
Scirocco



Zaman kaybetmek istemiyorsanız... Her şeyin hemen şimdi olmasını
istiyorsanız... Geç kalanlardan değil, yol gösterenlerden olmayı
hedefliyorsanız... Hayatınızı yönlendiren şey heyecan mı lider olma isteği mi 
bilmiyorsanız onunla tanışmanızın tam zamanı: Scirocco.

02 // 03

HIZLI DÜŞÜN.



YALNIZCA BAŞKALARINI DEĞİL, 
KENDİNİZİ DE ETKİLEYİN.
Karşınızda daha sportif, daha dinamik ve daha hızlı Scirocco.
Genişletilmiş aerodinamik tamponu ve bal peteği görünümlü 
efsanevi karakteristik radyatör ızgarasıyla Scirocco, heyecan verici. 
Kaputa işlenmiş Volkswagen amblemiyse Scirocco’nun benzersiz 
karakterini açıkça ortaya koyuyor.

04 // 05



HERKESİN ÖNÜNDE OLMASININ 
SEBEBİ HIZI DEĞİL.
Onu arkadan görenleri hayran bırakan etkileyici tasarımı sayesinde, yollarda 
herkes Scirocco’nun peşinde. Tavan çizgisini şık bir şekilde devam ettiren 
arka spoyler, göz alıcı yeni siyah difüzör, karartılmış arka camlar ve etkileyici 
tamponuyla Scirocco’nun arka görünümü şimdi daha da çarpıcı.
C formundaki LED konturlarıyla birlikte keskin bir görünüme kavuşan
şık stop lambaları tam anlamıyla göz alıcı.
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08 // 09 10 // 13

JANT SEÇENEKLERİ. RENK SEÇENEKLERİ.
01  Alüminyum alaşımlı jant “Donington”, 8J x 17" | O

02 Alüminyum alaşımlı jant “Mallory”1), 8J x 17", parlak cilalı | O

03 Alüminyum alaşımlı jant “Shanghai”, 7J x 17" | S

04 Alüminyum alaşımlı jant “Interlagos”, 8J x 18", parlak cilalı | O

05 Alüminyum alaşımlı jant “Lisboa”, 8J x 18", parlak cilalı ve siyah konturlu | O

06 Alüminyum alaşımlı jant “Salvador”1), 8J x 18", metalik gri boyalı | O

07 Alüminyum alaşımlı jant “Talladega”1) 2), 8J x 18", parlak cilalı | O | A

08 Alüminyum alaşımlı jant “Lugano”1), 8J x 19", parlak siyah boyalı | O

09 Alüminyum alaşımlı jant “Lugano”1), 8J x 19", parlak cilalı | O

01  Uranüs grisi (5K), opak | S

02 Saf beyaz (0Q), opak | S

03 Parlak kırmızı (D8), opak | S*

04 Altın piramit sarısı (I2), metalik | O

05 Refleks gümüş (8E), metalik | O

06 İndiyum grisi (X3), metalik | O

07 Kara meşe (P0), metalik | O

08 Gece mavisi (Z2), metalik | O

09  Mor ötesi (Z6), metalik | O

10  Bronz kahve (2J), metalik | O

11 Derin siyah (2T), sedefli | O

12 Oryx beyazı (0R), sedefli | O

1) Volkswagen R GmbH tarafından sunulan özellik.
2) Adaptif şasi kontrolü alındığı takdirde 19" olarak da opsiyonel olarak alınabilir.

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O
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*Parlak kırmızı renk Allstar modeliyle sunulmamaktadır.
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KOLTUK DÖŞEMELERİ.
01 Titan siyahı Alcantara/“Greg” kumaş koltuk döşemesi | S

02 Seramik bej Alcantara/“Greg” kumaş koltuk döşemesi | S

03 Derin kahve Alcantara/“Greg” kumaş koltuk döşemesi | S

04 Titan siyahı-marrakech kahve deri/”Rhombus” kumaş koltuk döşemesi 1) 2) | A

05 Titan siyahı-kristal gri Alcantara/“Race” 3) kumaş koltuk döşemesi | O

06 “Carbon Style” siyah “Vienna” deri koltuk döşemesi | O

07 Seramik bej “Vienna” deri koltuk döşemesi | O

08 Taba “Vienna” deri koltuk döşemesi | O

09 Siyah “Vienna”1) deri koltuk döşemesi | O

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O

1)Yalnızca Allstar modeliyle birlikte sunulmaktadır.

