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ال تقاوم
منذ انطالقتها

الطراز المعروض في الغالف األمامي هو لسيارة تي روك مع باقة R-Line وسقف بلون أسود ثنائي وفتحة سقف بانورامية وطالء أبيض نقي غير معدني.

هل تقدر جمال التصميم والشخصية المميزة؟ إليك سيارة تي روك، التي تمتاز بجرأة تصميمها 
الذي يبعث عليك الثقة بالنفس، فهي تتميز عن سواها بتصميمها المبهر وخياراتها المتنوعة 

التي يمكن تخصيصها. تتوفر اآلن في ثالثة مستويات عصرية، وأنيقة ورياضية. ومع مجموعة 
من ألوان الهيكل والمقصورة الداخلية R-Line وباقة المظهر األسود ‘بالك ستايل‘، يمكنك 

اختيار سيارة تي روك المثالية لشخصيتك.

الطرازات المعروضة هي لسيارات تي روك الرياضية مع سقف بلون أسود ثنائي وطالء معدني.
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شخصية قوية
ومعبرة

قوية، صارخة ورياضية... 3 سمات تمنح سيارة تي روك شخصية مميزة وجرأة ال تضاهى. 

 LED فمثاًل، المظهر الرياضي مع شبكة المبرد الواسع والمصابيح األمامية المزدوجة بتقنية

والمصابيح النهارية بتقنية LED المميزة تجتمع معًا لتضفي على السيارة مظهرًا واضحًا 

خصوصًا في الليل. كما أن الخطوط القوية ومدخل الهواء األمامي الواسع يبرزان تصميمها 

الجريء إلى جانب باقة Dynamic Handling والتقنية الجديدة، والمواصفات القياسية المبهرة 

وخيار تعديلها بحسب تفضيالتك. والنتيجة سيارة SUV التي تتمتع بقوة حضور في المدينة 

وعلى الطرقات الوعرة.

01 تمتاز المصابيح الخلفية ذات التصميم الديناميكي باتساعها 
وتميزها، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق، يضاف إلى ذلك، 

أن المصابيح الخلفية بتقنية LED في سيارة تي روك R-Line تعزز 
التصميم الرياضي العصري، مع توفير الطاقة وزيادة وضوح الرؤية في 

النهار والليل. تعرض الصورة سيارة تي روك رياضية مع سقف بلون أسود ثنائي وطالء معدني.
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01
 Beats وشاشة لعرض المعلومات، ونظام الصوت الممتاز Discover Media Navigation في لوحة القيادة والباب، ونظام ترفيهي ومعلوماتي، مثل شاشة لمس Shadow Steel تعرض الصورة سيارة تي روك من الداخل مع مقاعد أمامية رياضية، وزينة

خاصية التحكم الفعال 4Motion Active Control الموضحة في الصورة غير متوفرة في المنطقة

سر جرأتها
في جوهرها

قوي، عصري، أنيق... تلك هي سمات المقصورة الداخلية لسيارة تي روك المستقبلية، التي 
تمتاز بتصميمها الجديد كليًا وصناعتها العالية الجودة التي تميز سيارات فولكس واجن. كما أن 

مستويات األداء والتقنية غير المسبوقة، إلى جانب االهتمام بأدق التفاصيل، يضعها في مكانة 
مرموقة يصعب مقارنتها. بفضل المساحة الكافية للركاب واألمتعة على حد سواء، فإن سيارة 

تي روك ستمنحك كل ما تبحث عنه من راحة وأناقة... تأملها من الداخل وستكتشف قصتها 
بالكامل.

تتمتع سيارة تي روك الرياضية بفخامة وأناقة المقصورة الداخلية، التي تتمثل في اإلضاءة 
المحيطية في األرضية األمامية، وشريط اإلضاءة أسفل حواشي األبواب األمامية مع 
زينة باللون الرمادي الداكن في لوحة القيادة واألبواب. تمتاز المقاعد األمامية المغطاة 

بقماش “GEM” العصري بخاصية ضبط االرتفاع لضمان الوضع األمثل لقيادة السيارة مع 
دمج أضواء القراءة األمامية والخلفية بتقنية LED لضمان اإلضاءة األمثل، كما أن فتحة 

السقف البانورامية تضيف بعدًا جديدًا على اإلضاءة والمساحة الواسعة. المقصورة الداخلية 
المعروضة في الصورة هي لسيارة تي روك الرياضية بمقاعد أمامية رياضية وفتحة سقف 

بانورامية اختيارية. 
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يظهر في الصورة سيارة تي روك أنيقة “ستايل” بلون أسود ثنائي وطالء معدني 

تألق وانطلق
ها هي سيارة تي روك المصممة للفت األنظار، بمظهرها الرياضي والعصري تبشر 

 SUV بعصر جديد في أناقة فولكس واجن التي تجمع بين الجانب العملي لسيارة

ورشاقة الطراز الرياضي. تمتاز سيارة كوبيه بخط كرومي صارخ يمتد على جانب السقف، 

مع مجموعة من األلوان المتباينة للسقف. هناك أيضًا الدعامة ومرايا الباب الموجودة 

في سيارات “ستايل” األنيقة والرياضية، والتي تتيح لك إعداد مظهر مميز مثلك تمامًا.
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مع باقة المظهر األسود “بالك ستايل” االختيارية والمخصصة لسيارة تي روك الرياضية، ستضمن التميز عن سواك.

تمتاز سيارة تي روك بالعديد من المواصفات التي تبرز مظهرها الحصري المميز، ابتداًء من العجالت المعدنية  

السوداء “Grange Hill”  قياس 18 بوصة فالشبكة األمامية السوداء، حواف النوافذ، الحواف الجانبية، مرايا الباب، 

إلى أنابيب العادم، قضبان السقف وتظليل النوافذ الخلفية.

أما من الداخل فتشتمل على عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، مع ناقل السرعة وغرز رمادية متباينة

وبالستيك “Piano Black” لتزيين لوحة القيادة واالبواب، إلى جانب اإلضاءة المحيطية باللون األبيض.

باقة المظهر األسود ”بالك ستايل” تتكيف معك
متى تشاء

تشكل المقصورة الداخلية لسيارة تي روك األنيقة “ستايل”، نموذجًا في التصميم 
العصري والشخصية المتميزة. اختر أحد اللونين الحصريين للفرش الداخلي البتكار 

التصميم الذي يليق بشخصيتك ويعكس ذوقك وأناقتك. تألق، حان وقتك!

02-01 حدد مظهر سيارة تي روك األنيقة “ستايل” الذي تريد مع لون مقصورة القيادة، حيث 
يمكنك االختيار بين لون “رمادي اليمستون” أو “أزرق رافينا” حسب لون الطالء الخارجي الذي 

تختاره. سيظهر لون مقصورة القيادة على زينة الباب والكونسول المركزي، مما ينشئ فرش داخلي 
ممتع أنيق وشخصي. تمتاز السيارة من الداخل بنظام ترفيهي ومعلوماتي، مثل شاشة لمس 
.Beats وشاشة لعرض المعلومات، ونظام الصوت الممتاز Discover Media Navigation

  01 مقصورة قيادة بلون رمادي اليمســتون

  02 مقصورة قيادة بلون أزرق رافينا
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R-Line باقة
تتسم باقة R-Line األكثر تميزًا من أي وقت مضى، بعدد من اللمسات الخارجية الرياضية 

مثل العجالت المعدنية “Sebring” قياس 18 بوصة مصّدات مميزة بشكلها ولونها 

المتطابق مع لون السيارة، حواف جانبية، وصالت متقوسة للعجالت السوداء ومقصورة 

داخلية فخمة تتألف من مقاعد رياضية أمامية ولمسات جمالية تساهم في تشكيل مظهر 

السيارة الرياضية.

01 تم تصميم المقاعد األمامية الرياضية بانسيابية تامة لضمان الراحة والتألق. وهي مكسوة بقماش    
Carbon Flag مع ظهور شعار R-Line على السنادة الخلفية للمقعد مما يساهم في توفير مظهر رائع ودعم 

ممتاز عند المنعطفات.

الطراز الظاهر في الصورة يبرز باقة R-Line مع سقف بلون أسود ثنائي اختياري، وفتحة سقف بانورامية وطالء أبيض نقي غير معدني.
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01 بفضل تصميم القضبان الخمس المزدوجة، ذات اللون الرمادي المعدني، فإن العجالت المعدنية من نوع “Sebring” قياس 18 بوصة تعطي السيارة مظهرًا مبهرًا على الطريق.

02 تعبيرًا عن الترحيب الحار، تم تصميم عتبات الباب من الستينلس ستيل مع ظهور شعار R-Line على باب السائق والراكب األمامي.

03 بمجرد الجلوس على مقعد السيارة، ستشعر بروعة االهتمام بأدق التفاصيل والمواد عالية الجودة واللمسات النهائية الراقية. يتضمن أسلوب R-Line الحصري عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف مع شعار 
R-Line وناقل السرعة وزينة Shadow Steel في لوحة القيادة والباب. كما تمتاز الدواسات بمظهرها الملفت للنظر، فهي مصنوعة من مادة الستينلس ستيل المصقولة مع غطاء صلب غير قابل لالنزالق، 

والسجادة وعجلة القيادة المحاكة بغرز رمادية واإلضاءة المحيطية باللون األبيض.
تنويه: خاصية التحكم الفعال 4Motion Active Control الموضحة في الصورة غير متوفرة في المنطقة.

04 جرأة من جميع الزوايا – تمتاز باقة R-Line بمصد خلفي مميز، ووصالت متقوسة للعجلة السوداء وحواف جانبية بلون هيكل السيارة. كما أن المصابيح الخلفية المعتمة بتقنية LED تغني التصميم 
الرياضي والعصري.
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04 يقوم نظام Discover Media المدعم بشاشة اللمس على نظام 
Composition Media المبهر مع خصائص إضافية تمكنك من إدارة 

الموسيقى وتصفح البيانات ومجموعة واسعة من المعلومات الخاصة 
 2D/3D بالسيارة. ويتيح لك النظام بيانات تصفح مثبتة، وعرض خريطة

يمكن متابعتها بسهولة على شاشة ملونة قياس 8 بوصات، مع 3 خيارات 
الحتساب الطرق )سريع، قصير، Eco(، واستعراض الطرق باالستناد إلى 
مركز إدارة المرور، والنقاط التي تهمك، وعرض الحد األقصى للسرعة 3. 

اختياري في الطرازات األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت”، بحيث تكون 
مدعمة بباقة التكنولوجيا.

 
05 تتألف شاشة عرض المعلومات من شاشة TFT عالية الوضوح قياس 

10.3 بوصة مع قوائم مخصصة لك بحيث يمكن إعدادها كما تشاء، 
لتقديم معلومات مثل بيانات القيادة التفصيلية، عرض أنظمة مساعدة 

السائق على شكل رسوم، وعند استعمالها مع نظام 
Discover Navigation االختياري، يتم عرض خريطة كبيرة 4.

 
06 نظام الصوت الممتاز Beats يتيح لك المقدار األمثل من الصوت 

المضخم. هذا النظام الصوتي المستلهم من Dr Dre يشتمل على 
6 مكبرات صوت، مضخم صوت واحد “صبووفر” ومضخم رقمي مدعم 
بـ 8 قنوات، مع معالج اإلشارة الرقمية، ليمنحك مخرجات صوت تعادل 
400 واط معززة بالصوت المحيطي Dolby Pro Logic، ويتم التحكم به 
من خالل نظام المعلومات والترفيه أو التصفح ويعرض شاشة ترحيبية 

عند تشغيله. اختياري في الطرازات األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت”، 
والمعززة بباقة التكنولوجيا.

01 اإلذاعة الرقمية DAB متوفرة فقط في اإلمارات والسعودية.
02 يجب أن تكون األجهزة متوافقة مع بلوتوث، ويرجى االتصال بأحد موزعي فولكس واجن للحصول على أي معلومات خاصة 

بالتوافق مع الهاتف.
03 عرض الحد األقصى للسرعة يعكس فقط الحدود القصوى للسرعة المحلية، وال يظهر أي قيود مؤقتة على حدود السرعة،

أو حدوث أي تغيير في حدود السرعة بين فترات التحديث.
04 يرجى المالحظة بأنه في حال عرض الخريطة على شاشة عرض المعلومات Active Info Display، بالتزامن مع نظام التصفح 

Discover Media Navigation، فإنه ال يمكن عرض خريطة التصفح على شاشة اللمس الخاصة بنظام
.Discover Media Navigation

الوسائط المتعددة 
واالتصال 

استمتع بكافة مزايا مقصورة القيادة الرقمية التفاعلية، وذلك بفضل العديد من 

 Discover التجهيزات القياسية واالختيارية، مثل شاشة لعرض المعلومات وشاشة

Media للمعلومات الترفيهية، إلى جانب االتصال المتطور الذي يضمن لك سهولة 

غير مسبوقة في استعمال جهازك المحمول سواء لغاية الشحن أو البقاء على اتصال 

باآلخرين. كما أن نظام الصوت القوي Beats يوفر لك أصوات استثنائية.

01 نظام الترفيه والمعلومات Composition Media مجهز بشاشة ملونة تعمل باللمس )قياس 
 ،SD قارئ بطاقات ،CD واجهة متعددة األجهزة، مشغل أقراص ،DAB 8 بوصات(، اإلذاعة الرقمية

ووحدة اتصال USB. وهو يتيح لك إعادة تشغيل الموسيقى من ملفات MP3، WMA، AAC، ويقوم 
بإقران جهازين متوافقين ووظيفة الرسائل النصية )في حال سكونها ومع هواتف اندرويد المتوافقة 
فقط(، هاتف بلوتوث، ووظيفة الصوت2 كما يمنح السائق نصائح وتحليل خاص برحلته. وتم توزيع 

ستة مكبرات صوت بين الجانبين االمامي والخلفي لضمان إصدار صوت ممتاز في كل رحلة. قياسي 
في السيارات العصرية )ترند(، و األنيقة والرياضية.

02 بحسب نوع الهاتف الذكي الذي لديك، يمكنك توصيل نظام App-Connect عبر االتصال 
 Android Auto المخصص لـ USB-C أو اتصال Apple من ”CarPlay“ الالسلكي المخصص لـ

و MirrorLink من Google، مما يتيح لك عرض محتوى الهاتف الذكي على شاشة اللمس 
المخصصة لعرض الترفيه والمعلومات، والوصول إلى وظائف الهاتف الذكي المفضلة لديك، مثل 

الموسيقى، الرسائل، الهاتف، األخبار. نظام App-Connect السلكي قياسي في جميع الطرازات، اما 
نظام App-Connect الالسلكي، فهو اختياري في السيارات األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت” مع 

باقة التكنولوجيا )باستثناء قطر(.
03 عملي جدًا: تعمل قاعدة الشحن الالسلكية الموجودة في الكونسول المركزي على شحن جهازك 

المحمول بدون أي كابالت. اختياري في الطرازات األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت”.

تنويه: تجدر اإلشارة إلى أن خاصية التحكم الفعال المعروضة في الصورة هي غير متوفرة في المنطقة.
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04 مساعد ركن السيارة: ال تتوقف أهميته على مجرد تسهيل ركن السيارة في الخط الموازي فحسب، 
بل في الرجوع أيضًا بزاوية 90 من حافة الرصيف. وباستعمال مستشعرات Ultrasonic ، يستطيع نظام 

مساعدة ركن السيارة التعرف على مساحة كافية لركن السيارة في المواقف أو في الخط الموازي. وبمجرد 
رجوع السيارة، ما على السائق سوى تشغيل معجل السرعة أو المكابح والنظر حوله، فيما تقوم السيارة 

بلف نفسها للدخول في مكانها المختار. اختياري في الطرازات األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت” مع باقة 
المساعدة.

05 مستشعرات المكابح األمامية والخلفية: تساعد في عملية ركن السيارة عبر إصدار إشارات سمعية 
وبصرية، لتنبيه السائق بوجود أي مطبات أو عوائق في طريقه. وكلما اقتربت السيارة من العوائق، زادت 

سرعة اإلشارة الصوتية، فيما تشير شاشة الركن البصرية إلى موقعك بالنسبة للعوائق الظاهرة على الشاشة. 
قياسية في الطرازات األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت” واختيارية في الطرازات العصرية.

06 كاميرا الرؤية الخلفية: تمنح السائقين دعمًا كاماًل عند الرجوع. فصورة الكاميرا المعروضة على شاشة 
المعلومات الترفيهية تظهر المنطقة الموجودة خلف السيارة، كما ان خطوط الرسوم المتداخلة ترشد السائق 

أثناء ركن السيارة، فهي تشير إلى نقطة وصول السيارة عند إبقاء عجلة القيادة على وضعها الحالي أو عند 
إدارتها. قياسية في الطرازات الرياضية “سبورت” واختيارية في الطرازات األنيقة “ستايل”.

دخول السيارة بدون مفتاح يتيح لك فتح الباب وتشغيل سيارة تي روك دون الحاجة إلخراج المفتاح من 
جيبك. قياسي في السيارات األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت” المدعمة بباقة القيادة المريحة. 

أنظمة الراحة
ومساعدة السائق

01 مستشعر كشف المنطقة العمياء: ينبهك لوجود سيارات في المنطقة العمياء التي يصعب رؤيتها عبر 
استخدام مؤشر LED في المرآة الخارجية. اختياري في الطرازات األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت” مع باقة 

المساعدة.
02 باب الصندوق الخلفي الكهربائي: يمكن فتحه بمنتهى السهولة والراحة، سواء من مقعد السائق أو عبر 

استعمال مفتاح التحكم عن بعد. كما تستطيع ضبط ارتفاع فتحة الباب لتتجنب ارتطام رأسك به. وبمجرد 
ملء الصندوق، اضغط على الزر الموجود على الباب فيغلق اوتوماتيكيًا. اختياري في الطرازات األنيقة “ستايل” 

والرياضية “سبورت” مع باقة القيادة المريحة. 
03 اختيار وضعية السائق: يتيح لك اختيار وضعيات مختلفة ستغير من أداء سيارتك وتجربة القيادة الخاصة 
بك... كل هذا بمجرد ضغط الزر. يمكنك اختيار أحد أوضاع القيادة الخمسة بسرعة وسهولة تامة، وذلك عبر 

شاشة اللمس والتبديل بين الوضع العادي، المريح، الرياضي، الفردي، أو ايكو. لذا وبناًء على تحديد شخصية 
السائق التي تليق بك، ووضع القيادة الخاص بك، ستتمكن من تعديل سيارتك بحسب متطلباتك. قياسي في

الطرازات الرياضية )سبورت(.
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عصري      

البطانة
EL بلون أســود تايتن ،Mercutio 01 قماش

 FF بلون بني ســندياني داكن/ ســيراميك ،Tracks 4 02 قماش

 GK بلون أســود/ أزرق رافينا ،Tracks 4 03 قماش

 XD بلون أســود تايتن مع غرز حمراء ،GEM 04 قماش

 OK بلون أســود تايتن/ رمادي فلنت Carbon Flag/San Remo 05 قماش

HR 06 جلد فيينا كوارتز / ســيراميك

- معياري - اختياري- معياري - اختياري

يرجى المالحظة بأن العينات المعروضة هنا هي ألغراض التوضيح فقط.
قد تختلف ألوان البطانة الفعلية عن تلك المعروضة هنا باعتبار أن تقنية الشاشة ال تظهر ألوان البطانة بدقة. 

العجالت المعدنية
عجلة ســتيل 16 بوصة

العجلــة المعدنية “تشســتر” 16 بوصة

العجلــة المعدنيــة “ماي فيلد” 17 بوصة

العجلــة المعدنيــة “كومباخ” 17 بوصة

العجلــة المعدنيــة “جرينج هيل” 18 بوصة

العجلــة المعدنية “ســيبرنج” 18 بوصة

أنيق

رياضيمظهر أسودأنيق

رياضيأنيق R-Line  باقة

عصري      عصري      

رياضي      أنيق

باقة  R-Lineمظهر أسود
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خيارات فتحة السقف
0Q 01 أبيض نقي غير معدني

 5K 02 رمادي يورانو غير معدني
D8 03 أحمر وامض غير معدني

5Z 04 أزرق رافينا  معدني
K8 05 أبيض مائل للفضي معدني

6T 06 أصفر كركمي معدني
2T 07 أسود داكن تأثير اللؤلؤ

X3 08 رمادي انديم معدني

تشكيلة ألوان السقف مخصصة للطرازات 
األنيقة “ستايل” والرياضية “سبورت”

09 أبيض نقي
10 أسود

11 أحمر وامض

الطالء

يرجى المالحظة بأن تشكيلة األلوان الظاهرة أمامك هي مخصصة ألغراض التوضيح فقط، وقد تختلف عن ألوان السيارة الفعلية، 
باعتبار أن تكنولوجيا الشاشة ال تظهر ألوان الطالء بمنتهى الدقة.
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Trend طرازStyle طرازSport طراز
المواصفات الفنية

1.4L TSIالمحرك

110/150القوة القصوى )كيلوواط/ قوة حصان( 

4عدد األسطوانات

250الحد األقصى للعزم )نيوتن متر(

speed Automatic-8ناقل الحركة

أنظمة الراحة ومســاعدة السائق
التحكم بالمسافة أثناء ركن السيارة )أمامي وخلفي(

كاميرا الرؤية الخلفية
باقة اإلضاءة )التحكم اإللكتروني بالمصابيح األمامية، تعتيم تلقائي للمرآة الداخلية(

اختيار وضع القيادة، شامل السيارات الرياضية وسيارات الطرق الوعرة

وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي مع وظيفة إلغاء الوسادة الهوائية للراكب األمامي

نظام الوسائد الهوائية المنسدلة للركاب في المقاعد األمامية والخلفية مع وسائد هوائية جانبية للراكب في المقعد األمامي

مشد حزام المقعد األمامي

نقاط لوضع مقاعد لطفلين في المقاعد الخلفية

مستشعر المطر

إضاءة محيطية بيضاء في داخل السيارة

إضاءة محيطية حمراء في داخل السيارة

عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف

عجلة قيادة رياضية جلدية متعددة الوظائف مع غرز متباينة باللون األحمر

مقاعد جلدية “فيينا”

الوســائط المتعددة واالتصال
نظام Composition Media مع شاشة بقياس 8 بوصات

شاشة لعرض المعلومات
نظام App-Connect لالتصال بالتطبيقات

6 مكبرات صوت

التحكم عبر الصوت

قاعدة الشحن الالسلكي للهاتف المحمول

USB وشحن USB-C واجهة

Trend طرازStyle طرازSport طراز
 

األبعاد
4,240الطول )مم(

1,819العرض )مم(

1,573االرتفاع )مم(

2,603قاعدة العجلة )مم( 

5عدد المقاعد

445سعة صندوق األمتعة )لتر(

50سعة خزان الوقود )لتر( 

المظهر الخارجي
مصابيح أمامية بتقنية الهالوجن

LED مصابيح أمامية بتقنية
LED مصابيح خلفية بتقنية

مصابيح أمامية لالستعمال أثناء الضباب، ومصابيح لالستعمال عند المنعطفات

LED مصابيح نهارية بتقنية

U على شكل حرف LED مصابيح نهارية بتقنية

قضبان فضية تعلو سقف السيارة

فتحة سقف بانورامية

مصدات رياضية

براغي عجلة السيارة مع حماية من السرقة )غير قابل لإلغالق(

المواصفات التقنية

- معياري- معياري - اختياري- اختياري
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Trend طرازStyle طرازSport طراز
 

باقة المظهر األســود
عجالت معدنية سوداء المعة “Grange Hill” قياس 18 بوصة
شبكة أمامية سوداء، حواف النافذة، حواف جانبية، ومرايا الباب

أنابيب العادم الخلفية باللون األسود )جهة اليسار واليمين(

 قضبان السـقف السوداء

تظليل النوافذ الخلفية

عجلة قيادة متعددة الوظائف بثالثة قضبان جلدية مع غرز رمادية وناقل السرعة

بالستيك “Piano Black” لتزيين لوحة القيادة واالبواب

اإلضـاءة المحيطية باللون األبيض

التكنولوجيا باقة 
Discover Media نظام التصفح

نظام App-Connect لالتصال بالتطبيقات )باستثناء قطر(
نظام الصوت الممتاز Beats بقوة 300 واط مع مضخم صوت

باقــة القيادة المريحة  
فتح/ إغالق صندوق األمتعة كهربائيًا

فتح الباب بدون مفتاح 
منبه ضد السرقة

باقة المساعدة
مؤشر رؤية المناطق العمياء

مساعد ركن السيارة
مرايا خارجية قابلة للتعديل والطي كهربائيًا مع خاصية التدفئة

باقــة R-Line داخلية

R-Line عجلة قيادة متعددة الوظائف بثالثة قضبان جلدية مع غرز رمادية وناقل السرعة بشعار

