Nowy Touareg - cennik
Rok Modelowy 2019, Rok Produkcji 2019

Ceny PLN z VAT
3.0 V6 TDI, SCR, 4MOTION 231 KM (170 kW) Tiptronic 8-stopniowa

256 290

3.0 V6 TDI, SCR, 4MOTION 286 KM (210 kW) Tiptronic 8-stopniowa

274 090

Obowiązuje od 01.01.2019 r. do odwołania
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Nowy Touareg - cennik
Wyposażenie standardowe
Zewnętrzne
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł
Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów
Oznaczenie modelu Touareg na klapie bagażnika
Relingi dachowe, czarne
Światła mijania i drogowe w technologii LED ze światłami do jazdy dziennej LED
Listwy dookoła szyb bocznych, czarne
Światła na złą pogodę
Światła tylne w technologii LED

Wewnętrzne
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości
Fotele przednie, standardowe
Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą , z funkcją Tiptronic
Konsola środkowa z matowymi wstawkami w kolorze czarnym
Podłokietnik z przodu
Przestrzeń bagażowa ze schowkiem pod pokrywą podłogi
Tapicerka siedzeń z tkaniny Graphite
Tylna kanapa przesuwana z regulacją nachylenia oparcia, dzielona asymetrycznie, z podłokietnikiem
Wstawki dekoracyjne srebrne matowe na desce rozdzielczej i drzwiach
Zbiornik AdBlue o pojemności 12 litrów
Zbiornik paliwa o pojemności 75 litrów

Bezpieczeństwo
Automatyczny mechanizm różnicowy poślizgowy
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy
Isofix - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy, zgodnie z normą I-Size
Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu oraz boczne poduszki dla pasażerów z przodu
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją deaktywacji
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System rozpoznający zmęczenie kierowcy
System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu

Elektryczne i funkcjonalne
8 głośników
Proaktywny tempomat ACC do 250 km/h analizujący dane z nawigacji z aut. regulacją odległości i stop & go
Antena do odbioru fal radiowych AM/FM
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
Car-Net: Guide & Inform (1 rok), Security & Service Basic (10 lat) & Plus (1 rok)
Gniazda 12 V w konsoli środkowej i w tylnej części konsoli środkowej
Gniazdo USB w konsoli środkowej z przodu
Instalacja telefoniczna (Bluetooth)
Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, dwustrefowa z filtrem antyalergicznym
Komputer pokładowy Top z kolorowym 7 calowym ekranem
Lusterka zewnętrzne, podgrzewane, elektrycznie składane
Mapa Europy (z usługą bezpłatnych aktualizacji)
Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych
System nawigacji satelitarnej Discover Pro z 9,2 calowym ekranem dotykowym
System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu
System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 01.01.2019 r. do odwołania
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Wybór profilu jazdy
Zdalne otwieranie pokrywy bagażnika

Koła i opony
Obręcze aluminiowe Cascade 8J x 18
Opony 235/65 R 18 samouszczelniające się
Zestaw naprawczy

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 01.01.2019 r. do odwołania
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Nowy Touareg - cennik
Wyposażenie dodatkowe
Pakiety promocyjne
Pakiet Premium
- Reflektory LED Matrix
- System Rear Assist z Park Assist
- System Easy Open / Easy Close

8 390

Pakiety stylistyczne
Pakiet stylistyczny Atmosphere

11 190

Pakiet stylistyczny Elegance

11 190

Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur
Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur Black Style
Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur Black Style - dla Pakietu R-Line Exterieur i Interieur
Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur i Interieur

9 600
12 940
3 340
17 480

Zewnętrzne
Bez oznaczenia modelu i silnika na klapie bagażnika

0

Dach szklany panoramiczny

6 610

Hak holowniczy, elektrycznie rozkładany i składany
z Systemem Trailler Assist

7 110

Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo

2 680

Reflektory LED Matrix

9 840

Relingi dachowe, srebrne

600

Relingi dachowe, srebrne z poprzeczkami w kolorze srebrnym

3 110

Rolety przeciwsłoneczne dla tylnych szyb bocznych, ustawiane manualnie

1 120

Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane

2 040

Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne przednie i tylne dźwiękoszczelne