2)Allstar modeli için sadece deri/“Rhombus” kumaş koltuk döşemesi seçeneği mevcuttur.

3)Yalnızca R-Line iç paket kombinasyonu için geçerlidir.
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Titan siyahı Alcantara/“Greg” kumaş koltuk döşemesi Siyah Titan siyahı Siyah

Seramik bej Alcantara/“Greg” kumaş koltuk döşemesi Siyah
Titan siyahı /
Alt kısmı seramik

Siyah

Derin kahve Alcantara/“Greg” kumaş koltuk döşemesi Siyah Titan siyahı Siyah —

Titan siyahı-marrakech kahve deri/“Rhombus” kumaş koltuk 
döşemesi” 1) 2) Siyah Titan siyahı Siyah — — — — —

Titan siyahı-kristal gri Alcantara/“Race”3) kumaş koltuk 
döşemesi Siyah Titan siyahı Siyah — — — — —
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Seramik bej “Vienna” deri koltuk döşemesi Siyah
Titan siyahı /
Alt kısmı seramik

Siyah

Taba “Vienna” deri koltuk döşemesi Siyah Titan siyahı Siyah —

Siyah “Vienna”3) deri koltuk döşemesi Siyah Titan siyahı Siyah — — — —
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Kombinasyonlar

1)Yalnızca Allstar modeliyle birlikte sunulmaktadır. 2)Allstar modeli için sadece deri/“Rhombus” kumaş koltuk döşemesi seçeneği mevcuttur. 3)Yalnızca R-Line iç paket kombinasyonu için geçerlidir.

(  ) Standart (  ) Ek ücrete tabi (  ) Mevcut değil
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KOKPİTTEN AYRILMAK
ZOR GELEBİLİR.
Üç boyutlu göstergesi, “Checkered Flag” dekor detayları, paslanmaz
çelik spor pedalları ve konforlu spor koltukları sayesinde,
Scirocco’nun içi de dışı gibi sportif. Çok fonksiyonlu spor
deri direksiyonu, yol bilgisayarını ve multimedya sistemini ellerinizi 
direksiyondan çekmeden kontrol etmenizi, böylece dikkatinizi
her zaman yola verebilmenizi sağlıyor. Üstelik bu özellikler,
Scirocco’nun iç mekânını heyecan verici bir alana dönüştüren
birçok ayrıntıdan yalnızca birkaçı.

14 // 15



16 // 17

DİREKSİYONA OTURDUĞUNUZ 
ANDA HIZI HİSSEDECEKSİNİZ.
Scirocco’nun iç tasarımı da yeni dış tasarıma ayak uydurması için 
yenilendi. Kullanıcıları spor sürüşe teşvik edecek ek göstergeler 
artık Scirocco’da standart olarak sunuluyor. Turbo basıncı, 
kronometre ve motor yağı sıcaklığı bilgilerini sürücüyle paylaşan 
ek göstergeler, sportif görünümleriyle görenleri kendine
hayran bırakıyor. | S

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O



18 // 19

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ.
Adrenalin ancak bu kadar konfor sunabilir: Tüm dikkatiniz yoldayken 
uzun far asistanı “Light Assist”, otomatik far ayarı sayesinde ışığın 
yetersiz olduğu yollarda konfor ve güvenliğinizi sağlıyor. İsteğe bağlı 
olarak sunulan adaptif şasi kontrolü “DCC” ile, tek bir kontrol düğmesine 
basarak yürür aksamın sertlik ya da konfor ayarını yapabiliyorsunuz. 
Ayrıca “Park Assist” ve “Park Pilot” sayesinde en dar park alanlarına bile 
park etmek artık çocuk oyuncağı. Standart olarak sunulan
yokuş kalkış asistanı “Hill Hold” ise size eğimli yerlerde giderken 
yardımcı oluyor.

