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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy za příplatek.
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Touareg.
Udává směr.
Již při prvním pohledu bude vše jasné. Touareg přináší do prémiové třídy automobilů svěží
vítr. Působivé proporce, vysoce kvalitní materiály, stejně jako inovativní technologie spoluvytvářejí jedinečný, moderní a sebejistý celek – od markantní mřížky chladiče přes výrazné
boční linie až po sportovně elegantní difuzor. Ještě individuálnější vzhled u designových
paketů „Atmosphere“ a „Elegance“¹⁾ pak zajistí např. volitelná 21“ kola z lehké slitiny
„Suzuka“ s leštěným povrchem nebo lichoběžníkové chromované koncovky výfuků. Do cíle
své cesty tak dorazíte nejenom pohodlně, ale také stylově. A v kombinaci s volitelným
paketem „Offroad“ dokonce také suverénnějším způsobem – zejména v případě, že pojedete novou cestou.
1) Dodávají se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ nebo „Vienna“ a s volitelnými koly z lehké slitiny.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
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Vizionářská: Palubní deska
„Innovision Cockpit“.
Předstihli jste svou dobu. Tak se budete cítit, když stisknete startovací
tlačítko vozu Touareg a probudíte k životu jeho volitelnou digitální
palubní desku „Innovision Cockpit“. Inovativní digitální přístrojová deska
a velký dotykový TFT displej navigačního systému „Discover Premium“
otevírají v každém ohledu nové dimenze. To však ještě není vše, protože
díky designu jedné obrazovky vytvářejí dojem futuristického řídicího
centra. Tento pocit dále umocňuje komfort ovládání bez spínačů, řízení
prostřednictvím dotyků a gest, stejně jako celá řada možností individualizace – např. volba uživatelského rozhraní. Je krásné, když už dnes máte
vše, co byste si přáli mít v budoucnosti.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205

Touareg – Innovision Cockpit
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Tvary: Dotažené
do dokonalosti.
Touareg spojuje měřítka charakterizující SUV s čistým vedením linií,
dynamickými proporcemi a stylovou elegancí. Jeho charakteristické
vlastnosti dále umocňuje volitelný designový paket „Atmosphere“¹⁾,
který je doplněn řadou atraktivních detailů, jako např. chromovanými
lištami a přídavnými díly lakovanými v barvě vozu na přední partii,
bocích a zádi, a který tak vytváří dokonalou kompozici. Součástí paketu
je mimo jiné i metalický lak ve stříbrné barvě „Antimon“.
01 IQ. LIGHT – světlomety využívající technologii LED-Matrix s dynamickou regulací dálkových světel
„Dynamic Light Assist“ osvětlují Vaši cestu jasněji a do větší vzdálenosti, aniž by přitom omezovaly výhled
ostatních účastníků provozu ve Vašem okolí.²⁾ Výrazná světelná signatura opticky navazuje na chromovanou
mřížku chladiče a umocňuje dominantní vzhled čelní partie vozu Touareg. SO
1) Dodává se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ nebo „Vienna“ a s volitelnými koly z lehké slitiny.
2) V rámci možností daných systémem.

01

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO
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Vzrušivě pohodlný:
Interiér.
Dynamický zevnějšek. Uvnitř pak absolutní klid. To je dojem, který
v interiéru vozu Touareg vytvářejí zejména vzájemně sladěné detaily.
Vzorem je volitelný výbavový paket „Atmosphere“¹⁾, který zaujme exkluzivními materiály v ušlechtilých teplých barevných tónech. K nim patří
například dekor z ušlechtilého dřeva s otevřenými póry „Eschemaser“
nebo volitelná sedadla ergoComfort v kůži „Savona“²⁾, která mohou být
na přání doplněna masážní funkcí a klimatizací. Čistý, dobře sladěný
design a velký prostor navíc zajistí, že ve voze Touareg dorazíte do cíle
nejenom dobře, ale zejména pohodlně.
1) Dodává se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ nebo „Vienna“ a s volitelnými koly z lehké slitiny.
2) Kůží „Savona“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy jeho zvýšených boků.

01 Dekor z ušlechtilého dřeva s otevřenými póry
„Eschemaser“, z pravého jasanového dřeva, je díky
své jedinečné povrchové struktuře mimořádným
haptickým zážitkem. Je nedílnou součástí volitelného
designového paketu „Atmosphere“¹⁾, u kterého zdobí
palubní desku a obložení dveří a vytváří v interiéru
ještě exkluzivnější atmosféru. SO

01

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO
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Zcela nezaměnitelné:
Tvary karoserie.
Existuje mnoho způsobů, jak učinit dojem. Touareg preferuje tak, jak
SUV jeho formátu náleží, ten bezprostřední. Již jeho dynamická silueta
s prodlouženou kapotou motoru a výraznou zadní partií se širokými boky
prozrazuje, co jste očekávali. Čisté kontury a atletické boční linie pak
ještě více zvýrazňuje volitelný designový paket „Elegance“¹⁾ s ušlechtilými chromovanými lištami a výraznými zadními světly s LED technologií
a s dynamickými směrovými světly²⁾ (výbava na přání). Touareg je zkrátka
ztělesněním ryzí estetiky.
1) Dodává se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ nebo „Vienna“ a s volitelnými koly z lehké slitiny.
2) Dodávají se pouze v kombinaci se světlomety IQ. LIGHT – LED-Matrix.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
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01

01 Výrazná zadní světla s LED technologií a s dynamickými směrovými světly¹⁾ podtrhují dynamický
a elegantní vzhled vozu Touareg. SO
1) Dodávají se pouze v kombinaci se světlomety IQ. LIGHT – LED-Matrix.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO
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Individualita na míru:
Vnitřní prostor.
Mnoho alternativ a jeden cíl, kterým jste Vy. Rozsáhlá paleta možností
personalizace zajistí, že interiér bude splňovat nejenom Vaše vysoké
nároky, ale bude rovněž obrazem Vašeho osobního vkusu. Ten můžete
jasně projevit, rozhodnete-li se pro designový paket „Elegance“¹⁾, jehož
součástí je paket výbavy v kůži „Vienna“²⁾ v barevné kombinaci „Mistral“/
„Grigio“ ve spojení s dekory v provedení „Kartáčovaný hliník 45°“. Volitelný paket „Ambiente“, jehož součástí je osvětlení „Ambiente“ se
30 barevnými tóny, zajistí, že vše budete vnímat v tom nejlepším světle.

01 Exkluzivita na každém sedadle. Ve voze Touareg ji zajistí mimo jiné nový, volitelný paket výbavy v perforované kůži „Savona“²⁾. V kombinaci se sedadly ergoComfort na předních místech s volitelnou masážní funkcí
včetně klimatizace a s funkcí paměti „Memory“ se pak každá jízda promění na jedinečný zážitek luxusu. SO
1) Dodává se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ nebo „Vienna“ a s volitelnými koly z lehké slitiny.
2) Kůží „Vienna“, resp. „Savona“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků.

