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03De T-Roc Cabriolet – Exterieur

Met zijn unieke ontwerp verlegt de T-Roc Cabriolet 

grenzen, ook in de standaarduitvoering Style.  

Een compromisloze combinatie van sportiviteit en 

elegantie, kracht en lichtheid zorgt voor grenzeloos 

rijplezier. Wil je niet kiezen tussen een compacte  

SUV en een open cabriolet? Hier vind je het beste  

van twee werelden. 
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Voor wie zich 
niet wil inhouden

1 Standaard in de uitvoering R-Line.

01   Bepaal zelf op welke velgen jouw T-Roc Cabriolet 
zich voortbeweegt. Zo kun je bijvoorbeeld met de 
optionele 18-inch lichtmetalen velgen Montego Bay 
wegrijden. Led-koplampen - inclusief lichtsignatuur - 
verlichten de weg voor je.1   MU

02   Uitzonderlijk stijlvol: dat zijn de velgen van jouw 
T-Roc Cabriolet. Laat je auto stralen met de standaard 
17-inch lichtmetalen velgen Mayfield.   S

03   Sportief in ieder opzicht: het opvallende 
achterdesign maakt het uiterlijk van de T-Roc 
vooruitstrevend. Met zijn aerodynamische 
achterspoiler en zuinige led-achterlichten laat hij 
meteen zijn krachtige karakter zien.   S



04De T-Roc Cabriolet – Interieur

Stad, strand of toch liever de bergen? Jij hebt het voor 

het zeggen in de T-Roc Cabriolet. Met een interieur  

dat aan al je wensen voldoet, heb je je perfecte 

metgezel voor elke dag met deze stedelijke SUV.  

Voel je vrijer dan ooit en maak van je dagelijks leven 

een ontdekkingsreis. 

Voel je in de wolken
op de weg

01   Hoog zitcomfort in alle opzichten:  
met een verhoogde zitpositie zit je beter  
en heb je een perfect overzicht op de weg.
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06De T-Roc Cabriolet – R-Line
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01   Het scheelt maar een paar millimeter, maar die 
maken een wereld van verschil in de T-Roc Cabriolet 
R-Line. De carrosserie is net iets lager, de veren zijn 
net iets strakker afgesteld en die zorgen samen met 
de schokdempers en stabilisatoren van de 
sportophanging voor een fantastische rijervaring.   S

02   De lichtmetalen velgen inspireren met hun 
dynamische looks, stil én in beweging. Met de 
optionele 19-inch lichtmetalen velgen San Marino 
geef je jouw T-Roc Cabriolet R-Line een  
persoonlijk uiterlijk.   MU

R-Line
Exterieur

Sommige dingen kun je niet beschrijven, die moet je voelen. Zoals de 

moderne sportophanging van de T-Roc Cabriolet, die van elke rit een  

ware belevenis maakt. De bumpers in de uitvoering R-Line hoef je niet  

te beschrijven, die maken bij de eerste blik al een diepe indruk.
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08De T-Roc Cabriolet – R-Line

R-Line
Interieur
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Sport is in de buitenlucht nu eenmaal het lekkerst.  

Dat geldt ook voor de T-Roc Cabriolet R-Line met 

sportcomfortstoelen. Geniet van maximaal comfort  

en de wind in je gezicht. Hou je van dynamiek, ook als 

je niet aan het rijden bent? Voel de spanning in elk 

detail van het interieur van de R-Line. 

03

03   Door de perfecte lijnen van de rugleuning en 
hoofdsteun zien de sportcomfortstoelen eruit als 
kuipstoelen en bieden ze nog betere zijdelingse 
steun. Met het optionele R-Line lederen pakket 
Vienna zien ze er ook nog eens schitterend uit.   MU
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11De T-Roc Cabriolet – Infotainment & Connectivity

Een perfect zicht op de weg en óók alle andere belangrijke informatie – 

zoals navigatie-instructies of de titel van het volgende nummer – hou je  

in het oog. Dat is wat de Digital Cockpit van 10,25 inch te bieden heeft.  

Met het premium geluidssysteem ‘beats’ met 6 geïntegreerde luidsprekers, 

klinkt het ook nog eens geweldig. We hebben veel aandacht besteed aan 

een intuïtieve bediening, zodat jij je volledig op de weg kunt richten.

