Ceník,
technická data a rozměry modelu

Touareg

Ceník
Linie

Zdvihový objem (l)

Převodovka

Výkon kW (k)

Obj. kód

Cena v Kč vč.
21% DPH

V6

3.0 TDI

Tiptronic
8st. autom

193/262

7P62RJ11

1 370 900

Exclusive

3.0 TDI

Tiptronic
8st. autom

193/262

7P62RJE1

1 734 900

DSG - 6stupňová nebo 7stupňová automatická převodovka s dvojitou spojkou s možností manuálního řazení.
4Motion - pohon všech kol. BMT - motor se sníženou spotřebou. *Spotřeba v kg/100 km. Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
ACT - Active Cylinder Control (Aktivní vypínání válců)
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě, akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se
obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.
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Sériová výbava
V6

V6

V6

– 12V zásuvka na středové konzole vpředu a vzadu v loketní
opěrce vpředu v zavazadlovém prostoru
– 17" kola z lehkých slitin "Sonora" 7 1/2 J x 17 pneumatiky
235/65 R 17 zajištění proti krádeži

– Maska chladiče černá, žebra masky chladiče ochromované
nárazníky a prahy lakovány v barvě vozu chromované orámování
středového otvoru vpředu stupínek na nárazníku vzadu
chromovaný

– Vnitřní osvětlení se zpožďovačem a spínačem na všech dveřích
čtecí lampičky vpředu a 2 vzadu osvětlení prostoru pro nohy
vpředu a vzadu

– 2 držáky nápojů vpředu

– Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáček

– Výstražný trojúhelník

– 2 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu výškové nastavení
předepínače, zvuková a světelná výstraha při nezapnutí 3
tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

– Multifunkční 3ramenný kožený volant výškově i podélně
nastavitelný ovládání palubního počítače, rádia a telefonu

– Zadní sedadlo asymetricky dělené podélně posuvné a sklopné
opěradlo s možností nastavení sklonu loketní opěrka vzadu s 2
držáky na nápoje bez sklápění s dálkovým odjištěním

– 3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

– Opěrky bederní páteře vpředu manuálně nastavitelná

– Alarm s ostrahou interiéru senzor naklonění vozu Back-up-Horn
houkačka

– Paket Chrom Exterier žebra masky chladiče chromovaná
chromované lišty na prazích a okolo bočních oken nárazníky a
prahy lakovány v barvě vozu chromované orámování středového
otvoru vpředu hrana nákladového prostoru z nerezivějící
oceli stupínek na nárazníku vzadu chromovaný trojúhelníkové
chromované koncovky výfuku

– Automatická klimatizace Climatronic automatická regulace
2zónová teplotní regulace
– Bi-xenonové světlomety statické pro potkávací i dálková světla
– Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy vpředu
– Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
– Čelní airbagy řidiče a spolujezdce možnost deaktivace u
spolujezdce
– Dekory v designu Silber metallic palubní deska a vykládání dveří
– Denní svícení halogenové
– Dešťový senzor

– Nekuřácké provedení 12V zásuvka vpředu

– Palubní počítač monochromatický
– Posilovač řízení s proměnlivým účinkem v závislosti na rychlosti
– Potahy sedadel v látce Network
– Přední sedadla výškově nastavitelná odkládací kapsy na zadní
straně
– Přídavné elektrické vzduchové topení (pouze pro TDI)

– Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu (zásuvné)

– Rádio RCD550 s dotykovou obrazovkou přehrává CD/MP3/MP4
výkon 4 x 20 W 8 reproduktorů Aux-in zdířka CD měnič na 6 CD
záznam dopravního zpravodajství v celkové délce 4 minut (TIM)

– Elektrické dětské pojistky pro zadní dveře, ovladatelné u řidiče

– Sada nářadí a zvedák vozu

– Elektromechanická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

– Signalizace nezapnutých bezpečn. pásů vpředu akustická a
světelná

– Dojezdové rezervní kolo ocelové

– Elektronický stabilizační systém ESP hydraulický brzdový
asistent ABS plus, EDS, ASR, MSR
– Emisní norma EU6
– Hranaté chromované koncovky výfuku vlevo a vpravo
– Chromované lišty na prazích a okolo bočních oken hrana
nákladového prostoru z nerezavící oceli

– Start-Stop systém rekuperace kinetické energie při brždění u
vozů s označením BMT
– Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem
– Systém sledování únavy řidiče
– Tempomat

– Koncové mlhové světlo

– Textilní koberečky vpředu a vzadu

– Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách přímé měření

– Tónovaná skla v zeleném odstínu

– Kotoučové brzdy vpředu a vzadu

– Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná a
vyhřívaná zrcátko u řidiče asférické

– Make-up zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením

– Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou

Exclusive navíc oproti výbavě V6
– 20" kola z lehkých slitin "Talladega" Volkswagen Exclusive 9J x
20 pneumatiky 275/45 R 20 zakrytí šroubů v chromu lakování
stříbrná "Sterling"
– Asistenční systém pro monitorování okolí monitorování
bezprostředního okolí kolem celého vozu "Area View" kamera
v předním nárazníku, kamery ve vnějších zpětných zrcátkách
a zpětná kamera "Rear Assist" monitoring okolí vozu a
usnadnění jízdy nepřehledným terénem nabídka pohledu z ptačí
perspektivy
– Bi-xenonové světlomety pro potkávací i dálková světla,
dynamicky reagující na směr jízdy automatická výšková regulace
LED technologie denního svícení ostřikovače světlometů
– Boční airbagy vzadu včetně předepínačů bezpečnostních pásů
pro vnější zadní sedadla
– Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené 65% absorpce světla
– Elektrické otevírání a zavírání kufru el. otevírání a zavírání víka
zavazadlového prostoru, včetně servodovírání (dálkově ovládané)
– Chrom paket pro R-line chromované lišty na prazích a okolo
bočních oken chromované orámování středového větracího
otvoru vpředu hrana nákladového prostoru z oceli
– Kolenní airbag pro řidiče
– LED koncová světla a osvětlení SPZ
– Navigační systém RNS 850 s DAB barevný displej 8" 8
reproduktorů doporučení trasy hlasové a optické zobrazení mapy
2D/3D přehrává hudební CD a DVD (i při aktivované navigaci),
MP3/MP4 a WMA- formát, při stojícím voze i video DVD

– Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce konvexní
– Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče asférické
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Sériová výbava
Exclusive navíc oproti výbavě V6
– Paket Asistentní systémy řidiče Adaptive Cruiser Control (ACC)s
funkcí Front Assist a funkcí City Break: automatická regulace
odstupu od vpředu jedoucího vozu pomocí radaru na přídi vozu
a adaptivního tempomatu, dle situace i zastavení vozu Parkpilot
zvuková a optická signalizace vzdálenosti směrem dopředu
i dozadu Lane Assist - asistent pro držení stopy Side Assist sledování mrtvého úhlu
– Paket Paměť - Memory paket vnější zrcátka elektricky sklopná,
nastavitelná a samostatně vyhřívaná, na straně řidiče s Memory
funkcí sedadlo řidiče s Memory funkcí
– Paket Světla a výhled dvojité sluneční clony u řidiče i spolujezdce
funkce Coming Home a Leaving Home osvětlení okolí ve
vnějších zpětných zrcátkách vnější zpětné zrcátko u řidice s
automatickou clonou s pamětí
– Příprava pro mobilní telefon "Premium" pro "RNS 850" inkl. CarNet "Guide & Inform"
– Příprava pro mobilní telefony Premium pro RNS850 s možností
připojení jakéhokoli telefonu a to prostřednictvím hands free
profile nebo rSAP
– R-Line "Exteriér" Volkswagen R chromové hranaté výfuky vlevo
a vpravo nárazníky vpředu a vzadu v "R" stylu prahové nástavce
a zadní spojler v barvě vozu nápis R-line v mřížce chladiče
– R-Line "Interiér" Volkswagen R pedály z ušlechtilé oceli,
multifunkční 3ramenný vyhřívaný, kožený volant s možností
ovládání řazení automatické převodovky Tiptronic s logem RLine, vykládání přístrojové desky, horní části středové konsoly
a dveří v designu Silver Lane, nástupní lišty z ušlechtilé oceli s
logem R-Line
– Soundsystem "Dynaudio Confidence" 12-ti kanálový digitální
zesilovač s vlastním výkonem 620 W 11 reproduktorů
– Střešní podélný nosič stříbrně eloxovaný
– Výbava v kůži "Alcantara/Nappa" potahy sedadel a horní část
loketní opěrky v kůži "Alcantara/Nappa" sportovní sedadla
vpředu elektricky nastavitelná ve 12 směrech, včetně bederních
opěrek elektricky nastavitelných elektropneumatická regulace
sklonu boku opěradel hlavové opěrky podélně i výškově
nastavitelné vyhřívaná přední sedadla hlavice řadící páky v kůži
vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla loketní opěrka vpředu
posuvná
– Zimní výbava 2 vyhřívané přední a zadní vnější sedadla vyhřívané
trysky ostřikovačů předního skla
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V6