01
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R-Line
Výzvy bere Touareg ze své podstaty jako sport. A díky volitelnému paketu R-Line¹⁾ vyjadřuje tuto charakteristickou vlastnost ještě
markantnějším způsobem, a to jak zevnitř, tak zvenku. Jeho dynamický vzhled podtrhuje celá řada detailů, jako např. výrazný
přední nárazník s C-signaturou, jež je specifická pro výbavu R-Line, logo „R-Line“ na mřížce chladiče, ochranné kryty blatníků
lakované v barvě vozu a černý leštěný difuzor s chromovanými lichoběžníkovými lemy zakončení výfuků. Jedinečné detaily
v interiéru pak zajistí, že ani v průběhu jízdy nezapomenete, že sedíte ve sportovním modelu.

01 Interiér vozu Touareg s volitelným paketem R-Line¹⁾ zaujme nejenom při prvním pohledu, ale také při prvním kontaktu. Zajistí to např. vyhřívaný multifunkční
volant v kůži s logem „R-Line“ a s ovládacími prvky řazení nebo hliníkové dekory
„Silver Wave“. Ještě dynamičtější vzhled pak získáte, rozhodnete-li se například
pro volitelný paket výbavy v kůži „Vienna“²⁾, jehož součástí jsou potahy R-Line
v kombinaci „Soul“/šedá „Kristall“ a sedadla ergoComfort na předních místech.
Jedinečným detailem, který na sebe poutá pozornost, jsou pak charakteristická
loga „R-Line“ na opěradlech předních sedadel. Ta jsou rovněž vyhřívaná a zdobená
švy v šedé barvě „Kristall“, které při volbě tohoto paketu výbavy v kůži dále akcentují vysokou estetickou úroveň interiéru. SO
(Bez vyobrazení.) Paket R-Line „Exteriér“ pro volitelné pakety „Elegance“
a „Atmosphere“³⁾ zahrnuje mimo jiné přední nárazník s C-signaturou, která je
typická pro výbavu R-Line, logo „R-Line“ na mřížce chladiče, ochranné kryty
blatníků lakované v barvě vozu a difuzor v R-Line designu. Jednoznačná odpověď pro všechny, kteří chtějí zaujmout dynamickým zevnějškem. SO

1) Dodává se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ pro R-Line nebo „Vienna“ pro R-Line,
s koly z lehké slitiny z nabídky společnosti Volkswagen R a s čalouněním stropu v černé barvě „Soul“.
2) Kůží „Vienna“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků.
3) Dodávají se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ nebo „Vienna“ a s volitelnými koly
z lehké slitiny.
01

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO

Všechny uvedené výbavy jsou součástí nabídky společnosti Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na
adrese www.volkswagen.com.
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03

02

02 Logo „R-Line“ na mřížce chladiče představuje další sportovní akcent, který
dále zvýrazňuje design vozu Touareg. SO
03 Působivé přivítání: Nástupní prahové lišty z ušlechtilé oceli s logem „R-Line“
pro místa řidiče a spolujezdce. Tento opticky atraktivní detail je pokračováním
vysoké úrovně designu, kterou u vozu Touareg reprezentuje volitelný paket
R-Line¹⁾. V kombinaci s paketem „Ambiente“, který se dodává na přání, jsou
nástupní prahové lišty navíc osvětlené a zajišťují příjemnou světelnou atmosféru
již při otevření dveří. SO
04 Projev síly: Dojem, který umocňují kola z lehké slitiny z bohaté nabídky
Volkswagen R pro Touareg. Přesně tak, jako např. vyobrazená 20" kola z lehké
slitiny „Nevada“ v černé barvě s leštěným povrchem. SO
1) Dodává se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ pro R-Line nebo „Vienna“ pro R-Line,
koly z lehké slitiny z nabídky Volkswagen R a s čalouněním stropu v černé barvě „Soul“.
Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.

04
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05 Nabitý dynamikou a komfortem ještě před odjezdem: Volitelný paket R-Line¹⁾
pro Touareg. Součástí paketu je vyhřívaný multifunkční volant v kůži s logem
„R-Line“ a s ovládacími prvky řazení a pedály včetně opěrky pro levou nohu
z ušlechtilé oceli s kartáčovanou úpravou povrchu. Dokonalým doplňkem tohoto
sportovního vzhledu jsou pak hliníkové dekory „Silver Wave“. SO

06 Nejlepší startovní pozice na každém sedadle: Paket výbavy v kůži „Savona“²⁾,
který se dodává na přání pro paket R-Line¹⁾, společně se sedadly ergoComfort na
předních místech a dvoubarevným čalouněním s ozdobnými detaily v provedení
„Carbon Style“ dodává interiéru vozu ještě sportovnější charakter. Ten dále umocňují loga „R-Line“ na předních sedadlech, stejně jako ozdobné švy v šedé barvě
„Kristall“, které se nacházejí např. na palubní desce a střední loketní opěrce. SO

05

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO

1) Dodává se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ pro
R-Line nebo „Vienna“ pro R-Line, koly z lehké slitiny z nabídky
Volkswagen R a s čalouněním stropu v černé barvě „Soul“.
2) Kůží „Savona“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy
zvýšených boků.

06
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Designový paket „Black Style“
Optický dojem paketu R-Line¹⁾, který se pro Touareg dodává na přání, nyní můžete ještě
umocnit, a to díky volitelnému designovému paketu „Black Style“²⁾. Paket zahrnuje detaily,
jako např. černou leštěnou mřížku chladiče, černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek
nebo černé leštěné ozdobné lišty oken, které jsou Vaší trefou přesně do černého. Vy tak
zanecháte trvalý dojem ještě před tím, než se vydáte na cestu.

1) Dodává se pouze v kombinaci s paketem výbavy v kůži „Savona“ pro R-Line nebo „Vienna“ pro R-Line, koly z lehké slitiny z nabídky Volkswagen R a s čalouněním stropu
v černé barvě „Soul“.
2) V nabídce je také pro volitelné designové pakety „Atmosphere“ a „Elegance“.
Všechny uvedené výbavy jsou součástí nabídky společnosti Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
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Multimédia
Touareg jede novou cestou i pokud se jedná o multimédia. Například díky volitelné digitální přístrojové desce „Digital Cockpit“ v kombinaci s navi-

Volkswagen Car-Net Vám nyní přináší ještě více výhod: Čeká na Vás až 6 měsíců
hudby od společnosti Apple – výběr z více než 50 miliónů skladeb, které si můžete
užívat také na Vašem iPhonu nebo chytrém mobilním telefonu s operačním systémem Android, stejně jako na PC nebo přes softwarové rozhraní CarPlay™ ve
Vašem voze Volkswagen. Můžete se těšit na mnoho jedinečných funkcí, jako např.
živé internetové rádio Liveradio Beats 1, aktuální informace z kultury nebo exkluzivní obsah, který může být buď streamován, nebo offline, vždy však bez reklam.

gačním systémem „Discover Premium“, který se dodává na přání. Oba tyto přístroje jsou ve výbavě vozu použity poprvé. Pro využití nejmodernější
komunikační a navigační technologie máte i další možnosti. Díky pevně instalované eSIM kartě máte k dispozici celou řadu nejmodernějších
vyhledávacích technologií bezprostředně online. Váš online status budoucnosti se tak může jmenovat: „Offroad“.

