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01 Sportief en expressief: door de dynamisch ontworpen achterlichten ziet de 
nieuwe T-Roc er ook aan de achterkant indrukwekkend uit. In de nieuwe T-Roc 
Sport zijn ze donkerrood en bieden ze een bijzonder zelfbewuste uitstraling. 
De achterlichten zijn voorzien van energiebesparende ledlampen met een 
uitzonderlijk lange levensduur, die zowel overdag als ’s nachts voor een goede 
zichtbaarheid zorgen.   SP

Een indrukwekkend voorkomen, 
stoer en elegant.
Vaak openbaart een sterk karakter zich meteen. Je ziet het al aan de voorkant: met 

zijn stoere mistlampen en de led-daglichtverlichting in ringvorm blaakt de T-Roc van 

zelfvertrouwen. De vele stylingsmogelijkheden laten hem opvallen en zelfs de kleinste 

details benadrukken zijn finesse. Deze SUV is een echte blikvanger.

Standaard S    Standaard bij T-Roc Sport SP    Standaard bij T-Roc Style ST    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 6,8 en 5,1, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 155 en 116, efficiëntieklasse: D-B. 
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01|02 Het interieur van de nieuwe T-Roc Sport presenteert zich sportief en 
elegant: dashboard en decoraties in de deur in Caribou Grey, deurbekleding in 
titanium zwart en stijlvolle verlichting. Dit alles zorgt voor een aangename sfeer, 
terwijl u zich in het donker ook gemakkelijk oriënteert. Sport-Comfortstoelen  
voor bestuurder en bijrijder in de bekleding Gem in titanium zwart/Ceramique  
met stevige zijsteunen geven maximale steun aan de rug.   SP

Zelfbewustzijn komt 
van binnenuit.
Achter het stuur van de nieuwe T-Roc Sport snapt u precies waarom hij zo goed presteert. 

Met de sfeerverlichting, de rode decoratieve afwerking en de chromen elementen toont hij 

zich van zijn meest sportieve en elegante kant. Een keur aan opbergmogelijkheden, diverse 

connectiviteits-functies en rijassistenten. Meer comfort en veiligheid en dat voelt goed aan.
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Lijnen die punten scoren.

01 Met de 17-inch lichtmetalen velgen ‘Mayfield’ valt de nieuwe T-Roc zeker op tussen alle andere auto’s.  
U kunt kiezen uit vier kleuren velgen. Samen met het tweekleuren concept van het dak ontwerpt u de T-Roc 
Style eigenlijk gewoon zelf, precies zoals ú wilt.   MU

De nieuwe T-Roc trekt de aandacht. Een opvallend designelement is de C-stijl:  

een chromen sierlijst accentueert de coupévormige langwerpige daklijn van het voertuig. 

En u kunt zorgen voor nog meer bewonderende blikken: zo kiest u zelf met welke kleur dak, 

A-stijl en buitenspiegels u het straatbeeld opfleurt.

01
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01-03 Bepaal zelf in welke kleur u het dashpad wilt hebben, de decoratieve 
omlijsting van het dashboard: Black Oak Brown Metallic, Ravenna Blue Metallic, 
Energetic Orange Metallic of Kurkuma Yellow Metallic. U vindt deze kleur dan 
ook terug op de deurpanelen en de bekleding van het middenconsole. En ook de 
stoelen krijgen spannende accenten in de kleur van uw keuze.   ST

04 Neem plaats op de comfortstoelen met tweekleurige bekleding ‘Tracks 4’ 
met Kurkuma-kleurige afwerking. Gebruik het infotainmentsysteem ‘Discover 
Media’ om te bellen of uw favoriete muziek via uw smartphone af te spelen. 
Witte sfeerverlichting met oplichtende sierstrips, leeslichten voor en achter en 
de verlichting van de beenruimte creëren een bijzondere sfeer tijdens uw rit. 
Daarnaast heeft het stuurwiel en de schakelpookknop van de nieuwe T-Roc Style 
en Sport lederen bekleding, dat zeer luxe aanvoelt.   SP    MU

Past zich alleen aan,
wanneer u dat wilt.
Individueel tot in het kleinste detail, maar alleen wanneer u dat wilt. 