Exclusive

Příplatková výbava

o

−

91 000

o

−

79 400

−

o

0

o

−

129 400

o

−

134 400

o

−

134 400

21" kola z lehkých slitin "Mallory" R-line

−

o

20 200

9 1/2 x 21 pneumatiky 275/40 R 21

o

−

164 200

o

−

65 100

o

−

28 700

o

o

41 000

o

−

49 600

o

−

12 300

o

o

11 500

o

−

53 700

o

−

23 600

Obj.
Příplatková výbava
kód
PJ5
PJB
FC1
PJS
PJ8
PJJ
PJC
FC1
PJD
PAD

KA6
4F2
WXF
4KF
PXX

PEV
PEH

19" kola z lehkých slitin "Everest"
8 1/2 J x 19 pneumatiky 265/50 R 19 stříbrná "Sterling"

19" kola z lehkých slitin "Girona" Volkswagen Exclusive
8 1/2 x 19 pneumatiky 265/50 R 19

20" kola z lehkých slitin "Mallory"
černé 9 J x 20 pneumatiky 275/45 R 20

20" kola z lehkých slitin "Metropolitan"
9 J x 20 pneumatiky 275/45 R 20 vysoký lesk

20" kola z lehkých slitin "Talladega" Volkswagen Exclusive
9J x 20 pneumatiky 275/45 R 20 zakrytí šroubů v chromu lakování stříbrná "Sterling"

20" kola z lehkých slitin "Tarragona" Volkswagen Exclusive
9 J x 20 pneumatiky 275/45 R 20 vysoký lesk

ACC - Adaptive Cruiser Control
s funkcí Front Assist a City Break automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu pomocí radaru na přídi vozu a adaptivního tempomatu dle situace i zastavení
vozu

Asistenční systém pro monitorování okolí
monitorování bezprostředního okolí kolem celého vozu "Area View" kamera v předním nárazníku, kamery ve vnějších zpětných zrcátkách a zpětná kamera "Rear Assist"
monitoring okolí vozu a usnadnění jízdy nepřehledným terénem nabídka pohledu z ptačí perspektivy

Bezklíčové odemykání Keyless Access
včetně bezklíčového zamykání a startování

Bi-xenonové světlomety
pro potkávací i dálková světla, dynamicky reagující na směr jízdy automatická výšková regulace LED technologie denního svícení ostřikovače světlometů

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené 65% absorpce světla
Dynamic Light Assist
dynamická regulace dálkových světel (při zapnutých dálkových světlech zachycuje zvláštní kamera od protijedoucích a před vámi jedoucích vozidel světlo a automaticky
přizpůsobuje sklon světlometů tak, aby ostatní vozidla nebyla oslňována)

Easy Open s alarmem
otevírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem dveře zavazadlového prostoru s elektrickým otevíráním a zavíráním zakrytí zavadlového prostoru,
stahovatelné a odjímatelné s elektrickým otevíráním dveře zavazadlového prostoru s dálkovým odjištěním otevírání a zamykání "Keyless Access" s alarmem

Elektrické otevírání a zavírání kufru
el. otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru, včetně servodovírání (dálkově ovládané)

Cena v Kč
vč. 21% DPH
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V6

Exclusive

Příplatková výbava

o

o

19 100

o

−

4 900

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu vibrováním do volantu Side Assist - asistent pro změnu jízdního pruhu,
sleduje situaci za vozem a na bocích, světelná výstraha na vnějších zpětných zrcátkách palubní počítač Premium, barevný

o

−

30 500

LED koncová světla a osvětlení SPZ

o

−

9 900

o

−

67 900

o

o

10 400

o

−

5 200

−

o

12 700

Paket Skla

−

o

25 000

boční okna vzadu a zadní okno ztmavené vrstvená bezpečnostní skla snižující průnik hluku do vozu

o

−

37 300

o

−

18 500

dvojité sluneční clony u řidiče i spolujezdce funkce Coming Home a Leaving Home osvětlení okolí ve vnějších zpětných zrcátkách vnější zpětné zrcátko u řidice s
automatickou clonou s pamětí