02

Poslouchá se to dobře? Více informací se dozvíte na adrese
www.volkswagen.de/apple-music.

03

01 Díky inovativnímu ovládání pomocí gest je řízení
navigačního systému „Discover Premium“, resp.
„Discover Pro“ ještě snadnější a pohodlnější. Řadu
položek menu totiž můžete ovládat jednoduchým
horizontálním pohybem ruky před displejem přístroje.
Pouhým gestem můžete například přecházet z jedné
skladby k následující nebo z jedné radiostanice na
další. S

01
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02 | 03 Domovská plocha s možností personalizace
fotografií a/nebo preferovaným uspořádáním. Velkou
plochu displeje domovské obrazovky je možné uspořádat podle Vašeho vkusu – např. umístěním fotografie nebo preferovaných funkcí. Vaše individuální
nastavení je následně možné uložit do personalizovaných profilů a kdykoli opětovně vyvolat. SO

04 „Head up Display“ zobrazuje jízdní informace
bezprostředně ve Vašem zorném poli. Rychlost jízdy,
dopravní značky, aktivita asistenčních systémů,
pokyny navigačního systému nebo varovná hlášení
se promítají přímo na sklo čelního okna. Vy tak
můžete vše okamžitě přečíst a přitom nemusíte
spustit oči od dění na vozovce. SO

04
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horizontální pohyby ruky před displejem přístroje. Systém je vybaven předinstalovanými mapami Evropy a umožňuje příjem rádia v pásmu FM. Jedinečný zážitek
z tohoto infotainmentu pak završuje slot na SD kartu, USB port a telefonní rozhraní využívající protokol bluetooth. SO
07 Na volitelném digitálním kombinovaném přístroji „Digital Cockpit“ může být
zobrazeno více informací než jen tachometr, otáčkoměr a ukazatel stavu paliva –
obsah si můžete nechat individuálně zobrazit přesně podle Vašich přání. Velký
displej s úhlopříčkou 12,3 palce (31,2 cm) a inovativní funkce, jako např. velikost
zobrazení navigační mapy nebo 3D zobrazení asistenčních systémů, Vám poskytují
větší přehled než kdykoli v minulosti. SO
07

(Bez vyobrazení.) Vždy online, lepší orientace a nejaktuálnější informace:
Po uzavření smlouvy se společností Volkswagen AG máte k dispozici paket služeb
Car-Net „Guide & Inform Premium“³⁾, díky kterému se Vám otevírají nové možnosti pro využití výhod internetu při každé jízdě ve Vašem voze Touareg. Téměř
v reálném čase budete mít k dispozici nejaktuálnější dopravní informace z internetu, můžete vyhledat zajímavé cíle ve Vašem okolí, do navigačního systému ve
voze si pohodlně pošlete trasy a cíle nebo si můžete nechat zobrazit volná parkovací místa na vybraném parkovišti, resp. parkovacím domě. Neomezenou zábavu
ve voze pak v rámci pokrytí signálem mobilní sítě přinášejí placené služby, jako je
internetové rádio nebo hybridní rádio. Také už se nemusíte vzdát Vašich oblíbených rozhlasových stanic a podcastů, a to bez ohledu na to, kde se aktuálně nacházíte. Pokud se totiž dostanete mimo oblast pokrytí terestriálním signálem, funkce
hybridního rádia automaticky přepne z pozemního příjmu na internetové vysílání
a příjem signálu Vaší oblíbené stanice bude dále hladce pokračovat. Díky výpočtu
trasy online, 3D zobrazení map ve vybraných městech, satelitním mapám a přírůstkové online aktualizaci map je navigace ještě inteligentnější a přehlednější.
Nejnovější zprávy si můžete nejenom prohlížet, ale lze si je také nechat pohodlně
přečíst. S

05

05 Navigační systém „Discover Pro“¹⁾, ²⁾, jehož sériovou součástí je rozhraní
Car-Net App-Connect, lze intuitivně a pohodlně ovládat pomocí barevného dotykového TFT displeje se skleněným povrchem se senzorem přiblížení a s úhlopříčkou 9,2 palců (23,4 cm) nebo prostřednictvím gest. Celou řadu položek menu tak
lze procházet jednoduchým horizontálním „stíracím“ gestem. Systém je vybaven
předinstalovanými navigačními mapami Evropy, příjmem rádia v pásmu FM, slotem na SD kartu a dvěma USB porty. S
06 Navigační systém „Discover Premium“, který zahrnuje telefonní rozhraní
„Business“, bezdrátové nabíjení a sériově také rozhraní Car-Net App-Connect,
otevírá v pravém slova smyslu nové dimenze. Jeho ohromný barevný TFT displej
s úhlopříčkou 15 palců (38,1 cm) a s prohnutým skleněným povrchem poprvé tvoří
jeden celek s digitální přístrojovou deskou, která má úhlopříčku 12,3 palce (31,2 cm).
Ovládání přístroje je díky senzoru přiblížení a možnosti ovládání pomocí gest
zcela intuitivní. K ovládání celé řady položek menu často postačí jednoduché
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 8,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 203; energetická třída: B až D.
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO

(Bez vyobrazení.) O Vaši bezpečnost je dobře postaráno: Po uzavření separátní
smlouvy na služby Car-Net se společností Volkswagen AG budete mít v rámci
služeb Car-Net „Security & Service“³⁾ přehled o důležitých datech Vašeho vozu
Volkswagen. Ať už se jedná o plánování servisní prohlídky, přístup k aktuálnímu
stavu počítadla kilometrů, informaci o stavu paliva v nádrži nebo o službu tísňového volání, která ve vážných případech automaticky zajistí přivolání pomoci
a prostřednictvím hlasové komunikace Vám poskytne péči a podporu až do příjezdu vozidla záchranné služby: V nejrůznějších situacích Vás podporuje celá řada
Vašich digitálních asistentů. Pomocí aplikace We Connect nebo na portálu We
Connect navíc získáte další užitečné informace, např. aktuální pozici parkování,
stav automobilu, stav dveří a světel vozidla nebo stav alarmu.⁴⁾ Mimořádně komfortní je také volitelné nezávislé topení, které lze velmi jednoduše naprogramovat
pomocí aplikace We Connect nebo přes portál We Connect. Prostřednictvím
Vašeho chytrého mobilního telefonu je na dálku, podobně jako dálkovým ovládáním, možné rovněž zavření a otevření dveří i dveří zavazadlového prostoru.⁵⁾ S