Oneindige vrijheid
en altijd verbinding 
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01   Je hebt het helemaal zelf in de hand. Letterlijk: je 
stelt zelf het display van de Digital Cockpit van 26 cm 
in, zodat je alleen ziet wat je wilt zien.1 In hoge resolutie 
en intense kleuren met hoog contrast.   MU

02   Je rijdt over een kustweg in de open lucht en 
luistert naar je lievelingsnummer op een premium 
geluidssysteem. Klinkt goed? Zeker! Want je hoort het 
via het beats geluidssysteem met 6 geoptimaliseerde 
luidsprekers, een krachtige subwoofer en 400 watt 
totaal vermogen. Op maat gemaakt voor de  
T-Roc Cabriolet.   MU

03   Hou je van muziek tijdens het rijden, maar wil je 
ook graag op de hoogte blijven? Het navigatiesysteem 
Discover Media biedt baanbrekend entertainment.1   
MU

1 Standaard in de uitvoering R-Line.
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Alles in het zicht
met het dak open of dicht

Jouw spontaniteit kent geen grenzen meer. Tot een 

snelheid van 30 km per uur kun je de softtop rijdend 

openen in nog geen 9 seconden. Het dak toch liever 

dicht? In 11 seconden heb je de softtop weer gesloten. 

Het windschot voorkomt luchtturbulentie in het 

interieur en vermindert het geluid. Het enige wat je 

nog zou willen is een rijbaanassisent. Maar gelukkig is 

ook Lane Assist standaard bij de T-Roc Cabriolet.

01   Nooit meer op zoek naar je autosleutel, dat is het 
handige van Keyless Access. Als je je sleutel bij je hebt 
ontgrendelen de portieren en achterklep automatisch 
als je in de buurt bent (op maximaal 1,5 meter afstand). 
Met een druk op de knop open en sluit je de softtop en 
in het afsluitbare dashboardkastje kun je persoonlijke 
bezittingen veilig opbergen.   MU
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02   De automatische afstandsregeling (Adaptive 
Cruise Control) zorgt dat je op een door jou ingestelde 
maximum snelheid1 blijft rijden en houdt tegelijkertijd 
voldoende afstand van je voorganger.2 In een file remt 
en start je T-Roc Cabriolet automatisch (met de DSG 
dubbele koppelingstransmissie).   S

03   Het afstandswaarschuwingssysteem (Front Assist) 
met voetgangersherkenning waarschuwt voor kritieke 
situaties en kan in noodgevallen automatisch remmen.2   

S

04   Lastige parkeersituatie? De parkeerhulp geeft met 
geluiden en een grafische weergave op het 
infotainmentsysteem aan hoeveel ruimte er nog is 
voor en achter jouw T-Roc Cabriolet.   S

05   Door de combinatie van de automatische afstands-
regeling (ACC) en de rijbaanassistent volg je het verkeer 
automatisch. In typisch langzaam rijdend fileverkeer 
kan het systeem automatisch remmen en gasgeven.2,3 
Zo verandert frustratie in ontspanning.   S

1 Tot 210 km/u
2 Binnen de grenzen van het systeem. 
3 Alleen in combinatie met de DSG dubbele koppelingstransmissie.
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Stoelbekleding
en decorinleg

01 0302

04 05

01   Stof Tracks 4 New Titaanzwart-Silver Silk   S

02   Stof Carbon Flag Titaanzwart-Steengrijs   R

03   Leder Vienna Platinum Grey/Ceramique1   MU

04   Leder Vienna Marrakech/Anthraciet1   MU

05   Leder Vienna Zwart2   MU

De afbeeldingen zijn indicatief. De inkt toont de stoelbekledingen  
niet zoals ze werkelijk zijn. Stoelen staan in basisstand en het kunnen 
modellen zijn die tegen meerprijs beschikbaar zijn. 
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06 07

06   Decorinleg Silver Silk mat 5MB   S

07   Decorinleg Shadow Steel mat 5MR1   R  MU

1 Optioneel beschikbaar voor Style.
2 Optioneel beschikbaar voor R-Line.
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Kleuren
en velgen

01   Pure White unilak 0QPA   MU

02   Cactus Green unilak 7PPA   S

03   Rookgrijs metallic 5WPA   MU

04   Ravennablauw metallic 5ZPA   MU

05   Ivory Silver metallic 6NPA   MU

06   Kurkumageel metallic 6TPA   MU

07   Kings Red metallic P8PA   MU

08   Deep Black pareleffect 2TPA   MU

De voertuigen op deze pagina dienen als voorbeeld van lakwerk en hebben 
niet alle speciale modelspecifieke kenmerken. Jouw Volkswagen-dealer 
informeert je graag over andere mogelijke afwerkingen voor de modellen. 
De afbeeldingen op deze pagina dienen alleen als richtlijn. De drukinkten 
kunnen het lakwerk niet perfect weergeven.
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De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht 
afwijken van de werkelijke kleuren van de velgen. 

In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou 
gewenste configuratie.
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09   17-inch lichtmetalen velgen Mayfield   S

10   17-inch lichtmetalen velgen Kulmbach   R

11   18-inch lichtmetalen velgen Montego Bay   MU

12   18-inch lichtmetalen velgen Sebring   MU

13   19-inch lichtmetalen velgen San Marino1   MU

14   19-inch lichtmetalen velgen Suzuka1   MU

1 Optioneel beschikbaar bij R-Line.
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Wijzigingen voorbehouden

volkswagen.nl

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.

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 uitgave. Wijzigingen en fouten voorbehouden. 

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

