
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 07/11/2022

Life Style R-Line

Ζάντες αλουμινίου ''Chester''  6.5J x 16 με ελαστικά 215/60 R16  χαμηλής αντίστασης κύλισης S

Ζάντες αλουμινίου ''Johannesburg''  7J x 17 Μαύρο/διαμαντέ, με ελαστικά 215/55 R17  χαμηλής αντίστασης κύλισης και 

αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας
S

Ζάντες αλουμινίου ''Valencia'' 7J x 17 Γκρι Galvano, με ελαστικά 215/55 R17 χαμηλής αντίστασης κύλισης και αντικλεπτικά 

μπουλόνια ασφαλείας
S

Εφεδρικός τροχός - ρεζέρβα ανάγκης S S S

Προβολείς LED S S

Προβολείς LED Plus εμπρός με ξεχωριστά φώτα ημέρας και λειτουργία δυναμκού φωτισμού στροφής,δυναμική ρύθμιση δέσμης 

φώτων και λειτουργία φωτισμού σε καιρικές συνθήκες χαμηλής ορατότητας
S

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED S S S

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος και διακοσμητικά χρωμίου S

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος και γρίλλια με διακοσμητικά χρωμίου S

Προφυλακτήρες σχεδίασης R-line S

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα S

Ράγες οροφής ανοδιωμένου αλουμινίου σε ασημί χρώμα S S

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος (μονόχρωμο αμάξωμα) ή στο χρώμα της οροφής (διχρωμία) S S S

Διακοσμητικά ένθετα στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και το εσωτερικό των εμπρός θυρών Pewter Matte (7TD) Deep Iron Gray (7TH) Lava Stone Black (5MY)

Επενδύσεις καθισμάτων ύφασμα "Life" S

Επενδύσεις καθισμάτων "Artvelours Microfleece" S

Επενδύσεις καθισμάτων ύφασμα "R-Line" / "Artvelours Microfleece" S

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο S S S

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος S S S

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού με ρύθμιση μέσης S S

Comfort καθίσματα εμπρός και συρτάρι αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού S

Sport comfort καθίσματα εμπρός και συρτάρι αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού S S

Πλήρως αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος συνοδηγού S S

Aσύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με κεντρικό υποβραχιόνιο S S S

Μαρσπίε στις εμπρός πόρτες με λογότυπο R-Line S

Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα S

Εσωτερικός φωτισμός Ambient σε λευκό χρώμα S S

Multi-collision Brake (Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων) S S S

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, με ενεργή υποβοήθηση στο τιμόνι) S S S

Driver Alert - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού S S S

Park Assist (Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης) S S S

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης) S S S

Προνοητικό σύστημα start/stop (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) με σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S S S

Adaptive Cruise Control & Speed Limiter (Ενεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενα οχήματα, με 

λειτουργία "follow-to-stop" με DSG)
S S S

Σπορτ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 

(σε συνδυασμό με DSG διαθέτει και χειριστήρια "paddles" αλλαγής ταχυτήτων)
S

IQ. DRIVE

Front Assist (Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου) με City Emergency Braking (Σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης) 

και Pedestrian Monitoring (Λειτουργία αναγνώρισης πεζών) 
S S S

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Νέο T-ROC
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 

(σε συνδυασμό με DSG διαθέτει και χειριστήρια "paddles" αλλαγής ταχυτήτων)
S S

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



Life Style R-Line

Νέο T-ROC
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Hill Start Assist (Σύστημα υποβοήθησης κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα) S S S

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold S S S

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (Servotronic) S S S

Ζώνες ασφαλείας εμπρός 3-σημείων με προεντατήρες ρυθμιζόμενες σε ύψος 

Ζώνες ασφαλείας πίσω 3-σημείων με προεντατήρες (εξωτερικές θέσεις)  
S S S

Προσκέφαλα ασφαλείας εμπρός με ρύθμιση ύψους / 3 προσκέφαλα πίσω S S S

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα με άνω σημείο πρόσδεσης (Top-Tether) S S S

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών S S S

Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ Driving Profile Selection S - 4MOTION

Αισθητήρες φωτεινότητας με Φώτα ημέρας LED και λειτουργία "Coming Home" - "Leaving Home" S S S