1) Informace o odchylkách pro Českou republiku získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
2) Nedodává se v kombinaci s digitální přístrojovou deskou „Digital Cockpit“.
3) Pro užívání služeb Car-Net je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, k němuž
se přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla. Dále je nutné uzavřít separátní smlouvu se společností
Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů
po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Při pozdější registraci se zkracuje doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány. Využívání mobilních služeb online
Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo
„Discover Pro“, které jsou součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení umožňující přístup k internetu (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi hotspot.
Alternativně je možné ve spojení s navigačním systémem „Discover Pro“ využít kombinaci funkce telefonního rozhraní „Business“ a chytrého mobilního telefonu s podporou Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo
SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. V kombinaci s navigačním systémem „Discover
Media“, jenž je součástí výbavy na přání, lze také využít přístupový bod CarStick LTE, který rovněž může
zajistit bezproblémový přístup k internetu pro Váš navigační systém a v automobilu může vytvořit wifi
hotspot. Mobilní služby online Car-Net jsou přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy
mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu
podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí –
vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online Car-Net se z důvodu
velkého objemu přenášených dat důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální
sazbou za datové přenosy. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích v jednotlivých detailech lišit. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se může v průběhu trvání smlouvy
měnit. Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s operačním systémem
iOS nebo Android a SIM kartou, jež podporuje datové přenosy a ke které je uzavřená stávající nebo separátní
smlouva mezi Vámi a mobilním operátorem. Bližší informace o mobilních službách online Car-Net získáte
na internetové adrese www.connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
4) Dodává se pouze s alarmem s nezávislým zdrojem, který je součástí výbavy na přání.
5) Z důvodu zajištění bezpečnosti je u služby zamčení a odemčení nutné ověření osobní identity, které vyžaduje
ověření buď přes autorizovaného zástupce Volkswagen, nebo přes videohovor.
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Touareg – Multimédia

29

Podvozek
Na každém parketu je doma, stejně jako v téměř každém terénu: Touareg s volitelným
řízením všech kol¹⁾ a volitelným paketem „Offroad“, který rozšiřuje volby jízdního profilu
o možnosti „Písek“ a „Šotolina“, dále zvyšuje již tak velké spektrum nastavení při jízdě
v terénu. Další detaily výbavy, jako např. ochranné kryty podvozku, navíc zajistí, že Vaše
SUV obstojí i při jízdě v náročných podmínkách.

02

01

01 Díky voliči jízdního profilu na středové konzole vozu Touareg jste připraveni
na téměř každý terén. Sériově máte k dispozici jízdní profily „Normal“, „Sport“,
„Comfort“, „Eco“, „Sníh“, „Offroad“ a „Individual“, jejichž prostřednictvím přizpůsobíte chování motoru, převodovky a určitých asistenčních systémů aktuálním
podmínkám. Volitelný paket „Offroad“ pak navíc zahrnuje další dva profily, a to
„Písek“ a „Šotolina“. S
02 Systém řízení zadní nápravy natáčí zadní kola: Do rychlosti 37 km/h v opačném úhlu oproti úhlu natočení předních kol, čímž snižuje průměr zatáčení z 12,20
na 11,13 metru – výhoda, kterou oceníte zejména ve stísněných podmínkách parkovacích domů nebo v městském provozu. Při jízdě rychlostí nad 37 km/h se kola
zadní nápravy natáčejí paralelně s předními koly, což zlepšuje dynamické jízdní
vlastnosti a přispívá ke stabilitě, např. při rychlé změně jízdního pruhu. SO
03

03 Elektromechanická aktivní stabilizace naklánění²⁾ Vám umožňuje projíždět
zatáčky sportovním způsobem. Omezuje boční náklony karoserie i tendenci
k nedotáčivosti a zajišťuje větší stabilitu i jízdní komfort. Výsledkem jsou příjemné
jízdní vlastnosti, a to i při jízdě v terénu. SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO

1) Dodává se pouze v kombinaci se vzduchovým pérováním, automatickou regulací světlé výšky, výškovým
nastavením a elektronickou regulací tlumičů.
2) Dodává se pouze v kombinaci se vzduchovým pérováním a se systémem řízení zadní nápravy.
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Komfort
Očekávejte komfort na vysoké úrovni – ve voze Touareg totiž budete
vládcem silnice. Přitom si budete užívat pohodlí, které je zajištěno
spoustou prostoru, praktickou výbavou i inovativními technologiemi,
jež Vám zaručí vysokou míru využitelnosti v každodenním provozu.

01

01 Díky klimatizaci „Air Care Climatronic“ s antialergenním filtrem si může řidič
i spolujezdec nezávisle na sobě nastavit preferovanou teplotu. Volitelná klimatizace „Air Care Climatronic“ s regulací teploty ve 4 zónách zohledňuje také odlišné
potřeby cestujících na zadních sedadlech. S
02 Na sedadlech ergoComfort na předních místech budete sedět vždy pohodlně
a uvolněně. Díky 18 nastavitelným parametrům je totiž lze přizpůsobit tělesným
proporcím řidiče i spolujezdce. Nastavit lze např. sedák a jeho boky, opěrku pro
nohy, hloubku sedáku a jeho výšku. Pneumaticky nastavitelná bederní opěrka dále
přispívá k uvolnění zádového svalstva. Volitelná masážní funkce navíc zahrnuje
osm různých programů pro uvolnění, zapojení a posílení zádového svalstva. SO

02

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO
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04

05

03 Komfortní paket „Keyless Access“ zajistí bezdotykové otevírání dveří zavazadlového prostoru. K aktivaci
příslušných senzorů na zádi vozu postačí malý pohyb nohou pod zadním nárazníkem. SO
04 | 05 Vy i Vaši spolucestující se budete cítit velmi pohodlně, protože interiér vozu Touareg je spojením
luxusního designu a vynikající funkčnosti. Velký zavazadlový prostor je zárukou vysokého komfortu pro Vaše
podnikání. Nabídka místa v zavazadlovém prostoru a posuvná a sklopná lavice zadního sedadla v poměru
40:20:40 pak u vozu Touareg zajistí enormní flexibilitu. S
06 Díky systému pro dovírání dveří už na jejich zavření není potřeba vynakládat žádnou velkou sílu – dveře
se po přivření automaticky pomocí elektromotoru přitáhnou a zavřou. To je ideální např. v těsných parkovacích
místech, kde nemáte vždy dostatek prostoru ke švihu potřebnému pro bezpečné zavření dveří automobilu. SO
(Bez vyobrazení.) Kryt zavazadlového prostoru s elektrickým ovládáním¹⁾ se automaticky rozvine a chrání
jeho obsah před zvědavými pohledy i dopadajícími slunečními paprsky. SO
1) Dodává se pouze v kombinaci se zadními výklopnými dveřmi s elektrickým ovládáním.

