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Touareg.
Stworzony, by podążać
nowymi drogami
Już pierwsze spojrzenie upewnia nas w przekonaniu, że Touareg wprowadza świeży powiew
do klasy premium. Zachwycające proporcje, wysokiej jakości materiały i innowacyjne
technologie – Touareg prezentuje się niezwykle nowocześnie. Wyrazista osłona chłodnicy,
charakterystyczne linie boczne czy sportowo-elegancki dyfuzor tylko to potwierdzają.
Jeszcze bardziej niepowtarzalny styl zyskuje dzięki opcjonalnym pakietom stylistycznym
Atmosphere¹⁾ i Elegance¹⁾, chromowanym końcówkom rur wydechowych w kształcie
trapezu lub dostępnym na życzenie 21-calowym obręczom kół ze stopu metali lekkich
Suzuka. W Touaregu dotrzesz do celu stylowo, a dzięki opcjonalnemu pakietowi Offroad
także bez problemów, nawet jeżeli będziesz musiał zjechać z utartych szlaków.
1) Dostępny tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona lub Vienna i opcjonalnymi obręczami ze stopu metali lekkich.

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Wizjonerski dzięki
Innovision Cockpit
Gdy wciśniesz przycisk Start i obudzisz opcjonalny Innovision Cockpit,
nie będziesz miał wątpliwości, że Touareg wyprzedza swoje czasy.
Innowacyjny Digital Cockpit i duży ekran dotykowy TFT systemu
nawigacji Discover Premium to nowy wymiar pod każdym względem.
I to nie tylko dlatego, że dzięki One Screen Design sprawiają
wrażenie futurystycznego centrum kontroli. Obsługa bez przycisków,
sterowanie dotykiem i gestem oraz różne opcje personalizacji
podkreślają to wrażenie i stwarzają dodatkowe możliwości konfiguracji,
na przykład płaszczyzny użytkownika. Cieszymy się, że już dzisiaj
niektóre rzeczy wyglądają tak, jak niegdyś przewidzieliśmy.

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Forma doskonała
Touareg łączy wymiary SUV-a z czysto prowadzonymi liniami,
dynamicznymi proporcjami i stylową elegancją. W opcjonalnym
pakiecie stylistycznym Atmosphere¹⁾ cechy te dodatkowo podkreślają:
lakier nadwozia w kolorze srebrnym Antimon metalik, chromowane
listwy i elementy w kolorze nadwozia montowane do karoserii z przodu,
po bokach i z tyłu. Po prostu nic dodać, nic ująć.

01 IQ.LIGHT – reflektory Matrix LED z funkcją dynamicznej regulacji świateł drogowych Dynamic Light Assist
są jaśniejsze i mają dłuższy zasięg od tradycyjnych reflektorów, a przy tym nie oślepiają innych uczestników
ruchu²⁾. Wyrazista grafika świateł optycznie wtapia się w chromowaną osłonę chłodnicy i podkreśla masywny
przód Touarega. O
1) Dostępny tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona lub Vienna i opcjonalnymi obręczami ze stopu metali lekkich.
2) W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające
nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.

01

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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Ekscytująco relaksujące
wnętrze
Touareg z zewnątrz jest dynamiczny, ale jego wnętrze emanuje
spokojem. Wrażenie to uzyskano przede wszystkim dzięki pełnej
harmonii panującej w środku. Można to poczuć szczególnie
dzięki opcjonalnemu pakietowi stylistycznemu Atmosphere¹⁾
z ekskluzywnymi materiałami w eleganckiej ciepłej kolorystyce,
aplikacjami z drewna jesionu z otwartymi porami i opcjonalnymi
fotelami ergoComfort obszytymi skórą Savona²⁾ (na życzenie
z funkcją masażu i wentylacją). Czysty, uporządkowany design
oraz przestronność zapewniają, że w Touaregu od razu poczujesz się
dobrze i dojedziesz do celu zrelaksowany.
1) Dostępny tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona lub Vienna i opcjonalnymi obręczami ze stopu metali lekkich.
2) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Savona.

01 Aplikacje z drewna jesionu z otwartymi porami
dzięki wyjątkowej strukturze są niezwykle przyjemne
w dotyku. Jako element opcjonalnego pakietu
stylistycznego Atmosphere¹⁾ zdobią tablicę rozdzielczą
oraz poszycie drzwi i wprowadzają do wnętrza jeszcze
bardziej luksusową atmosferę. O

01

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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Jednoznaczny
język formy
Można zachwycać na wiele sposobów. Touareg, jak przystało na SUV-a
tego formatu, preferuje sposób bezpośredni. Już dynamiczna sylwetka
z wydłużoną maską silnika, wyrazistym tyłem nadwozia i szerokimi
„barkami” zdradza jego prawdziwy charakter. Czyste kontury i atletyczne
linie boczne podkreślają to, co jest kwintesencją Touarega, szczególnie
gdy wyposażony jest w opcjonalny pakiet stylistyczny Elegance¹⁾
z chromowanymi listwami i opcjonalnymi diodowymi światłami
tylnymi z dynamicznymi kierunkowskazami²⁾ prezentującymi estetykę
w najczystszej formie.
1) Dostępny tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona lub Vienna i opcjonalnymi obręczami ze stopu metali lekkich.
2) Tylko w połączeniu z IQ.LIGHT – reflektorami LED Matrix.

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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01

01 Wyraziste tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami¹⁾ podkreślają dynamiczny, a zarazem
elegancki wygląd Touarega. O
1) Tylko w połączeniu z IQ.LIGHT – reflektorami LED Matrix.

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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Indywidualność na miarę:
wnętrze
Wiele możliwości, jeden cel: Ty. Dzięki różnym opcjom personalizacji
wnętrze nie tylko spełnia wysokie wymagania, ale także odpowiada
Twojemu gustowi. Na przykład pakiet skórzany Vienna²⁾ w kolorze
Mistral – Grigio i aplikacje dekoracyjne z aluminium szczotkowanego
45° jako część pakietu stylistycznego Elegance¹⁾ zapewniają wyjątkową
jego atmosferę. Opcjonalny pakiet Ambiente z oświetleniem
Ambiente w 30 kolorach sprawia z kolei, że zawsze ukazuje się ono
w jak najlepszym świetle.
01 Ekskluzywność na każdym miejscu siedzącym zapewnia w Touaregu między innymi opcjonalny pakiet
skórzany Savona²⁾ z perforowaną skórą. Dzięki siedzeniom ergoComfort oraz opcjonalnej funkcji masażu
i wentylacji, a także funkcji pamięci ustawień przednich siedzeń każda podróż będzie przeżyciem na poziomie
premium. O
1) Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona lub Vienna i opcjonalnymi obręczami ze stopu metali lekkich.
2) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna lub Savona.

