
T-Roc
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

De viste udstyrspriser på Style og Sport er beregnet med 85% afgift.  
De viste udstyrspriser på R er beregnet med 150% afgift.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Style Style Team Sport Sport Team R

17" letmetalfælge Kulmbach i adamantium grå (Ej ifm. DK sportspakke, R-Line eksteriørpakke eller R-Line kombipakke) — — 2.198 kr. 2.198 kr. —

17" letmetalfælge Mayfield i sort med poleret overflade (Kun ifm. designpakke) 999 kr. 999 kr. — — —

19" letmetalfælge Pretoria i grå — — — — 13.798 kr.

19" letmetalfælge Suzuka (Kun ifm. DK sportspakke, R-Line eksteriørpakke eller R-Line kombipakke) — — 10.497 kr. 10.497 kr. —

19" letmetalfælge Suzuka i Sort (Kun ifm. Black Style pakke) — — 8.196 kr. 8.196 kr. —

Adaptiv fartpilot — ✓ — — —

Anhængertræk med aftagelig krog 11.997 kr. 11.997 kr. 11.997 kr. 11.997 kr. 16.213 kr.

App-Connect inkl. Wireless Apple Carplay 2.597 kr. ✓ 2.597 kr. ✓ 3.510 kr.

Bakkamera 2.999 kr. ✓ 2.999 kr. ✓ 4.053 kr.

Black Style pakke (Ej ifm. R-Line eksteriør- eller kombipakke eller DK sportpakke) — — 9.997 kr. 9.997 kr. —

Blind Spot sensor
Inkl. sidespejle med el-klapfunktion

7.796 kr. 7.796 kr. ✓ ✓ ✓

Designpakke
17" Mayfield letmetalfælge, kontrastfarvet tag i sort, ambiente belysning m.m.

13.697 kr. 13.697 kr. — — —

Digital Cockpit Pro
Digital visning af instrumentering på en 10,25" TFT skærm

6.397 kr. 6.397 kr. ✓ ✓ ✓

DK komfortpakke
Bagklap med el-betjening, nøglefri betjening samt køreprofilindstilling

10.998 kr. ✓ 10.998 kr. ✓ —

DK komfortpakke
Bagklap med el-betjening, nøglefri betjening samt stemmebetjening

— — — — 13.298 kr.

DK navigationspakke (Understøtter ikke dansk tale)
Navigation Discover Media, Car-Net Guide & Inform 3 år samt stemmebetjening

10.996 kr. 10.996 kr. 10.996 kr. 10.996 kr. 14.860 kr.

DK pakke
Bakkamera, forsæder m. lændestøtte, App-Connect inkl. Wireless Apple Carplay samt multifunktionslæderrat m. varme

7.197 kr. ✓ 7.197 kr. ✓ —

DK pakke
Bakkamera samt App-Connect inkl. Wireless Apple Carplay

— — — — 8.590 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



T-Roc
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

De viste udstyrspriser på Style og Sport er beregnet med 85% afgift.  
De viste udstyrspriser på R er beregnet med 150% afgift.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Style Style Team Sport Sport Team R

DK sportspakke
18" Grange Hill letmetalfælge, undervogn m. sportsaffjedring, køreprofilindst., tonede ruder m.m.

— — 12.599 kr. 12.599 kr. —

DK sportspakke
19" letmetalfælge Pretoria i grå, Undervogn med adaptiv dæmpning samt tonede ruder bag

— — — — 24.598 kr.

Førerassistentpakke inkl. LED forlygter, Light Assist og sidespejle med el-klapfunktion
Blind Spot sensor inkl. Traffic Jam Assist og Emergency Assist

23.395 kr. 23.395 kr. — — —

Førerassistentpakke inkl. LED forlygter, Light Assist og sidespejle med el-klapfunktion
Blind Spot sensor

23.395 kr. 23.395 kr. ✓ ✓ ✓

Interiørpakke med Nappa Carbon læder — — — — 43.998 kr.

Interiørpakke med Vienna læder (Ej if. WSP Sædepakke.) — — 24.398 kr. 24.398 kr. —

Køreprofilindstilling
Standard på 4Motion

2.597 kr. ✓ 2.597 kr. ✓ ✓

LED forlygter 13.995 kr. 13.995 kr. ✓ ✓ ✓
Light Assist 1.998 kr. 1.998 kr. ✓ ✓ ✓
Lydsystem Beats (ej ifm. reservehjul) 6.397 kr. 6.397 kr. 6.397 kr. 6.397 kr. —

Lydsystem Beats (Ej ifm. reservehjul) — — — — 8.645 kr.

Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning 6.495 kr. 6.495 kr. 6.495 kr. 6.495 kr. 8.778 kr.