03

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO
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02 Bezpečí Vám i Vašim spolucestujícím zajistí systém proaktivní ochrany cestujících „PreCrash“, který Vás chrání ze všech stran.¹⁾ Při rozpoznání hrozící kolize
jsou automaticky přijata bezpečnostní opatření. Dojde k napnutí bezpečnostních
pásů na předních sedadlech, zamknou se dveře a zavřou se okna včetně panoramatického střešního okna.¹⁾ SO

Asistenční systémy
Touareg využívá inovativní technologie a asistenční systémy, díky kterým je na špičce nejenom pokud jde o design. Podporuje Vás celá řada inteligentních asistenčních systémů a Vy
tak budete suverénně zvládat i neočekávané situace, které při jízdě nastanou. A platí to
dokonce i při jízdě v noci – díky systému „Night Vision“.
02

03 Zdokonalený adaptivní tempomat ACC s prediktivní regulací rychlosti Vám
pomáhá udržovat minimální hodnotu odstupu od vpředu jedoucího vozidla, a to
až do Vámi přednastavené maximální rychlosti.²⁾ Prediktivní regulace rychlosti
rozšiřuje funkce ACC o asistenci při dodržování maximální povolené rychlosti jízdy
a řízení rychlosti při jízdě v zatáčkách. Systém respektuje oficiálně stanovenou
maximální povolenou rychlost a Vy se tak vyvarujete jejího překročení.¹⁾ ACC navíc
na základě dat trasy jízdy z navigace přizpůsobí rychlost pro jízdu zatáčkami, křižovatkami (při odbočování) a pro jízdu po kruhovém objezdu.¹⁾ SO
04 Asistent pro sledování dopravy v příčném směru Vás varuje opticky i akusticky před vozidly v příčném směru a při rychlostech do 10 km/h dokonce zahájí
nouzové brzdění. Asistent pro sledování dopravy v příčném směru Vás tak podporuje při vjíždění do nepřehledných křižovatek a v ideálním případě může zabránit
nehodě.¹⁾ SO
1) V rámci možností daných systémem.
2) Až do rychlosti 210 km/h.

03

01

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO

01 Systém „Night Vision“ využívá kameru v infračerveném spektru, která monitoruje prostor před vozem do vzdálenosti cca 130 metrů a reaguje na teplo, které
je vyzařováno tělem.¹⁾ Vy pak na kombinovaném přístroji nebo na volitelné digitální přístrojové desce „Digital Cockpit“ vidíte odpovídající tepelný obraz. Jestliže
nastane kritická jízdní situace, systém Vás varuje.¹⁾ V takovém případě získáte další
informace, díky nimž lépe rozpoznáte, zda se v jízdní dráze nachází člověk nebo
např. vysoká zvěř, a to zejména v situaci, kdy máte z důvodu mlhy nebo deště
omezený výhled. Systém „Night Vision“ Vám tak umožňuje dříve reagovat na
nebezpečí. SO

04
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06

05

05 Buďte připraveni i na nouzovou situaci. Asistenční systém „Emergency Assist“ částečně přebírá
řízení automobilu v případě náhlého zdravotního
selhání.¹⁾ Systém začne pracovat v případě, že neregistruje žádnou aktivitu řidiče. Jestliže systém i přes
varování nezjistí žádnou odezvu, nadále zkouší přimět
řidiče k reakci a současně varuje spolujezdce i ostatní
účastníky provozu. Nedojde-li k převzetí řízení, systém udržuje vůz v jízdním pruhu a kontrolovaným
způsobem jej zastaví.¹⁾ Systém „Emergency Assist“
je součástí paketu asistenčních systémů „Plus“. SO

07

06 Více komfortu i ve váznoucí dopravě: Asistent pro jízdu v koloně umožňuje
komfortní ovládání vozu při popojíždění v dopravní zácpě a eliminuje riziko nehod
typických pro váznoucí dopravu.¹⁾ Systém udržuje automobil v jízdním pruhu
a automaticky ovládá plyn a brzdy. Systém „Emergency Assist“ je součástí paketu
asistenčních systémů „Plus“. SO
07 Systém nouzového brzdění „Front Assist“ s rozpoznáváním chodců pomáhá
při hrozící kolizi zmírnit její potenciální následky, nebo jí v ideálním případě
dokonce zcela zabrání.¹⁾ Systém rozpozná chodce i automobily v jízdní dráze a včas
před nimi varuje řidiče. V případě, že řidič dostatečně rychle nereaguje, systém
začne vůz automaticky nouzově brzdit.¹⁾ S

08 Ať už je důvodem přívěs nebo karavan, Touareg s tažným zařízením bez problémů utáhne přívěs až do hmotnosti 3,5 tuny. Při couvání Vám pak pomáhá
asistent pro manévrování s přívěsem „Trailer Assist“. Stačí pouze zadat požadovaný směr a „Trailer Assist“ spolehlivě navede automobil s přívěsem na určené
místo.¹⁾ Na Vás zbývá pouze ovládání pedálů plynu a brzdy – a sledování průběhu
celého procesu. S parkovacím paketem bude parkování a manévrování velmi
snadnou záležitostí, a to dokonce i s připojeným přívěsem. Zajistí to celá řada
praktických asistentů, jako např. „Trailer Assist“, parkovací asistent „Park Assist“
nebo prostorový kamerový systém „Area View“. SO
1) V rámci možností daných systémem.

08
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09 Parkovací asistent „Park Assist“ rozpozná
vhodná příčná i podélná parkovací místa a při
následném parkování automaticky přebírá ovládání volantu.¹⁾ Z podélných parkovacích míst
dokáže také vyjet.¹⁾ Na Vás zbývá ovládání pedálů
plynu a brzdy a pozorné sledování situace okolo
vozu. Parkovací asistent „Park Assist“ na přání
zajišťuje při parkování také zrychlování a brzdění.¹⁾
Vy přitom pohodlně sedíte na místě řidiče, držíte
stisknuté parkovací tlačítko a pozorně sledujete
okolí vozu. SO
10 Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu
„Lane Assist“ od rychlosti 65 km/h rozpozná
situaci, kdy vozidlo neúmyslně opouští vyznačený
jízdní pruh¹⁾, a prostřednictvím protipohybu řízení
vrátí pozornost řidiče k dění na vozovce.¹⁾, ²⁾ „Lane
Assist“ je součástí paketu asistenčních systémů
„Plus“. SO

09

(Bez vyobrazení.) Prostorový kamerový systém
„Area View“ snímá prostřednictvím čtyř kamer
celou řadu pohledů na okolí vozu, které Vám
značně usnadňují manévrování. Například je
možné získat pohled na celé okolí vozu z ptačí
perspektivy. Na displeji Vašeho rádia si také
můžete nechat zobrazit situaci „za rohem“, která
je snímána kamerou umístěnou na voze nejvíce
vpředu nebo nejvíce vzadu. Řidič tak může vidět
i do míst, do kterých má zakrytý výhled.¹⁾ Prostorový kamerový systém „Area View“ je součástí
paketu asistenčních systémů „Plus“. SO
1) V rámci možností daných systémem.
2) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven
odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.