Buiten én binnen. Dus laat uw fantasie de vrije loop. Zorg ervoor dat de 

nieuwe T-Roc slechts één richting kiest: die van uw persoonlijke smaak.

01
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Multimedia
Met het optionele Active Info Display en navigatiesysteem ‘Discover Media’ komt u overal 

goed aan en maakt u van elke rit een feestje. Laad onderweg uw telefoon op met de 

innovatieve telefoonvoorbereiding ‘Plus’. En met het krachtige geluidssysteem ‘beats’  

kiest u voor optimaal muziek-genot. Ook voor de meest veeleisende oren.

01 Het optionele navigatiesysteem ‘Discover Media’ 
is te bedienen via een kleurenscherm van 20,3 cm 
met bewegingssensor. Er zijn zes luidsprekers,  
FM-radio, cd-speler die muziek afspeelt in MP3-, 
AAC- en WMA-formaat, twee SD-kaartlezers, een 
USB-aansluiting en een telefoonverbinding via 
Bluetooth.   MU

01

02

03

04

02 Muziek is nog meeslepender als je de bas niet alleen hoort, maar ook voelt. Met het krachtige ‘beats’-
soundsysteem met een vermogen van 300 watt heeft u altijd een sublieme luisterervaring. Een feest voor 
uw oren én voor uw ogen. Te bedienen via het radio- of navigatiesysteem, dat u met het speciale ‘beats’-
startscherm verwelkomt zodra u instapt.   MU

03 Op het Active Info Display ziet u alles wat u moet zien, zoals uw snelheid en toerental, maar u kunt 
ook de kaart van het navigatiesysteem instellen of in beeld brengen welke gegevens de innovatieve 
assistentiesystemen te bieden hebben. Kortom, alles is mogelijk, maar wat u ziet is aan u: het display is  
op uw individuele wensen af te stemmen.   SP    MU

04 Met de optionele Telefoonvoorbereiding ‘Plus’ met inductielaadfunctie laadt uw mobiele telefoon 
automatisch op. Verder is er een extra USB-aansluiting beschikbaar in het dashboardkastje, zodat u 
bijvoorbeeld tegelijkertijd uw tablet kunt opladen. En dankzij de draadloze verbinding met de externe  
antenne is het heel comfortabel telefoneren met eersteklas spraakkwaliteit. Dat klinkt niet alleen goed,  
maar is ook nog eens erg praktisch.   MU
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01 De grond onder uw wielen kan veranderen, maar dat geldt niet voor uw 
rijplezier. Als u voor de nieuwe T-Roc met 4MOTION-aandrijving kiest, kiest u 
per rit het bijpassende rijprofiel. Daarbij kiest u tussen Snow, Offroad of Offroad 
Individual. Het systeem bedient u eenvoudig via een schakelaar met draai-/
drukfunctie. In het Onroad-profiel kunt u kiezen voor eco- of sportmodus.   MU

02 Met de optionele file assistent Traffic Jam Assist volgt uw auto het voertuig 
voor u tot 60 km p/u. Remmen en gasgeven gaat automatisch, binnen de grenzen 
van het systeem. En hij zorgt er ook voor dat u op de juiste rijbaan blijft. Het 
optionele ‘Emergency Assist’ neemt in geval van nood de auto over en forceert 
een noodstop als de bestuurder helemaal niet meer reageert.   MU

03 De standaard rijstrookbehoudassistent Lane Assist helpt ongelukken te 
voorkomen op het moment dat u onbedoeld de rijbaan verlaat. Het systeem 
herkent de rijbaanmarkeringen met behulp van een camera. Zodra u zonder 
richting aan te geven de rijbaan verlaat, waarschuwt de assistent de bestuurder 
door corrigerend tegen te sturen. Vooral bij lange en eentonige ritten is Lane 
Assist een uitkomst doordat het systeem zekerheid en comfort biedt.   S

04 De optionele proactieve inzittendebescherming Pre Crash detecteert gevaarlijke situaties en neemt 
voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door het effect van de airbags te optimaliseren. De veiligheidsgordels 
worden binnen enkele seconden strak gespannen, zodat ze bij een aanrijding de hoogst mogelijke bescherming 
bieden.   MU

