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The Scirocco R
Cơn lốc Địa Trung Hải





“Người nghệ sỹ thực thụ không sao chép thế giới tự nhiên, họ chỉ 
tạo ra những tác phẩm tương tự”
Aristoteles - nhà khoa học và triết gia vĩ đại của Hy Lạp cổ đại, là cảm hứng của   
Giorgetto Giugiaro khi thiết kế ra Scirocco

Bậc thầy thiết kế người Italy Giorgetto Giugiaro đã phá vỡ mọi luật lệ 
và quy tắc trong ngành xe hơi.
Tạo nên tiếng vang lớn khi cho ra đời bộ ba Passat, Golf và Scirocco.
 Là người đã mở ra một kỷ nguyên vinh quang cho Volkswagen trên 
toàn cầu.



« Roads to freedom »
Nếu bạn là một người “tôn thờ” cảm giác lái, luôn theo đuổi 
những cung đường tự do và không bao giờ lùi bước,
Scirocco chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo.
Mạnh mẽ, cá tính - Scirocco R sẵn sàng tăng tốc trên mọi nẻo đường.



“Scirocco R chắc chắn là chiếc xe được sinh ra 
dành riêng cho những cá nhân đặc biệt“

“Hãy cho phép mình làm những điều điên rồ ngay khi 
có thể”
                               Giorgetto Giugiaro 



« Luôn là người dẫn đầu »



Gây ấn tượng cho bạn và cả người đối diện là một mẫu xe sành 
điệu, kiểu dáng thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng hiệu 
suất tăng lên đáng kể, Scirocco R được các kỹ sư tạo ra để chinh 
phục các khách hàng khó tính nhất. 



« Thu hút mọi ánh nhìn »



Đỉnh cao trong gia đình nhà Scirocco chính là chiếc xe R. Nếu thấy nó 
trên đường, bạn sẽ hiểu đây là mẫu xe được chế tạo với sự hoàn mỹ 
và hiệu suất cao nhất, thể thao nhất của Volkswagen



« Niềm cảm hứng bất tận » 



« Niềm cảm hứng bất tận » 

Mâm xe Cadiz 19 inch giúp xe luôn ổn định 
trong mọi tình huống.

Hệ thống điều khiển khung gầm động lực học 
(Dynamic Chassis Control) điều chỉnh độ mềm-

cứng của bộ giảm xóc, phản ứng của động cơ và 
độ nhạy vô lăng.



« LÀM CHỦ CUỘC CHƠI »

Vô lăng thể thao tích hợp các nút điều khiển đa chức năng cho phép lái xe dễ dàng thao tác

Bảng điều khiển thể thao viền aluminium mang lại sự sang trọng và tinh tế.



    Khi di chuyển trên đường Scirocco R mang đến sự 
thoải mái như một chiếc du thuyền.

     Nhưng khi cần tăng tốc thì nó nhanh như 
một cơn lốc.





Nội thất da “Vienna” tiêu chuẩn thể thao (Sport comfort seat) điều chỉnh 12 hướng
  

« Cảm nhận đẳng cấp Đức »

Trang bị 6 túi khí bảo vệ an toàn cho người lái và hành khách ngồi trên xe



Thời thượng -đột pháPhong cách , thời trang nhưng vẫn đảm bảo chất lượng
          An toàn là tiêu chí hàng đẩu của mỗi chiếc xe do Volkswagen xuất xưởng

« THỜI THƯỢNG - ĐỘT PHÁ »



Hệ thống cảm biến thông minh, giám sát các thay đổi, cảnh báo và thông 
điệp âm thanh giúp người lái xe tỉnh táo khi di chuyển trên đường
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01.  Urano Grey-5K5K

02.  Oryx White mother-of-pearl effect-0R0R

03. Ultra-Violett Metallic- Z6Z6

04. Black Oak Brown Metallic-

05. Deep Black Pearlescent - 2T2T

06.  Rising Blue Metallic-4C4C

07.  Pyramid Gold Metallic- I2I2

(*) Màu sắc thực tế của xe có thể khác trong quá trình in ấn.
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« Cơn lốc sắc màu »



Loại động cơ:           
Dung tích động cơ (cc) 
Công suất cực đại (Hp/rpm)
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)
Hộp số

Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao (mm)
Chiều dài cơ sở (mm)
Vết bánh xe trước (mm)
Vết bánh xe sau (mm) 1.538
Khoảng sáng gầm xe (mm) 132
Thông số lốp 235/35/R19
Đường kính quay vòng (m) 11.0
Tự trọng (kg) 1.426
Thế tích khoang hành lý 292L

ĐỘNG CƠ

VẬN HÀNH

Tốc độ tối đa (Km/h)
Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (giây)
Mức tiêu hao nhiên liệu lít/100km (kết hợp)
Thể tích thùng nhiên liệu (lít)

KÍCH THƯỚC

Phun xăng trực tiếp có tăng áp khí nạp TSI, 4 xy lanh
2.0L
253/6.000
330/2.500-5.000
tự động 6 cấp ly hợp kép DSG

300
5.9
7.1
55

4.248 x 1.820 x 1.398
2.578
1.535
1.538
132
235/35/R19
11.0
1.426
292L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Camera lùi
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)
Ổn định thân xe điện tử ESC (Electronic Stability Control)
Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế  
với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết
Hệ thống kết nối ghế an toàn dành cho trẻ em ISOFIX
Tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế
Ghế trước trái, phải thiết kế thể thao đảm bảo sự tiện nghi cho 
hành khách
Túi khí hàng ghế trước, túi khí bên hông hàng ghế trước
và túi khí cửa sổ hai bên
Theo dõi áp suất lốp các bánh xe
Kiểm soát cự ly đỗ xe phía trước và sau xe
Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa 
Đèn pha Xenon tự động mở rộng góc chiếu sáng khi rẽ, tự động 
điều chỉnh tầm chiếu xa 
Cụm đèn sau công nghệ LED, đèn sương mù sau bên phải
Hệ thống rửa đèn pha
Hệ thống cảnh báo mòn má phanh

Scirocco R là phiên bản giới hạn
nâng cấp hoàn toàn khác biệt so với bản tiêu chuẩn.
Đèn pha Xenon với tính năng tự mở rộng góc chiếu sáng khi vào 
cua 
Tích hợp hệ thống rửa đèn.
Đèn chiếu sáng ban ngày công nghệ LED.
Mâm Cadiz với cỡ lốp 19-inch Chìa khóa thông minh Cửa sổ trời 
nhìn toàn cảnh Panoramic

Nội thất bọc da cao cấp Vienna,
Cụm đồng hồ kim xanh đặc trưng của dòng thể thao R
Hệ thống giải trí Composition Media với âm thanh 8 loa cao cấp 
Hộp số 6 cấp ly hơp kép DSG với thời gian chuyển số cực nhanh
3 chế độ: Normal , Sport , Comfort
 Cho phép người lái trải nghiệm tốc độ đầy phấn khích
Cải thiện khả năng tăng tốc, giảm mức tiêu hao nhiên liệu.
Cần phanh tay bọc da cao cấp
Tay nắm cần số bọc nhôm sang trọng 

CÔNG NGHỆ NỘI THẤT 

NGOẠI THẤT



“Scirocco là một tác phẩm được thiết kế và trang bị hoàn hảo, với sức mạnh và sức hấp dẫn vô 
tận. Đó là một cỗ máy trên cả tuyệt vời ”

Theo đánh giá của BBC Top Gear - tạp chí đánh giá xe hàng đầu của UK
 

“Trên cả cảm giác lái tuyệt vời là niềm tự hào được sở hữu chiếc Scirocco R. So với các đối thủ 
nóng bỏng cùng phân khúc, Scirocco bảo toàn giá trị xe sau 3 năm (60.000km) sử dụng. ”

Theo Autoexpress.com

“Với Volkswagen, bạn biết bạn đang sở hữu gì. 
Thực tế, với động cơ mạnh mẽ 252 mã lực của Scirocco R, bạn sẽ hoàn toàn bị thuyết phục từ 

một chiếc xe thể thao mạnh mẽ, tới những đường nét thiết kế cuốn hút của một thương hiệu xe 
lâu đời hàng đầu thế giới. ”

“Chi phí sở hữu cao? ”
“Hoàn toàn không. Với quãng đường hơn 70.000 km chúng tôi đã trải nghiệm trên đường đua 

Wolfsburg, Scirocco thực sự là cơn lốc mạnh mẽ tới từ sa mạc như đúng tên gọi của nó. ”

Auto Motor und Sport – Tạp chí đánh giá xe hàng đầu của Đức




