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Identificação do veiculo 
 

Dados do veículo 

Característica Dados do veículo 
Número de chassi WVGZZZA1ZMK16 

Modelo T-Roc Cabrio 1,5  BlueMotion Technology  TROC  

Data de produção 10.02.2021  

Ano de modelo 2021  

Tipo de venda AC75KE  

Código do motor DPCA  

Código da transmissão URK  

Transmissão 7A  

Equipamento UR  

Cor do tejadilho PA  

Cor da Carroceria / Código de tinta P8 / C3J  

Nº. PR 

Característica 

 

Denominação 
Portas 0A1 2 portas 

Distâncias entre eixos 0B1 Distância entre eixos 

Barra estabilizadora traseira 0BF Barra estabilizadora traseira 

Montagem diferenciação de 
componentes do veículo 

0EG Diferenciação de montagem para  caixa de velocidades"DQ 200"  
-- Componentes do veículo-- 

Diferenciação do processo de produção 0FA Processo de produção padrão 

Sistema de acionamento alternativo 0K0 Sem sistema de acionamento alternativo 

Diferenciação das classes de veículos  
agregados / componentes de 
plataforma 

0MV Diferenciação das classes dos veículos -2GK- 

Eixo traseiro 0N4 Eixo de quatro braços 

Ponteira da panela de escape 0P0 Ponteira de escape traseira  (padrão) 

Autocolantes / placas especiais 0SG Autocolantes/placas em francês 
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Tapetes 0TD Tapetes dianteiros e traseiros 

Manuais de instruções 0VB Literatura de bordo em francês 

Zonas climáticas 0Y1 Zonas de clima padrão 

Classe de peso, eixo traseiro 0YD Área de peso 4  apenas comando de montagem sem  previsão 
de necessidades 

Sistemas de combustível 1A5 Sistema de combustível Injetor Otto 

Sistemas de travagem 1AS Programa de estabilidade eletrónico  (ESP) 

 

 Característica Denominação 
Dispositivo de engate reboque 1D0 Sem dispositivo de reboque 

Reserv. carvão ativado / filtro 
partículas gasolina 

1E5 Reservatório de carvão ativado (EVAP) 

Placas do modelo 1EX Placa de identificação especial para CE  para veículo ligeiro M1 

Roda de reserva/kit de avarias 1G8 Kit de avarias 

Amortecimento trem de rodagem 
traseiro 

1JC Amortecimento traseiro, versão desportiva 

Direção 1N7 Direção dinâmica 

Tampões da roda 1NL Tampões para jantes de liga leve 

Parafusos das rodas com fecho 1PE Parafusos das rodas com proteção antirroubo  (sem fecho) 

Ferramenta de bordo e macaco 1S3 Ferramenta de bordo 

Proteção inferior do grupo propulsor 1SA Sem proteção adicional inferior do grupo propulsor 

Estojo de primeiros socorros / 
triângulo pré-sinal. 

1T0 S/material primeiros socorros, s/triâng. sinalização 

Mesa rebatível 1U8 Sem mesa rebatível no encosto do banco dianteiro 

Caixa térmica 1W0 Sem caixa térmica/refrigeração do porta-luvas 

Tipo de acionamento 1X0 Tração dianteira 

Quantidade de enchimento de 
combustível 

1Z0 Primeiro enchimento de combustível de série 

Versão dos travões diant. 1ZK Travões de disco dianteiros 

Acionamento híbrido 20A Sem motor elétrico ( híbrido ) 

Versão dos travões tras. 2EJ Travões de disco traseiros 

Charisma 2H5 Seleção do perfil de condução e amortecedor conv. 