05 Als een auto u van achter nadert en u kunt hem niet kunt zien in uw achteruitkijkspiegel of buitenspiegels, 
dan bevindt het voertuig zich in uw dode hoek. De optionele Dodehoeksensor waarschuwt u, zodat u niet 
van baan wisselt. Bij het achteruit uitparkeren controleert de assistent verkeer dat u van opzij benadert en 
waarschuwt met lichtsignalen.   MU

06 Ontspannen rijden met het afstandswaarschuwingsysteem Front Assist, dat ook voorzien is van een 
noodremsysteem en voetgangersherkenning. Dreigt er een aanrijding of is er een voetganger in het zicht, dan 
klinkt een waarschuwingssignaal. Reageert u niet, dan vermindert Front Assist de snelheid om de kans op een 
aanrijding te verkleinen. Zelfs voetgangers die plotseling de weg oplopen, worden zo beter beschermd.   S

07 Fileparkeren of achteruit inparkeren is geen probleem in de T-Roc. De optionele parkeerassistent Park 
Assist berekent exact of de auto op een parkeerplek past en stuurt zelfstandig in en uit. U hoeft zelf alleen  
het gas, de koppeling en de rem te bedienen.   MU

Rijassistenten
Zelfverzekerd zijn is makkelijk als je weet wat je sterke punten zijn.  

En de nieuwe T-Roc heeft veel sterke punten. Waaronder krachtige en 

betrouwbare rijassistenten. Comfortabel rijden. Perfecte prestaties.
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01  Pure White Unilak 0Q   MU

02  Urano Grey Unilak 5K   S

03  Flash Red Unilak D8   MU  
04  Energetic Orange Metallic 4M   MU

05  Ravenna Blue Metallic 5Z   MU  
06  Kurkuma Yellow Metallic 6T   MU

07  Atlantic Blue Metallic H7   MU  
08  White Silver Metallic K8   MU  
09  Black Oak Brown Metallic P0   MU

10  Indium Grey Metallic X3   MU

11  Deep Black Pareleffect 2T   MU

Lakken en dakkleuren

De illustraties op deze pagina tonen de nieuwe T-Roc Style. De nieuwe T-Roc Style is optioneel leverbaar met 
een dak in de contrasterende kleur Pure White, Black, Flash Red of Black Oak Brown. De nieuwe T-Roc Sport is 
standaard uitgerust met dak in autokleur en optioneel verkrijgbaar met de contrastkleur zwart.

12  Pure White Unilak 0Q   MU   
13  Black Unilak A1   MU   
14  Flash Red Unilak D8   MU   
15  Black Oak Brown Metallic P0   MU  
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01  16 inch stalen velgen   S

02  16 inch lichtmetalen velgen Chester   ST

03  17 inch lichtmetalen velgen Kulmbach   SP

04  17 inch lichtmetalen velgen Kulmbach   MU

05  17 inch lichtmetalen velgen Mayfield   MU

06  17 inch lichtmetalen velgen Mayfield   MU  
07  17 inch lichtmetalen velgen Mayfield   MU

08  17 inch lichtmetalen velgen Mayfield   MU

09  18 inch lichtmetalen velgen Montego Bay   MU

10  18 inch lichtmetalen velgen Grange Hill   MU

11  18 inch lichtmetalen velgen Grange Hill   MU

12  18 inch lichtmetalen velgen Sebring*   MU

13  19 inch lichtmetalen velgen Suzuka*   MU

Velgen
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Stoelbekleding

01  Stoffen bekleding Basket Titaanzwart EL   S

02  Stoffen bekleding Tracks 4 Black Oak/Ceramique FF   ST  
03  Stoffen bekleding Tracks 4 Kurkuma YellowGJ   ST

04  Stoffen bekleding Tracks 4 Ravenna Blue GK   ST

05  Stoffen bekleding Tracks 4 Energetic Orange GL   ST

06  Bekleding Gem Titaanzwart/Ceramique met rode accenten JQ   SP

07  Bekleding in leder Vienna Quarzit/Ceramique HR   MU

08  Bekleding in leder Vienna Orange/Quarzit HY   MU

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen 
licht afwijken van de werkelijke kleuren van de materialen. De 
afbeeldingen van de stoelen tonen de standaardinstellingen en de 
stoelen kunnen van optionele varianten afwijken.
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* Nog niet bestelbaar. Leverbaar naar verwachting vanaf maart 2018.
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