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THINK FAST.
Se não gosta de perder tempo. Se prefere poder ter tudo, sem precisar de esperar. Se gosta Se não gosta de perder tempo Se prefere poder ter tud
mais de olhar para o futuro do que para o passado. Se procura sempre rechear os seus dias 
de emoções. Se não sabe se as suas ações são ditadas pela impaciência ou pela impetuosi-
dade e tiver a sensação de que o seu coração bate um pouco mais depressa que os ooutros. 
Nesse caso, é obrigatório que venha conhecer o Scirocco.
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IMPRSE PRETENDE RESSIONARR 
NÃO SÓ OS OUTROS, MAS NÃO SÓ OS O ROS MAS
TAMBÉM A SI MESMO.
O Scirocco apresenta-se agora mais desportivo, dinâmico e veloz. Faróis bi-xénon, 
pára-choques mais largos e grelha do radiador com a sua lendária estrutura em 
favo acentuam as linhas apelativas. O emblema da Volkswagen, embutido no capô,
sublinha o carácter do Scirocco.  
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SER PONTUAL SE NÃO LHE BASTA SER PONTUAL
E PROCURA CHEGAR PRIMEIRO.E PROCURA CHEGAR
A traseira do Scirocco foi também valorizada: poilerspo no tejadilho, difusor, vidro traseiro fumado e 

ia ao solo. As óticas traseiras com tecnologia LED para-choques que encurtam ainda mais a distância
m cunho inconfundível, e a si mais razão para conferem à traseira atlética, mesmo de noite, um � car �

à frente dos outros.
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06 07 08 09

01 02 03 04 05

01 Jantes de liga leve “Long Beach”, 7J x 17 | S
02 Jantes de liga leve “Spa”*, 8J x 17 
03 Jantes de liga leve “Donington”, 8J x 17, prata | O
04 Jantes de liga leve “Mallory”*, 8J x 17, pintadas em prata Sterling
05 Jantes de liga leve de Inverno “St. Moritz”*, 6,5J x 17 
06 Jantes de liga leve “Shanghai”, 7J x 17 | O
07 Jantes de liga leve “Interlagos” 2), 8J x 18, pintadas em prata Sterling | O
08 Jantes de liga leve “Lisboa” 1), 8J x 18, preto polidas | O
09 Jantes de liga leve “Salvador” 2), 8J x 18, pintadas em cinza metalizada | O
10 Jantes de liga leve “Talladega” 2), 8J x 19 3), pintadas em prata Sterling | O
11 Jantes de liga leve “Lugano” 2), 8J x 19, pintadas em preto | O
12 Jantes de liga leve “Lugano” 2), 8J x 19, pintadas em prata Sterling | O

Descubra todas as jantes disponíveis para o Scirocco na página web 
www.volkswagen.pt

1) De série na versão Sport.
2) Um produto da Volkswagen R GmbH.
3) Também disponíveis com 18".
* Jantes não disponíveis no mercado Nacional.

Não podem ser combinadas com todas as motorizações. O seu Concessionário Volkswagen 
terá muito gosto em aconselhá-lo.

Equipamento opcional | OO Equipamento de série |    Equipamento de série | SS

JANTES.
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01
02

03

04

05
06

07

10

11
12

13

08

09

0101 cinza Urano (5K)i U (5K) 1)1), pinturai t lisali  | S| S
02 branco Pure (0Q), pintura lisa | O
03 vermelho Flash (D8) 1), pintura lisa | O
04 Pyramid Gold (I2), pintura metalizada | O
05 prata Re� ex (8E)�  1), pintura metalizada | O
06 cinza Indium (X3) 1), pintura metalizada | O
07 castanho Black Oak (P0) 1), pintura metalizada | O

1) A implementar em data posterior.

Equipamento opcional | O    Equipamento de série | S

08 08 verde Vipern (6B)d Vi (6B) 1)1), pintura metalizada | O
09 azul Night (Z2) 1), pintura metalizada | O
10 azul Rising (4C), pintura metalizada | O
11 Ultra Violet (Z6), pintura metalizada | O
12 preto Deep (2T), pintura nacarada | O
13 branco Oryx (0R) 1), pintura madre pérola | O

RES EXTERIORES.COR
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12 // 13 1) Com motor TSI de 220 cv, em preto. 2) Só disponível em combinação com o pacote R-Line “Interior”.
* Não disponíveis no mercado Nacional.