Περιμετρικός φωτισμός με projection light στις πόρτες οδηγού-συνοδηγού S S S

Αισθητήρας βροχής S S S

Digital Cockpit - Ψηφιακός πίνακας οργάνων με επιλογές διαμόρφωσης (έγχρωμη οθόνη 8'') S

Digital Cockpit Pro - Ψηφιακός πίνακας οργάνων (οθόνη TFT 10,3'') S S

Πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε ύψος & αφαιρούμενο S S S

2 θύρες USB type C εμπρός και  πίσω (μόνο φόρτιση) S S S

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+ S S S

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες S S S

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω S S S

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό  S S S

Keyless Access - Σύστημα κλειδώματος / ξεκλειδώματος και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί S

We Connect Plus Υπηρεσίες - Συμβόλαιο για 3 έτη 

■  Media & Internet streaming - Δυνατότητα δημιουργίας δικτύου WLAN και σύνδεσης μέσω Wi-Fi, Mobile Hotspot 

■  Internet Radio

■  Εξελιγμένη λειτουργία Voice Control (όπου διατίθεται η λειτουργία Voice control)*

■  On Line πληροφόρηση κίνησης σε δρόμους (ενημέρωση κίνησης στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο)*

■  On Line υπολογισμός διαδρομής (λαμβάνοντας υπόψη κίνηση, έργα, ατυχήματα κτλ)*

■  On Line ενημέρωση χαρτών Navigation*

■  On Line εύρεση σημείων ενδιαφέροντος POI*

■  On Line εισαγωγή προορισμού (μέσω λογαριασμού We Connect)*

■  On Line ειδοποίηση μέσω smartphone για προσπάθεια διάρρηξης (όπου είναι διαθέσιμο σύστημα συναγερμού)

■  Εύρεση πρατηρίων υγρών καυσίμων (On Line όπου είναι διαθέσιμη η υποδομή)*

■  Εύρεση χώρων στάθμευσης (σε ακτίνα 10km από τη θέση του οχήματος)*

■  Ειδοποίηση ορίου περιοχής (αυτόματη ειδοποίηση εαν το όχημα κινείται ή εγκαταλείπει προκαθορισμένες περιοχές)

■  Ειδοποίηση ταχύτητας κίνησης (αυτόματη ειδοποίηση εαν το όχημα κινείται σε μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο όριο 

ταχύτητα)

■  Κορνάρισμα και χρήση φλάς (απομακρυσμένη χρήση της κόρνας και των φλάς μέσω smartphone σε ακτίνα εως 100m)

■  Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα θυρών (απομακρυσμένη χρήση του κεντρικού κλειδώματος μέσω smartphone)

* (όπου υπάρχει αναβάθμιση σε NAVI)

S S S

Wireless We Connect App - Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone (Google Android Auto® και Apple CarPlay®), 

ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® 
S S S

We Connect Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

■  Αναφορά κατάστασης οχήματος (health report)

■  Κλήση για βλάβη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο / οδική βοήθεια

■  Αυτόματη δήλωση ατυχήματος και επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο συνεργείο / οδική βοήθεια

■  Στοιχεία διαδρομής (ανάλυση δεδομένων και τρόπου οδήγησης, καταγραφή διαδρομών)

■  Αναφορά θέσης στάθμευσης (αναφορά της τελευταίας θέσης στάθμευσης του οχήματος) 

■  Προγραμματισμός ραντεβού για service

■  Αναφορά ανοιχτών / κλειδωμένων θυρών και ανοιχτών / κλειστών φώτων

S S S

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic δύο ζωνών. Περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο S S S

Σύστημα Infotainment READY 2 DISCOVER Streaming & Internet. Περιλαμβάνει

Έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών / Media & Internet streaming (Δυνατότητα δημιουργίας δικτύου WLAN και σύνδεσης μέσω Wi-Fi, 

Mobile Hotspot) / Radio / 6 ηχεία / Bluetooth 

S S S

Συστήματα Υποβοήθησης οδηγού

■ ESP (Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας) με λειτουργία σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

■ ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)

■ ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)

■ MSR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιβράδυνση με απότομο κατέβασμα ταχύτητας) 

■ EDL (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό)

S S S

Hill Start Assist και Hill Descent Control (Σύστημα υποβοήθησης κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα και Σύστημα υποβοήθησης σε 

κατωφέρεια)
S - 4MOTION

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6 αερόσακοι. 

Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι κεφαλής. Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου 

συνοδηγού

S S S

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση


