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02  –  Scirocco

До зимового пакету входять 
омивачі фар, форсунки омивачів 
вітрового скла з електрообігрівом, 
підігрів передніх сидінь і індикатор 
недостатнього рівня рідини в бачку 
омивача.

Тоновані задні бічні стекла і скло задніх дверей входять до 
пакету «Спорт», складовими якого крім цього є легкосплавні диски 
Donington 8 J x 17 з шинами 235/45 R 17, протитуманні фари, педалі 
Alu-Optik, оббивка сидінь тканиною Alcantara, дизайн Catch up, тек-
стильні килимки  в салоні спереду та ззаду та індикатор падіння тиску 
повітря в шинах.

Біксенонові фари комбінують 
ближнє і дальнє світло в єдиному 
функціональному блоці, в якому 
також розташоване інтегроване ста-
тичне поворотне світло і окрема фара 
постійного денного світла. Елегант-
ний декоративний елемент – чорні 
корпуси фар плавно переходять 
у ребра радіаторної решітки. Крім 
того, до комплекту з біксеноновими 
фарами входять практичні омивачі.

Його форми захоплюють дух. Його темперамент не знає меж. Його 
технології випереджають час. Вам буде важко встояти перед новим 
Volkswagen Scirocco. Його аргументи незаперечні.

Екстер’єр

Легкосплавні диски Donington 8 J x 
17 із шинами 235/45 R 17, що входять 
до пакету «Спорт», підкреслюють 
стрімкість автомобіля
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Елегантні ручки дверей із встав-
ками під алюміній оригінальні за 
формою і практичні.

Багатофункціональне кермо при-
вертає надзвичайною зручністю 
керування. За допомогою клавіш на 
кермі можна керувати магнітолою 
та мобільним телефоном. Обід об-
тягнутий приємною на дотик нату-
ральною шкірою, яка додає салону 
атмосфери благородства.

У салоні ідеальна ергономіка поєднується з виразним дизайном і 
винятковою функціональністю. Спортивні сидіння водія і переднього 
пасажира забезпечують добру підтримку на поворотах. Кермо, ру-
коятки стоянкового гальма і важіль перемикання передач, певна річ, 
оброблені шкірою, а декор у стилі «матовий хром» завершує гармо-
нійний дизайн інтер’єру.

Панорамний люк з електроприводом у даху Scirocco надзвичайно ефек-
тний і ефективний. Велика площа засклення дозволяє наповнити салон 
автомобіля природним світлом і створює чудову атмосферу простору, 
відкриваючи мальовничі панорамні види. Одним рухом руки Ви можете 
підняти люк на висоту до 39 мм, щоб відчути справжню свободу з при-
пливом свіжого повітря. Тоноване скло і тканинна шторка забезпечують 
достатній захист від прямих сонячних променів.

Комфорт

Профільоване заднє сидіння з інте-
грованими підголівниками створює 
у пасажирів другого ряду відчуття 
їзди в спортивному автомобілі, при-
чому із збереженням рівня комфор-
ту. Сидіння чудово гармонує з дина-
мічною концепцією дизайну нового 
Scirocco.
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Кольори кузова Оббивки сидінь

Червоний
Salsa Red 
4Y4Y

Коричневий
Dark Maroon 
Metallic
7C7C

Синiй
Night Blue 
Metallic
Z2Z2

Синiй
Rising Blue 
Metallic
4C4C

Срiблястий
Reflex Silver
Metallic
8E8E

Сiрий
Indium Grey 
Metallic
X3X3

Чорний
Deep Black
Pearl Effect
2T2T

Бiлий
Candy-White
B4B4

Зелений
Vipern Green 
Metallic
6B6B

Срiблястий
Silver Leaf
Metallic
7B7B

Titan black
шкiра Vienna
QX

Truffle
шкiра Vienna
TL

Cashmere
тканина Catch Up
RR

Silver-Black
тканина Catch Up
RM

Titanium Black
тканина Catch Up
RK

Titanium Black
тканина Merlin
AZ

Corn Silk Beige
шкiра Vienna VW Exclusive
IJ

Nugat
шкiра Vienna VW Exclusive
IW
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