5 760

Wewnętrzne
Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą, podgrzewana, z łopatkami

900

Oświetlenie Ambiente dla Pakietu Atmosphere lub Elegance

1 920

Oświetlenie Ambiente dla Pakietu R-Line Exterieur i Interieur

1 920

Pakiet Cargo

1 850

Pakiet Pamięć 2 (funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy, lusterek oraz kierownicy)

4 180

Pakiet Pamięć (funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy oraz lusterek)

800

Pakiet Światło

2 890

Pakiet Światło dla Pakietu Pamięć

2 890

Pakiet Zimowy dla foteli przednich

1 880

Pakiet Zimowy dla foteli przednich i tylnych

1 880

Podsufitka w kolorze czarnym

1 490

Siedzenia przednie z aktywną klimatyzacją

3 390

Siedzenia przednie z aktywną klimatyzacją i funkcją masażu

6 630

System szyn i pas do mocowania bagażu w bagażniku

1 690

Wstawki dekoracyjne aluminiowe Linea Birch Gray na desce rozdzielczej i drzwiach

1 980

Wstawki dekoracyjne drewniane Londa na desce rozdzielczej i drzwiach

1 980

Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne boczne dla zewnętrznych siedzeń z tyłu i poduszka kolanowa dla kierowcy i pasażera

3 160

System kontroli ciśnienia w oponach

1 050

Elektryczne i funkcjonalne
Gniazdo 230 V i 12 V w konsoli środkowej z tyłu
Innovision Cockpit

700
18 420

Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, czterostrefowa z filtrem antyalergicznym i panelem obsługi z tyłu

3 880

Night Vision - kamera noktowizyjna asystująca podczas jazdy nocą

9 580

Ogrzewanie postojowe oraz zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów

8 880

Pakiet Connectivity

3 640

Pakiet Drogowy Plus

5 160

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 01.01.2019 r. do odwołania
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Pakiet Offroad

3 180

Pakiet Zawieszenie

14 990

Pakiet Zawieszenie Professional

31 050

Przednie i tylne drzwi z elektrycznym wspomaganiem domykania

3 160

System dźwięku DYNAUDIO Consequence

8 350

System Easy Open / Easy Close

9 090

System otwierania bramy garażowej

1 190

System Rear Assist z Park Assist

2 960

Tuner cyfrowy DAB+

920

Volkswagen Media Control oraz Car-Net: App-Connect

2 530

Wyświetlacz Head-up Display na przedniej szybie

6 840

Zawieszenie sportowe

2 450

Koła i opony
Dojazdowe koło zapasowe

1 760

Obręcze aluminiowe Braga 9J x 20, szare matowe
- opony 285/45 R 20 samouszczelniające się

11 580

Obręcze aluminiowe Braga 9J x 20, z czarnym połyskiem
- opony 285/45 R 20 samouszczelniające się

11 580

Obręcze aluminiowe Esperance 8,5J x 19
- opony 255/55 R 19 samouszczelniające się

5 790

Obręcze aluminiowe Montero 9J x 20
- opony 285/45 R 20 samouszczelniające się

10 260

Obręcze aluminiowe Nevada 9J x 20, z czarnym połyskiem
- opony 285/45 R 20 samouszczelniające się

11 580

Obręcze aluminiowe Sebring 8,5J x 19
- opony 255/55 R 19 samouszczelniające się

7 640

Obręcze aluminiowe Suzuka 9,5J x 21, z czarnym połyskiem
- opony 285/40 R 21 samouszczelniające się

16 050

Obręcze aluminiowe Suzuka 9,5J x 21, z grafitowym połyskiem
- opony 285/40 R 21 samouszczelniające się

16 050

Obręcze aluminiowe Tirano 8,5J x 19
- opony 255/55 R 19 samouszczelniające się

5 790

Pakiety Przeglądów Volkswagen
Pakiet przeglądów
48 miesięcy, max przebieg: 120 000 km