Para-choques 2JX Para-choques conforto 

volantes 2PK Volante multifunções desportivo em pele  com Tiptronic 

Pneus adicionais (pneus de inverno) 2WA Sem pneus adicionais 

Fixação adicional da cadeira de criança 3B4 Ancoragem para cadeira de criança para  sistema de cadeira de 
criança ISO FIX 

Parede divisória 3CA sem painel de separação 

Inserto do teto/capota 3FN Capota em tecido, elétrico 

Desbloqueador do encosto 3H9 Desbloqueio do encosto dos bancos dianteiros com  função 
Easy Entry 

Bancos traseiros 3KC Banco tras. não dividido, encosto dividido  rebatível 
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Ajuste do banco 3L3 Ajuste em altura, manual, para bancos dianteiros 

Revestimentos das portas e laterais 3LJ Porta e revestimento lateral Película de espuma,  Aplicação em 
pele artificial 

Apoios de cabeça traseiros 3Q1 Apoios de cabeça traseiros 

Cintos de segurança traseiros 
exteriores 

3ZU Cintos segur. autom. 3 pontos tras. exteriores com  Etiqueta ECE 

Aquecimento do banco 4A3 Aquecimento dos bancos dianteiros  regulável separadamente 

Conceito dos gases de escape 4BI Conceito de gases de escape, EU6 AP 

Acionamento do fecho da tampa da 
bagageira / tampa  atrás 

4E0 Destrancamento da tampa da bagageira/tampa traseira  pelo 
lado de fora 

parabrisas 4GF Para-brisas, vidro atérmico 

Bloqueio da porta e da tampa 4I3 Fecho centralizado "Keyless-Entry"  sem dispositivo de 
segurança Safe 

Módulo de plataforma no piso atrás 4P1 Módulo no piso atrás Versão 2 

Elevador do vidro 4R1 Elevador do vidro, elétrico 

Airbag 4UF Airbag lado condutor e passag., s/ airbag joelhos,  c/ desat. lado 
passageiro 

Airbag lateral 4X1 Airbag lateral dianteiro 

Frisos decorativos 4ZG Frisos embelezadores cromados 

 

 Característica Denominação 
Medidas de carroçaria 5C0 sem medidas especiais para a carroçaria 

Frequência portadora para comando à 
distância 

5D1 Frequência portadora 433,92 até 434,42 MHz 

Conservação da pintura / proteção de 
transporte 

5K7 Película de proteção de transporte (proteção mínima)  com 
medidas de proteção de transporte adicionais 

Guarnições 5MR Guarnições decorativas 

Espelho retrovisor exterior direito 5RQ Espelho retrovisor exterior dir., convexo 

Espelho retrovisor exterior esquerdo 5SL Espelho retrovisor exterior esquerdo, asférico 

Palas para o sol 5XJ Palas para o sol com espelho, iluminado,  com etiqueta de airbag 
na pala para o sol  e pilar B 

Apoios de cabeça 5ZF Apoios de cabeça dianteiros 

Apoio central de braços 6E3 Apoio de braços central à frente 

Componentes com superfície especial 6FF Caixa do espelho retrovisor exterior e diversos  componentes de 
montagem na cor da carroçaria 

Redução da distância de travagem 6K4 Front Assist incl. função tra. emer. City p/ACC high 

Ajuste dos espelhos retrovisores 
exteriores 

6YD Espelho retrovisor exterior rebatível/ajustável,  aquecível 
eletricamente,  com rebatimento do espelho do lado do 
passageiro 

Sistema de alarme antirroubo 7AA imobilizador eletrónico 

Sistema de acumulação de calor / 
aquecimento aux. 

7E0 Sem acumulador de calor/aquecimento auxiliar 

Sistema de controlo da pressão dos 
pneus 

7K1 Sistema de controlo da pressão dos pneus 

Sistema start/stop/recuperação 7L6 Sistema start/stop com recuperação 
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Frisos da embaladeira 7M9 Frisos da embaladeira nos recortes das portas 

Apoio lombar nos encostos 7P1 Apoio lombar, ajustável eletricamente  nos encostos dos bancos 
dianteiros 

CD-Rom/DVD/cartão SD 7QA Sem CD/DVD para navegação 

Defletor do vento 7S1 Defletor do vento 

Dispositivo de navegação 7UT Dispositivo de navegação Standard  com pacote multimédia e de 
Internet 

Sistema de segurança alargado 7W0 Sem sistema de segurança alargado 

Sistema auxiliar de estacionamento 7X5 Sistema automático de estacionamento 

Assist. mud. faixa/sist. aviso de man.  
faixa de rod. 

