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T-Roc - İçindekiler

05

Bir saniye, herkesi etkilemesi
için yeterli bir süre.
İyi bir izlenim bırakmak için herkesin sadece bir şansı vardır. T-Roc’un bu şansı çok iyi
değerlendireceğine emin olabilirsiniz. Beklentiniz kalıcı bir etki bırakmaksa ilk saniyeden
hafızalara kazınan T-Roc, beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyor.

T-Roc

07

İzlemesi en keyifli
güç gösterisi.
Eğer güçlü bir karakteriniz varsa kalabalığın arasından sıyrılmak
çok kolay. Tıpkı T-Roc gibi. Ön sis farları ve dikkat çekici LED gündüz
sürüş farlarıyla donatılmış ön tasarımı, görenleri anında etkisi altına
alıyor. Baştan aşağı etkileyici olmanın başka bir yolu daha var.
T-Roc Highline donanım seviyesinde isteğe bağlı olarak sunulan farklı
tavan rengi seçenekleri ile göz alıcı bir kontrast yakalayabilirsiniz.
En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bu SUV ile daha önce görmediğiniz
yerlerde izinizi bırakmaya hazır olun.

T-Roc - Dış donanım
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Hazır mısınız? Gözlerini ondan
ayıramayanlar olacak.
01 Gittiğiniz her yerde, sizi takip eden gözlerle karşılaşacaksınız. Dinamik tasarıma sahip LED stop
lambaları sayesinde T-Roc, sizi ve sokaktaki gözleri nasıl etkileyeceğini çok iyi biliyor. T-Roc Highline
donanımında karşımıza koyu kırmızı renkte çıkan bu lambalar, ona kendinden emin bir duruş
kazandırıyor. Enerji tasarruflu LED’lerle donatılan bu arka stop lambaları, hem gündüz hem de gece
saatlerinde daha fazla görünürlük sağlıyor. H
02 T-Roc Highline’ın sahip olduğu ön tasarım tüm bakışları üzerine çekecek. Sadece LED farlar
değil, yuvarlak görünümlü LED gündüz sürüş farları da dikkatleri üzerine çekmek konusunda iddialı.
Sis farlarının hemen üzerine konumlandırılan dikkat çekici LED gündüz sürüş farları, T-Roc’a estetik ve
dinamik bir tasarım katıyor. H

01
Highline donanım H Opsiyonel donanım O

02
T-Roc - Dış donanım
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Bazen bir dokunuş
tüm havanızı
değiştirir.
Benzersiz görünmekle yetinmek, pek T-Roc’a göre değil. O, size benzersiz
duygular yaşatmak da istiyor. T-Roc’un isteğe bağlı olarak sunulan
panoramik açılır cam tavanını tek bir dokunuşla açabilir ve özgürlüğün
tadını çıkarabilirsiniz.

T-Roc - Dış donanım
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Özgüven, vücut buldu.
Dinamik tasarımlı tavan görünümü ile daha ilk bakışta gözler T-Roc’a çevriliyor.
Boydan boya uzanan krom çıtalar, hem uzun tavan çizgisini vurguluyor hem de
SUV’un karakterini ortaya koyuyor.

T-Roc - Dış donanım

15

Gözleri üzerine
çekeceğinden emin.
01 Çerçeve içine alınmış çarpıcı arka tasarımı ile
T-Roc Highline, hayranlarına âdeta bir görsel
şölen sunuyor. Dengeli bir kontrast oluşturan
krom kaplamalı tasarım ayrıntıları, hem dinamik
hem de zarif bir şehirli imajı çiziyor. Kendinden
emin tasarımı ise hem özgüvenli bir duruş
sergiliyor hem de koyu kırmızı arka stop
lambaları ile hoş bir yatay görünüm sunuyor. H
02 Kendi karakterinizi tamamen size özel bir
T-Roc’ta yansıtmaya hazır mısınız? İsteğe bağlı
olarak sunulan farklı tavan rengi seçenekleri
sayesinde şık bir kontrast yakalayabilirsiniz. O

01
Highline donanım H Opsiyonel donanım O

02
T-Roc - Dış donanım
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Rahatınızı düşünen biriyle
yolculuk daha güzel.

