ir aizslēdzami.

2GA071151A

239 €

12  Jumta bagāžas kaste
Jaunajām, oriģinālajām Volkswagen jumta bagāžas 
kastēm Comfort 460, kuru tilpums ir aptuveni 460 litru, ir 
optimizēts, aerodinamisks dizains, kas braukšanas laikā līdz 
minimumam samazina nepatīkamu trokšņu līmeni. Kastes 
ir pielāgotas jauno Volkswagen modeļu mūsdienīgajai 
dizaina līnijai un pārliecina ar inovatīvo iepriekš samontēto 
ātro stiprinājumu sistēmu. Jaunā kaste ir aprīkota ar 
inovatīvu “DuoLift” sistēmu, kas ļauj ērti atvērt kasti no 
abām pusēm. 3 spriegotājsiksnas kastes iekšpusē novērš 
bagāžas pārvietošanos. Jumta kaste ir aprīkota ar trīs 
punktu centrālo bloķēšanas mehānismu un ir pieejama 
spīdīgi melnā krāsā. Ar garumu 2,30 m tā ir ideāli piemērota 
visiem ziemas sporta veidiem, jo visi tradicionālie slēpju 
un sniegadēļu izmēri tajā ietilpst bez problēmām.

000071200AE

661 €
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*Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām.

T-Roc Oriģinālie aksesuāri 

14  Savienojuma kabelis
Premium USB kabelis ir īpaši izstrādāts, lai savienotu 
telefonu vai citu mobilo ierīci ar Jūsu Volkswagen 
Infotainment sistēmu. Dizains veidots tā, lai ideāli iederētos 
automašīnas interjerā. 30 cm garums ir pietiekams, lai ierīci 
novietotu sīklietu nodalījumā, tai pat laikā nekļūstot par 
traucēkli. Kabelim ir augstas kvalitātes tekstila apvalks, bet 
metāla spraudņi ir pārklāti ar hromu un uz tiem redzams 
Volkswagen logotips. Arī AppConnect lietotnes, kā Android 
Auto un MirrorLink, ir ērti izmantot, vienlaicīgi nodrošinot 
mobilās ierīces uzlādi. Kabelis ir teicami saskaņots ar 
up! modelī pieejamo maps + more telefona turētāju. 
Kabeļu veidi – micro-USB, Apple Lightning un USB-C – 
katrs no tiem pieejams 30 cm vai 70 cm garumā.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34–48 €

15  Sakabes āķis (komplekts)
Volkswagen oriģinālais sakabes āķis un konkrētajai 
automašīnai pielāgots elektroinstalācijas komplekts 
kopā veido pilnīgas modernizācijas paketi automašīnām 
bez ražotāja uzstādīta sakabes āķa. Aktivizēšanas 
dokuments ar individuālo aktivizēšanas kodu nodrošina 
pilnīgu integrāciju ar automašīnas elektroniku un visu 
pieslēgto vadības ierīču pareizu kodēšanu. Izmēram 
precīzi piemērotais sakabes āķis garantē gan drošu 
piekabes vilkšanu, gan dažādu uz āķa uzkabināmu 
turētāju lietošanu. Konkrētajai automašīnai pielāgotais 
Volkswagen oriģinālais elektroinstalācijas komplekts (13 
kontaktu) nodrošina elektroapgādi, saglabājot piekabes 
stabilizācijas un citu automašīnas palīgsistēmu darbību.

2GA092150

683 €
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Izmēri
T-Roc 
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Izmēri
T-Roc 4MOTION
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