01

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe

S

wyposażenie dodatkowe

O

Touareg – pakiety stylistyczne

17

R-Line
Touareg z natury pokonuje wszystkie wyzwania w sportowy sposób. Z opcjonalnym pakietem R-Line¹⁾ ta cecha
jego charakteru jest jeszcze bardziej widoczna, zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. Dynamiczny wygląd podkreślają
liczne detale, na przykład wyrazisty przedni zderzak z charakterystycznymi dla R-Line elementami w kształcie litery „C”
i logo R-Line na osłonie chłodnicy, listwy poszerzające nadkola w kolorze nadwozia oraz czarny błyszczący dyfuzor
z chromowanymi końcówkami rur wydechowych w kształcie trapezu. Kolejne elementy wnętrza dbają, żebyś podczas
jazdy nie zapomniał, jak bardzo sportowy jest charakter Twojego Touarega.
01 Wnętrze Touarega z opcjonalnym pakietem R-Line¹⁾ robi wrażenie
nie tylko przy pierwszym spojrzeniu, ale także przy pierwszym dotyku.
Dba o to między innymi ogrzewana, obszyta skórą kierownica multifunkcyjna
z przełącznikami i logo R-Line oraz aplikacje dekoracyjne z aluminium
Sliver Wave. Jeszcze bardziej dynamicznie wygląda wnętrze z opcjonalnym
pakietem skórzanym Vienna²⁾ z tapicerką R-Line w kolorze Soul – szarym
Kristall i przednimi siedzeniami ergoComfort. Uwagę zwraca charakterystyczne
logo R-Line na oparciach przednich ogrzewanych siedzeń oraz szwy
w kolorze szarym Kristall, które w przypadku wyboru tego pakietu skórzanego
wprowadzają do wnętrza dodatkowe akcenty. O
02 Pakiet R-Line Exterieur dla opcjonalnych pakietów Elegance³⁾ i Atmosphere³⁾
obejmuje między innymi przedni zderzak ze specyficznymi dla R-Line elementami
w kształcie litery „C”, logo R-Line na osłonie chłodnicy, listwy poszerzające
nadkola w kolorze nadwozia oraz dyfuzor w stylistyce R-Line. To właściwy wybór
dla wszystkich, którzy chcą budzić podziw dynamicznym wyglądem zewnętrznym.
O

1) Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona dla R-Line lub Vienna dla R-Line, obręczami ze stopu
metali lekkich Volkswagen R oraz podsufitką w kolorze Soul – czarnym.
2) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
3) Dostępny tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona lub Vienna i opcjonalnymi obręczami ze stopu
metali lekkich.
01

Wszystkie wymienione tutaj elementy wyposażenia oferowane są przez Volkswagen R GmbH i mogą być
niedostępne na rynku polskim. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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04

03

03 Logo R-Line na osłonie chłodnicy stanowi kolejny sportowy akcent i podkreśla
wyrazistą stylistykę Touarega. O
04 Listew progowych ze stali nierdzewnej z logo R-Line w przednich drzwiach
nie sposób nie zauważyć przy wsiadaniu do Touarega. Ten element optyczny
stanowi konsekwentną kontynuację założeń stylistycznych opcjonalnego pakietu
R-Line¹⁾. W połączeniu z dostępnym na życzenie pakietem Ambiente podświetlane
listwy na progach już przy otwieraniu drzwi gwarantują atrakcyjne akcenty
wizualne. O
05 Obręcze ze stopu metali lekkich oferowane Touregowi przez Volkswagen R,
na przykład przedstawione na zdjęciu 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Nevada w kolorze czarnym z polerowaną powierzchnią akcentują niepowtarzalny
charakter samochodu. O
1) Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona dla R-Line lub Vienna dla R-Line, obręczami ze stopu
metali lekkich Volkswagen R i podsufitką w kolorze Soul – czarnym.
Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.
05

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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06 Opcjonalny pakiet R-Line¹⁾ zdradza sportowy charakter Touarega,
jeszcze zanim ruszy on z miejsca. Pakiet obejmuje obszytą skórą ogrzewaną
kierownicę multifunkcyjną z przełącznikami i logo R-Line oraz pedały
i podparcie lewej nogi ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Ramę dla sportowego
wyglądu tworzą aplikacje dekoracyjne z aluminium Silver Wave. O

07 Pole position na każdym miejscu siedzącym: opcjonalny pakiet skórzany
Savona²⁾ dostępny na życzenie do opcjonalnego pakietu R-Line¹⁾. Przednie fotele
ergoComfort i dwukolorowa tapicerka z akcentami Carbon Style (skóra dwoinowa)
nadają wnętrzu jeszcze bardziej sportowy styl, który dodatkowo wzmacnia
logo R-Line na przednich siedzeniach oraz szwy w kolorze szarym Kristall, między
innymi na tablicy rozdzielczej i środkowym podłokietniku. O

1) Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona dla R-Line
lub Vienna dla R-Line, obręczami ze stopu metali lekkich
Volkswagen R i podsufitką w kolorze Soul – czarnym.
2) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń
obszyte skórą Savona.

06

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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Pakiet stylistyczny Black Style
Dostępny w przypadku Touarega na życzenie pakiet R-Line¹⁾ możesz uzupełnić, wybierając
dodatkowo opcjonalny pakiet stylistyczny Black Style²⁾. Akcenty, takie jak osłona chłodnicy
w kolorze czarnym z połyskiem, czarne obudowy lusterek oraz błyszczące czarne listwy
wokół okien, zrobią wrażenie na wszystkich.

1) Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym Savona dla R-Line lub Vienna dla R-Line, obręczami ze stopu metali lekkich Volkswagen R i podsufitką w kolorze Soul – czarnym.
2) Także dla opcjonalnych pakietów stylistycznych Atmosphere i Elegance.
Wszystkie wymienione tutaj elementy wyposażenia oferowane są przez Volkswagen R GmbH i mogą być niedostępne na rynku polskim. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Multimedia
Także w kwestii multimediów Touareg podąża nowymi drogami. Przykładem może być opcjonalny Digital Cockpit

Volkswagen Car-Net oferuje teraz jeszcze więcej korzyści: nawet przez 6 miesięcy
możesz korzystać z Apple Music – zbioru ponad 50 milionów utworów,
których możesz słuchać na swoim iPhonie lub smartfonie z systemem Android,
komputerze lub przez CarPlay™ w swoim Volkswagenie. Korzystaj z licznych
funkcji, jak Beats 1 Radio, aktualne informacje kulturalne i ekskluzywne treści
– online lub offline, ale zawsze bez reklam.

w połączeniu z dostępnym na życzenie systemem nawigacji Discover Premium; oba po raz pierwszy przeznaczone
dla Touarega. Ale nawet bez tych opcjonalnych systemów na kierowcę czekają najnowocześniejsze rozwiązania
komunikacyjne i nawigacyjne, a dzięki wbudowanej na stałe karcie eSIM – także wiele praktycznych opcji online.

02

Brzmi dobrze? Więcej dowiesz się na https://www.volkswagen.pl/pl/specials/
apple-music.html.

03

01 Dzięki innowacyjnej funkcji sterowania gestem
możesz obsługiwać system nawigacji Discover
Premium lub Discover Pro jeszcze łatwiej i wygodniej.
Wystarczy prosty poziomy ruch dłonią, by wybrać
poszczególne punkty menu, zmienić utwór lub stację
radiową. S

04 Wyświetlacz Head-up Display prezentuje istotne
informacje w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy.
Prędkość, rozpoznane znaki drogowe, informacje
z systemów wspomagających oraz ostrzeżenia
i wskazówki z nawigacji są wyświetlane na przedniej
szybie. Kierowca może wszystko natychmiast
odczytać, nie odrywając wzroku od drogi. O

02 | 03 Możliwość personalizacji Home Screen
zdjęciami lub wybranymi ikonami – wygląd dużej
powierzchni ekranu możesz dostosować do swoich
wymagań, na przykład umieszczając na Home Screen
zdjęcia lub najczęściej używane funkcje. Indywidualne
ustawienia da się zapisać w profilach personalizacji
i w każdej chwili wywołać. O
01

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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System ma także zainstalowane mapy Europy, radio FM, cztery złącza USB
oraz złącze Bluetooth do telefonów komórkowych. O
07 Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny Digital Cockpit może wyświetlić
więcej informacji niż prędkość, obrotomierz i poziom paliwa w zbiorniku.
Kierowca z łatwością zestawi na wyświetlaczu wybrane przez siebie informacje.
Wyświetlacz o przekątnej 31,2 cm (12,3 cala) oraz innowacyjne funkcje,
jak na przykład powiększanie mapy nawigacji czy prezentacja 3D informacji
z systemów wspomagających, pozwalają lepiej niż kiedykolwiek kontrolować
sytuację. O
(bez ilustracji) Lepsza orientacja i najaktualniejsze informacje: pakiet usług
Car-Net Guide & Inform Premium³⁾, dostępny po zawarciu umowy na Car-Net
z Volkswagen AG, otwiera nowe możliwości korzystania w Touaregu z zasobów
Internetu. Możesz otrzymywać online informacje o aktualnej sytuacji na drogach
prawie w czasie rzeczywistym, wyszukiwać interesujące cele w okolicy, wysyłać
z innych urządzeń trasy i cele do samochodu lub znajdować miejsca na parkingach.
Dodatkowo specjalne płatne serwisy, takie jak radio internetowe i hybrydowe,
umożliwiają dostęp do nieograniczonych zasobów muzyki i innych treści
w samochodzie. Nieważne, gdzie się akurat znajdujesz, nie musisz rezygnować
ze swoich ulubionych stacji radiowych i podkastów. Jeżeli słuchając normalnego
radia, opuścisz obszar objęty zasięgiem danej stacji, funkcja radia hybrydowego
automatycznie przejdzie z odbioru naziemnego na streaming internetowy
i będziesz mógł nadal słuchać wybranego programu. Dzięki obliczaniu trasy
online, planom niektórych miast w 3D, mapom satelitarnym i aktualizacjom
map online nawigacja staje się jeszcze inteligentniejsza i bardziej czytelna.
System może nie tylko wyświetlać aktualne informacje, lecz również
je odczytywać, byś nie musiał odwracać wzroku od drogi. S

07

1) Informacji o ofercie w poszczególnych krajach udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.
2) Niedostępny w połączeniu z cyfrowym wyświetlaczem Digital Cockpit.
3) Do korzystania z usług Car-Net Guide & Inform konieczne jest zawarcie online oddzielnej umowy
z Volkswagen AG. Po odbiorze samochodu klient ma 90 dni na zarejestrowanie samochodu na stronie
www.portal.volkswagen-we.com. W przypadku późniejszej rejestracji okres nieodpłatnej dostępności ulega
odpowiedniemu skróceniu. Korzystanie z mobilnych usług online Car-Net Guide & Inform jest możliwe
tylko z systemem Discover Pro lub Discover Premium. Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie
końcowe (np. smartfon) z funkcją tworzenia hotspotu WLAN. Alternatywnie z opcjonalną instalacją
telefoniczną Business w połączeniu z systemem nawigacyjnym Discover Pro można korzystać z telefonu
komórkowego z remote SIM Access Profile (rSAP) lub karty SIM z opcją telefonu i transmisji danych.
Usługi Car-Net Guide & Inform wymagają umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej i są dostępne
tylko na obszarze objętym zasięgiem danej sieci. W zależności od umowy z operatorem transmisja pakietów
danych z internetu, szczególnie za granicą, może spowodować dodatkowe koszty (np. opłaty za roaming).
Ze względu na ilość danych przesyłanych przy korzystaniu z usług Car-Net zalecany jest stały abonament
z opcją transmisji danych. Dostępność usług Car-Net może się różnić w poszczególnych krajach.
Usługi są dostępne przez czas określony w umowie, a ich treści mogą ulegać zmianom. Do korzystania
z bezpłatnej aplikacji We Connect niezbędny jest smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym
iOS lub Adroid oraz karta SIM z opcją transmisji danych na podstawie umowy z operatorem telefonii
komórkowej. Więcej informacji o Car-Net dostępnych jest na stronie connect.volkswagen-we.com
i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. Informacje o taryfach otrzymasz u operatorów sieci komórkowych.
4) Tylko w połączeniu z opcjonalnym autoalarmem z funkcją Safe.
5) Usługa otwierania i zamykania drzwi ma wpływ na bezpieczeństwo i wymaga sprawdzenia tożsamości
przy użyciu procedury identyfikacyjnej Volkswagena. Tożsamość jest sprawdzana przez Autoryzowanego
Partnera Volkswagena lub czat wideo.