01

02

01 Sıra dışı şıklıkta bir tasarım ve yüksek konfor standartları tek vücutta buluştu.
T-Roc’ta standart olarak sunulan havalandırma sistemi “Klimatronik” konforu sizi
bekliyor. Bu klima sistemi sayesinde hem sıcak yaz hem de soğuk kış günlerinde
etrafınızdaki manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. H
02 App-Connect uygulamasıyla akıllı telefonunuzda bulunan içerikleri, bilgi ve eğlence
sisteminin dokunmatik ekranına yansıtmak çok kolay. MirrorLink®, Apple CarPlay™ ve
Android Auto™ uygulamalarıyla telefon, mesaj ve müzik gibi en önemli akıllı telefon
fonksiyonlarına, seyahatiniz esnasında kolayca erişebiliyorsunuz. Hem de bilgi ve
eğlence sisteminizde bulunan ekran üzerinden kolay, güvenli ve konforlu bir şekilde. H
03 Oldukça cömert ve konforlu bir kullanım sağlayan T-Roc, hayal gücünüzü
yansıtmanız için size gerekli tüm özgürlüğü sunuyor. T-Roc Highline’ın standart olarak
sunulan ekipmanları yolcularınıza da aynı hissi yaşatmak için tasarlandı. T-Roc’a hem
sportif hem de şık bir görünüm kazandıran standart olarak sunulan “Gem” kumaş
döşemesi ile kaplanmış koltuklar ve verimli saklama gözleri, size her detayda yüksek
konforu hissettiriyor. Dijital gösterge paneli ”Active Info Display” T-Roc’a benzersiz bir
şıklık katıyor. H

03
Highline donanım H Opsiyonel donanım O

T-Roc - İç donanım

19

Başkalarını değil,
sizi yansıtır.
Başkalarının ne düşündüğü değil, sizin ne düşündüğünüz önemli. Standart olarak
sunulan yenilikçi dijital gösterge paneli ”Active Info Display” ve mobil bağlantı
arayüzü “App-Connect” gibi birbirinden farklı bağlanabilirlik ve multimedya
özelliklerine sahip T-Roc’ta artık bilgilerin görünümünü istediğiniz gibi
değiştirebilirsiniz. Yolculuklarınız sırasında T-Roc size ihtiyaç duyabileceğiniz
tüm özgürlüğü ve konforu sunuyor. H

T-Roc - Mobil bağlantı
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Tüm dünya parmağınızın
ucunda.
Sıra dışı şıklıktaki multimedyayla tanışın. Standart olarak sunulan dijital gösterge paneli
”Active Info Display” sistemi sayesinde ulaşmak istediğiniz sürüş bilgilerini kolay ve güvenilir
şekilde kişiselleştirebilirsiniz.

01

Highline donanım H Opsiyonel donanım O

01 Standart olarak sunulan dijital gösterge
paneli ”Active Info Display” sistemi sayesinde
gösterge ekranınıza hem sürüş sırasındaki
teknik bilgileri, hem de sürücü destek
sistemlerinizin görsel bir grafiğini
yansıtabilirsiniz. H

02
02 Standart olarak sunulan “Composition Media” bilgi ve eğlence sistemi, mobil bağlantı seçeneklerini içinde bulunduruyor;
6 hoparlörün yanı sıra mobil cihazınız için USB ile Bluetooth bağlantı noktası sunuyor. 8" (20,3 cm) büyük renkli dokunmatik ekran
ise fazlasıyla konforlu bir kullanıma olanak tanıyor. H
T-Roc - Multimedya
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Özgüveni, verdiği
güvenden geliyor.
T-Roc’un sahip olduğu tek şey özgüven değil, o aynı zamanda güven veren
yardımcılara da sahip. Hareket halinde veya trafikte bekliyor olmanız fark
etmez: İsteğe bağlı olarak sunulan birçok sürücü asistan destek sistemi
sayesinde T-Roc ile her zaman her şeye hazırlıklı olacaksınız.

T-Roc - Sürücü destek sistemleri ve güvenlik
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Her şeye hazır olmak için doğdu.
04 Yaya algılama sistemine sahip ön bölge asistanı “Front Assist”
ile daima içiniz rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Herhangi bir
tehlikeli durumda otomatik olarak devreye giren ön bölge asistanı,
zaman geçmeden sürücüyü uyarıyor. Sürücünün bu duruma tepki
vermemesi halinde, otomatik bir frenleme işlemi uyguluyor.
Bu sistem sayesinde aniden yola çıkan yayaları bile daha etkili ve
kolay bir şekilde algılayabilirsiniz.¹⁾ O

