
 سيارة T-Roc من 
فولكس واجن

معلومات إعالمية



مقدمة

تضيف فولكس واجن الشرق األوسط مستوى جديدًا 
من ديناميكية األداء إلى قطاع سيارات SUV المدمجة 

بطرح سيارة T-Roc الجديدة كليًا. وباعتبارها أول سيارة 
رياضية مدمجة متعددة االستخدامات من فولكس 
واجن، تتميز سيارة T-Roc باألناقة واألداء العملي 

والطابع المتميز، كما تضع معيارًا جديدًا لقطاع سيارات
SUV المتطور.

وتتميز السيارة بخط السقف الذي يشبه سيارات الكوبيه 
كجزء من التصميم الجريء ومجموعة متنوعة من األلوان 

التي تتيح العديد من خيارات التخصيص والتصميم 
المميزة والتي تتمتع بالجودة والرحابة وسهولة 

االستخدام التي تمتاز بها سيارات فولكس واجن.
وتوفر سيارة الكروس أوفر العديد من المزايا المتباينة 

وتشمل: األداء والراحة، متعة القيادة والتحكم الدقيق، 
كما أنها مالئمة للقيادة داخل المدينة وتتمتع بالعديد 
من الخصائص الشاملة. أي أن السيارة توفر مفهومًا 

جديدًا للسيارات المدمجة، حيث تجمع بين مختلف 
المعايير المعتمدة في عالم السيارات.

تمتاز سيارة SUV بالتصميم الجريء والفريد في 
المقصورة والهيكل وتوفر مختلف التقنيات الحديثة التي 

يحتاجها السائق ليستمتع بأداًء مميز ال مثيل له.
ستصل سيارة T-Roc إلى الشرق األوسط في الفترة 

بين مارس وأبريل من العام الحالي.



حقائق و أرقام
 سيارات SUV من فولكس واجن: تضيف فولكس واجن سيارة أخرى إلى  	 

مجموعة سيارات  SUV  الجديدة بعد سيارتي طوارق وتيغوان، حيث تعتبر السيارة 
الجديدة ثاني أفضل سيارة  SUV مدمجة من فولكس واجن بعد سيارة تيغوان.

 محرك TSI سعة 1.4 ليتر: تم تجهيز السيارة بمحرك فائق األداء بشاحن توربيني 	 
يوفر قوة تصل إلى  110 كيلو واط و 150 حصان - وهو أقوى محرك في فئتها.

 رقمية ومزودة بأحدث تقنيات االتصال: تتميز سيارة T-Roc  بنظام المعلومات 	 
والترفيه المغطى بشاشة زجاجية و التي تعمل  باللمس باإلضافة إلى الجيل 

الجديد من شاشة عرض المعلومات النشطة التي تقع خلف عجلة القيادة. والتي 
  Trend الالسلكي المتوفر في سيارتّي  AppConnect تتضمن أيًضا نظام 

.Sport و

 كما تحبها: توفر سيارتا T-Roc Style  )بتصميم ثنائي اللون كتجهيز أساسي( و 	 
T-Roc Sport )بتصميم ثنائي اللون - تصميم R Line  للمقصورة والهيكل 

الخارجي كتجهيز اختياري( العديد من خيارات التخصيص الشاملة.

 تصميم مثالي: مدمجة من الخارج، وفسيحة من الداخل: توفر السيارة التي تتسع 	 
لخمسة ركاب صندوق أمتعة هو األكبر في فئتها )يصل حجمه إلى 445 ليتر(. 
ويصل طول سيارة T-Roc  التي تم تصنيعها باالعتماد على منصة MQB إلى 

4,240 ملليمتر فيما يبلغ طول قاعدة العجالت 2,603 ملليمتر.

 اإلنتاج: يتم تصنيع سيارة T-Roc  في مصنع فولكس واجن في سيتوبال 	 
بالقرب من مدينة لشبونة في البرتغال. وتم إنشاء المصنع في عام 1991 وبدأ 

اإلنتاج في عام 1995.
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ستتوفر سيارة T-Roc في المنطقة بثالثة مستويات من التجهيزات، 
مما يتيح للعميل تخصيص سيارته بناًء على تفضيالته؛

الطراز الرائج	 

الطراز الرياضي	 

الطراز األنيق	 



التصميم



الهيكل

T-Roc  يتبع تصميم سيارة
السمات األصيلة لتصاميم 

 ،SUV فولكس واجن لسيارات
والتي تشبه سيارتي تيغوان 

وتيرامونت. وتتناغم عناصر القيادة 
األصلية على الطرق الوعرة مع 
المزايا الديناميكية والتصميم 

العصري في سيارة T-Roc. تتمتع 
السيارة بتصميم متطور ومميز 

للغاية، ولكنه متوافق مع تصاميم 
عائلة طرازات فولكس واجن.