Park asistanı “Park Assist”,
yola paralel ya da dik olan yerleri 
otomatik olarak algılayıp
park etmenize yardımcı oluyor.
Size yalnızca debriyaj, gaz ve freni 
kullanmak kalıyor. | O

Akustik park destek sistemi
“Park Pilot”, ön ve arka park 
sensörlerinden alınan verilerin 
yardımıyla, park sırasında önünüze 
çıkabilecek engellere karşı sesli olarak 
sizi uyarıyor. Sistemde yer alan görsel 
park yardım sistemi sayesinde, engele 
olan mesafe, radyo ya da radyo 
navigasyon sisteminin ekranında 
görsel olarak da sunuluyor. | S
Yukarıdaki görsel, opsiyonel olarak sunulan
Discover Media radyo navigasyon sistemine aittir.

Geri görüş kamerası “Rear Assist” 
sayesinde radyo ya da radyo 
navigasyon sistemlerinin ekranına 
yansıtılan kamera görüntüsü, 
aracın arkasında yer alan bölgenin 
sürücü tarafından görülebilmesini 
sağlıyor. Ekran üzerindeki kamera 
görüntüsünün dışında, direksiyon 
pozisyonuna paralel olarak aracın 
ilerleyeceği yol, şeritler yardımıyla 
ekran üzerinde gösteriliyor ve
park ederken sürücüye kolaylık 
sağlanıyor. | O
Yalnızca Discover Media radyo navigasyon sistemi 
ya da Composition Media bilgi ve eğlence sistemiyle 
birlikte sunulmaktadır.

Uzun far asistanı “Light Assist”*,
ön camın arkasına yerleştirilmiş 
kamera sayesinde karşıdan gelen ve 
önünüzde seyreden araçları
tespit ederek uzunla kısa farlar 
arasında otomatik geçiş yapıyor.
Bu akıllı sistem yalnızca sürücünün 
üzerine düşen yükü azaltmakla 
kalmıyor, aynı zamanda uzun farların 
kullanıldığı süreyi de artırarak 
görüşün iyileştirilmesini sağlıyor. 
Sonuç: Gece sürüşlerinde daha fazla 
konfor, daha fazla güvenlik. | O
*İstenildiği takdirde bu özellik yalnızca halojen farlarla 
birlikte sipariş edilebilir.

Standart donanım | S  Allstar donanım | A 
Opsiyonel donanım | O



Allstar
SADECE HIZIYLA DEĞİL 
DONANIMIYLA DA EN ÖNDE.
SCIROCCO ALLSTAR.
Fark yaratan tasarımıyla dikkat çekiyor: Panoramik cam tavan,
18’’ alüminyum alaşım jant ‘’Talladega’’ ve LED’li Bi-Xenon farlar ile 
birlikte sunulan Scirocco ALLSTAR, hızlı kişiliğinin yanında 
görünüşüyle de etkileyici bir otomobil.  | O | A

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O
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Hareketli ve dayanıklı ‘’Rhombus’’ kumaş döşemeli koltuklar sayesinde tüm yolculuklarınız unutulmaz birer deneyime 
dönüşüyor. Koltukların orta şeritleriyse baklava desenleriyle süslü. ‘’Marrakech’’ suni deri parçalarıyla donatılmış yan bölümler 
hem mükemmel bir kavrama sunuyor hem de dış bölümlerin titan siyahı renkleriyle şık bir uyum sergiliyor.  | A

Fırçalanmış, paslanmaz 
çelik pedallar, ön ayak 
bölmesine sportif bir kişilik 
katıyor. Düz vitesli ve 
otomatik şanzımanlarla 
birlikte sunulan bu özellik, 
kaymaz kaplamalarla 
birlikte mükemmel bir 
kavrama sağlıyor.  | S | A 

Kış paketi ile sunulan ısıtmalı ön 
koltuklar, far yıkama sistemi ve 
ısıtmalı ön cam silecek suyu 
sayesinde Scirocco Allstar’ın 
konforu daha fazla artıyor.  | O | A  

18” aluminyum alaşım jant 
“Talladega”, 8J x 18".   | O | A  

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O22 // 23

BİR KONUDA ÇOK DONANIMLI:
KONFOR. 
Yeni Scirocco Allstar’ın donanımını fark etmek için motoru 
çalıştırmanıza bile gerek yok. Çok fonksiyonlu direksiyon,
vites topuzu ve el freni, deri kaplamalarıyla size bunu anında 
hissettirecek. “Zirconium brushed” dekorasyon elemanları, parlak 
siyah kapı tutamakları ve birçok farklı yere konuşlandırılmış krom 
ayrıntılar, bu otomobilin güzelliğine güzellik katıyor. 