o

−

18 500

Panoramatické střešní okno

o

o

37 200

o

−

25 900

o

o

22 600

o

o

43 200

Obj.
Příplatková výbava
kód
4D3
UF6

PAX
8SP
R3A
PA5
WB2
PSM
VW5
PTC

PTD
3FU
7X2
EA6
PHA

Klimatizovaná přední sedadla
perforované potahy

Konektor MEDIA-IN pro připojení s USB připojení vnějšího datového zdroje:
USB paměti MP3 přehrávače s USB konektorem (USB kabel součástí dodávky) ovládání a zobrazení přes rádio nebo navigaci podporuje audioformáty MP3, WMA, OGG a
AAC součástí je také propojovací kabel 3,5 mm jack

Lane Assist + Side Assist

Navigační systém RNS 850 s DAB
barevný displej 8" 8 reproduktorů doporučení trasy hlasové a optické zobrazení mapy 2D/3D přehrává hudební CD a DVD (i při aktivované navigaci), MP3/MP4 a WMAformát, při stojícím voze i video DVD

Paket Ambiente
osvětlení prostoru pro nohy vpředu iluminační lišty na dekoru dveří lampičky na čtení (LED)

Paket Paměť - Memory paket
vnější zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná a samostatně vyhřívaná, na straně řidiče s Memory funkcí sedadlo řidiče s Memory funkcí

Paket pro dynamickou jízdu s adaptivním vyrovnáváním náklonu: vzduchové pérování se sportovním nastavením
podvozek snížený cca o 25 mm elektronické, na rychlosti jízdy závislé nastavení tlumičů automatická regulace světlé výšky a sklonu vozu

Paket Světla a výhled
dvojité sluneční clony u řidiče i spolujezdce funkce Coming Home a Leaving Home osvětlení okolí ve vnějších zpětných zrcátkách vnější zpětné zrcátko u řidice s
automatickou clonou

Paket Světla a výhled

Parkovací systém Parkpilot
zvuková a optická signalizace vzdálenosti směrem dopředu i dozadu

Prodloužená záruka 4 roky/120.000 km
podle toho, která situace nastane dříve Kombinovatelné pouze s VO podporami pouze do čtvrtého odběrového pásma tzn. 21 vozů a pouze max. na 21 vozů.

Přídavné topení a větrání
s dálkovým ovládáním a možností předvolby

Cena v Kč
vč. 21% DPH
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WH3
9VE

Rozšíření sériové 2zónové klimatizace na 4zónovou
objem tankovací nádrže 100 l

Soundsystem "Dynaudio Confidence"
12-ti kanálový digitální zesilovač s vlastním výkonem 620 W 11 reproduktorů

Exclusive

Obj.
Příplatková výbava
kód

V6

Příplatková výbava

o

o

21 900

o

−

44 200

Cena v Kč
vč. 21% DPH

3S5

Střešní podélný nosič černý

o

−

9 500

3S1

Střešní podélný nosič stříbrně eloxovaný

o

−

12 800

Střešní podélný nosič stříbrně eloxovaný

−

o

5 900

dva příčné nosníky stříbrně eloxované uzamykatelné

o

−

18 700

Tažné zařízení částecně elektr. sklopné

o

o

20 600

o

o

23 200

o

o

34 900

o

o

55 400

o

o

43 500

o

o

76 900

o

o

143 400

5W0
1M6

Volkswagen Service 5let nebo 60.000km
$9A

Service: kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce. Jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní
prohlídky vozidla QI4 pevný servisní interval (pouze pro CNG, elektromobily a hybridní motory), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích
svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. (aktuální informace žádejte u svého prodejce)

Volkswagen Service 5let nebo 100.000km
$9B

Service: kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce. Jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní
prohlídky vozidla QI4 pevný servisní interval (pouze pro CNG, elektromobily a hybridní motory), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích
svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility.

Volkswagen Service 5let nebo 150.000km
$9C

Service: kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce. Jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní
prohlídky vozidla QI4 pevný servisní interval (pouze pro CNG, elektromobily a hybridní motory), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích
svíček, dále pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility.