أما الهيكل فيمتاز باألبعاد األنيقة 
والتصميم المتطور ويوفر ثمانية 

خيارات من األلوان المتاحة في 
المنطقة، وثالثة خيارات أللوان 
السقف. ويصل عدد التصاميم 
اللونية المتاحة إلى 14 تصميمًا.

تصميم باللون األسود كتجهيز اختياري

 خيارات التخصيص: 
سقف بلون متباين

فتحة السقف 
البانورامية

عجالت خالئطية قياس 18 بوصة 
بتصميم R-Line  كتجهيز اختياري

مصابيــح أماميــة بتقنيــة LED بالكامل 
ومصابيــح خلفيــة بتقنيــة LED ومصابيح 
 LED اإلضــاءة النهاريــة المتحركــة بتقنية

U على شــكل حرف

* تختلف الميزات المذكورة أعاله 
باختالف الطرازات



تتميز السيارة بأنظمة معلومات وترفيه سهلة المقصورة
االستخدام، مع شاشة قياس 8.0 بوصة ُتعد 

واحدة من األفضل في فئتها وتتناسب بشكل 
ممتاز مع نظام AppConnect الالسلكي. كما 

أنها واحدة من أولى سيارات SUV المدمجة التي 
تقدم أدوات رقمية اختيارية مع الجيل الجديد من 
شاشة عرض المعلومات النشطة الواقعة خلف 

عجلة القيادة مباشرة.

تتوفر عجلة القيادة الرياضية 
الجلدية متعددة الوظائف 
والمزودة بدرزات تزيينية باللون 
األحمر كتجهيز اختياري في الطراز 
الرياضي

يمكن تزويد النظام بتطبيق 
App Connect )وظيفة 

MirrorLink المتكاملة 
 Apple CarPlay™ ونظام
  Android Auto™ وتطبيق

من جوجل(. 

تتوفر مجموعة واسعة من 
األلوان والفرش مع العديد 
من خيارات التخصيص 
النهائية

تتناغم األدوات ونظام المعلومات والترفيه على السطح 
األنيق الذي يمتد من اليمين إلى اليسار عبر لوحة التجهيزات 

األمامية. وتتوفر التجهيزات بتصميم يالئم ذوقك ويوفر 
Style العديد من األلوان االختيارية في طراز

اإلضاءة المحيطية 
باللونين األحمر 

واألبيض

يتوفر نظام الصوت 
األصلي Beats” “ المزود 
بمكبر صوتي والذي يوفر 
قوة تصل إلى 300 واط 

كتجهيز اختياري في طرازي 
Sport و Style



R-Line تصميم
 .T-Roc العديد من المواصفات الرياضية لسيار ة  R-Line يوفر تصميم

 T-Roc من سيارة Sport و Style ويمكن تجهيز الهيكل في طرازي
بالعديد من التجهيزات االختيارية إلضفاء مظهر فريد على السيارة أو 

يمكن إضافتها إلى المقصورة لتوفير المزيد من الميزات.

)Style الهيكل الخارجي )طراز 

عجالت خالئطية من نوع Sebring  قياس 18 بوصة	 

لمسات تزيينية بتصميم “R”  على اللوح الجانبي األمامي	 

 	”R“ المصد األمامي بتصميم

عتبات األبواب المميزة بتصميم “R” من الكروم	 

 	LED المصابيح الخلفية باللون األحمر الداكن بتقنية

)Sport الهيكل والمقصورة )طراز

 	R-Line جميع مواصفات الهيكل بتصميم

عجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف بتصميم “R” مع دواسات 	 
نقل الحركة ودرزات تزيينية باللون الرمادي المتباين

المقاعد الرياضية بتصميم “R” بلون الكربون “فالغ”	 

لمسات تزيينية بلون “شادو ستيل”	 

اإلضاءة المحيطية باللون األبيض	 



تجهيزات األمان
توفر سيارة T-Roc  الرائدة بتقنياتها الحديثة العديد من أنظمة المساعدة 

المتطورة والمبتكرة.