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O



R-Line
GÜNDELİK YAŞAMA
HAREKET KAT.
Scirocco’nun sportif yönünü vurgulayan iki özel donanım paketi: 
R-Line dış donanım paketi ve R-Line iç donanım paketi.

R-Line dış donanım paketinde bulunan gövde rengine boyanmış 
tampon ve genişletilmiş R-Line yan etekler sayesinde Scirocco’nun 
silüeti daha asil. Siyaha boyanmış radyatör ızgarasını R-Line logosu 
süslüyor. R-Line dış donanım paketi, tercihe göre 18” alüminyum 
alaşımlı “Salvador” ya da 17” alüminyum alaşımlı “Mallory” jantlarla 
alınabiliyor. Tampona entegre edilmiş sis farlarıysa tasarımı 
tamamlayan son parça. | O

R-Line iç donanım paketinde yer alan spor koltuklar, isteğe bağlı olarak 
“Vienna” deri döşeme, kristal grisi dikişler ve başlıklara işlenmiş
R-Line logosuyla birlikte sunuluyor. Ayrıca, elektrikli olarak ayarlanabilen 
bel desteği ve entegre edilmiş koltuk ısıtması da ekstra konfor sağlıyor. | O

R-Line iç donanım 
paketinde alüminyum 
detaylara ve “R-Line” 
logoya sahip 3 kollu spor 
deri direksiyon yer alıyor. 
Ayrıca multimedya 
sistemi, Bluetooth telefon
hazırlığı ve yol bilgisayarı
direksiyon üzerinden
kontrol edilebiliyor. | O

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O24 // 25



R-Line iç donanım paketinde sunulan spor koltuklar sağlam bir duruş sergilerken 
“Race” tasarımlı kumaş koltuk döşemesi ve R-Line logosu sayesinde göze de
hitap ediyor. | O

TÜM DİKKATLER ÜZERİNİZDE.
R-Line iç donanım paketi yalnızca Scirocco’nun iç mekânını en iyi şekilde 
değerlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ona sportif bir görünüm de 
kazandırıyor. Her iki R-Line donanım paketi de ayrı ayrı sipariş edilebiliyor, 
ama unutulmaz bir Scirocco deneyimi yaşamak istiyorsanız iki paket birlikte 
alındığında ortaya harika bir sonuç çıkıyor. R-Line logolu radyatör 
ızgarasından çarpıcı arka tasarıma kadar Scirocco’nuz tepeden tırnağa
sportif özellikler kazanmış oluyor. | O

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O R-Line dış donanım 
paketiyle birlikte sunulan 
radyatör ızgarasındaki
R-Line logosu, aracın 
sportif karakterine
uyum sağlıyor. | O

Standart donanım | S  Allstar donanım | A  Opsiyonel donanım | O26 // 27



TEKNİK ÖZELLİKLER
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1,4 lt TSI BMT 125 PS

Manuel
1,4 lt TSI BMT 150 PS
DSG

Motor tipi 4 silindir TSI benzinli motor 4 silindir TSI benzinli motor
Motor hacmi, lt/cm3 1,4/1395 1,4/1395
Maks. güç, kw (PS) dv/dk 92 (125)/5000-6000 110 (150)/5000-6000
Maks. tork, Nm dv/dk 200/1400-4000 250/1500-3500

Karışım sistemi Elektronik kontrollü
direkt enjeksiyon

Elektronik kontrollü
direkt enjeksiyon

Vites kutusu 6 ileri manuel  7 ileri DSG

BOYUTLAR
Uzunluk, mm 4256 4256
Genişlik, mm 1810 1810
Yükseklik, mm 1406 1406
İz genişliği, ön/arka, mm 1569/1575 1569/1575
Yakıt tankı, lt 55 55
Dönme çapı, m 11 11
Bagaj kapasitesi, lt 312 312
Boş ağırlık, kg 1280 1329

HIZLANMALAR
0-100 km/s sn 9,3 8,4
Maks. hız, km/s 203 215

YAKIT TÜKETİMİ
lt/100 km (1999/94/EG)

Şehir içi 6,8 6,3
Şehir dışı 4,5 4,6
Genel 5,4 5,2
CO2 emisyonu, g/km 125 120
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DONANIM ÖZELLİKLERİ
VOLKSWAGEN SCIROCCO

