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Tvoríme budúcnosť.

Na obrázkoch na nasledujúcich stranách je čiastočne zvláštna výbava za príplatok.
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Skonštruovaný na novú
cestu: nový Touareg.
Jasné už na prvý pohľad: nový Touareg prináša svieži vzduch do prémiovej triedy.
Nové, pôsobivé proporcie, kvalitné materiály a inovatívne technológie splývajú do jedinečného, moderného a sebavedomého vzhľadu – od nápadnej masky chladiča cez výrazné
bočné línie až po športovo-elegantný difúzor. Ešte individuálnejší vzhľad pri línii výbavy
Elegance a dizajnovom pakete Atmosphere vytvárajú napríklad voliteľné, lesklé 21-palcové
disky z ľahkej zliatiny „Suzuka“ alebo lichobežníkové chrómované koncovky výfuku. Svoj
cieľ tak dosiahnete vždy štýlovo. A v kombinácii s voliteľným kompletom Offroad-Paket
ešte suverénnejšie – aj po nových cestách.

Nový Touareg
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Vizionársky:
Innovision Cockpit.
Predbiehať svoju dobu. Tak to pôsobí, keď sa po stlačení štartéra prebudí
k životu nový Touareg a s ním nový voliteľný Innovision Cockpit.
Inovatívny združený prístroj Digital Cockpit a veľký dotykový displej TFT
navigačného systému „Discover Premium“ otvárajú v každom ohľade
nové dimenzie. Nielen preto, že vďaka dizajnu One-Screen splývajú do
jedného futuristicky pôsobiaceho ovládacieho centra. Komfort bez spínačov,
ovládanie dotykmi a gestami, ako aj rozličné možnosti personalizácie
zvýrazňujú tento dojem a poskytujú vám nové možnosti, napríklad pri
užívateľskom rozhraní. Je dobre, keď už dnes sú mnohé veci také, aké ste
si želali do budúcnosti.

Nový Touareg – Innovision Cockpit
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Tvar: dokonalý.
Nový Touareg kombinuje formát SUV s čistými líniami, dynamickými
proporciami a štýlovo čistou eleganciou. Charakterové vlastnosti,
ktoré sú navyše umocnené do dokonalosti vďaka voliteľnému
dizajnovému kompletu Atmosphere s lakom karosérie Sand Gold
a lesklým strešným spojlerom v čiernej farbe.

01 IQ. Light – LED matrix reflektory s dynamickou reguláciou diaľkových svetiel „Dynamic Light Assist“ osvetľujú cestu jasnejšie a ďalej bez toho, aby oslňovali iných účastníkov premávky a okolie.¹⁾ Výrazný svetelný podpis
vizuálne splýva s chrómovanou maskou chladiča a zvýrazňuje dominantnú prednú časť nového Touarega. DV
1) V rámci hraníc systému.

01

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV

Nový Touareg – Dizajnové pakety
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Vzrušujúco upokojujúci:
interiér.
Dynamický zvonka. A úplne pokojný znútra. To je dojem, ktorý v kabíne
nového Touarega vytvára predovšetkým optimálne zladený interiér.
Ako pri dizajnovom pakete Atmosphere. Tu sa stretávajú exkluzívne
materiály ušľachtilých, svetlých farieb so starostlivo zvolenými prvkami
výbavy. Ako napríklad dekoračné obklady z ušľachtilého dreva s otvorenými pórmi „Olivesche“ alebo komfortné sedadlá v koži „Savona“¹⁾ – ktoré
môžu byť na želanie vybavené aj masážnou funkciou a ventiláciou.
Čistý, prehľadný dizajn a veľkorysá priestorová ponuka prispievajú
k tomu, že v novom Touaregu dorazíte do cieľa nielen bezpečne, ale aj
nanajvýš zrelaxovane.
1) Stredné a vnútorné bočné časti sedadiel v koži „Savona“.

01 Nový dekoračný obklad z ušľachtilého dreva
„Walnuss“ z pravého jaseňového dreva s otvorenými
pórmi má vďaka jedinečnej štruktúre celkom osobitú
haptiku. Ako sériový prvok dizajnového paketu Atmosphere dekoruje prístrojový panel a čalúnenie dverí,
čím vytvára exkluzívny dojem v kabíne. DV

01

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV

Nový Touareg – Dizajnové pakety
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Jednoznačné: jeho
výrazové prostriedky.
Existuje veľa spôsobov, ako urobiť dojem. Nový Touareg preferuje ten
priamy – ako sa patrí na SUV jeho formátu. Už jeho dynamická silueta
s dlhou kapotou motora a výrazná zadná časť so širokými bokmi naznačujú,
čo vás očakáva. Jasné kontúry a atletické bočné línie zvýrazňujú to, čo
signalizuje línia výbavy Elegance s ušľachtilými chrómovanými dekoračnými
lištami a výraznými zadnými LED svetlami s voliteľnými dynamickými
smerovými svetlami:* nový Touareg je estetika v dokonalom tvare.
* Iba v kombinácii s reflektormi IQ. Light – LED-Matrix.

Nový Touareg – Dizajnové pakety
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01

01 Markantné zadné svetlá s LED technikou s dynamickými smerovými svetlami* zvýrazňujú dynamický
elegantný vzhľad nového Touarega. DV
* Iba v kombinácii s reflektormi IQ. Light – LED-Matrix.

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV
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Individualita na mieru:
interiér.
Mnoho možností, jeden cieľ: vy. Rozličné prvky personalizácie zaručujú,
že interiér bude zodpovedať nielen vašim vysokým nárokom, ale aj
vášmu osobnému vkusu. Pri línii výbavy Elegance napríklad kožené
poťahy „Vienna“¹⁾ vo farbe Mistral/Grigio v kombinácii s dekoračnými
obkladmi „Aluminium gebürstet 45°“ vyjadrujú jasné posolstvo.
A voliteľný Ambience paket s 30 nastaviteľnými farebnými tónmi osvetlenia zaručuje, že sa všetko ukáže v najlepšom svetle.