01

04

01 İsteğe bağlı olarak sunulan yeni çarpışma hazırlığı “PreCrash” hem
tehlikeli durumları algılamak hem de bunlara karşı otomatik olarak önlem
almak (örn. hava yastıklarını tetikleme) için birçok sistemden eşzamanlı
olarak faydalanıyor. Saniyeler içerisinde emniyet kemerlerini geren ve
açık olan camları kapatan bu sistem, tüm yolcularına güvenli bir yolculuk
sunuyor.¹⁾ O
02 T-Roc’ta isteğe bağlı olarak sunulan trafikte sürüş asistanı “Traffic Jam
Assist” hem önünüzde seyreden araçları 60 km/h hıza kadar takip
ediyor hem de gaz ile fren pedallarını otomatik olarak kontrol ediyor.
Aynı zamanda aracınız daima şeritte kalıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan
acil durum asistanı “Emergency Assist” sürücünün herhangi bir direksiyon
hamlesi, fren veya hızlanma hareketi yapmaması durumunda devreye
giriyor ve T-Roc’u gerektiğinde tamamen durdurabiliyor.¹⁾ O

Highline donanım H Opsiyonel donanım O

05 İsteğe bağlı olarak sunulan paralel park asistanı “Park Assist”
ile park etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sesli bir uyarı sistemi
kullanan park asistanı, görsel grafikler yardımıyla sizi olası engellere
karşı etkili bir şekilde koruyor.1) Park asistanı size tüm bunların
yanı sıra T-Roc’un boyutlarına uygun park yeri bulma konusunda da
yardımcı oluyor. Park asistanı, uygun bir park yeri bulduğunda
aracınızı sizin yerinize yola paralel ya da dik olarak park etmenizi ve
park edilmiş alandan çıkmanızı sağlıyor.1) Bu sırada gaza veya frene
basmanız ve gözünüzü yoldan ayırmamanız yeterli, gerisini T-Roc
kendisi hallediyor. O
1) Sistemin izin verdiği sınırlar dahilinde.

02

03

05

03 T-Roc’ta isteğe bağlı olarak sunulan şerit takip asistanı “Lane Assist”
beklenmedik kazaların etkili bir şekilde önlenmesine yardımcı olabilir.
Ayrıca kameralar aracılığıyla yolda bulunan tüm çizgileri sürekli olarak
takip ediyor, tanımlıyor ve aracın şeritten sapması halinde düzeltici bir
direksiyon hareketiyle aracın şeritte kalmasını sağlıyor.¹⁾ O

T-Roc - Sürücü destek sistemleri ve güvenlik
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Konforunuz için her şey düşünüldü.

06
06 İsteğe bağlı olarak sunulan bu kör nokta uyarı sistemi “Blind
Spot Detection” kör noktada herhangi bir aracın olup olmadığını
kontrol ediyor ve tehlikeli bir şekilde şerit değiştirmenize engel oluyor.
Ayrıca park yerinden çıkmak için yapılan geri manevralarda arka
tamponda yer alan sensörler sayesinde görüş noktası dışında kalan ve
yaklaşan diğer araçlar hakkında da sürücüyü uyarıyor. Tehlikenin devam
etmesi durumunda ise gerekirse aracı durduruyor.¹⁾ O

07
07 Elektrikli bagaj kapağını sürücü koltuğundan veya uzaktan kumandalı
anahtar üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz. Bir yere çarpmaması için bagaj
kapağının yüksekliğini isteğiniz doğrultusunda kolayca ayarlayabilirsiniz. İşinizi
tamamladıktan sonra bagaj kapağını tekrar kapatmak için bagaj bölmesinde
bulunan küçük düğmeye basmanız yeterli. O

08
08 İsteğe bağlı olarak sunulan sürücü profillerinden size ve ihtiyaçlarınıza uygun bir profil seçebilirsiniz: Normal, Eco,
Sport, Konfor veya Bireysel. Bu sayede sadece motor ve şanzıman değil, sürücü destek sistemleri de duruma göre
uyarlanarak adapte edilir. Dilerseniz bireysel profili kullanarak kendi ayarlarınızı belirleyebilirsiniz. O

1) Sistemin izin verdiği sınırlar dahilinde.
Highline donanım H Opsiyonel donanım O

T-Roc - Sürücü destek sistemleri ve güvenlik
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R-Line dış tasarım
Daha sportif ve daha güçlü bir görünüm mü arıyorsunuz? T-Roc için R-Line
dış tasarım paketini keşfetme sırası sizde. Gövde rengine boyanmış
tampon, dinamik tasarımlı hava girişleri ve ızgara üzerindeki “R-Line”
logosu sizi büyüleyici bir şekilde karşılıyor: T-Roc, R-Line paketi tasarımı ile
size hem güçlü hem de kendinden emin sportif bir ön görünüm sunuyor.
Bunun yanı sıra isteğe bağlı olarak sunulan 19" alüminyum alaşımlı “Suzuka”
jantlarla T-Roc, daha dikkat çekici bir görünüme sahip olabilir. O