تشمل المواصفات األساسية في جميع سيارات :T-Roc  نظام الكبح 
األوتوماتيكي بعد التصادم. 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، تعد ميزة e-Call ميزة أمان إلزامية 
توفر المساعدة في حاالت الطوارئ وحاالت وقوع الحوادث عن طريق 
إرسال موقع  GPS ووقت الحادث وعدد الركاب واالتصال بسلطات 

الطوارئ تلقائًيا

نظام المساعدة عند ركن السيارة	 

نظام مراقبة النقطة العمياء	 

وظيفة e-Call  لمكالمات الطوارئ اآللية )فقط في اإلمارات العربية 	 
المتحدة(

نظام التحكم بمسافة الركن األمامي والخلفي	 

كاميرا الرؤية الخلفية	 

نظام تنبيه السائق )“ينبهك إلى ضرورة أخذ قسط من الراحة”(	 



يتمتع اسم T-Roc بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم وهو يشير إلى سيارة 
ترسي معايير جديدة في عالم القيادة.

 Tiguan ،باللغة اإلنجليزية إلى الطرازين السابقين المميزين ”T“ يشير الحرف
تيغوان و Touareg طوارق Touareq، حيث يتمتع الطراز الجديد بسمات وقوة 
سيارتي SUV  المميزتين - وتشمل وضعية الجلوس المرتفعة والهيكل المتين 

ومعدات الحركة ونظام الدفع الرباعي الذي يتوفر في المحركات فائقة األداء 
كتجهيز أساسي.

أما كلمة “Roc” فهي مشتقة من كلمة “Rock” باللغة اإلنجليزية والتي تعني 
  SUV هي سيارة كروس أوفر تجمع بين قوة سيارات T-Roc أن سيارة

والرشاقة التي تتميز بها سيارات هاتشباك المدمجة.

تعتبر السيارة استثنائية في فئتها – بفضل تصميمها الذي يوحي بالجرأة أحيانًا 
أو األناقة في أحيان أخرى - وذلك وفقًا للتجهيزات واأللوان التي يتم اختيارها. 
كما ترتقي السيارة الجديدة بعالمة فولكس واجن وتوفر لمالكيها مستويات 

جديدة من التميز في عالم التنقل.

 أربعة حروف... 
اسم واحد.



سيارات SUV المدمجة هي 
الحدث الكبير القادم.

تمتاز سيارات SUV بكفاءة فائقة، إذ تتمتع بمظهر ديناميكي مميز وتوفر 
أعلى مستويات األداء كما تمتاز بمقاعدها المرتفعة مع الحفاظ على األبعاد 

الخارجية التي تميز السيارات المدمجة.

تلبي سيارة T-Roc متطلبات السائق الذي يستمتع بممارسة العديد من 
األنشطة بمفرده. كما تعتبر مثالية لمن يبحثون عن سيارات متعددة 

االستخدامات، وللعائالت واألزواج الذين لديهم أوالد، أو األزواج الذين لم 
يعد أوالدهم يرافقونهم. كما تعد سيارة مثالية لألشخاص الذين يرغبون 
بقيادة سيارة SUV في المدن وتوفر متعة القيادة في كل لحظة وتتألق 

بتصميم أنيق يوحي بالثقة.

تواكب سيارة T-Roc جميع االحتياجات بفضل تجهيزات الراحة المميزة 
وأنظمة األمان المبتكرة والتصميم المميز والفريد والذي يمكن االعتماد 

عليه. تتفوق سيارة T-Roc على باقي السيارات في فئتها وستحجز مكانها 
بين السيارات العصرية التي تالئم العالم المتحضر والتي يمكنها أن تلبي 

متطلبات الرحالت العائلية في عطلة نهاية األسبوع بمنتهى السالسة.



Scaura منصة

لالطالع على المزيد من المعلومات الصحفية على منصة 
Scaura، يرجى استخدام التفاصيل التالية:

https://app.scaura.com/webapp/#/login/user  :الموقع اإللكتروني
media@volkswagen.avme.ae :اسم المستخدم

!Media123كلمة المرور: 



جهات اتصال العالقات 
العامة

فوكس-برايك أماندا 
مديــرة العالقات العامة

فولكس واجن الشــرق األوسط
هاتف:

amanda.fox-pryke@volkswagen.avme.ae

الحسن زينة 
مســؤولة العالقات العامة

فولكس واجن الشــرق األوسط
هاتف:

 extern.zeina.alhasan@volkswagen.avme.ae

+971 56 534 4283

+971 54 581 3529