 ظهور شعار R-Line على الشاشة الترحيبية 
R-Line حواف الباب من الكروم تحمل شعار

R مع شعار Carbon Flag المقاعد الرياضية األمامية من قماش

زينة Shadow Steel في لوحة القيادة والباب

اإلضاءة المحيطية باللون األبيض

باقــة R-Line خارجية
عجالت معدنية Sebring قياس 18 بوصة

R-Line المصدات األمامية والخلفية ولون هيكل السيارة والحواف الجانبية بتصميم
R-Line شعار

مصابيح خلفية بتقنية LED بلون أحمر داكن

Trend طرازStyle طرازSport طراز
 

- اختياري- معياري - اختياري- معياري
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للمزيد من المعلومات حول باقات الخدمة، والضمان، والضمان الممدد، وتغطية المساعدة على الطريق، وخيارات التمويل، الرجاء االتصال بموزع فولكس واجن المعتمد في بلدك.

الضمانباقة الخدمات
بفضل خدماتنا الواسعة يمكنك االنطالق على 

الطرقات بدون قلق. فمراكز الخدمة توفر لك 
مجموعة واسعة من الخدمات المصممة خصيصًا 

لسيارات فولكس واجن. وفي حال إصالح سيارتك، 
سنقوم بتركيب قطع غيار سيارات فولكس واجن 

األصلية، العالية الجودة واآلمنة والمصممة 
خصيصًا لسيارتك، بحيث تنعم برحلة آمنة ومريحة.

خيارات التمويل
أصبح امتالك سيارة األحالم من فولكس واجن 
أسهل من أي وقت مضى مع خيارات التمويل 

الجذابة. حتى تكاليف اإلصالح العالية، لن ترهقك 
بعد اآلن، إذ يمكنك الدفع على أقساط مريحة.

نحن نسعى دومًا لضمان سعادتك وعدم القلق 
بشأن سيارتك الجديدة من فولكس واجن، لذا عند 

شراء أي سيارة فولكس واجن من أحد موزعينا 
المعتمدين، سنقدم لك ضمانًا يريحك من تكاليف 
اإلصالح ألي أعطال ناتجة عن التصنيع وأي عيوب 

وأضرار في المواد خالل فترة الضمان المحددة.

المساعدة على الطريق
أينما تكون وفي أي وقت، سنقدم لك الدعم 

الذي تستحق، إذ يمكن إصالح سيارتك وأنت على 
الطريق، في معظم الحاالت. 

نقدم لك
عناية فولكس واجن

عندمــا تنضــم إلــى عائلــة فولكــس واجن، ســتدرك أن راحة البال أمر أساســي، إذ يمكنــك االطمئنان لحصولك على 
العناية األصلية واألســعار الحقيقية بمنتهى الشــفافية من شــبكة مراكز الخدمة المعتمدة لدينا.

تم تصميم كل قطعة من قطع غيار فولكس واجن األصلية بالتزامن مع تصميم السيارة، وهي مصنعة من مواد عالية الجودة ومرت بعمليات انتاج متطورة. كما أننا نطبق فحوص األمان على العديد من قطع 
الغيار، التي أثبتت تجاوزها للمعايير المعتمدة بنجاح، وهكذا يمكنك الشعور باالطمئنان، فسيارتك فولكس واجن بأمان. للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بموزع فولكس واجن.



الصور، المواصفات، البيانات الفنية، األلوان وتصميم الفرش الداخلي ذات الصلة 
بالسيارات الظاهرة في الصور هي صحيحة في وقت طباعة هذا الكتيب، ويتم 
عرضها ألغراض التوضيح فقط. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعلومات تخضع 

للتغيير في أي وقت، مما يوجب على العمالء االتصال بأي من موزعي فولكس 
واجن الموجودين في بلدهم لالستفسار عن أحدث المواصفات لكل سيارة، خاصة 
وأن المزايا والمواصفات تختلف باختالف األسواق والباقات المتاحة في كل سوق.

VWMiddleEast

VolkswagenME

VolkswagenMiddleEast

VolkswagenME
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