05

05 System nawigacji Discover Pro¹⁾, ²⁾ z seryjną funkcją Car-Net App-Connect
można obsługiwać całkowicie intuicyjnie przy użyciu dużego zakrytego szkłem
kolorowego ekranu TFT o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala) z czujnikami zbliżeniowymi
i innowacyjną funkcją sterowania gestem. Wystarczy poziomy ruch dłonią,
by obsługiwać wiele punktów menu. System ma ponadto zainstalowane
mapy Europy, radio FM i złącze USB. S
06 System nawigacji Discover Premium z instalacją telefoniczną Premium,
możliwością bezprzewodowego ładowania i seryjną funkcją Car-Net
App-Connect pod każdym względem wkracza w nowym wymiar. Jego ogromny
(38,1 cm – 15 cali) kolorowy ekran dotykowy TFT, osłonięty po raz pierwszy
wyprofilowaną szklaną szybą, tworzy optycznie jedną całość z Digital Cockpit
o przekątnej 31,2 cm (12,3 cala). Dzięki czujnikom zbliżeniowym i innowacyjnej
funkcji sterowania gestem można go obsługiwać w sposób całkowicie intuicyjny.
Wystarczy zwykły poziomy ruch dłonią, by obsługiwać wiele punktów menu.
Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe

(bez ilustracji) Po zawarciu umowy o Car-Net z Volkswagen AG usługi Car-Net
Security & Service³⁾ pozwolą Ci kontrolować ważne dane dotyczące samochodu
oraz funkcje z nim związane. Liczni cyfrowi asystenci będą Cię wspierać w różnych
sytuacjach, na przykład gdy będziesz chciał zaplanować wizytę w warsztacie,
sprawdzić stan licznika czy poziom paliwa lub wezwać pomoc. W tym ostatnim
przypadku, w razie wypadku Security & Service wzywa pomoc automatycznie
i utrzymuje kontakt głosowy z centrum alarmowym do momentu przybycia
służb ratowniczych. W aplikacji We Connect i portalu We Connect znajdziesz
także inne praktyczne informacje, na przykład o aktualnej lokalizacji
zaparkowanego samochodu, jego statusie, czy drzwi są zamknięte i światła
wyłączone oraz o statusie autoalarmu⁴⁾. Szczególnie komfortowa jest funkcja
programowania opcjonalnego ogrzewania postojowego przez aplikację
lub portal We Connect. Możesz również wykorzystać smartfon jako pilota
i otworzyć lub zamknąć zdalnie drzwi i pokrywę bagażnika Twojego Volkswagena⁵⁾.
S
06

S
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Układ jezdny
Dzięki opcjonalnym kołom skrętnym tylnej osi¹⁾ i opcjonalnemu pakietowi Offroad
Touareg w prawie każdym terenie czuje się jak w domu. Dodatkowe profile
jazdy Schotter (szuter) i Sand (piasek) zwiększają i tak już duże predyspozycje
do jazdy terenowej. Kolejne rozwiązania, jak osłona podwozia, zastosowano po to,
aby Twój SUV wypadł dobrze także na prawdziwych bezdrożach.

02

01

01 Przełącznik wyboru profilu jazdy na konsoli środkowej pozwala dostosować
zachowanie się Touarega w każdym terenie. Seryjne profile: Normal, Sport,
Comfort, Eco, Snow, Offroad i Individual, zmieniają ustawienia silnika
i skrzyni biegów oraz sposób działania niektórych systemów wspomagających,
dostosowując je do sytuacji. Opcjonalny pakiet Offroad ma dwa dodatkowe
profile: Schotter (szuter) i Sand (piasek). S
02 Przy prędkości do 37 km/h tylne koła skrętne skręcają w kierunku przeciwnym
do kół przednich, co zmniejsza promień skrętu z 12,2 do 11,13 m. Korzyść tę
odczujesz wyraźnie na ciasnych parkingach i w ruchu miejskim. Po przekroczeniu
prędkości 37 km/h tylne koła skręcają w tę samą stronę co przednie, poprawiając
zwrotność i stabilność przy szybkiej zmianie pasa ruchu. O
03 Elektromechaniczna aktywna stabilizacja przechyłu pojazdu²⁾ pozwala
jeszcze dynamiczniej pokonywać zakręty. System redukuje przechyły boczne
oraz tendencję do podsterowności, zwiększając stabilność i komfort jazdy.
Rezultat – dynamiczne zachowanie się podczas jazdy, także w terenie. O

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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1) Tylko w połączeniu z zawieszeniem pneumatycznym z automatyczną regulacją poziomu,
regulacją wysokości i elektroniczną regulacją amortyzatorów.
2) Tylko w połączeniu z zawieszeniem pneumatycznym i tylnymi kołami skrętnymi.
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Komfort
Touareg zapewnia komfort na bardzo wysokim poziomie,
gdyż pasażerowie siedzą wysoko, a wnętrze jest przestronne
i zastosowano w nim wiele praktycznych rozwiązań i innowacji,
które doskonale sprawdzą się w codziennym użytkowaniu.

01

01 Klimatyzacja Air Care Climatronic z filtrem alergenów umożliwia indywidualne
ustawienie temperatury dla kierowcy i siedzącego obok niego pasażera.
Opcjonalna klimatyzacja Air Care Climatronic z 4-strefową regulacją uwzględnia
także zróżnicowane wymagania pasażerów na tylnych siedzeniach. S
02 Przednie fotele ergoComfort są niezwykle wygodne. Dzięki 18-kierunkowej
regulacji można je idealnie dopasować do postury siedzących w nich osób.
Regulowane są na przykład boki siedziska i oparcia, podparcie pod uda, głębokość
i wysokość siedziska. Pneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
odciąża plecy podczas długich podróży. Opcjonalna funkcja masażu oferuje osiem
różnych programów: odprężających, aktywujących i wzmacniających mięśnie
pleców. O

02

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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04

05

03 System Easy Open/Easy Close umożliwia otwieranie tylnej pokrywy bez potrzeby jej dotykania, wystarczy
wykonać krótki ruch nogą w okolicach tylnego zderzaka. O
04 | 05 Ty i pasażerowie będziecie czuć się dobrze, gdyż w Touaregu luksusowy design został połączony
z funkcjonalnością. Duży bagażnik oraz przesuwna i składana w stosunku 40:20:40 tylna kanapa pozwalają
wygodnie zapakować wszystko, co może być potrzebne do realizacji Twoich planów. S
06 Dzięki wspomaganiu zamykania drzwi nie trzeba już używać dużej siły, gdyż drzwi domyka automatycznie
elektryczny siłownik. Sprawdza się to idealnie na przykład na ciasnych parkingach, gdy nie ma dość miejsca
na wykonanie takiego zamachu drzwiami, by dokładnie się domknęły. O
(bez ilustracji) Elektryczna przesłona przestrzeni bagażowej¹⁾ otwiera się automatycznie i uniemożliwia
zobaczenie zawartości bagażnika oraz chroni go przed nadmiernym nasłonecznieniem. O
1) Tylko w połączeniu z elektrycznie zamykaną pokrywą bagażnika.