7Y9 Assist. de ângulo morto (sensor de ângulo morto) c/  sistema de 
aviso de manutenção na faixa de rodagem  (Heading Control 
Assist) 

Rádios 8AR Infotainment opcional (MIB3) 

Sistemas de assistência de luz 8G1 Assistente dos máximos 

Alternadores 8GU Alternador 140 A 

Faróis principais 8IT Faróis principais de LED 

Comutação dos médios 8K3 Luz circul. diurna c/ comando autom. luzes  de circulação e função 
Coming-Leaving-home  manual 

Limpeza intermitente do limpa-vidros 
/  sensor de luz / chuva 

8N6 Limpeza intermitente do limpa-vidros  com sensor de luz/chuva 

Regulação da altura dos faróis 8Q3 Regulação do alcance dos faróis, autom. dinâmica  (regula-se 
durante a marcha) 

Montagem de altifalantes 8RL 6 altifalantes (passivos) 

Luzes SBBR 8SQ Luz SBBR em tecnologia LED 

Sistema de regulação da velocidade 8T8 Regulação autom. da distância  (com follow to stop) e limitador 
de velocidade 

Farolim traseiro de nevoeiro 8TB Farolim traseiro de nevoeiro 

Indicação do nível da água do 
limpavidros 

8W1 Indicação do nível da água do limpa-vidros 

Faróis de nevoeiro / faróis adicionais 8WH Faróis de nevoeiro e luzes direcionais 

 

 Característica Denominação 
Dispositivo de limpeza dos faróis 8X0 Sem sistema de limpeza dos faróis 

Buzinas 8Y0 Buzina de tom único 

Refrigeração do motor 8Z5 Não região de clima quente 

Antenas 8ZQ Antena apenas para receção FM, Diversity 

Aquecimento, Ar condicionado 9AK Climatronic com regulação do ar dinâmico,  livre de CFC 

Pré-instalação p/ montagem do rádio 9D0 sem pré-instalação para rádio 

Versão para fumadores / não 
fumadores 

9JA Versão para não fumadores 

Aquecimento suplementar 9M0 Sem aquecimento auxiliar/estacionário 

Controlo do cinto de segurança 9P9 Contr. dos cintos, contacto elétr. no fecho cinto,  equipamento 
de segurança alargado 
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Indicador multifunções / computador 
de bordo 

9S0 Indicador multifunções/computador de bordo  "FPK" Entry 

Esguichos do limpa-vidros aquecíveis 9T1 Esguichos do limpa-vidros aquecíveis, à frente 

Controlo do desgaste das pastilhas 
dos travões 

9U1 Controlo do desgaste das pastilhas dos travões 

Ligação  
"multimédia"vídeo/DVD/portátil 

9WJ Wired & Wireless App-Connect 

Tensão de funcionamento 9Z0 Tensão de funcionamento 12 V 

Telefone / telemática 9ZX Pré-instalação de telefone para telemóvel 

Níveis de equipamento A9I Equipamento R-Line 

Circulação à esquerda/direita AV1 trafego a direita 

Países de homologação / países com 
requisitos  especiais 

B08 País de homologação França 

Conjunto de componentes, normas de 
construção  específicas do país 

B0A Conj. componentes s/ diretiva constr.  específica do país 

Suplementos ABE C17 Aditamento à licença de funcionamento 

Jantes C8R Jantes de liga leve 8J x 19 

Especificações do motor DS9 Motor a gasolina de 4 cilindros 1,5 L/110KW  TSI  Motor base é: 
TJ7/N09/T9F/T57 