Volkswagen Service Plus 5let nebo 60.000km
$9M

Service plus: kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce + běžné opotřebení vybraných částí vozidla. Zahrnuje servisní práce ve stejném rozsahu
jako varianta Service a dále úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů. Jedná se o servisní práce na následujících
částech vozidla: Výměna stírátek Spojka (běžné opotřebení spojky) Brzdové destičky a brzdové kotouče Výměna rozvodového řemenu Výměna baterie Odpružení a tlumení
Výfukový a palivový systém Poloosy Řemeny Systém chlazení Drobný pomocný materiál(aktuální informace žádejte u svého prodejce)

Volkswagen Service Plus 5let nebo 100.000km
$9N

Service plus: kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce + běžné opotřebení vybraných částí vozidla. Zahrnuje servisní práce ve stejném rozsahu
jako varianta Service a dále úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů. Jedná se o servisní práce na následujících
částech vozidla: Výměna stírátek Spojka (běžné opotřebení spojky) Brzdové destičky a brzdové kotouče Výměna rozvodového řemenu Výměna baterie Odpružení a tlumení
Výfukový a palivový systém Poloosy Řemeny Systém chlazení Drobný pomocný materiál(aktuální informace žádejte u svého prodejce)

Volkswagen Service Plus 5let nebo 150.000km
$9O

Service plus: kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce + běžné opotřebení vybraných částí vozidla. Zahrnuje servisní práce ve stejném rozsahu
jako varianta Service a dále úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s výjimkou vyloučených servisních úkonů. Jedná se o servisní práce na následujících
částech vozidla: Výměna stírátek Spojka (běžné opotřebení spojky) Brzdové destičky a brzdové kotouče Výměna rozvodového řemenu Výměna baterie Odpružení a tlumení
Výfukový a palivový systém Poloosy Řemeny Systém chlazení Drobný pomocný materiál(aktuální informace žádejte u svého prodejce)
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V6

Exclusive

Příplatková výbava

potahy sedadel a horní část loketní opěrky v kůži "Alcantara/Nappa" sportovní sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 12 směrech, včetně bederních opěrek elektricky
nastavitelných elektropneumatická regulace sklonu boku opěradel hlavové opěrky podélně i výškově nastavitelné vyhřívaná přední sedadla hlavice řadící páky v kůži
vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla loketní opěrka vpředu posuvná

o

−

102 900

Výbava v kůži "Nappa"

−

o

93 900

potahy sedadel a horní část loketní opěrky v kůži "Nappa" sedadla vpředu elektricky nastavitelná ve 14 směrech, včetně bederních opěrek elektricky nastavitelných
komfortní sedadla vpředu opěradlo dělené v poměru 40:60, sklopné pomocí dálkového ovládání vyhřívaná přední sedadla hlavové opěrky podélně i výškově nastavitelné
vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla možnost přifukování bočního vedení

o

−

179 000

o

−

116 500

o

−

24 700

o

−

12 500

Obj.
Příplatková výbava
kód

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Výbava v kůži "Alcantara/Nappa"
WLD

WLC

PSL
PW3
KA2

Vzduchové pérování s elektronickým, na rychlosti jízdy závislým nastavením tlumičů
automatická regulace světlé výšky a sklonu vozu

Zimní výbava 2
vyhřívané přední a zadní vnější sedadla vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla

Zpětná kamera - "Rear Assist"
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Technická data
3.0 TDI
Pohon

Pohon všech kol

Převodovka

Tiptronic 8st. autom

Výkon (kW)

193

Výkon (k)

262

Max. rychlost
Palivo

225
Diesel

Komb. spotřeba

6.6

Spotřeba ve městě

7.7

Spotřeba mimo město
Emise CO2

6
174

Emisní norma

EU6

Délka

4801

Šířka

1940

Výška

1684

Rozvor

2904

Celková hmotnost

2880

Celková přípustná hmotnost

2880

Celková přípustná hmotnost nebržděneho přívěsu

750

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla
závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních
parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v
závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely
osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.
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84)

2096

989 (9

1041

max. (1

006)

Rozměry

1511

1549

1814

201

974

2904

1747 max.

4801 min.

1638 min.
1656 max.

1658 min.
1676 max.

1940 min.
1965 max.

2208

* Hodnota se může na základě výbavy a výbavového stupně měnit

Velikost zavazadlového prostoru při pozici
zadních sedadel vpřed, l
l 697 - 1.642
Velikost palivové nádrže Diesel, l
ca. 100
Poloměr otáčení, m
ca. 11,9
Světlá výška, mm
201
Nájezdový úhel vpředu/ vzadu ve stupních*
24,2/19,9
Přechodový úhel ve stupních*
16,6

Touareg – Rozměry