01 Exkluzivitu na každom mieste v kabíne nového Touarega zabezpečujú okrem iného nové, voliteľné kožené
poťahy „Savona“¹⁾ s perforáciou. V kombinácii s komfortnými sedadlami a voliteľnou masážnou funkciou,
ventiláciou a pamäťou nastavenia predných sedadiel sa každá jazda definitívne stane nevšedným zážitkom. DV
1) Stredné a vnútorné bočné časti sedadiel v koži „Viena“, príp. „Savona“.

01

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV
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R-Line
Nový Touareg sa k výzvam stavia zásadne športovo. Pri línii výbavy R-Line vidno túto charakterovú vlastnosť ešte zreteľnejšie –
znútra i zvonka. Pritom rozličné detaily zvýrazňujú jeho dynamický vzhľad. Napríklad nápadný predný nárazník R-Line s typickou
obrubou nasávacích otvorov v profile C a logo R-Line na maske chladiča, lemy blatníkov vo farbe karosérie a lesklý čierny difúzor
s chrómovanými koncovkami výfukov. Ďalšie špecifické prvky v interiéri zabezpečujú, že posádka ani počas jazdy nezabudne,
že jazdí so športovo ladeným modelom.

01 Zažite v novom Touaregu R-Line interiér, ktorý presviedča nielen na prvý
pohľad, ale aj pri prvom kontakte. Prispieva k tomu napríklad vyhrievaný multifunkčný kožený volant alebo hliníkové dekoračné obklady „Silver Wave“. Ešte
dynamickejší vzhľad dodávajú interiéru komfortné sedadlá ergoComfort vpredu v
koži „Vienna“¹⁾ s poťahmi R-Line vo farbe Soul/Kristallgrau. Atraktívnymi detailmi
je charakteristické logo R-Line na predných operadlách vyhrievaných predných
sedadiel, ako aj okrasné stehy v sivej farbe Kristallgrau, ktoré akcentujú športový
vzhľad interiéru. S
(bez obr.) Komplet R-Line „Exterieur“ pre líniu výbavy Elegance a dizajnový paket
Atmosphere pozostáva okrem iného z predného nárazníka s typickou obrubou nasávacích otvorov v profile C, loga R-Line na maske chladiča, lemov blatníkov
vo farbe karosérie a difúzora R-Line. Predstavuje správnu voľbu pre tých majiteľov,
ktorí chcú imponovať dynamickým vonkajším vzhľadom. DV

1) Stredné a vnútorné bočné časti sedadiel v koži „Vienna“.
Všetky tu uvedené prvky výbavy sú ponukou Volkswagen R GmbH. Ďalšie informácie získate
na www.volkswagen.com.

01

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV
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03

02

02 Logo R-Line na maske chladiča predstavuje ďalší športový akcent a podčiarkuje
výrazný dizajn nového Touarega. S
03 Pôsobivé privítanie: dekoračné lišty na prahoch predných dverí s logom
R-Line. V kombinácii s voliteľným Ambience paketom sú lišty na prahoch
osvetlené, čím pri otvorení dverí vytvárajú príjemnú atmosféru. S
04 Prevaha: to je dojem, ktorý posilňujú rozličné disky z ľahkej zliatiny
Volkswagen R pre nový Touareg. Ako napríklad zobrazené 20-palcové disky
z ľahkej zliatiny „Nevada“ čiernej farby s lesklo sústruženým povrchom. DV
Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami.

04

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV
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05 Vyžaruje agilitu a komfort už pred štartom. Prispieva k tomu vyhrievaný
multifunkčný kožený volant s páčkami na radenie a logom R-Line, ako aj pedále a
opierka ľavej nohy z ušľachtilej ocele. Hliníkové dekoračné obklady „Silver Wave“
vytvárajú vhodný rámec pre tento športový výstup. S

06 Pole Position na každom sedadle: Touareg R-Line s voliteľnou koženou
výbavou „Savona“¹⁾. So sedadlami ergoComfort vpredu a poťahmi sedadiel
v dvojfarebnom vyhotovení s akcentmi v „Carbon Style“ (koža štiepenka) dodáva
interiéru ešte športovejší vzhľad. Prispievajú k tomu aj logá R-Line na predných
operadlách a okrasné stehy v sivej farbe Kristallgrau na sedadlách, prístrojovom
paneli a stredovej lakťovej opierke. DV

05

06
1) Stredné a vnútorné bočné časti sedadiel v koži „Savona“.

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV
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Dizajnový komplet „Black Style“
Športový dizajn Touarega R-Line môžete vizuálne ďalej zvýrazniť dizajnovým kompletom
„Black Style“¹⁾. Akcenty ako čierna lesklá maska chladiča, čierne kryty vonkajších spätných
zrkadiel a čierne dekoračné lišty okolo bočných okien zaručujú, že už pri prejazde zanecháte
trvalý dojem.

1) K dispozícii aj pre líniu výbavy Elegance a dizajnový paket Atmosphere.
Všetky tu uvedené prvky výbavy sú ponukou Volkswagen R GmbH. Ďalšie informácie získate na www.volkswagen.com.
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Multimédiá
Aj v multimediálnej oblasti nový Touareg uprednostňuje nové cesty. Napríklad voliteľným prístrojovým panelom Digital Cockpit

Volkswagen Car-Net vám teraz ponúka ešte viac: čaká vás až 6 mesiacov Apple
Music bezplatne – možnosť výberu z vyše 45 miliónov skladieb, ktoré si môžete
vychutnávať mobilne na vašom iPhone alebo smartfóne s operačným systémom
Android, ako aj na PC alebo prostredníctvom CarPlay vo vašom Volkswagene.
Môžete sa tešiť na rozličné lahôdky ako Liveradio Beats 1, aktuálne informácie
z kultúry a exkluzívny obsah – streamovaný alebo offline, ale vždy bez prerušenia
reklamami.

alebo voliteľným navigačným systémom „Discover Premium“, ktoré sú tu po prvý raz k dispozícii. Ale aj inak nájdete v jeho
kokpite najmodernejšie komunikačné a navigačné riešenia. A vďaka pevne zabudovanej eSIM karte aj množstvo inovatívnych
online služieb. Váš nový online status v budúcnosti bude „Offroad“.