10
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03 Na nosiči jízdního kola můžete na střeše Vašeho vozu Touareg bezpečným způsobem přepravovat Váš
bicykl ve stabilní svislé poloze. Jízdní kolo díky samonastavitelným podpěrám a držáku rámu kola automaticky
drží ve vertikální poloze. Inovativní otočná upínací hlavice s omezovačem utahovacího momentu zajistí komfortní upnutí rámu kola. Pro rovnoměrné rozložení upínací síly a ochranu rámu kola je jeho držák opatřen poddajným polstrováním s velkou plochou. Nosič byl testován ve zkouškách City-Crash-Plus. SO

01

Originální příslušenství Volkswagen®
Výrazný design, celá řada inovací a jedinečný zážitek z jízdy v terénu jsou u vozu Touareg již
součástí sériové výbavy. Pro všechny, kteří chtějí ještě něco navíc, je k dispozici Originální
příslušenství Volkswagen®, které Vám umožňuje doplnit Váš Touareg přesně podle Vašich
individuálních představ. Kompletní nabídku příslušenství získáte v katalogu Originální příslušenství Volkswagen®, jenž je k dispozici u všech prodejců vozů Volkswagen nebo na
adrese www.volkswagen.cz.
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO

02

01 Silový projev vozu Touareg můžete ještě umocnit, jestliže jej doplníte prvky z nabídky příslušenství, které je
dokonale rozměrově i stylově přizpůsobené. Terénní vzhled Vašeho vozu Touareg zdůrazňují na bocích nástupní
schůdky, které navíc usnadňují nastupování i nakládání věcí na střešní nástavby. Nástupní schůdky mají protiskluzový povrch, jsou vyrobeny z hliníku se stříbrně eloxovanou povrchovou úpravou a na stranách jsou opatřené lemy z černého plastu. SO
02 Nosič jízdních kol „Premium“ byl speciálně vyvinutý pro transport dvou jízdních kol, resp. elektrokol. Nosič
se automaticky upevňuje na kouli tažného zařízení jednoduchým sklopením nosných lišt. Je velmi lehký a jeho
světla mají atraktivní design. Inovativní odnímatelné distanční držáky s pojistkou proti odcizení zajišťují velmi
snadné upevnění kol na nosiči v požadované pozici. Po sešlápnutí aretačního pedálu lze nosič sklopit velmi
daleko od automobilu (maximální úhel sklopení je 90°) a zajistit tak i u vozů s velkými zadními výklopnými
dveřmi bezproblémový přístup do zavazadlového prostoru. V případě, že nosič není potřebný, lze jej kompletně
složit do kompaktního tvaru a uložit např. do zavazadlového prostoru. Zajímavým detailem nosiče jízdních kol
„Premium“ je originální panel pro upevnění poznávací značky s nápisem „Volkswagen“. K nosiči se na přání
dodávají také transportní tašky, které jej chrání před poškozením, a nájezdové lišty, které usnadňují nakládání
těžkých jízdních kol. SO
03
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04 Stabilní střešní box z vysoce kvalitního plastu
v černé barvě ve vysokém lesku je uzamykatelný
a díky rychloupínacímu mechanismu se snadno upevňuje k příčníkům. Mimořádně velký úhel otevření
umožňuje snadné nakládání i vykládání přepravovaných předmětů. Střešní boxy se dodávají v objemech
340 a 460 litrů. SO
05 Příčníky představují ideální základnu pro všechny
střešní nástavby. Jsou tvořeny aerodynamickými hliníkovými profily, na které lze připevnit např. nosiče
surfového prkna, jízdních kol, lyží a snowboardů nebo
střešní box. Příčníky byly testovány v přísnějších testech Volkswagen City-Crash-Plus, dodávají se kompletně smontované a lze je snadno nainstalovat na
podélné střešní nosníky Vašeho vozu Touareg. Jsou
uzamykatelné a jsou tak chráněny proti odcizení.
Součástí dodávky je také aeroprofil se strukturovaným povrchem, který se snadno připevňuje a minimalizuje aerodynamický hluk. SO

06 Držák lyží a snowboardů „Komfort“ umožňuje
pohodlnou a bezpečnou přepravu až šesti párů lyží,
resp. čtyř snowboardových prken. Lehký systém
z eloxovaných hliníkových profilů umožňuje díky praktické možnosti vysunutí snadné nakládání i vykládání.
SO

07 Držák kajaku. Žádné klepání ani žádné pohyby:
Držák, který byl speciálně vyvinutý pro kajak do
hmotnosti 25 kg, se optimálně přizpůsobí tvaru
kajaku. Ten je proti pohybu při transportu zajištěn
čtyřmi posuvnými gumovými podpěrami a bezpečně
upevněn elastickými vázacími popruhy. SO

05

08

06

04
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07

10

11

08 Měkký a šetrný velur na jedné straně a robustní
protiskluzové plastové nopy na druhé. Oboustranný
koberec do zavazadlového prostoru je přesně přizpůsobený jeho tvarům a pro každý transport choulostivých, znečištěných nebo mokrých předmětů má připravený vhodný povrch. Integrovaná ochrana nákladové hrany ji po vyklopení chrání při nakládání
a vykládání zavazadel. SO

10 Praktická a robustní plastová vložka chrání zavazadlový prostor před znečištěním a brání pohybu přepravovaných předmětů. Je omyvatelná, přesně přizpůsobená rozměrům zavazadlového prostoru a má
protiskluzový povrch. Její zvýšený okraj chrání podlahu vozu před náhodně rozlitými tekutinami. Vložka
je vhodná pro vozy s rovnou plochou zavazadlového
prostoru. SO

09 Díky sadě pro upevnění zavazadel můžete zavazadlový prostor Vašeho vozu Touareg flexibilně rozdělit a zajistit tak zavazadla proti nežádoucímu pohybu.
Sadu lze zafixovat v kterékoli poloze po stranách podlahy zavazadlového prostoru. Teleskopická tyč přitom
zajišťuje bezpečnou oporu. SO