Combinações possíveis.
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Estofos “Matthew”, preto preto preto cinza pérola 1)

Estofos em tecido no padrão “Greg”*, preto/
� ancos dos assentos em Alcântara, preto� preto preto preto

Estofos em tecido no padrão “Greg”*, Ceramique/
� ancos dos assentos em Alcântara, Ceramique � preto preto/

parte inferior Ceramique preto

Estofos em tecido no padrão “Greg”*, Deep Mocca/
� ancos dos assentos em Alcântara, Deep Mocca  � preto preto preto � �

Estofos “Race” 2), preto/
Alcântara, cinza Kristall preto preto preto � � � � �

Estofos em couro “Vienna”, preto “Carbon Style” preto preto preto

Estofos em couro “Vienna”, Ceramique preto preto/
parte inferior Ceramique preto

Estofos em couro “Vienna”, Sioux preto preto preto � � �

Equimento em couro “Vienna”, preto 2) preto preto preto � — � �

ESTOFOS.
01 Estofos “Matthew”, preto | S
02 Estofos “Greg”*, preto/Alcântara, preto  
03 Estofos “Greg”*, Ceramique/Alcântara, Ceramique  
04 Estofos “Greg”*, Deep Mocca/Alcântara, Deep Mocca
05 Estofos “Race” 2), preto/Alcântara, cinza Kristall | O
06 Estofos em couro “Vienna”, preto “Carbon Style” | O
07 Estofos em couro “Vienna”, Ceramique | O
08 Estofos em couro “Vienna”, Sioux | O
09 Revestimentos em couro “Vienna”, preto 2) | O

Equipamento opcional | O    Equipamento de série | S

* Não disponíveis no mercado Nacional.
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QUANDO APETECE MUITO MAIS
ENTRAR DO QUE SAIR.
O cockpit do Scirocco revela uma faceta desportiva sob todos os aspetos: desde o design
tubular do painel de bordo, passando pelos confortáveis bancos desportivos com estofos � rmes,�
até aos elementos decorativos no padrão “Checkered Flag” (opcional). Através do volante 
desportivo multifunções revestido em couro não sairá da sua trajetória e poderá operar o 
computador de bordo, o sistema Entertainment e o telefone, sem precisar de largar o volante 
em nenhum momento. Estes são apenas alguns dos inúmeros detalhes que tornam o habitáculo 
do Scirocco tão irresistível.
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SE MEDIR A VELOCIDADE PELOS 
BATIMENTOS CARDÍACOS.
Quer na versão Diesel, quer na gasolina, com caixa de 6 velocidades manual ou caixa
automática DSG – com qualquer combinação de motor e tipo de transmissão, a avançada
tecnologia Volkswagen dará provas que o Scirocco tem tudo para proporcionar emoção 
e permitir um consumo económico nas viagens de longo curso. Com o novo instrumento
adicional no painel terá sempre a temperatura do óleo e a pressão do turbocompressor 
sempre sob controlo. Disporá ainda de um cronómetro multifunctional para medir os
períodos de paragem e os tempos de circulação. | S

Equipamento de série | S



18 // 19

O sistema de assistência aos máximos 
“Light Assist ” pode identi� car, através de�
uma câmara montada no para-brisas, os 
veículos que circulam no sentido contrário 
ou à frente e faz automaticamente a comuta-
ção entre médios e máximos. Graças a este
sistema inteligente, não só o condutor é 
ajudado, como também é signi� cativamente �
aumentado o tempo em que os máximos 
estão ativados, de que resulta uma melhor
visibilidade. O resultado traduz-se por mais
conforto e segurança na condução noturna.
| O

