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Nou Volkswagen T-Roc Cabrio
El T-Roc cabrio combina un disseny robust i una silueta més atractiva

La versió descapotable s'incorpora a la família T-Roc dos anys després del seu llançament | Volkswagen

El novè descapotable de la història de marca Volkswagen, el T-Roc Cabrio, és l'última
incorporació a la gamma de models SUV compactes T-Roc, introduïda fa dos després del
llançament de la versió esportiva "R", aquesta variant descapotable aporta un nou alè d'aire fresc a
la gamma, en sentit literal i figurat, gràcies a una capota abatible en nou segons, un disseny
renovat de dues portes d'estil coupé.
La carrosseria conserva el disseny robust i esportiu de la gamma T-Roc, però presenta un aspecte
renovat: les seves dues portes donen un estil propi d'un coupé, amb una silueta especialment
atractiva i diferenciada de la resta de models. El T-Roc Cabrio s'ofereix amb llandes d'aliatge
"Mayfield" de 17 polzades de sèrie amb l'acabat Style, o amb llantes "Grange Hill" de color negre
de 18 polzades amb l'acabat R-Line.
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L'interior de la variant descapotable conserva el disseny modern i trencador de la T-Roc, i inclou
la possibilitat de personalitzar amb insercions de diferents colors. Les seves quatre places fan
que l'interior sigui especialment espaiós, permetent als seus ocupants gaudir de viatges còmodes i
agradables, tant a sostre descobert com amb la capota tancada.
A més, el T-Roc Cabrio equipa l'última generació de sistemes d'infoentreteniment basats en la
plataforma modular MIB3. El vehicle està sempre connectat gràcies a l'ESIM integrada a la unitat
de control (OCU), que permet l'accés a un major nombre de funcions dins de l'ecosistema digital
"We" de Volkswagen. Entre d'altres, la T-Roc Cabrio disposarà del nou sistema AppConnect
sense fil, que permet el conductor connectar els seus dispositius a sistema d'infoentreteniment
només entrar en el vehicle, sense necessitat de cables. L'acabat superior R-Line disposa d'una
interfície per a telèfons intel·ligents amb càrrega sense fil de sèrie.
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El nou T-Roc Cabrio s'ofereix amb dos nivells d'acabat, Style i R-Line. L'acabat Style està orientat
al disseny i la funcionalitat. A més de sistemes de seguretat i assistència d'avantguarda, com
l'assistent de manteniment de carril Lane Assist, el control de creuer adaptatiu (ACC) amb funció
Stop & Go (amb DSG) o la funció Pre-Crash, el vehicle incorpora diferents equipaments que fan
que la conducció sigui extremadament còmoda.
El sistema Climatronic bizona, el sistema de navegació Discover Mitjana i els retrovisors abatibles
elèctricament garanteixen una experiència pràctica i agradable. Per la seva banda, l'acabat R-Line
completa l'equipament de sèrie amb un look especialment esportiu, amb paquet esportiu R-Line
interior i exterior, elements exteriors en acabat negre brillant, i sistemes de segments superiors,
com fars davanters LED, Digital Cockpit , selector de maneres de conducció, càmera de visió
posterior, Park Assist i sistema d'entrada i arrencada sense clau "Keyless Access".
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El nou descapotable de Volkswagen està disponible amb dos motors de gasolina: el 1.0 TSI de 85
kW (115 CV), només disponible amb l'acabat Style, es combina amb canvi manual de 6
velocitats; el 1.5 TSI de 110 KW (150 CV) s'ofereix amb canvi manual de 6 velocitats o DSG de 7
velocitats.
La versió d'entrada, amb acabat Style i motor 1.0 TSI de 85 kW (115 CV), està disponible a partir
de 27.750 ?, descomptes i campanyes incloses.
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