03

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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02 By chronić Ciebie i pasażerów, opcjonalny proaktywny system ochrony
pasażerów PreCrash w razie rozpoznania ryzyka kolizji automatycznie podejmuje
kroki zabezpieczające, takie jak naprężenie pasów bezpieczeństwa oraz zamknięcie
okien i dachu panoramicznego¹⁾. O

Systemy wspomagające

03 Udoskonalony aktywny tempomat ACC z przewidującą regulacją prędkości
pomoże utrzymać ustawioną przez kierowcę prędkość maksymalną²⁾ oraz
minimalną odległość od jadącego z przodu pojazdu¹⁾. Przewidująca regulacja
prędkości rozszerza podstawowy zakres działania, dostosowując prędkość
do obowiązujących ograniczeń oraz obliczając na podstawie danych z nawigacji
idealną prędkość pokonywania zakrętów, skrzyżowań i rond¹⁾. S

Touareg z innowacyjnymi technologiami i systemami wspomagającymi znalazł się
w klasie premium nie tylko z powodu swojej stylistyki. Liczne inteligentne
systemy asystujące mogą Cię tu wspierać w każdej, nawet nieoczekiwanej sytuacji.
A dzięki asystentowi widoczności nocą – także po zmierzchu.
02

04 Asystent wjazdu na skrzyżowanie może ostrzec optycznie i akustycznie
przed nadjeżdżającym z boku innym uczestnikiem ruchu, a przy prędkości
poniżej 10 km/h nawet awaryjnie zahamować¹⁾. Pomaga zatem uniknąć wypadków
przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie z ograniczoną widocznością¹⁾. O
1) W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli
nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności
za kierownicą.
2) Do prędkości maksymalnej 210 km/h.

03

01

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe

01 Night Vision – asystent widoczności nocą z kamerą na podczerwień
obserwuje drogę na odległość ok. 130 m i reaguje na ciepło wydzielane
przez ciała¹⁾. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub opcjonalnym Digital
Cockpit wyświetlane są rozpoznane sylwetki. Gdy sytuacja stanie się krytyczna,
system ostrzeże kierowcę¹⁾. Jest to dodatkowe źródło informacji, które pozwala
lepiej dostrzec człowieka lub na przykład sarnę na poboczu, szczególnie
w przypadku, gdy mgła lub deszcz ograniczają widoczność. System pomaga
odpowiednio wcześnie zareagować na niebezpieczeństwo. O
S
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06

05

05 Dzięki Emergency Assist będziesz przygotowany
nawet na krytyczną sytuację, gdyż system
jest w stanie przejąć na siebie częściową kontrolę
nad samochodem¹⁾ w przypadku niezdolności
kierowcy do prowadzenia pojazdu, na przykład
z przyczyn zdrowotnych. System zaczyna działać,
gdy zarejestruje brak reakcji kierowcy. Jeżeli mimo
ostrzeżeń kierujący pojazdem nadal pozostanie
bierny, Emergency Assist spróbuje przywrócić
aktywność kierowcy oraz ostrzec pasażerów
i innych uczestników ruchu¹⁾. Jeśli kierowca
nie przejmie kontroli nad samochodem, system
utrzyma samochód na pasie ruchu i przyhamuje
do zatrzymania¹⁾. Emergency Assist jest częścią
pakietu Drogowego Plus. O

07

06 Większy komfort, także w korku. Asystent jazdy w korkach umożliwia
wygodne podążanie za jadącym z przodu pojazdem i może pomóc uniknąć
typowych kolizji zdarzających się w korkach¹⁾. System może utrzymywać
samochód na wybranym pasie ruchu i samodzielnie przyspieszać oraz hamować¹⁾.
Asystent jazdy w korkach jest częścią pakietu drogowego Plus. O
07 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City i rozpoznawania
pieszych może pomóc zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnym
przypadku – uniknąć najechania na przeszkodę¹⁾. System może rozpoznać pieszych
oraz pojazdy na pasie ruchu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia ostrzec
kierowcę. Jeżeli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie, system zainicjuje awaryjne
hamowanie¹⁾. S

08 Dzięki hakowi holowniczemu Touareg może bez problemu holować przyczepę
bagażową lub mieszkalną o masie nawet 3,5 t. Przy manewrowaniu pomoże
Trailer Assist. Kierowca musi tylko ustawić żądany kierunek jazdy, obsługiwać
pedał przyspieszenia i hamulca oraz obserwować manewr, a Trailer Assist
samodzielnie wprowadzi Touarega z przyczepą tyłem w wybrane miejsce¹⁾.
Z systemem Park Assist manewrowanie i parkowanie stanie się dziecinnie
łatwe, nawet z przyczepą. Pilnują tego pomocni asystenci, jak: Trailer Assist,
asystent parkowania Park Assist oraz system obserwacji otoczenia Area View. O
1) W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli
nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności
za kierownicą.

08
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09 Asystent parkowania Park Assist może
rozpoznać miejsca parkingowe prostopadłe
i równoległe do osi drogi i przejąć na siebie
ruchy kierownicą przy parkowaniu¹⁾. Z miejsc
parkingowych równoległych do drogi może
także samodzielnie wyjechać. Kierowca musi
tylko obsługiwać pedał sprzęgła, hamulca
i przyspieszenia oraz obserwować manewr¹⁾.
Na życzenie Park Assist przejmuje na siebie także
przyspieszanie i hamowanie przy parkowaniu¹⁾.
Będziesz mógł spokojnie siedzieć na fotelu
kierowcy i trzymać wciśnięty przycisk parkowania
oraz naturalnie obserwować sytuację. O
10 Asystent utrzymania pasa ruchu Lane
Assist przy prędkości powyżej 65 km/h
rozpozna, czy samochód w sposób
niezamierzony nie opuszcza wybranego
pasa ruchu¹⁾ i korygującym ruchem kierownicy
zwróci uwagę kierowcy na sytuację¹⁾.
Lane Assist jest częścią pakietu systemów
wspomagających Plus. S

09

(bez ilustracji) System obserwacji otoczenia
Area View z czterema kamerami oferuje
widok z wielu perspektyw, znacznie ułatwiając
manewrowanie. Na wyświetlaczu systemu
radiowego może być prezentowany na przykład
widok całego otoczenia samochodu
z perspektywy lotu ptaka. Możliwe jest także
„spojrzenie za róg”. Umożliwiają to kamery
w najdalej wysuniętych do przodu i do tyłu
punktach nadwozia¹⁾. O
1) W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być
w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem.
Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności
za zachowanie ostrożności za kierownicą.