02

Znie to dobre? Na www.volkswagen.de/Apple-Music sa dozviete viac.

03

01 S inovatívnym ovládaním gestami môžete navigačný systém „Discover Premium“ alebo „Discover
Pro“ ovládať ešte jednoduchšie a pohodlnejšie.
Množstvo položiek menu sa dá otvoriť jednoduchým
horizontálnym gestom. Tak môžete napríklad jedným
pohybom ruky preskočiť k ďalšej skladbe alebo rozhlasovej stanici. S
02 – 03 Základná obrazovka sa dá personalizovať
fotografiami alebo favoritmi. Obrovskú plochu
základnej obrazovky si môžete upraviť podľa individuálnych preferencií. Napríklad fotografiami a favorizovanými funkciami vo virtuálnych tlačidlách. Vaše
individualizované nastavenia sa následne uložia do
osobných profilov a kedykoľvek vyvolajú. DV

01

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV

04 Head-up displej premieta informácie do bezprostredného zorného poľa vodiča. Rýchlosť jazdy,
dopravné značky, informácie asistenčných systémov,
ako aj výstražné a navigačné upozornenia sa premietajú priamo na predné okno. Tak môžete všetko
okamžite odčítať a napriek tomu nespustiť pohľad
z cesty. DV

04
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05 Navigačný systém „Discover Pro“ so sériovou funkciou Car-Net „App-Connect“
a zaskleným farebným dotykovým displejom TFT s uhlopriečkou 23,4 cm (9,2 palca),
senzorom priblíženia a inovatívnym ovládaním gestami sa dá ovládať úplne intuitívne.
Množstvo položiek menu môžete otvoriť jednoduchým gestom. Systém má inštalovaný mapový materiál celej Európy, rozhlasový prijímač FM, čítačku kariet SD a
rozhranie USB. S
06 Navigačný systém „Discover Premium“ s rozhraním na mobilný telefón
„Business“, bezdrôtovým nabíjaním Wireless Charging a sériovou funkciou Car-Net
„App-Connect“ v každom ohľade preniká do nových dimenzií. Jeho obrovský farebný
dotykový displej TFT s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) za klenutou sklenenou
plochou po prvý raz vytvára vizuálny celok s digitálnym združeným prístrojom
Digital Cockpit s uhlopriečkou 31,2 cm (12,3 palca). Vďaka senzoru priblíženia a
inovatívnemu ovládaniu gestami sa dá ovládať úplne intuitívne. Jednoduché
horizontálne gesto stačí na prístup k množstvu položiek menu. Systém s integrovanou, voľne využiteľnou pamäťou 10 GB má nainštalovaný mapový materiál celej
Európy. Rozhlasový prijímač FM, dve čítačky na SD karte, 4 rozhrania USB, rozhranie
Bluetooth na pripojenie mobilného telefónu a vstup AUX-IN dopĺňajú systém
infotainmentu. DV

07

07 Digitálny združený prístroj Digital Cockpit môže zobrazovať viac informácií
ako iba rýchlosť, otáčkomer a zásobu paliva – informácie si môžete individuálne
zostaviť tak, ako si želáte. Displej s uhlopriečkou 31,2 cm (12,3 palca) a inovatívne
funkcie, ako napríklad cielené približovanie mapy navigácie alebo trojrozmerné
(3D) vizuálne zobrazenie asistenčných systémov poskytujú výrazne väčší prehľad,
než bol doteraz možný. DV

05

06

sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV
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Podvozok
Je doma na každom parkete a takmer v každom teréne: nový Touareg s voliteľným riadením
všetkých kolies¹⁾ a voliteľným kompletom Offroad Paket. S ďalšími jazdnými profilmi ako
„Štrk“ a „Piesok“ zväčšujete svoju už aj tak vysokú prejazdnosť v teréne. Okrem toho ďalšie
prvky, ako napríklad spodná ochrana motora, zaručujú, že sa vaše SUV dobre uplatní aj
v ťažšom teréne.

02

01

01 Prepínačom jazdných režimov na stredovej konzole si môžete nový Touareg
optimálne prispôsobiť takmer pre každý terén. Okrem sériovo nastaviteľných
profilov „Normal“, „Sport“, „Comfort“, „Eco“, „Snow“, „Offroad“ a „Individual“
sa motor a prevodovka, ako aj reakcie rozličných asistenčných systémov dajú
prispôsobiť povrchu cesty. S voliteľným kompletom Offroad Paket sú k dispozícii
ešte dva ďalšie terénne profily „Štrk“ a „Piesok“. S
02 S novým riadením zadných kolies sa pri rýchlosti do 37 km/h zadné kolesá
natáčajú v opačnom smere ako predné, a tým znižujú priemer otáčania z 12,20 na
11,13 metra. To je výhoda, ktorá sa výrazne prejavuje v tesných parkovacích domoch
alebo hustej mestskej premávke. Pri rýchlosti nad 37 km/h sa zadné kolesá natáčajú
súhlasným smerom s prednými, čo podporuje agilitu a stabilné jazdné vlastnosti
pri rýchlej zmene jazdného pruhu. DV
03

03 Elektromechanická aktívna stabilizácia náklonu²⁾ vám umožňuje športovo
prechádzať zákrutami. Redukuje bočné nakláňanie karosérie a tendenciu k nedotáčavosti, čím prispieva v lepšej stabilite a komfortu. Výsledkom sú príjemne dynamické jazdné vlastnosti – a to aj v teréne. DV
sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV

1) Iba v kombinácii s pneumatickým pružením s automatickým vyrovnávaním svetlej výšky, nastaviteľnou
výškou vozidla a elektronickou reguláciou tlmičov pruženia.
2) Dá sa objednať iba v kombinácii s pneumatickým pružením a riadením všetkých kolies.
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Komfort
Očakávajte komfort na vysokej úrovni. V novom Touaregu trónite nad
cestou a môžete sa tešiť z veľkého priestoru, praktických prvkov výbavy
a inovatívnej techniky, ktoré oceníte každý deň.