11 Síť na zavazadla se postará o to, aby vše zůstalo
na svém místě. Zajistí lehké předměty proti pohybu.
Pevná síť se jednoduše upevňuje pomocí závěsů
k sériovým úchytným okům v zavazadlovém prostoru.
SO

09
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12 17" kola z lehké slitiny „Corvara“ ve stříbrné
barvě „Brillant“ zaujmou svým výrazným pětipaprskovým designem. SO
13 S mobilní sadou na espresso pro napětí 12 V
„Volkswagen Edition“ máte svůj vlastní malý coffee
bar stále po ruce. Sada obsahuje kromě dvou odolných šálků na espresso, ubrousku a 25 kapslí kávy
espresso také úložné pouzdro. Přístroj se nesmí
používat v průběhu jízdy. SO

18 Nástupní schůdky na stranách podtrhují terénní
charakter Vašeho vozu Touareg a současně usnadňují
nastupování i nakládání věcí na střešní nástavby.
Nástupní schůdky mají protiskluzový povrch a jsou
vyrobeny z hliníku se stříbrně eloxovaným povrchem.

jenž se snadno udržuje v čistotě a který je vybaven
praktickými síťovými kapsami. SO
15 Individuální do nejmenšího detailu. Čtyři čepičky
ventilků jsou zdobeny logem Volkswagen. Představují
optimální ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí. Jsou vhodné pro hliníkové ventilky i pro ventilky
z kombinace pryže a kovu. SO

14 Dětská sedačka G2-3 ISOFIT s odnímatelným
opěradlem zajišťuje díky výškově nastavitelné opěrce
pro spaní a možnosti nastavení výšky i sklonu bezpečnou a pohodlnou přepravu dětí s hmotností od 15 kg
do 36 kg (od 3 do 12 let). Sedačka se ve voze upevňuje pomocí bezpečnostních bodů ISOFIX. Dítě je
v sedačce zajištěno tříbodovým bezpečnostním
pásem. Na kompletní nabídku dětských sedaček
se prosím informujte u svého prodejce automobilů
Volkswagen. Ochranu choulostivého povrchu sedadla
zajišťuje potah sedadla s protiskluzovým povrchem,

SO

19 Ať už je důvodem přívěs pro motorový člun nebo
karavan, k tomu, abyste mohli připojit přívěs, potřebujete tažné zařízení, které se v závislosti na modelu
dodává jako odnímatelné, nebo jako mechanicky
otočné. Součástí dodávky je rovněž elektrická sada,
která zajišťuje elektrické připojení přívěsu i jeho bezpečný provoz. SO

16

13

17

14

18

16 Textilní koberce „Premium“ s nápisem „Touareg“
jsou vyrobené z vysoce kvalitního a odolného veluru
a představují zajímavý optický detail, který současně
chrání prostor pro nohy. Dvoubodový systém ukotvení koberců brání jejich pohybu i deformaci. SO
17 Díky celoročním kobercům nepředstavuje vlhkost
ani nečistoty pro podlahu Vašeho vozu Touareg již
žádný problém. Koberce jsou tvarově přesně přizpůsobené, mají protiskluzový povrch a snadno se udržují
v čistotě. Navíc jsou velmi robustní, mají dlouhou
životnost a lze je 100% recyklovat. SO

12
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20–25 Jeden držák a celá řada možností: Inovativní modulární cestovní a komfortní systém otevírá široké spektrum využití. Přispívá k uklizenému a přehledně
uspořádanému interiéru. Systém se skládá ze základního modulu, který se upevňuje na nosnou konstrukci opěrek hlavy předních sedadel, a různých doplňkových
modulů, které lze objednat zvlášť. Při Vašich cestách tak mohou cestující na zadních místech cestovat první třídou a využívat otočný držák tabletu pro modely od
různých výrobců. Na základní modul je možné upevnit také přenosné ramínko na
šaty¹⁾, robustní závěs na tašku¹⁾, držák kamery či nastavitelný sklopný stolek
s držákem nápojů²⁾. SO
1) Lze použít pouze v případě, že na daném místě zadního sedadla nesedí žádný cestující.
2) Stolek s držákem nápojů musí být v průběhu jízdy zavřený v případě, že na daném místě zadního
sedadla sedí cestující.

20

22

24

21

23
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Dekory
a potahy sedadel

01

04

07

11

15

19

08

12

16

20

07
08
09
10
11
12
13

02

01
02
03
04
05
06

Hliníkový dekor „Cortina-Silber“ S
Hliníkový dekor „Kartáčovaný hliník 45°“ SO
Dekor z ušlechtilého dřeva „Eschemaser“ s otevřenými póry
Hliníkový dekor „Silver Wave“ pro R-Line SO
Dekor z ušlechtilého dřeva „Walnuss“ s otevřenými póry SO
Dekor z ušlechtilého dřeva „Silver Birch“ SO

05

09

13

17

SO

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou reprodukovat krásu
a haptické vlastnosti dekorů a potahů sedadel tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují základní
provedení sedadel, která se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání. Materiál
potahové látky se na jednotlivých sedadlech nebo jejich částech může odlišovat.
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14
15
16
17
18
19
20

Látka „Graphite“ „Soul“ VM S
Kůže „Vienna“ ¹⁾ „Soul“ VM SO
Kůže „Vienna“ ¹⁾ „Raven“ VV SO
Kůže „Vienna“ ¹⁾ „Mistral“/„Grigio“ VD SO
Kůže „Vienna“ ¹⁾ „Atacama“/„Raven“ YF SO
Kůže „Vienna“ ¹⁾ „Raven“ VV SO
Kůže „Vienna“ ¹⁾ „Soul“/šedá „Kristall“
pro výbavu R-Line ID SO
Kůže „Savona“ ¹⁾ „Soul“ VM SO
Kůže „Savona“ ¹⁾ „Juniper“/„Soul“ YA SO
Kůže „Savona“ ¹⁾ „Florence“/„Soul“ YV SO
Kůže „Savona“ ¹⁾ „Mistral“/„Grigio“ VD SO
Kůže „Savona“ ¹⁾ „Atacama“/„Raven“ YF SO
Kůže „Savona“ ¹⁾ „Raven“ VV SO
Kůže „Savona“ ¹⁾ „Soul“/šedá „Kristall“
pro výbavu R-Line ID SO

1) Kůží „Vienna“, resp. „Savona“ jsou čalouněny střední
plochy sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků.
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14
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Laky
08