Adicionalmente aos sinais acústicos, é projetada
no ecrã do rádio a imagem da câmara retrovi-
sora “Rear View” com grande nitidez. A boa
visibilidade na retaguarda do veículo facilita,
deste modo, as manobras de estacionamento. 
Graças à imagem detalhada e de alta resolução,
é possível visualizar mesmo pequenos obstácu-
los, como por exemplo o lancil do passeio. | O

O “ParkPilot ” avisa-o, nas manobras de 
estacionamento, da presença de obstáculos à
frente ou atrás, por meio de sinais acústicos. 
Quanto mais o veículo se aproxima de um
obstáculo, tanto mais rápida é a frequência dos 
sons. Em combinação com o rádio “RCD 310” 
ou “RCD 510” ou com o sistema de navegação
“RNS 315” ou “RNS 510” o “ParkPilot ” dá
também informação óptica sobre a distância até 
aos obstáculos, através do ecrã. | O

A � gura mostra o sistema de navegação “RNS 315”.�
Só em combinação com o sistema de navegação “RNS 315” 
ou “RNS 510” ou com o rádio “RCD 510”.

Só em combinação com o pacote “Light & Vision” e indicador
multifunções.

O sistema de assistência ao estacionamento 
“Park Assist ” descobre lugares para estacionar 
em espinha ou paralelos à faixa de rodagem e 
assume autonomamente o controlo da manobra,
limitando-se o condutor a acionar nos pedais da 
embraiagem, do acelerador e do travão. 1) | O

1) A implementar em data posterior.

Equipamento opcional | O

S DESISTEMAS DE ASSISTÊNCIA 
À CONDUÇÃO.
Uma escapadela desportiva pode ser relaxante ao volante do Scirocco: enquanto o 
condutor concentra a sua atenção totalmente na estrada, o “Light Assist” liga e desliga 
automaticamente os máximos, conforme a situação. Com o controlo dinâmico da suspensãoautomaticamente os máximos, conforme a situação. Com o c

de um botão, se prefere umaDCC opcional cabe-lhe a si decidir, através da pressão de
onfortável é o estacionamento suspensão mais confortável ou mais tensa. Igualmente co

em espaços desa� a dos sistemas de assistência  adoramente acanhados, com a ajuda�
linado ascendente contará“Park Assist” e “ParkPilot”. No arranque num plano incli

idas de série.ainda com a ajuda do sistema de assistência nas subid
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Os bancos incluídos no pacote opcional R-Line “Interior” contam com estofos em couro “ Vienna”,
costuras na cor cinzento cristal e logótipo R-Line bordado nos encostos de cabeça. Bancos dianteiros 
que integram apoios lombares com regulação elétrica e aquecimento contribuem, nesta opção, com 
um conforto adicional. | O

Do fornecimento de série do 
pacote R-Line “Interior” faz 
parte um volante desportivo de
couro com design de 3 raios,
decorações de alumínio e 
inscrição “R-Line”. Está também
disponível em opção, um
volante multifunções que
permite operar, com especial 
conforto, o rádio, o telefone e
o indicador multifunções. | O

SE PARA SI O DIA A DIA IA
NÃO FOR MAIS QUE UMA
“SAFETY�YY CAR�PHASE”.
Uma aparência atlética é emocionante, além de extremamente agradável à vista.
Existem, para isso, dois pacotes de equipamento especiais, que reforçam, ponto por ponto, 
a musculatura do Scirocco: o pacote R-Line “Exterior” e o pacote R-Line “Interior”1).

O pacote R-Line “Exterior ” aperfeiçoa a silhueta do Scirocco com pormenores marcantes:
os pára-choques bem como as saias laterais ao estilo “R” são pintados na cor da carroçaria. 
A grelha do radiador pintada de preto é decorada com o logótipo R-Line. Estão também 
incluídas nos equipamentos de série as jantes de liga leve dinâmicas “Salvador” de 18".
Os faróis de nevoeiro integrados no pára-choques, completam o pacote. | O

) d l lk b1) Os pacotes de equipamentos R-Line são propostos pela Volkswagen R GmbH.