2 450

Pakiet przeglądów
48 miesięcy, max przebieg: 60 000 km

1 490

Lakiery
lakier metaliczny

5 260

lakier metaliczny, czerwony "Malbec"

7 370

lakier metaliczny, niebieski "Aquamarin"

7 370

lakier perłowy

5 260

lakier perłowy, biały "Oryx"

10 900

Wnętrza
Skóra "Savona" dla siedzeń komfortowych dla Atmosphere
Tapicerka skórzana Savona z siedzeniami komfortowymi
- dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- fotele przednie, podgrzewane
- fotele przednie ergoComfort
- opuszczane oparcia siedzeń tylnych
- podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
- tapicerka siedzeń ze skóry Savona
- zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 01.01.2019 r. do odwołania

24 470
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Skóra "Savona" dla siedzeń komfortowych dla Elegance
Tapicerka skórzana Savona z siedzeniami komfortowymi
- dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- fotele przednie, podgrzewane
- fotele przednie ergoComfort
- opuszczane oparcia siedzeń tylnych
- podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
- tapicerka siedzeń ze skóry Savona
- zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach

24 470

Skóra "Savona" R-Line dla siedzeń komfortowych
Tapicerka skórzana Savona z siedzeniami komfortowymi dla R-Line Interieur
- dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- fotele przednie, podgrzewane
- fotele przednie ergoComfort
- opuszczane oparcia siedzeń tylnych
- podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
- tapicerka siedzeń ze skóry Savona z logo R-Line
- zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach

26 460

Skóra "Vienna"
Tapicerka skórzana Vienna
- dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- fotele przednie, podgrzewane
- podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- regulacja manualna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
- tapicerka siedzeń ze skóry Vienna

13 110

Skóra "Vienna" dla siedzeń komfortowych
Tapicerka skórzana Vienna z siedzeniami komfortowymi
- dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- fotele przednie, podgrzewane
- fotele przednie ergoComfort
- opuszczane oparcia siedzeń tylnych
- podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
- tapicerka siedzeń częściowo ze skóry Vienna dla siedzeń komfortowych
- zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach

20 470

Skóra "Vienna" dla siedzeń komfortowych dla Atmosphere
Tapicerka skórzana Vienna z siedzeniami komfortowymi
- dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- fotele przednie, podgrzewane
- fotele przednie ergoComfort
- opuszczane oparcia siedzeń tylnych
- podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
- tapicerka siedzeń częściowo ze skóry Vienna dla siedzeń komfortowych
- zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach

20 470

Skóra "Vienna" dla siedzeń komfortowych dla Elegance
Tapicerka skórzana Vienna z siedzeniami komfortowymi
- dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- fotele przednie, podgrzewane
- fotele przednie ergoComfort
- opuszczane oparcia siedzeń tylnych
- podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
- tapicerka siedzeń częściowo ze skóry Vienna dla siedzeń komfortowych
- zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach

20 470

Skóra "Vienna" R-Line dla siedzeń komfortowych
Tapicerka skórzana Vienna z siedzeniami komfortowymi dla R-Line Interieur
- dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- fotele przednie, podgrzewane
- fotele przednie ergoComfort
- opuszczane oparcia siedzeń tylnych
- podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
- tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
- tapicerka siedzeń częściowo ze skóry Vienna dla siedzeń komfortowych z logo R-Line
- zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach

21 280

Program przedłużonej opieki serwisowej "Volkswagen Safe+"
Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 30000 km

2 200

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 60000 km

2 800

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 01.01.2019 r. do odwołania
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Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 120000 km (wyłącznie klient flotowy)

4 200

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 80000 km

4 690

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 120000 km

6 690

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 100000 km

9 700

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 150000 km

13 200

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 Group Polska Sp. z o.o.
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. Podane ceny obejmują podatek Vat (23 %). Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania 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. D z.U. z
2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
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 to tej pory metody NEDC.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 7,8 l/100 km do 7,9 l/100 km, emisja CO2 od 204 g/km do 207 g/km.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 01.01.2019 r. do odwołania
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