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Černá základní lak A1A1 S
Bílá „Pure“ základní lak¹⁾ 0Q0Q SO
Hnědá „Tamarinden“ metalický lak¹⁾ 3V3V SO
Šedá „Silizium“ metalický lak¹⁾ 3M3M SO
Červená „Malbec“ metalický lak X4X4 SO
Stříbrná „Antimon“ metalický lak¹⁾ L5L5 SO
Zelená „Juniper“ metalický lak 6H6H SO
Modrá „Aquamarin“ metalický lak 8H8H SO
Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem¹⁾ 2T2T SO
Modrá „Moonlight“ lak s perleťovým efektem¹⁾ C7C7
Bílá „Oryx“ perleťový lak¹⁾ 0R0R SO

02

04

05

09

10

06

SO

1) Dodává se také pro výbavu R-Line.
Více informací získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy
nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
Sériová výbava Touareg S Výbava za příplatek SO

03

07

11

Touareg – Laky

53

Kola

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

17" kola z lehké slitiny „Corvora“,¹⁾ Originální příslušenství Volkswagen®
18" kola z lehké slitiny „Cascade“ S
18" kola z lehké slitiny „Cordova“ SO
18" kola z lehké slitiny „Merano“,¹⁾ Originální příslušenství Volkswagen®
18" kola z lehké slitiny „Concordia“ SO
19" kola z lehké slitiny „Osorno“ SO
19" kola z lehké slitiny „Esperance“ SO
19" kola z lehké slitiny „Sebring“,²⁾ Volkswagen R SO
19" kola z lehké slitiny „Tirano“ SO
20" kola z lehké slitiny „Montero“ SO
20" kola z lehké slitiny „Braga“,²⁾ Volkswagen R SO
20" kola z lehké slitiny „Braga“,²⁾ Volkswagen R SO
20" kola z lehké slitiny „Nevada“,²⁾ Volkswagen R SO
21" kola z lehké slitiny „Suzuka“,²⁾ Volkswagen R SO
21" kola z lehké slitiny „Suzuka“,²⁾ Volkswagen R SO

01
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07
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12

13
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SO

SO

1) Nabídka Originálního příslušenství Volkswagen®. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
2) Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
Vyobrazení na této straně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu kol tak, jak vypadají ve skutečnosti.
Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.
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Snadný způsob, jak získat
Váš vysněný automobil.
Díky online konfigurátoru se z Vás stane automobilový designér. Na počítači, tabletu
nebo chytrém mobilním telefonu si vytvoříte v několika krocích z vozu Volkswagen
Váš vysněný automobil.

Z vozu Touareg tak vytvoříte Váš Touareg. Vyhledejte model, který
nejlépe splňuje Vaše představy, a vyberte si z celé řady variant výbavy,
laků, kol a mnoha dalších možností. Zcela jednoduše online na adrese:
www.volkswagen.cz.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 9,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 205
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Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou koncernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech plochy
mezi lagunami se můžete seznámit s rozmanitými
atrakcemi tohoto jedinečného světa automobilů.
V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK,
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen,
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvislosti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN. Můžete žasnout i nad tím, jak si Vaši nejmenší udělají
dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním či bezpečnostním polygonu můžete ověřit své řidičské
dovednosti.

Objevte svět automobilů
Volkswagen.

Autostadt, který je prezentačním centrem automobilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfsburgu. Do provozu byl uveden před jednadvaceti lety
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavilony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley,
Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen
a Volkswagen Užitkové vozy. Zcela v souladu s výjimečným charakterem značky se automobilka
Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním
pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá
koule fascinujících rozměrů.
Koule a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými
symboly racionální dokonalosti a zároveň představují
výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest
a postupů – právě proto zvolili architekti pro pavilon
automobilky Volkswagen toto symbolické emotivní
pojetí. Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické kino ukrývající se právě v kouli o průměru osm-

náct metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve
spodní části koule, běží sedmiminutový film o věčném
lidském hledání cesty za uznáním a úspěchem.

realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako
aplikaci v iTunes Store nebo na adrese
https://www.volkswagen.cz/svet-volkswagen/
volkswagen-magazin.

Díky unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci
doslova vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela
obklopují a oni se stávají součástí promítaného příběhu. Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci pavilonu značky Volkswagen do prostor, které
nejsou zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod
přírodním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují nejnovější modely vozů značky Volkswagen
a ve vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvyspělejších technických prvků vystavených modelů.
Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty,
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro
volný čas.
Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků
spojených s automobily a motory, testovat svoje
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem
a významem uměleckých plastik… V každém případě
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si mezi
své potenciální cíle měl uložit každý motorista, pro
nějž automobil není jenom prostým „nástrojem
mobility“. Svět automobilů je stále ještě skvělým
místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím.
Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku
okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích.
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít produkty, akce, sponzoring a životní styl světa automobilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální
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Apple je v USA a dalších zemích registrovanou značkou společnosti Apple Inc.
Poukaz platí pouze pro individuální členství; 3 měsíce bezplatného využívání platí pro stávající členství; nelze kombinovat s dalšími nabídkami a akcemi; po uplynutí doby bezplatného
poskytování se členství automaticky prodlužuje. Kód je platný po dobu 12 měsíců. Tento
poukaz není určen k dalšímu prodeji, nemá žádnou aktuální hodnotu a v případě odcizení za
něj nebude vyplacena finanční náhrada. Platí pouze pro Apple Music na území Německa. Je
nutné mít zřízený účet na serveru iTunes.
Platí smluvní podmínky služeb Apple Media Services, které jsou pro specifické podmínky
jednotlivých zemí k dispozici na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/
itunes. Pro uplatnění kódu musíte být starší než 13 let a Vaše bydliště musí být v zemi, ve
které je možný přístup k obchodu, ve kterém chcete kód uplatnit. K využívání jsou potřebné
kompatibilní produkty a služby. Apple Music je registrovanou značkou společnosti Apple Inc.
Apple není účastníkem ani sponzorem této reklamní kampaně.
Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. září
2017 platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ určitých nových osobních
automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje
skutečné podmínky provozu. Od 1. září 2018 standard WLTP postupně nahrazuje dosavadní
standard NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. Z tohoto
důvodu mohou od 1. září 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více informací o rozdílech
mezi WLTP a NEDC získáte online na adrese www.volkswagen.cz/konektivita-a-technologie/
wltp nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Aktuálně jsou pro komunikaci stále
povinné hodnoty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných
podle standardu WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání hodnot
získaných podle standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné.
Protože jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC udávány
v určitém intervalu, nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. 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, resp. energie, emise CO₂ a jízdní výkony vozidla. Více informací o oficiálně udávané spotřebě a oficiálních emisích CO₂ nových modelů
osobních automobilů získáte podle nařízení 1999/94/EG, v platném znění, v Návodu na
měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby nových osobních automobilů, který
je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie nebo na adrese
www.dat.de/co2.
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Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG® a TSI® – v České republice
i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG
a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skutečnost, že značka
není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou
a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti
Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny vozy
značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com nebo
na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci Německa
bezplatná.