Multifunktionslæderrat med DSG skiftefunktion 1.597 kr. 1.597 kr. 1.597 kr. 1.597 kr. ✓
Multifunktionslæderrat med DSG skiftefunktion og varme (Kun ifm. DK pakke) 1.597 kr. 1.597 kr. — — —

Multifunktionslæderrat med DSG skiftefunktion og varme (Bortfald v. R-Line kombipakke) (Kun ifm. DK pakke) — — 1.597 kr. 1.597 kr. —

Måtter 1.796 kr. 1.796 kr. 1.796 kr. 1.796 kr. ✓
Nødhjul inkl. donkraft og hjulnøgle 997 kr. 997 kr. 997 kr. 997 kr. 1.348 kr.

Panoramasoltag med skyde- og vippefunktion 16.896 kr. 16.896 kr. 16.896 kr. 16.896 kr. 22.833 kr.

Park Assist 2.597 kr. 2.597 kr. 2.597 kr. 2.597 kr. —

Parkeringsvarmer inkl. fjernbetjening (Bortfald af tågeforlygter)(Kun ifm. LED forlygter)(Ej Ifm. R-Line pakker) 19.196 kr. 19.196 kr. 19.196 kr. 19.196 kr. —

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



T-Roc
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

De viste udstyrspriser på Style og Sport er beregnet med 85% afgift.  
De viste udstyrspriser på R er beregnet med 150% afgift.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Style Style Team Sport Sport Team R

R-Line eksteriørpakke (Kun ifm. DK sportspakke)
R-Line for- og bagkofanger samt 18" Sebring letmetalfælge

— — 19.098 kr. 19.098 kr. —

R-Line kombipakke (Kun ifm. undervogn med sportsaffjedring eller adaptiv dæmpning)(Ej ifm. DK sportspakke)
Sportssæder, R-Line for- og bagkofangere, Letmetalfælge, 18" Sebring samt yderligere R-Line detaljer

— — 33.398 kr. 33.398 kr. —

Sidespejle med el-klapfunktion 2.396 kr. 2.396 kr. ✓ ✓ ✓
Stemmebetjening (Understøtter ikke dansk tale) 2.895 kr. 2.895 kr. 2.895 kr. 2.895 kr. 3.913 kr.

Tagræling i sort ✓ ✓ — — —

Tagræling i sølv 2.999 kr. 2.999 kr. ✓ ✓ ✓
Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering 4.198 kr. 4.198 kr. 4.198 kr. 4.198 kr. 5.673 kr.

Tyverialarm 6.198 kr. 6.198 kr. 6.198 kr. 6.198 kr. 8.375 kr.

Udstødning fra Akrapovic i titanium — — — — 68.698 kr.

Undervogn med adaptiv dæmpning inkl. køreprofil indstilling 17.897 kr. 17.897 kr. 17.897 kr. 17.897 kr. 24.185 kr.

Undervogn med sportsaffjedring 6.198 kr. 6.198 kr. 6.198 kr. 6.198 kr. ✓

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



T-Roc
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

De viste lakeringer på Style og Sport er beregnet med 85% afgift.  
De viste lakeringer på R er beregnet med 150% afgift.

Style Style Team Sport Sport Team R

Urano Grey 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. -

Pure White 2.098 kr. 2.098 kr. 2.098 kr. 2.098 kr. 0 kr.

Flash Red 2.198 kr. 2.198 kr. 2.198 kr. 2.198 kr. 0 kr.

Deep Black Pearl 4.997 kr. 4.997 kr. 4.997 kr. 4.997 kr. 6.753 kr.

Indium Grey Metallic 4.997 kr. 4.997 kr. 4.997 kr. 4.997 kr. 6.753 kr.

Ravenna Blue Metallic 4.997 kr. 4.997 kr. 4.997 kr. 4.997 kr. -

White Silver Metallic 4.997 kr. 4.997 kr. 4.997 kr. 4.997 kr. 6.753 kr.

Turmeric Yellow Metallic 6.695 kr. 6.695 kr. 6.695 kr. 6.695 kr. 9.048 kr.

Lapiz Blue Metallic - - - - 6.753 kr.

Flash Red + sort tag - - - - 12.160 kr.

Pure White + sort tag - - - - 12.160 kr.

Energetic Orange Metallic + sort tag - - - - 15.940 kr.

Indium Grey Metallic + sort tag - - - - 15.940 kr.

Lapiz Blue Metallic + sort tag - - - - 15.940 kr.

White Silver Metallic + sort tag - - - - 15.940 kr.

Turmeric Yellow Metallic + sort tag - - - - 17.428 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.