1,4 lt TSI BMT 125 PS
1,4 lt TSI BMT 150 PS DSG

Sportline

1,4 lt TSI BMT 125 PS
1,4 lt TSI BMT 150 PS DSG

Allstar
İç Donanım
50:50 katlanabilir arka koltuklar S S
Fırçalanmış, paslanmaz çelik pedallar S S
Arkada 2 adet koltuk başlığı S S
Bagajda 12 V soket S S
“Greg / Alcantara” kumaş koltuk döşemesi S -
“Marrakech” suni deri kenarlara sahip “Rhombus” kumaş koltuk 
döşemesi - S

“Zirconium Brushed” aluminyum iç dekor - S
Çok fonksiyonlu spor deri direksiyon S S
Deri vites topuzu ve el freni S S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları S* S*
İlave gösterge paneli (turbo basıncı, yağ sıcaklığı, kronometre) S S
Ön kol desteği S S
Önde iki adet bardak tutucu S S
“Composition Media” radyo-CD-MP3-WMA çalar
(Türkçe dil seçenekli, 6,5" renkli dokunmatik ekran) S S

AUX-IN girişi, SD kart okuyucu ve USB-IN müzik çalar bağlantısı S S
Siyah iç tavan kaplaması S S
Sürücü ve yolcu ışıklı makyaj aynaları S S
Yükseklik ayarlı spor ön koltuklar S S
Konfor
Bluetooth‘lu mobil telefon hazırlığı S S
Aktif karbon granüllü toz ve polen filtresi S S
Elektrikli ön camlar S S
%65 karartılmış arka ve arka yan camlar S S
Kilitlenebilir, ışıklı ve soğutmalı torpido gözü S S
Kış paketi - S
Klimatronik (çift bölgeli tam otomatik klima) S S
Otomatik hava kalite sensörü S S
Park mesafe sensörü (ön/arka) S S
Start/Stop sistemi S S
Fren enerjisi geri kazanımı S S
Görsel park desteği S S
Siyah iç dekoratif kaplamalar S S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit S S
Renkli ekranlı yol bilgisayarı (Türkçe dil seçenekli) S S

VOLKSWAGEN SCIROCCO
1,4 lt TSI BMT 125 PS

1,4 lt TSI BMT 150 PS DSG
Sportline

1,4 lt TSI BMT 125 PS
1,4 lt TSI BMT 150 PS DSG

Allstar
Dış Donanım
7J x 17" “Shanghai” alüminyum alaşım jantlar, 
225/45 R17 lastikler S -

8J x 18" “Talladega” alüminyum alaşım jantlar, 
235/40 R18 lastikler - S

Panoramik cam tavan - S
Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları - S
Elektrikli ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar S S
Gövde rengi tamponlar S S
Karartılmış LED stop lambaları S S
Gövde rengi yan aynalar ve kapı kolları S S
Ön sis farları S S
Yan aynalarda LED sinyal lambaları S S
Yer tasarruflu çelik jantlı stepne S S
Güvenlik
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S S
Elektronik Fren Güç Dağılımı  (EBD) S S
Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDL) S S
Elektronik Motor Çekiş Kontrolü (MSR) S S
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) S S
Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) S S
Dinamik direksiyon önerisi S S
Aktif ön koltuk başlıkları S S
Arka koltuklarda iki adet çocuk koltuğu
sabitleyici (ISOFIX) S S

Önde 3 noktalı emniyet kemerleri S S
Arkada 2 adet 3 noktalı emniyet kemeri S S
Disk frenler (ön/arka) S S
Elektromekanik servo direksiyon S S
Gündüz sürüş farları S S
Yokuş kalkış asistanı “Hill Hold” S S
Immobilizer S S
Lastik basınç kontrol sistemi S S
Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları S S
Sürücü ve ön yolcu yan ve tavan hava 
yastıkları S S

*Sadece 1,4 lt. TSI BMT 150 PS DSG modeli için standart olarak sunulmaktadır.
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Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Tel: (0262) 676 90 90    www.vw.com.tr

Bu katalog 2016 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, 
donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (08.04.2016) sonra güncellenmiş 
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve 
görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri fikir vermek için kullanılmış olup Türkiye’de sunulanlardan 
farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de 
göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 