10
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Silniki
Silniki benzynowe

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
cykl mieszany
automatyczna skrzynia biegów:
cykl mieszany
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
automatyczna skrzynia biegów:

Silniki wysokoprężne

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
cykl mieszany
automatyczna skrzynia biegów:
cykl mieszany
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
automatyczna skrzynia biegów:

3.0 V6 TFSI 250 kW (340 KM) 4MOTION

–
–
8-stopniowa
10,3-11,2
–
233-254

3.0 V6 TDI 170 kW (231 KM) 4MOTION

3.0 V6 TDI 210 kW (286 KM) 4MOTION

4.0 V8 TDI 310 kW (422 KM) 4MOTION

–
–
8-stopniowa
8,0-8,7

–
–
8-stopniowa
8,1-8,7

–
–
8-stopniowa
9,1-9,6

–
208-227

–
211-229

–
237-251

Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂
w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami
ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo
na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-środowiska/recykling-samochodów.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie
na Państwa życzenie.
1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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03 Uchwyt na rower umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu Touarega. Dzięki specjalnej
konstrukcji uchwytu na ramę i szyny na koła rower jest automatycznie utrzymywany we właściwej pozycji.
Innowacyjne pokrętło z ogranicznikiem momentu obrotowego ułatwia unieruchomienie ramy roweru.
Mocowanie ramy ma duże miękkie elementy, które równomiernie rozkładają nacisk i chronią ramę
przed uszkodzeniem. Uchwyt na rower pomyślnie zaliczył test City Crash Plus¹⁾. O

01

02

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

01 Perfekcyjnie dopasowane do siebie akcesoria mogą nadać Touaregowi inne oblicze. Stopnie progowe
podkreślają terenowy charakter i ułatwiają wsiadanie oraz układanie bagażu na dachu. Stopnie wykonane
są z anodowanego aluminium, wykończone antypoślizgową powierzchnią i zamknięte po bokach czarnymi
zakończeniami z tworzywa. O
02 Bagażnik rowerowy Premium z innowacyjnym systemem mocowania umożliwia wygodny i bezpieczny
transport dwóch rowerów. Po rozłożeniu pałąka nośnego bagażnik automatycznie ustawia się we właściwej
pozycji na głowicy haka holowniczego. Zdejmowane uchwyty wyposażone w zabezpieczenie przed kradzieżą
znacznie ułatwiają jego użytkowanie. Przycisk nożny pozwala na odchylenie bagażnika pod kątem 90 stopni
i łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej samochodu. Po złożeniu bagażnik rowerowy Premium nie zajmuje
dużo miejsca i bez problemu mieści się w bagażniku samochodu. Wyposażony w zabezpieczenie przed
kradzieżą. Do wyposażenia uchwytu na rower należy także wspornik tablicy rejestracyjnej z napisem
„Volkswagen”. Opcjonalnie dostępne są pokrowiec oraz szyna najazdowa ułatwiająca załadunek rowerów. O

Touareg oferuje w standardzie wyrazistą stylistykę, niezliczone innowacje i doskonałe właściwości terenowe.
Dla wszystkich, którzy chcieliby jeszcze więcej, Oryginalne akcesoria Volkswagen® przygotowały ofertę
pozwalającą dopasować Touarega do indywidualnych potrzeb. Pełną ofertę znajdziesz w Katalogu ogólnym
akcesoriów dostępnym u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. Więcej informacji także na stronie
www.volkswagen.pl i www.vw-sklep.pl.

1) Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu
100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości
30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
03

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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04 Zamykany na zamek stabilny bagażnik
dachowy box Komfort w kolorze czarnym
z połyskiem jest wykonany z wysokiej jakości
tworzywa. Praktyczne zaczepy pozwalają
bez problemu zamocować go na belkach
bagażnika dachowego. Box jest dwustronnie
otwierany, a szeroki kąt otwarcia sprawia,
że układanie w nim bagaży jest bardzo łatwe.
Bagażniki dachowe box są dostępne w dwóch
pojemnościach: 340 i 460 litrów. O
05 Belki bagażnika dachowego na relingi stanowią
podstawę dla wszystkich przystawek transportowych,
na przykład uchwytów na deski surfingowe,
rower, narty i deski snowboardowe. Wykonane są
z aluminiowego profilu o aerodynamicznym
kształcie i pomyślnie zaliczyły testy City Crash
Plus¹⁾. Belki są dostarczane w stanie kompletnie
zmontowanym, a ich zamocowanie na relingach
dachowych Touarega jest bardzo łatwe. Mocowanie
z zamkami zabezpiecza belki przed kradzieżą. O

06 Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe
Komfort możesz wygodnie przewozić sześć par nart
lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja
wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek.
Duże przyciski umożliwiają otwarcie uchwytu także
w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest
w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O
07 Uchwyt na kajak, przeznaczony do transportu
kajaka o masie do 25 kg, optymalnie dopasowuje się
do kształtu kajaka, zapobiegając jego przesuwaniu się
i przechylaniu. Cztery ruchome gumowe podpory
i pasy mocujące doskonale zabezpieczają kajak
podczas transportu. O

05

1) Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający
samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h
i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302.
Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash
Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu
dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung
Warentest i ADAC.

