
1.0 TSI 110PS DISCOVER
T-Roc

Βασικός Εξοπλισμός
Ζάντες αλουμινίου ''Chester''  6.5J x 16 

Φώτα ημέρας LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian Monitoring 

Lane Assist

Multi-collision Brake

Fatigue Detection

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης)

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+

We Connect Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

We Connect Plus Υπηρεσίες - Συμβόλαιο για 1 έτος (όπου υπάρχει αναβάθμιση σε NAVI)

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο

Διακοσμητικά ένθετα στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και το εσωτερικό των εμπρός 

θυρών - Deep Black Mat

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινη επένδυση στο λεβιέ ταχυτήτων
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Προνοητικό σύστημα start/stop (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) με 

σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση

Σύστημα Infotainment COMPOSITION COLOR. Περιλαμβάνει:

Έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών / Radio / 6 ηχεία / 4x20 Watt / 2 θύρες USB type C 

εμπρός και θύρα πίσω (μόνο φόρτιση) / Σύνδεση Bluetooth με audio streaming 

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic δύο ζωνών με λειτουργία καθαρισμού του 

αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο

Light & Sight Pack: Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής και αντιθαμβωτικός 

εσωτερικός καθρέπτης

Υπολογιστής ταξιδίου και οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Plus

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κυβισμός (cm3) 999

Ιπποδύναμη (Ίπποι) 110

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km)* 136

Μέση Κατανάλωση (lt/100 km)* 6,0

* Οι αναγραφόμενες τιμές WLTP αφορούν τις εκδόσεις με τον βασικό εξοπλισμό



Hill Start Assist 

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (Servotronic)

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω

Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και απόσταση 

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό  

Προσκέφαλα ασφαλείας εμπρός με ρύθμιση ύψους / 3 προσκέφαλα πίσω

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Εσωτερικά αεριζόμενοι δίσκοι φρένων εμπρός και συμπαγείς δίσκοι φρένων πίσω

Λωρίδα αλουμινίου "Hockey Stick" (κολόνα Α, κάτω από τη γραμμή οροφής, κολόνα C)

Εφεδρικός τροχός - ρεζέρβα ανάγκης

Ζώνες ασφαλείας 3-σημείων εμπρός-πίσω (οι εμπρός με προεντατήρες, ρυθμιζόμενες 

σε ύψος) 

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα με 

άνω σημείο πρόσδεσης (Top-Tether)

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος (μονόχρωμο αμάξωμα) ή στο 

χρώμα της οροφής (διχρωμία)

Εμπρός προφυλακτήρας με προστατευτικό σε μαύρο χρώμα και μάσκα σε κυψελοειδή 

σχεδίαση 

6 αερόσακοι. Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, 

αερόσακοι κεφαλής. Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού
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)