Highline donanım H Opsiyonel donanım O

T-Roc - R-Line dış donanım
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01
01 İsteğe bağlı olarak sunulan 18" alüminyum alaşımlı “Sebring” jantlar T-Roc’un sportif
görünümüne kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. O
02 Nereden baktığınızın bir önemi yok: R-Line dış tasarım paketi sayesinde T-Roc’un her
tarafından özgüven akıyor. Üstelik gövde rengine boyanmış aerodinamik marşpiye kaplaması
fazladan bir şıklık katıyor. Arkasından bakanlara benzersiz bir manzara sunan T-Roc, gövde rengine
boyanmış tamponu ve karartılmış LED stop lambaları ile nefes kesici bir karakter sergiliyor. O
02
Highline donanım H Opsiyonel donanım O

T-Roc - R-Line dış donanım
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Jantlar

01

03

05

02

04

06

01 17" alüminyum alaşımlı “Kulmbach” jantlar H
02 18" alüminyum alaşımlı “Montego Bay” jantlar O
03 18" alüminyum alaşımlı “Grange Hill” jantlar O
04 18" alüminyum alaşımlı “Grange Hill” jantlar, metalik gri O
05 18" alüminyum alaşımlı “Sebring” jantlar, Volkswagen R O
06 19" alüminyum alaşımlı “Suzuka” jantlar, Volkswagen R O

Highline donanım H Opsiyonel donanım O

T-Roc - Jantlar
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Renk seçenekleri

Tavan rengi seçenekleri
12 Saf beyaz opak 0Q
13 Siyah opak A1
14 Parlak kırmızı opak D8

01

02

03

05

15 Kara meşe metalik PO

04

07

01 Saf beyaz opak 0Q S
02 Uranüs grisi opak 5K S
03 Parlak kırmızı opak D8 S
04 Tropik turuncu metalik 4M O

06

08

05 Ravenna mavisi metalik 5Z O

12

06 Turmerik sarısı metalik 6T O

13

07 Atlantik mavi metalik H7 O
08 Gümüş inci metalik K8 O
09 Kara meşe metalik P0 O
10 İndiyum grisi metalik X3 O
11 Derin siyah sedefli 2T O

Highline donanım H Standart donanım S

09

10

11
Bu sayfadaki görseller T-Roc Highline modeline aittir.
T-Roc Highline standart olarak otomobil rengine boyanmış bir
tavanla birlikte gelir ve isteğe bağlı olarak farklı tavan renkleri
(saf beyaz, siyah, parlak kırmızı veya kara meşe kontrast renkli
bir tavan) ile sipariş edilebilir.

Opsiyonel donanım O

14

15
T-Roc - Renk ve tavan rengi seçenekleri
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Dış Renk

Koltuk döşemeleri ve
kombinasyonlar

Saf beyaz (OQ)

Uranüs grisi (5K)
Parlak kırmızı (D8)

Derin siyah (2T)

Tropik turuncu (4M)

Ravenna mavisi (5Z)

Turmerik sarısı (6T)

01

02

03

Atlantik mavi (H7)

Gümüş inci (K8)

01 Kumaş koltuk döşemesi “Gem” titan siyahı/seramik FJ H
02 Deri koltuk döşemesi “Vienna” quarzit/seramik HR O

Kara meşe (P0)

03 Deri koltuk döşemesi “Vienna” navel turuncu/quarzit HY O
İndiyum grisi (X3)
Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir.
Highline donanım H Opsiyonel donanım O

Seçilebilir

Tavan

Titan Siyahı/Seramik
Kumaş Döşeme (FJ)

Quarzit/Seramik Vienna
Deri Döşeme (HR)

Navel Turuncu/Quarzit Vienna
Deri Döşeme (HY)

Saf beyaz (0Q)
Opak siyah (A1)
Parlak kırmızı (D8)
Kara meşe (P0)
Uranüs grisi (5K)
Saf beyaz (0Q)
Parlak kırmızı (D8)
Opak siyah (A1)
Saf beyaz (0Q)
Derin siyah (2T)
Saf beyaz (0Q)
Kara meşe (P0)
Tropik turuncu (4M)
Saf beyaz (0Q)
Opak siyah (A1)
Kara meşe (P0)
Ravenna mavisi (5Z)
Saf beyaz (0Q)
Opak siyah (A1)
Turmerik sarısı (6T)
Saf beyaz (0Q)
Opak siyah (A1)
Kara meşe (P0)
Atlantik mavi (H7)
Saf beyaz (0Q)
Gümüş inci (K8)
Opak siyah (A1)
Parlak kırmızı (D8)
Kara meşe (P0)
Kara meşe (P0)
Saf beyaz (0Q)
Opak siyah (A1)
İndiyum grisi (X3)
Saf beyaz (0Q)
Opak siyah (A1)
Seçilemez