08

10

08 Miękka i delikatna z jednej strony, z drugiej
wytrzymała i antypoślizgowa: idealnie dopasowana
do powierzchni bagażnika dwustronna mata chroni
przed zanieczyszczeniami przez brudne lub wilgotne
przedmioty. Zintegrowana osłona na zderzak chroni
krawędź bagażnika przy załadunku i rozładunku. O

06

09 Moduł do podziału bagażnika pozwala podzielić
bagażnik samochodu i zabezpieczyć bagaż przed
przemieszczaniem się. Moduł można zamocować
w dowolnych miejscach wzdłuż zewnętrznych
krawędzi bagażnika, a teleskopowy drążek ogranicza
przesuwanie się ładunku. O

04

07

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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10 Praktyczna i wytrzymała wykładzina
bagażnika chroni przed zabrudzeniem i zapobiega
przemieszczaniu się ładunku. Idealnie dopasowana
do kształtu podłogi bagażnika mata jest zmywalna
i antypoślizgowa. Otaczająca wysoka krawędź
zapobiega rozlewaniu się płynów na podłogę
bagażnika. Dostępna do wersji z przestrzenią
bagażnika ze schowkiem pod pokrywą podłogi. O
11 Wytrzymała siatka mocująca bagaż idealnie
nadaje się do unieruchamiania małych i średniej
wielkości przedmiotów. Siatkę mocuje się
do seryjnych zaczepów w bagażniku. O

09
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12 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Corvara w kolorze srebrnym Brillant zachwycają
wyrazistym kształtem pięciu ramion. O

do czyszczenia antypoślizgowa mata pod fotelik
z praktycznymi kieszeniami z siatki na dziecięce
drobiazgi. O

13 Z przenośnym ekspresem ciśnieniowym
12 V Volkswagen Edition będziesz delektować się
własnym espresso także w podróży. Zestaw obejmuje
dwie nietłukące filiżanki, serwetkę, 25 saszetek
espresso i etui. Ekspresu nie można używać w czasie
jazdy. O

15 Indywidualizacja nawet w najmniejszym szczególe:
cztery nakrętki na wentyle z logo Volkswagena
optymalnie chronią wentyle przed kurzem,
brudem i wilgocią. Można stosować do zaworów
aluminiowych, gumowych i metalowych. O

14 Fotelik dziecięcy G2-3 ISOFIT z odejmowanym
oparciem jest przeznaczony dla dzieci o wadze
od 15 do 36 kg (od ok. 3 do 12 lat). Regulacja
wysokości zagłówka oraz możliwość indywidualnej
regulacji pochylenia zapewniają dziecku komfort
i bezpieczeństwo. Fotelik mocowany jest
do uchwytów ISOFIX. Dziecko jest unieruchamiane
w foteliku trójpunktowym pasem bezpieczeństwa.
Informacji o pełnej ofercie fotelików udzielają
Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. Dodatkową
ochronę tapicerki siedzeń zapewnia łatwa

18 Stopnie progowe podkreślają terenowy charakter
Touarega i ułatwiają wsiadanie oraz układanie bagażu
na dachu. Wykonane są ze srebrnego anodowanego
aluminium i wykończone antypoślizgową
nawierzchnią. O
19 Do przewiezienia łodzi, przyczepy kempingowej
lub bagażowej potrzebny jest hak holowniczy.
Dostępne są dwa warianty: odejmowany
oraz opuszczany w zestawie z 13-stykowym
gniazdem elektrycznym i kodem aktywującym.
Dokument aktywacji z indywidualnym kodem
umożliwia pełne połączenie z systemem
elektronicznym samochodu. Perfekcyjna współpraca
wszystkich elementów zestawu gwarantuje
bezpieczną eksploatację przyczepy. O

16

13

17

18

16 Dywaniki welurowe Premium wykonane są
z wysokiej jakości wytrzymałego weluru i zdobi je
napis „Touareg”. Dywaniki skutecznie chronią
wnętrze przed zabrudzeniem, a dwupunktowy
system mocowania przednich dywaników zapobiega
ich przesuwaniu. O

14

17 Dywaniki gumowe Premium. Dzięki nim podłoga
w Twoim Touaregu pozostanie czysta bez względu
na porę roku. Dywaniki z napisem „Touareg”
są idealnie dopasowane do kształtu podłogi,
nie przesuwają się i łatwo je umyć. Wykonane są
z materiału podlegającego w 100 procentach
recyklingowi. O

12

15
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20-25 Jeden uchwyt, wiele możliwości. Praktyczny, wygodny i uniwersalny: innowacyjny modułowy system
komfortu w podróży jest niezwykle wszechstronny i pozwala zachować ład i porządek we wnętrzu samochodu.
Przedmioty ważne dla pasażerów siedzących z tyłu są w każdej chwili w zasięgu ręki, dają się bez problemu
obsługiwać. System składa się z modułu bazowego montowanego między pałąkami zagłówka przedniego
fotela oraz różnych dostępnych oddzielnie modułów, na przykład wieszaka na ubranie¹⁾, masywnego haczyka¹⁾,
uchylnego uchwytu na różne modele tabletów, uchwytu do kamery oraz składanego stolika
z uchwytem na kubek²⁾, dzięki któremu przerwy w podróży staną się prawdziwą przyjemnością. Wszystkie
moduły można zamocować w uchwycie bazowym i wymieniać w zależności od potrzeb. O
1) Można używać, tylko gdy na siedzeniu z tyłu nie siedzi pasażer.
2) Składany stolik musi być podczas jazdy złożony, jeżeli na siedzeniu, przed którym znajduje się stolik,
siedzi pasażer.

20

22

24

21

23

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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Aplikacje dekoracyjne
i tapicerki

01

04

07

11

15

19

08

12

16

20

07
08
09
10
11
12
13

05

02

01
02
03
04
05
06

aplikacje dekoracyjne aluminium Cortina Silber S
aplikacje dekoracyjne aluminium szczotkowane 45° O
aplikacje dekoracyjne drewno jesion z otwartymi porami O
aplikacje dekoracyjne aluminium Silver Wave dla R-Line O
aplikacje dekoracyjne profilowane drewno orzech z otwartymi porami
aplikacje dekoracyjne profilowane drewno Silver Birch O

09

13

17

O

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego
odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy i struktury
tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych. Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych i mogą odbiegać
od ewentualnie wybranego wyższego wariantu.