02

01 Na predných sedadlách ergoComfort sedíte vždy dobre a maximálne pohodlne.
Vďaka 18-smerovému nastavovaniu si môžete mnohé časti sedadla prispôsobiť
svojim telesným proporciám: napríklad bočné časti sedáka a operadla, ako aj dĺžku,
výšku a sklon sedáka. Pneumaticky nastaviteľná bedrová opierka prispieva k odľahčeniu chrbtice. S voliteľnou masážnou funkciou máte okrem toho na výber osem
rozličných programov na podporu uvoľnenia, aktivácie a posilnenia vášho chrbtového
svalstva. Okrem toho môžu byť sedadlá na želanie vybavené aj klimatizáciou, ktorá
umožňuje individuálne nastavovať intenzitu ventilácie, ako aj teplotu sedáka a
operadla. DV
02 Pri automatickej dvojzónovej klimatizácii „Air Care Climatronic“ s filtrom
alergénov si vodič a spolujazdec môžu nezávisle nastavovať teplotu. Voliteľná
4-zónová klimatizácia „Air Care Climatronic“ umožňuje individuálne regulovať
teplotu aj spolujazdcom na zadných sedadlách. S

01

sériová výbava Touareg

01

S

doplnková výbava

DV
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04

05

03 Výbava „Easy Open“ a „Easy Close“ umožňuje bezdotykové otváranie dverí batožinového priestoru.
Na otvorenie stačí pohyb nohou pod zadným nárazníkom, ktorý zaregistrujú senzory. DV
04 – 05 Vy aj vaši pasažieri sa budete cítiť príjemne. Lebo v novom Touaregu sa luxusný dizajn kombinuje
s vynikajúcou funkčnosťou. Veľký batožinový priestor je vďaka posuvnému zadnému sedadlu so sklopným
operadlom deleným v pomere 40:20:40 enormne flexibilný. S
06 S elektrickým dovieraním bočných dverí netreba vynakladať veľkú silu pri zatváraní, pretože elektromotor
automaticky pritiahne a zavrie dvere, keď sa privrú. Je to ideálne napríklad na tesnom parkovacom mieste,
kde nemôžete nabrať švih na bezpečné zatvorenie dverí. DV
(bez obr.) Elektrický kryt batožinového priestoru* sa otvára a zatvára automaticky a chráni pred zvedavými
pohľadmi a slnečným žiarením. DV
* Iba v kombinácii s elektricky ovládanými dverami batožinového priestoru.

03

sériová výbava Touareg

06

S

doplnková výbava

DV
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02 Systém proaktívnej ochrany posádky (ako súčasť „Driver Assist“ paketu)
môže zasiahnuť v kritickej situácii.¹⁾ Na jej rozoznanie využíva informácie rozličných
systémov vozidla, asistenčných systémov a ich senzorov. Keď identifikuje nebezpečnú situáciu, dôjde k aktivácii rozličných bezpečnostných opatrení: napne bezpečnostné pásy, uzamkne dvere a zatvorí okná, ako aj panoramatické strešné
okno.¹⁾ Pri hroziacom náraze iného vozidla zozadu začnú zadné výstražné svetlá
blikať zvýšenou frekvenciou.¹⁾ DV

Asistenčné systémy
Nový Touareg s inovatívnymi technológiami a asistenčnými systémami je premium nielen
v oblasti dizajnu. Množstvo inteligentných asistenčných systémov vám pomáha pri zvládaní
neočakávaných situácií v premávke. Vďaka podpore videnia v noci dokonca aj v tme.

02

03 Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou reguláciou rýchlosti vám pomáha
udržiavať nastavenú najvyššiu rýchlosť²⁾ a minimálny nastavený odstup od vozidla
idúceho vpredu.¹⁾ Prediktívna regulácia rýchlosti rozširuje túto funkciu o rýchlostnú
a zákrutovú asistenciu. Keď systém prevezme oficiálne obmedzenú rýchlosť, môže
pomôcť zabrániť prekročeniu povolenej rýchlosti.¹⁾ Okrem toho systém na základe
dát trasy vypočítava ideálnu rýchlosť na prejazd zákrut.¹⁾ Tým sa zvyšuje jazdný
komfort a znižuje spotreba paliva. S
04 „Intersection Assist“ asistent jazdy cez križovatku (ako súčasť „Driver Assist“
paketu) využíva radarové senzory v prednej časti vozidla. Monitorujú oblasť
pred vozidlom a pri rýchlosti jazdy do 30 km/h upozorňujú opticky a akusticky na
rozoznané vozidlá v priečnom smere.¹⁾ Ak sa priblíži iné vozidlo vo vašom zornom
poli a váš Touareg sa pohybuje dopredu rýchlosťou do 10 km/h, systém ho automaticky zabrzdí, aby zabránil kolízii.¹⁾ Tým vás križovatkový asistent podporuje pri
výjazde na cestu z neprehľadných výjazdov alebo pri vjazde do neprehľadných
križovatiek. DV
1) V rámci hraníc systému.
2) Do rýchlosti 210 km/h.