T-Roc - Koltuk döşemeleri ve kombinasyonlar
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Teknik özellikler

Donanım özellikleri

VOLKSWAGEN T-ROC

1,5 lt TSI 150 PS ACT DSG

VOLKSWAGEN T-ROC

Motor tipi
Motor hacmi, lt/cm3
Maks. güç, kw (PS)
Maks. tork, Nm dv/dk

4 silindir benzinli motor
1,5/1498
110 (150)
250/1500-3500
Elektronik kontrollü direkt
enjeksiyonu
7 ileri DSG

HIZLANMALAR

Karışım sistemi
Vites kutusu
BOYUTLAR
Uzunluk, mm
Genişlik, mm
Yükseklik, mm
Aks mesafesi, mm
İz genişliği, ön/arka, mm
Yakıt tankı, lt
Dönme çapı, m
Bagaj kapasitesi, lt
Boş ağırlık, kg

4234
1819
1573
2590
1538/1546
50
11,1
445
1350

0-100 km/s sn
Maks. hız, km/s

1,5 lt TSI 150 PS ACT DSG

8,4
205

YAKIT TÜKETİMİ, lt/100 km
((AT) 715/2007)***
Şehir içi
Şehir dışı
Genel
CO2 emisyonu, g/km

6,8
4,9
5,6
127

VOLKSWAGEN T-ROC
İç Donanım
1/3-2/3 oranında asimetrik katlanabilir arka koltuklar
“Gem” kumaş koltuk döşemesi
“Caribou Gray” iç dekor
Ambiyans aydınlatması
Çok fonksiyonlu deri direksiyon ve vites topuzu
Işıklı makyaj aynaları
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü
Arka kol desteği ve bagaja ulaşma bölümü
Ön ve arkada 2 adet okuma lambası
Işıklı torpido gözü
“Composition Media” bilgi ve eğlence sistemi (Türkçe dil seçenekli, 8" renkli dokunmatik ekran)
App-Connect
USB-IN girişi
6 hoparlör

1,5 lt TSI 150 PS ACT DSG
Highline
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

T-Roc - Teknik ve donanım özellikleri
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Donanım özellikleri
VOLKSWAGEN T-ROC
Dış Donanım
7Jx17" “Kulmbach” alüminyum alaşımlı jantlar, 215/55 R17 lastikler
Yer tasarruflu stepne
%65 karartılmış arka ve arka yan camlar
Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar
Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar
Ön sis farları ve statik dönüş farları
Radyatör ızgarası altında dekoratif krom çıta
Egzoz formunda ilave krom çıtalar ve gümüş tavan rayları
LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları
LED stop lambaları
Konfor
Bluetooth'lu mobil telefon hazırlığı
Dijital gösterge paneli “Active Info Display”
Elektromekanik park freni ve Auto Hold fonksiyonu
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leaving Home)
Otomatik far yükseklik ayarı
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
Klimatronik (Çift bölgeli tam otomatik klima)
Otomatik yanan kısa farlar
Spor ön koltuklar
Park mesafe sensörleri (ön/arka)
Görsel park desteği
Yağmur sensörü
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

1,5 lt TSI 150 PS ACT DSG
Highline
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

VOLKSWAGEN T-ROC
Güvenlik
Anti blokaj fren sistemi (ABS)
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR)
Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR)
Elektronik stabilizasyon programı (ESP)
Dinamik direksiyon önerisi (DSR)
İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake)
Manevra frenleme fonksiyonu
Arka koltuklarda 2 adet çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX)
Piroteknik ön emniyet kemerleri
Arkada 3 adet 3 noktalı emniyet kemeri
Disk frenler, ön/arka
Emniyet kemeri sesli ve ışıklı uyarı özelliği
Hıza duyarlı elektromekanik servo direksiyon
Immobilizer
Lastik basınç göstergesi
Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları (yolcu hava yastığı deaktivasyonu)
Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları
Perde hava yastıkları
Yorgunluk tespit sistemi

1,5 lt TSI 150 PS ACT DSG
Highline
S
S
S
S
S
S
S
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S
S
S
S
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S
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T-Roc - Donanım özellikleri
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444 VW 24
444 89 24

Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Tel: (0262) 676 90 90 www.vw.com.tr
Bu katalog 2019 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk,
donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (04.02.2019) sonra güncellenmiş
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve
görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup Türkiye’de sunulanlardan
farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir.
Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de
göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin.