14
15
16
17
18
19
20

tapicerka tkaninowa Graphite Soul VM S
tapicerka skórzana Vienna¹⁾ Soul VM O
tapicerka skórzana Vienna¹⁾ Raven VV O
tapicerka skórzana Vienna¹⁾ Mistral – Grigio VD O
tapicerka skórzana Vienna¹⁾ Atacama – Raven YF O
tapicerka skórzana Vienna¹⁾ Raven VV O
tapicerka skórzana Vienna¹⁾ Soul – szara Kristall
dla R-Line ID O
tapicerka skórzana Savona¹⁾ Soul VM O
tapicerka skórzana Savona¹⁾ Juniper – Soul YA O
tapicerka skórzana Savona¹⁾ Florence – Soul YV O
tapicerka skórzana Savona¹⁾ Mistral – Grigio VD O
tapicerka skórzana Savona¹⁾ Atacama – Raven YF O
tapicerka skórzana Savona¹⁾ Raven VV O
tapicerka skórzana Savona¹⁾ Soul – szara Kristall
dla R-Line ID O

1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte
skórą Vienna lub Savona.

03
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Lakiery
08

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

lakier uniwersalny czarny A1 O
lakier uniwersalny¹⁾ biały Pure 0Q S
lakier metalik¹⁾ brązowy Tamarinden 3V
lakier metalik¹⁾ szary Silizium 3M O
lakier metalik czerwony Malbec X4 O
lakier metalik¹⁾ srebrny Antimonr L5 O
lakier metalik zielony Juniper 6H O
lakier metalik niebieski Aquamarin 8H
lakier perłowy¹⁾ czarny Deep 2T O
lakier perłowy¹⁾ niebieski Moonlight C7
lakier perłowy¹⁾ biały Oryx 0R O

02

04

09

10

O
05

06

O

O

1) Także dla R-Line. Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.
Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału,
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

03

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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Obręcze kół

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Corvora¹⁾ Oryginalne akcesoria Volkswagen®
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Cascade S
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Esperance O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring²⁾ Volkswagen R O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Tirano O
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Montero O
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Braga²⁾ Volkswagen R O
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Braga²⁾ Volkswagen R O
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nevada²⁾ Volkswagen R O
21-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka²⁾ Volkswagen R O
21-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka²⁾ Volkswagen R O

03

06

04

07

05

08

09

10

O

1) Oferta Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®. Więcej informacji na www.volkswagen.pl.
2) Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia
oryginału, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy obręczy.
02

11

Nasze samochody są wyposażone seryjnie w opony letnie. Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Voklswagena.

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe
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Prosta droga
do zaprojektowania
swojego
wymarzonego samochodu
Z konfiguratorem online sam staniesz się stylistą samochodów.
Wystarczy kilka kroków na komputerze, tablecie lub smartfonie,
by Volkswagen zmienił się w Twoje wymarzone auto.

Touareg może stać się Twoim Touaregiem. Znajdź model,
który najlepiej do Ciebie pasuje, i wybierz któryś z wariantów
wyposażenia, kolorów, obręczy i innych elementów.
Łatwo i online, na stronie www.volkswagen.pl.

Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Touareg – konfiguracja

59

Pakiety przeglądów Volkswagen to gwarancja
spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz
pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych
rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji
w ramach wybranego pakietu. Twoje korzyści:
• przewidywalność kosztów
transparentne i niezmienne w trakcie umowy
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne
planowanie kosztów w dłuższym okresie
• wygoda
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach
Volkswagena na terenie całego kraju
• jakość
gwarancja najwyższej jakości obsługi;
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu,
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową
Zakupu pakietu można dokonać tylko przy zakupie
nowego samochodu.

Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja
wydłużona dzięki programowi Volkswagen Safe+
nawet do 5 lat. Program jest przedłużeniem
ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji
Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego
samochodu zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz
100-procentową ochronę przed nieoczekiwanymi
kosztami napraw nawet przez 3 lata po upływie
2-letniej gwarancji Volkswagena.
Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen
posiada jedną z największych sieci serwisowych.
Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena
na świecie – służą one kompetentną pomocą
i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego
Volkswagena.
2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych
kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena
udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód
– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim
po drogach całego świata.

2-letnia gwarancja na Oryginalne części
Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś
potrzeba zakupu określonej części zamiennej.
Warto wówczas wybrać Oryginalne części
Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność,
że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom
jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie
jak każdy nowy samochód marki Volkswagen
również każda oryginalna część poddawana jest
ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości.
Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena
udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne
– bez limitu kilometrów.
Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet wtedy,
gdy będziesz jeździć Volkswagenem Touaregiem
z kompletnym wyposażeniem seryjnym, możesz
uzupełnić go według indywidualnych upodobań.
Autoryzowany Partner Volkswagena zaoferuje Ci
atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW.
Są one odpowiednio sprawdzone, przetestowane
i dopasowane do modelu samochodu. Również
Oryginalne akcesoria Volkswagen® są objęte 2-letnią
gwarancją.

12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia.
Volkswagen Touareg posiada 12-letnią gwarancję
na nieprzerdzewienie nadwozia (przez przerdzewienie
należy rozumieć perforację blachy karoserii,
postępującą od wewnątrz na zewnątrz). Jeśli pomimo
długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego,
użytych środków ochronnych oraz wysokiej jakości
lakierów, w pojedynczych przypadkach wystąpią
perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych
12 latach użytkowania samochodu, zostaną one
nieodpłatnie naprawione w serwisie Volkswagena.
Jednocześnie przypominamy o regularnych
przeglądach powłoki lakierniczej. Szczegółowe
informacje zawarte są w książce serwisowej
samochodu.

Motoryzacyjny
świat Volkswagena
Touareg – serwis
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Touareg
915.1196.95.11 · Wydrukowano w Polsce
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek · Wydanie: wrzesień 2019
www.volkswagen.pl

Apple jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Inc. w USA i innych krajach.
Kod rabatowy obowiązuje tylko dla pojedynczych członków; 3 miesiące bezpłatnie
dla aktualnych członków; kodu rabatowego nie można łączyć z innymi promocjami
i akcjami; po upływie okresu bezpłatnego członkostwo przedłuża się automatycznie.
Kod jest ważny przez 12 miesięcy. Kod rabatowy nie jest przeznaczony do dalszej
sprzedaży, nie ma wartości gotówkowej, a w przypadku zagubienia i kradzieży
nie jest wydawany duplikat. Jest ważny tylko dla AppleMusic w Niemczech.
Wymagane jest konto iTunes.
Obowiązują warunki Apple Media Services; warunki obowiązujące w poszczególnych
krajach można znaleźć na www.apple.com/legal/internet-services/itunes.
Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat i mieszkać w kraju, w którym aktywował
dostęp do sklepu przy użyciu kodu. Wymagane są kompatybilne produkty i usługi.
Apple Music jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Inc. Apple nie jest
uczestnikiem ani sponsorem tej akcji promocyjnej.
Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy,
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
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Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