03

01 Podpora videnia v noci využíva infračervenú kameru s dosahom cca 300 m,
ktorá reaguje na teplo vyžarované telami živých bytostí.¹⁾ Na displeji v združenom
prístroji alebo voliteľnom digitálnom prístroji Digital Cockpit vidíte zodpovedajúci
tepelný obraz. Ak je situácia kritická, systém vás upozorní výstrahou.¹⁾ Týmto spôsobom získavate dodatočný zdroj informácií, ktorý vám umožňuje spoľahlivejšie
rozoznať človeka alebo zviera pri ceste – najmä keď je výhľad zhoršený pre hmlu
alebo dážď. To vám pomáha skôr reagovať na nebezpečenstvo. DV
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06

05

07

05 Buďte pripravení na kritické situácie – s asistenčným systémom „Emergency Assist“ (ako súčasť
„Driver Assist“ paketu), ktorý pri zdravotnom kolapse
môže prevziať časť riadenia vozidla.* Stáva sa aktívnym,
keď zaregistruje, že vodič prestal ovládať vozidlo.
Ak napriek výstrahe nezistí nijakú reakciu, pokúsi sa
reaktivovať vodiča, ako aj upozorniť spolujazdcov a
ostatných účastníkov premávky. Ak vodič neprevezme
riadenie, systém pomocou asistenta pre zmenu jazdného pruhu „Side Assist“ zavedie vozidlo do pravého
jazdného pruhu a kontrolovane ho zastaví.* DV

06 Väčší komfort, dokonca aj v dopravnej zápche. Asistent pre jazdu v dopravnej
zápche (ako súčasť „Driver Assist“ paketu) umožní komfortné sledovanie vozidla
idúceho vpredu v dopravnej zápche a pomáha predchádzať nehodám.*
Systém udržiava vozidlo v jazdnom pruhu a automaticky ovláda akcelerátor a
brzdu.* DV
07 Systém monitorovania premávky pred vozidlom „Front Assist“ s funkciou
núdzového brzdenia „City Brake“ s rozpoznávaním chodcov „Pedestrian Recognition“ pomáha znížiť následky nehody alebo – v ideálnom prípade – jej dokáže
zabrániť.* Rozoznáva chodcov a iné prekážky na ceste a včas upozorní vodiča.
Ak vodič na upozornenie nereaguje, systém vozidlo automaticky zabrzdí.* S

08 Je jedno, či nákladný alebo obytný príves – s ťažným zariadením môže nový
Touareg ťahať brzdený príves do hmotnosti 3,5 tony. Pri manévrovaní pomáha
asistenčný systém pre príves „Trailer Assist“. Stačí vám iba nastaviť želaný smer
jazdy a asistenčný systém súpravu pri cúvaní automaticky zavedie na želané
miesto*. Vy musíte iba ovládať akcelerátor, brzdu a pozorovať okolie. Spolu s
ďalšími asistenčnými systémami ako parkovací asistent „Park Assist“ alebo cúvacia
kamera „Rear View“ je parkovanie a manévrovanie hračkou. DV
* V rámci hraníc systému.
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09 Parkovací asistent „Park Assist“ dokáže
rozoznať vhodné priečne a pozdĺžne parkovacie
miesta a automatickým ovládaním riadenia zaparkovať vozidlo.¹⁾ Z pozdĺžneho parkovacieho miesta
systém dokáže vozidlo aj opäť vyparkovať. Vy
musíte ovládať iba akcelerátor a brzdu a pozorovať
okolie. DV
10 Asistenčný systém zachovania jazdného
pruhu „Lane Assist“ dokáže pri rýchlosti od
65 km/h rozoznať, či má vozidlo tendenciu neúmyselne opustiť jazdný pruh.¹⁾ Korekciou riadením
podporuje vodiča v udržiavaní vozidla v jazdnom
pruhu.¹⁾ S
(bez obr.) Priestorový kamerový systém „Area
View“ prostredníctvom štyroch kamier poskytuje
množstvo pohľadov, ktoré vám uľahčujú manévrovanie. Napríklad môžete zobraziť celé okolie vozidla
z vtáčej perspektívy. Alebo sa na displeji rádia môžete
pozrieť „za roh“: kamery na najvzdialenejšom prednom a zadnom bode vozidla umožňujú pri zakrytom
výhľade vodiča nahliadnuť na cestu.¹⁾, ²⁾ DV

09

1) V rámci hraníc systému.
2) Bude dostupné neskôr. Informácie vám poskytne váš
partner Volkswagen.
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03 Svoj bicykel môžete bezpečne a stabilne prepravovať na streche vášho nového Touarega v strešnom
držiaku. Držiak rámu a kolesová koľajnica sú koncipované tak, že automaticky držia bicykel v správnej polohe.
Inovatívny otočný gombík s obmedzovačom krútiaceho momentu zabezpečuje pohodlné upevnenie rámu
bicykla. Pre rovnomerné rozloženie tlaku a na ochranu rámu bicykla má držiak rámu veľké, mäkké čalúnenie.
Držiak na bicykle úspešne absolvoval náročný test City-Crash Plus. DV

01

02

Príslušenstvo Volkswagen
Výrazný dizajn, nespočetné inovácie a exkluzívny zážitok offroad poskytuje nový Touareg už
v sériovej výbave. Všetci, ktorí chcú viac, si môžu originálnym príslušenstvom Volkswagen
doplniť svoj nový Touareg podľa individuálnych potrieb. Našu kompletnú ponuku nájdete
v prospekte „Príslušenstvo Volkswagen“ u vášho partnera Volkswagen. Viac informácií

01 Novému Touaregu môžete dodať výrazne energickejší vzhľad perfektne navzájom zladeným príslušenstvom.
Na bokoch zvýrazňujú vzhľad offroad stúpadlá a popri tom uľahčujú nastupovanie a nakladanie na strechu.
Stúpadlá s protišmykovým povrchom sú vyrobené zo strieborno eloxovaného hliníka a majú čierne plastové
zakončenia. DV
02 Nosič na bicykle Premium je určený špeciálne na prepravu dvoch bicyklov alebo elektrobicyklov a dá sa
ľahko upevniť na ťažné zariadenie vďaka inovatívnemu upevňovaciemu systému. Vyklopením držadla na prenášanie sa nosič automaticky zafixuje na guľovej hlave ťažného zariadenia a dá sa ľahko upevniť. Odnímateľné
uzamykateľné rozpery uľahčujú manipuláciu. Nožným pedálom sa dá nosič sklopiť až o 90 stupňov, takže je
možný prístup do batožinového priestoru aj s nasadenými bicyklami. Keď sa nosič nepoužíva, dá sa kompletne
poskladať a úsporne uložiť v batožinovom priestore. Originálny držiak evidenčnej tabuľky s nápisom
„Volkswagen“ dopĺňa vybavenie nosiča. Na želanie sa dodáva prepravný vak na ochranu nosiča a nájazdová
koľajnica na pohodlnejšie nakladanie ťažkých bicyklov. DV