Modelos de campanha E0A nenhum modelo de campanha 

Função ECO para perfis de condução e  
Drive select 

EF1 Função ECO 

Serviços online EL5 Serviço online, com OCU, com codificação  Head Unit, sem 
ligação ao imobilizador 

Sistema de reconhecimento de 
cansaço 

EM1 Sistema de reconhecimento de cansaço 

Código de região para rádio ER1 Código de região "ECE" para rádio 

Tomadas de carga ES0 Sem tomada de carregamento 

Cabo de carga EV0 Sem cabo de carga 

Especificações do veículo F0A Nenhum veículo especial, versão padrão 

Pintura FB0 Pintura normal 

Montagem individual FC1 Com montagem individual 

Variantes FM0 Variante equipamento base 

Amortecimento trem de rodagem 
dianteiro 

G03 Amortecimento dianteiro 

Especificações da caixa de velocidades G1C Caixa automática de 7 velocidades 

Medidas e-Sound GM1 e-Sound padrão 

Medidas de valorização do produto GP0 Veículos sem medidas especiais de  valorização do produto 

Pneu I18 Pneus 225/40 R19 93W xl  Resistência ao rolamento otimizada 

baterias J0S Bateria 320A (59Ah) 

Formas da carroçaria K8K Cabriolet 

 

 Característica Denominação 
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Sistemas de câmaras/sensores da 
área 

KA1 Com sistema de câmara de marcha-atrás (vers.1) 

Agente frigorífico KK3 Líquido de refrigeração R1234yf 

Disposição da direção L0L Veículos com volante à esquerda 

Classe de peso, eixo dianteiro L15 Área da suspensão 15  apenas comando de montagem, sem  
previsão de necessidades 

Capas para os estofos N1R Cobertura dos bancos em pele 

Baterias/alternadores, capacidades NY0 Capacidade standard da bateria/alternador 

Função de chamada NZ4 Chamada de emergência privada 

 PAM Descansa-braço central dianteiro 

 PFZ Pacote de assistência ao motorista  "Plus" 

 PI3 "San Marino" 8J x 19, Volkswagen R,  pneus 225/40 R19 

 PP2 Assistente de direção para  estacionamento Park Assist e 
câmera de  marcha a ré Rear View 

Bancos diant. Q4H Bancos conforto desportivos dinteiros 

Extensão dos intervalos de 
manutenção 

QG1 Extensão dos intervalos de manutenção 

Sistema comandado por voz / 
comando por voz 

QH0 sem comando por voz 

Indicador de manutenção QI6 Indicação de serviço 30000 km ou 2 anos  ( variável ) 

Pacote cromado QJ1 Pacote cromado 

Câmara/sensor de distância QK1 Com câmara multifunções 

Pacote de luz (iluminações) QQ3 Iluminação ambiente e circundante 

Bússola/indicador de sinais de trânsito QR9 Com sist. reconhecimento sinalização trânsito 

Receção de TV / receção digital de 
rádio 

QV3 Receção de rádio digital 

 RBD Sistema de navegação "Discover Media"  incl. "Streaming & 
Internet" 

Motor base TJ7 Motor a gasolina de 4 cil. 1,5l Agreg. 05E.A 

Painéis de instrumentos U5A Painel de instrumentos, indicação em KM/H 

Interface elétrica para utilização  
exterior 

U9C Externo, USB tipo C, tomada(s) de dados  e tomada(s) de carga 

Travão de estacionamento UH2 Travão de estacionamento 

Pedaleira VF1 Pedais 

Proteção dos peões VL3 Medidas avançadas de proteção dos peões e  preventivas 

 WL3 Pacote Couro "Vienna" 

 WW1 Pacote de inverno 

 Y9Z Homologação de tipo segundo WLTP AP  (novo ciclo de testes) 

 YOS Preparado para "We Connect" e "We  Connect Plus" 

 