Equipamento opcional | O
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Distintivo e desportivo: o
logotipo R-Line que decora a
grelha do radiador do pacote
R-Line “Exterior”. | O

Os bancos desportivos de série do pacote R-Line “Interior” oferecem uma excelente sustentação
lateral. Os estofos de tecido no padrão “Race” e o logotipo R-Line nos encostos são também muito 
apelativos. | O

SE PRETENDER ACELERAR TAMBÉM AMBÉM
AS BOAS SENSAÇÕES.
Desde o volante desportivo de couro, de série, e dos bancos também eles desportivos, passando 
pelos revestimentos de couro do manípulo da alavanca de velocidades ou da alavanca seletora, 
pela pedaleira de aço inoxidável, até aos frisos nas embaladeiras com a inscrição “R-Line”: o 
pacote R-Line “Interior ” valoriza o habitáculo do Scirocco e deixa uma impressão muito positiva 
duradoura.

Os dois pacotes de equipamentos R-Line podem ser encomendados separadamente. A combinação 
dos pacotes R-Line “Interior” e “Exterior” permitem criar um conjunto especialmente completo. O 
seu Scirocco reforça assim as suas características desportivas em cada detalhe, desde o logotipo 
R-Line na grelha do radiador até ao imponente spoiler traseiro. p p | O|
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DESCUBRA O MUNDO AUTOMÓVEL DA VOLKSWAGEN.
A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilidade.
A entrega do seu veículo novo pode transformar-se numa ocasião memorável na Autostadt, em
Wolfsburg. Na sua viagem ao mundo da mobilidade terá oportunidade de conhecer as diversas marcas
que compõem o Grupo Volkswagen. Terá oportunidade de acompanhar os vários passos da produção 
de um veículo, de se inteirar das últimas novidades sobre o tema sustentabilidade visitando a exposição
“LEVEL GREEN” ou deixar os seus � lhos pequenos tirar a carta de condução infantil. Chegado o �
momento da entrega, o seu assistente pessoal entregar-lhe-á a chave do seu automóvel e dar-lhe-á
todos os pormenores importantes, antes de iniciar a sua viagem de regresso a casa. Para informações 
mais detalhadas, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience.
Numa acção de formação sobre condução segura, os nossos pro� ssionais do volante mostram-lhe �
o comportamento mais correcto a adoptar em situações inesperadas. Para mais informações contacte 
o seu Concessionário Volkswagen.

Serviço Volkswagen.
Onde quer que se encontre, poderá sempre recorrer ao abrangente serviço de assistência Volkswagen 
dos nossos 37 Concessionários. Para além da garantia obrigatória, a Volkswagen concede-lhe ainda 
uma garantia de 2 anos Volkswagen 1) em todos os veículos novos, uma garantia de 3 anos para a 
pintura da carroçaria 1) bem como uma garantia de 12 anos contra perfurações da chapa por corrosão 1).

Mobilidade Volkswagen.
Serviço de desempanagem no próprio local, veículo de substituição ou despesas de alojamento num 
hotel. Se submeter o seu Volkswagen periodicamente às inspecções previstas no Plano de Assistência, 
poderá usufruir das vantagens da garantia de mobilidade LongLife.

1) Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como sobre a garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos novos da maarca 
Volkswagen, de acordo com a atual gama de ofertas. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças especíç p � cas em vigor no seg seu país.p�
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O seu Concessionário Volkswagen

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo estão equipados com equipamentos opcionais com acréscimo de preço. Todos os dados referentes 
a equipamentos e especificações técnicas baseiam-se nas características que vigoram no mercado alemão e correspondem às informações 
disponíveis à data da impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país. Reser-
vado o direito a alterações. DSG®, TSI® e �MOTION® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras empresas do Grupo Volkswagen, 
na Alemanha e noutros países. O facto de uma sigla não aparecer neste documento assinalada com a marca ® não deve ser entendido como 
se essa sigla não seja uma marca registada e/ou possa ser utilizada sem prévia autorização por escrito da Volkswagen AG. A Volkswagen 
assegura a recolha e reciclagem dos veículos em fim de vida. Todos os modelos da Volkswagen são, por conseguinte, recicláveis e podem ser
gratuitamente devolvidos, em cumprimento das disposições legais. Para mais informações, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

Scirocco