nájdete na www.volkswagen.com.
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04 Stabilný strešný box z kvalitného plastu vo
vysoko lesklej čiernej farbe je uzamykateľný a vďaka
praktickým rýchloupínačom sa dá ľahko namontovať
na nosné tyče. Zvlášť veľký uhol otvorenia umožňuje
ľahké nakladanie a vykladanie. K dispozícii s objemom
340 a 460 litrov. DV
05 Nosné tyče tvoria základ na všetky strešné
nadstavby. Tyče otestované podľa náročného testu
Volkswagen City-Crash Plus sú vyrobené z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu, na ktorý sa
dá upevniť napr. držiak surfu, bicykla, kajaku, lyží a
snowboardov alebo strešné boxy. Nosné tyče sú
kompletne predmontované a dajú sa ľahko a jednoducho upevniť na pozdĺžne lišty strešného nosiča vášho
Touarega. Tyče sú uzamykateľné, a tým bezpečne
chránené pred krádežou. Aerodynamický profil so
štruktúrovaným povrchom minimalizuje aerodynamický hluk. DV

06 Držiak na lyže a snowboardy „Komfort“ umožňuje
bezpečnú a pohodlnú prepravu až šiestich párov lyží
alebo štyroch snowboardov. Ľahký systém z eloxovaného hliníka sa dá vďaka praktickej výsuvnej funkcii
jednoducho naložiť a vyložiť. DV
07 Držiak na kajak je vyvinutý špeciálne pre kajaky
do hmotnosti 25 kg a optimálne sa prispôsobuje tvaru
člna. Štyri pohyblivé gumové podpery zabezpečujú
kajak pri preprave a silné upínacie popruhy zaručujú
dobrú fixáciu. DV

05

08

06
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sériová výbava Touareg

S

doplnková výbava

DV

10

11

08 Mäkký velúr na jednej strane a robustné, protišmykové plastové nopy na druhej strane: obojstranná rohož do batožinového priestoru má povrchovú
plochu vhodnú pre každý druh nákladu. V prípade
potreby sa dá vyklopiť integrovaná prikrývka, ktorá
chráni nakladaciu hranu pred poškriabaním pri nakladaní a vykladaní. DV

10 Praktická a robustná rohož do batožinového
priestoru chráni batožinový priestor pred znečistením
a zabraňuje šmýkaniu nákladu. Rohož má presné rozmery batožinového priestoru a dá sa ľahko umývať,
zvýšený okraj zabraňuje vytečeniu tekutín na podlahu.
Vhodná pre vozidlá s rovnou podlahou batožinového
priestoru. DV

09 S voľne polohovateľným deliacim modulom
môžete batožinový priestor svojho vozidla flexibilne
rozdeliť a náklad upevniť proti pohybu. Modul sa dá
umiestniť na ľubovoľnom mieste pozdĺž vonkajších
hrán podlahy batožinového priestoru, teleskopická
tyč fixuje náklad. DV

11 Sieť na batožinu zabezpečuje, že všetko zostane
na svojom mieste a malé predmety sa nepohybujú.
Odolná sieť sa dá upevniť na sériové oká v batožinovom priestore. DV

09
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12 17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Corvara“
vo farbe Brillantsilber upútajú svojím markantným
5-ramenným dizajnom. DV
13 S mobilnou súpravou na espresso „Volkswagen
Edition“ máte vlastnú kaviareň vždy so sebou.
V prestávke jazdy môžete kávovar pripojiť do zásuvky
12 V a vychutnať si čerstvo uvarené espresso. Súprava
obsahuje aj dve nerozbitné šálky na espresso, servítku, 25 jednorazových dávok kávy a praktické puzdro
na uskladnenie. DV

18 Na bokoch zvýrazňujú vzhľad offroad vášho
nového Touarega stúpadlá a popri tom uľahčujú
nastupovanie a nakladanie na strechu. Stúpadlá s
protišmykovým povrchom sú vyrobené zo strieborno
eloxovaného hliníka. DV

na sedadlo s praktickými sieťovými vreckami chráni
poťah sedadla a dá sa ľahko čistiť. DV
15 Individualizácia až do najmenších detailov:
štyri okrasné krytky na ventily s logom Volkswagen
optimálne chránia ventily pneumatík pred prachom,
nečistotou a vlhkosťou. Sú vhodné pre hliníkové aj
gumové/kovové ventily. DV

19 Či príves na čln, alebo obytný príves – na jazdu
s prívesom je potrebné ťažné zariadenie. Dodáva sa
ako odnímateľné alebo sklopné. Súčasťou kompletu
je elektroinštalačná súprava, ktorá zabezpečuje
zásobovanie prívesu elektrickou energiou, a tým aj
bezpečnú prevádzku. DV

16

14 Detská sedačka G2-3 ISOFIT s odnímateľným
operadlom. Deti s hmotnosťou 15 až 36 kg (vo veku
od cca 3 do 12 rokov) cestujú pohodlne a bezpečne
vďaka výškovo nastaviteľnej bočnej hlavovej opierke
a individuálne nastaviteľnej výške a sklonu detskej
sedačky. Sedačka sa upevňuje do bodov ISOFIX na
sedadle. Dieťa je v sedačke pripútané trojbodovým
bezpečnostným pásom vozidla. Informácie o
kompletnom sortimente detských sedačiek vám
poskytne váš partner Volkswagen. Ochranná podložka

13

17

14

18

16 Textilné rohožky Premium z kvalitného a odolného velúru s nápisom Touareg chránia podlahu pred
znečistením a skrášľujú interiér. Nezošmyknú sa ani
nestočia, pretože sú na podlahe fixované 2-bodovým
upevňovacím systémom. DV
17 S gumovými rohožkami nepredstavuje nečistota
a vlhkosť na podlahe vášho nového Touarega nijaký
problém. Robustné rohožky majú presný tvar, sú protišmykové a dajú sa ľahko umývať. Okrem toho sú veľmi odolné a dajú sa recyklovať na 100 percent. DV
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20 – 25 Jeden držiak, mnoho možností: inovatívna modulárna a komfortná cestovná súprava je všestranne univerzálna a prispieva k upratanému a prehľadnému
interiéru kabíny. Tvorí ju základný modul, ktorý je upevnený medzi držiakmi opierky
hlavy predného sedadla a rozličné samostatne dodávané doplnkové moduly.
K nim patrí aj prenosný vešiak na šaty, robustný hák na tašku, otočný držiak na
tablety rozličných výrobcov, držiak na akčnú kameru alebo nastaviteľný sklopný
stolík s držiakom na pohár. DV

20

22

24

21
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Dekoračné obklady
a poťahy

03

06

10

14

18

07

11

15

19

06
07
08
09
10
11
12

01

01 Dekoračné obklady z hliníka „Cortina-Silber“ S
02 Dekoračné obklady „Aluminium gebürstet 45°“ pre Elegance S
03 Dekoračné obklady z ušľachtilého dreva „Olivesche“
s otvorenými pórmi DV
04 Dekoračné obklady z hliníka „Silver Wave“ pre R-Line S
05 Dekoračné obklady z tvarovaného ušľachtilého dreva „Walnuss“
s otvorenými pórmi DV
(bez obr.) Dekoračné obklady z tvarovaného ušľachtilého dreva „Silver Birch“
Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlač nedokáže verne reprodukovať dekoračné obklady
a poťahy sedadiel. Na obrázkoch sú štandardné sedadlá s príslušnými poťahmi a eventuálne sa môžu líšiť
od vyšších verzií.
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DV

04

08

12

16

13
14
15
16
17
18
19

Látka „Graphite“ Soul VM S
Koža „Vienna“* Soul VM DV
Koža „Vienna“* Raven VV DV
Koža „Vienna“* Mistral/Grigio VD DV
Koža „Vienna“* Atacama/Raven YF DV
Koža „Vienna“* Raven VV DV
Koža „Vienna“* Soul/Kristallgrau
pre R-Line ID DV
Koža „Savona“* Soul VM DV
Koža „Savona“* Juniper/Soul YA DV
Koža „Savona“* Florence/Soul YV DV
Koža „Savona“* Mistral/Grigio VD DV
Koža „Savona“* Atacama/Raven YF DV
Koža „Savona“* Raven VV DV
Koža „Savona“* Soul/Kristallgrau
pre R-Line ID DV

* Stredné a vnútorné bočné časti sedadiel v koži
„Vienna“, príp. „Savona“.

DV
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05

09

13
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Laky

01

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

Čierna štandardný lak A1A1 S
Biela Pure štandardný lak* 0Q0Q DV
Hnedá Tamarind metalizovaný lak* 3V3V DV
Sivá Silizium metalizovaný lak* 3M3M DV
Červená Malbec metalizovaný lak X4X4 DV
Strieborná Antimon metalizovaný lak* L5L5 DV
Modrá Reef metalizovaný lak 0A0A DV
Zelená Juniper metalizovaný lak 6H6H DV
Zlatá Sand metalizovaný lak 4T4T DV
Modrá Aquamarin metalizovaný lak 8H8H DV
Čierna Deep lak s perleťovým efektom* 2T2T DV
Modrá Moonlight lak s perleťovým efektom* C7C7
Biela Oryx lak s perleťovým efektom* 0R0R DV

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

DV

* K dispozícii aj pre Touareg R-Line.
Informácie vám poskytne váš partner Volkswagen.
Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné.
Tlač nedokáže verne reprodukovať farby lakov.
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Kolesá

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

18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Cascade“ S
18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Cordova“ DV
18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Concordia“ DV
19-palcový disk z ľahkej zliatiny „Osorno“ DV
19-palcový disk z ľahkej zliatiny „Esperance“ DV
19-palcový disk z ľahkej zliatiny „Sebring“, Volkswagen R* DV
19-palcový disk z ľahkej zliatiny „Tirano“ DV
20-palcový disk z ľahkej zliatiny „Montero“ DV
20-palcový disk z ľahkej zliatiny „Braga“, Volkswagen R* DV
20-palcový disk z ľahkej zliatiny „Braga“, Volkswagen R* DV
20-palcový disk z ľahkej zliatiny „Nevada“, Volkswagen R* DV
21-palcový disk z ľahkej zliatiny „Suzuka“, Volkswagen R* DV
21-palcový disk z ľahkej zliatiny „Suzuka“, Volkswagen R* DV

05

08

01

03

06

09

02

04

07

10

11

12

* Ponuka Volkswagen R GmbH. Ďalšie informácie získate na www.volkswagen.com.
Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlač nedokáže verne reprodukovať kolesá.
Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami.
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Jednoduchá cesta
k vášmu želanému vozidlu.
S online konfigurátorom sa sami stávate automobilovým dizajnérom.
Niekoľkými krokmi si môžete z Volkswagenu vytvoriť auto svojich snov – na vlastnom PC,
tablete alebo smartfóne.

Tak urobíte z nového Touarega svoj nový Touareg.
Vyberte si model, ktorý sa k vám najlepšie hodí, a zvoľte
si rozličné verzie výbavy, farby, kolesá a ďalšie prvky –
celkom jednoducho online na www.volkswagen.com.

Nový Touareg – Konfigurátor
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Autostadt vo Wolfsburgu – cesta svetom mobility.
V Autostadte sa prevzatie vášho nového vozidla stane
nezabudnuteľným zážitkom. Na vašej ceste svetom
mobility sa zoznámite s rozličnými značkami koncernu
Volkswagen. V expozícii ZeitHaus budete kráčať po
stopách automobilových míľnikov vyše 60 značiek,
na výstave AUTOWERK zažijete automobilovú výrobu
Volkswagen a na výstave LEVEL GREEN sa dozviete
novinky z oblasti ochrany životného prostredia alebo
môžete sledovať, ako si vaši najmenší robia svoj detský
vodičský preukaz.
Svoju vodičskú zručnosť si môžete vyskúšať na dvoch
terénnych parkúroch alebo si môžete dopriať trocha
luxusu a nechať sa rozmaznávať službami 5-hviezdičkového Superior hotela The Ritz-Carlton. Mimochodom,
Sven Elverfeld, šéfkuchár reštaurácie AQUA, bol
gastronomickým bedekrom Guide Michelin po desiaty
raz za sebou ocenený troma hviezdami.
Keď dôjde k okamihu odovzdania vozidla, váš osobný
poradca predaja vám odovzdá kľúče a vysvetlí vám všetky
dôležité detaily, kým sa vydáte na cestu domov. Vyčerpávajúce informácie dostanete na nemeckom telefónnom čísle 0800 – 288 67 82 38, na www.autostadt.com
a prostredníctvom aplikácií Autostadt pre iPhone a
smartfóny s operačným systémom Android.

Objavte automobilový
svet Volkswagen.

Sklenená manufaktúra v Drážďanoch – Center
of Future Mobility. V sklenenej manufaktúre môžete
zažiť témy mobility budúcnosti a oboznámiť sa s nimi.
Ak sa rozhodnete pre prevzatie vozidla vo výrobnom
závode, očakáva vás napínavý a interaktívny svet
zážitkov, ktorý ukazuje, aká je elektromobilita už dnes
spôsobilá na každodenné používanie, a ktorý dáva
odpovede na otázky mobility budúcnosti. Prehliadka
so sprievodcom po sklenenej manufaktúre vás vedie
bezprostredne okolo výrobnej linky. Po slávnostne
inscenovanom prevzatí vozidla vám osobný poradca
predaja poskytne všetky informácie o vašom novom
automobile a oboznámi vás s jeho ovládacími prvkami

a funkciami. O kulinárske blaho počas pobytu sa postará reštaurácia e-VITRUM. Šéfkuchár Mario Pattis tu
kreuje iba niekoľko metrov od výrobnej linky čerstvé
sezónne jedlá z prevažne lokálnych produktov. Podľa
záujmu a časovej dostupnosti ponúkame päť programov pri odovzdaní vozidla s rozličným rozsahom.

Bezplatnú pomoc 24 hodín denne vám poskytneme
na tel. číslach: 0800 115 184, +421 2 49 20 59 53

Môžete si napríklad zvoliť skúšobnú jazdu s niektorým
naším elektrickým modelom. Ak vám to čas dovoľuje,
odporúčame vám prevzatie vozidla v sklenenej manufaktúre spojiť s návštevou mesta Drážďany a jeho
malebného okolia. Ďalšie podrobnosti o prevzatí
vozidla a súvisiacom programe sa dozviete na
www.glaesernemanufaktur.de alebo na nemeckom
telefónnom čísle 0351 – 420 44 44. Samozrejme,
všetky potrebné informácie vám poskytne aj váš partner Volkswagen.
Volkswagen Driving Experience. V kritických jazdných
situáciách správne reagovať, aby ste suverénne a bezpečne došli do cieľa: Tréning bezpečnej jazdy vám pomáha byť pripraveným na nebezpečnú situáciu. Radi
vám pošleme detailné informácie o našej aktuálnej
ponuke. Tešíme sa na váš telefonát na nemeckom telefónnom čísle 0800 – 893 83 68 alebo nás navštívte
na www.volkswagen-driving-experience.de.
Predĺžená záruka. Volkswagen vám nad rámec zákonnej dvojročnej záruky na všetky nové automobily
umožňuje predĺžiť si záruku celkovo maximálne až na
päť rokov. Informácie o predĺžení záruky pri kúpe nového
automobilu vám poskytne váš partner Volkswagen.
Garancia mobility LongLife. Asistenčná služba, náhradné
vozidlo alebo ubytovanie v hoteli a ďalšie služby.
Keď so svojím Volkswagenom absolvujete pravidelne
predpísané servisné úkony v autorizovanom servise,
vzťahuje sa na vaše vozidlo v rámci celej Európy garancia
mobility LongLife. Platí od prevzatia vozidla po prvý
predpísaný servisný úkon v autorizovanom servise a predlžuje sa automaticky od prehliadky po ďalšiu prehliadku.
Nový Touareg – Služby
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Apple je ochranná známka Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších štátoch. Kód z poukážky
platí iba pre individuálne členstvo; 3 bezplatné mesiace pri existujúcom členstve; nedá sa
kombinovať s ďalšími ponukami a akciami; po uplynutí bezplatnej fázy sa členstvo predlžuje
automaticky. Kód platí 12 mesiacov. Tento kód z poukážky nie je určený na ďalší predaj, nemá
hodnotu vyjadrenú v peniazoch a pri strate alebo krádeži sa nenahrádza. Platí iba pre
AppleMusic v Nemecku. Potrebné je konto iTunes.
Platia podmienky Apple Media Services; podmienky platné pre vašu krajinu nájdete na
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes. Musíte mať vek najmenej 13 rokov
a bydlisko musí byť v krajine shopu prístupu, cez ktorý kód uplatňujete. Potrebné sú kompatibilné produkty a služby. Apple Music je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Apple nie
je účastníkom alebo sponzorom tejto reklamnej akcie.
Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za príplatok.
Všetky údaje zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého trhu. O možných odchýlkach
špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. BlueMotion®, DSG® a TSI® sú registrované obchodné značky Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie
v tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie je
registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG.
Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky
Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek
môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen a na
www.vw.sk.

Váš partner Volkswagen

