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03

Odpověď na
každou výzvu.

Touareg.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazeny prvky výbavy za příplatek.

Touareg – Obsah
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05

Pravděpodobnost, že 
se Země vychýlí ze své 
oběžné dráhy, je přibližně
0,000000014 procenta.

Takže to není vyloučené.

Touareg – Podvozek
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 
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03   Příčný sklon: 35 stupňů. Touareg zůstane na 
všech kolech a i při jízdě napříč svahem dokazuje 
svou ideální trakci.

04   Brodivá hloubka: až 580 mm. Vždy alespoň
několik centimetrů vody pod kýlem – s vozem
Touareg těch centimetrů může být i o dost více.¹⁾ 

05   Vrcholový úhel: až 27 stupňů. Světlá výška je
u vozu Touareg téměř neomezená.¹⁾

06   Nájezdový úhel: 30 stupňů. Není žádný důvod
ke kontaktu s terénem. Překonávání náspů, břehů
a terénních vrcholů je ve voze Touareg skutečnou
zábavou.¹⁾ 

07   Stoupavost: až 45 stupňů. Příkrá stoupání 
nepředstavují pro Touareg žádnou překážku, ale 
naopak, jsou vítanou příležitostí demonstrovat 100% 
stoupavost.¹⁾ 

08   Nezáleží na tom, co na Vás čeká. Díky zařazené 
rozdělovací převodovce s redukcí a uzávěrkám dife-
renciálu lze Touareg při jízdě v terénu optimálně 
přizpůsobit každé jízdní situaci. U modelu V6 TDI 
193 kW²⁾ 4MOTION „Terrain Tech“ můžete pomocí 
otočného spínače na středové konzole volit jedno 
z pěti možných nastavení: 1. „Onroad“ pro zpevněné 
cesty; 2. „Offroad“ pro jízdy v lehkém terénu; 3. „Low“ 
pro podporu jízdy v terénu – při kterém dochází 
k řazení převodových stupňů při vyšších otáčkách; 
4. zamknutí uzávěrky mezinápravového diferenciálu 
pro ještě lepší optimalizaci rozdělení hnací síly mezi 
přední a zadní nápravu; a 5. zamknutí další uzávěrky 
diferenciálu zadní nápravy s cílem zamezit protáčení 
zadních kol na povrchu se sypkým materiálem. SO

Touareg – Podvozek

1)  Hodnoty brodivé hloubky, vrcholového úhlu, nájezdového úhlu 
a stoupavosti se mění v závislosti na typu motoru a výbavě.

2)  Spotřeba paliva (l/100 km): město – 7,9; mimo město – 6,3; 
kombinovaný provoz – 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný 
provoz – 180; energetická třída: B. 
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Zvládne 100% stoupání
i 580 milimetrů hlubokou vodu.

A vše, co bude následovat.

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

01   Vzduchové pérování zajišťuje jízdní komfort na 
té nejvyšší úrovni. Ať zvolíte nastavení „COMFORT“, 
„NORMAL“, nebo „SPORT“ – ve voze Touareg se sami 
rozhodnete, jakou podobu bude Váš zážitek z jízdy 
mít. Světlá výška automobilu přitom může být zvět-
šena až na 300 milimetrů. A pro zajištění pohodlného 
nakládání a vykládání zavazadel může být záď vozu 
oproti standardní výšce snížena až o 50 milimetrů. SO

02   Zobrazení „Offroad“ navigačního systému 
„RNS 850“ Vám prostřednictvím barevného TFT 
displeje s vysokým rozlišením ukáže cestu, i když 
se právě nacházíte v neznámém terénu. Kompas 
a ukazatel výšky zajistí bezpečnou orientaci i na 
samém konci světa. Ukazatel úhlu natočení před-
ních kol je dobrým pomocníkem na sypkém nebo 
blátivém povrchu. SO

Touareg je připraven na každou výzvu i na spoustu 

dalších věcí. Najde si cestu i tam, kde žádná nevede, 

a pokračuje tam, kde už to jiní museli vzdát. Umož-

ňuje to například stálý pohon všech kol 4MOTION, 

který rozděluje podle aktuální potřeby sílu motoru 

na všechna čtyři kola. Téměř na každém povrchu je 

tak zajištěn optimální pohon i trakce.
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09Touareg – Exteriér
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Pravděpodobnost, že se 
vrátí dinosauři, je přibližně 
0,0000015 procenta.

Takže to není nemožné.
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11Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Touareg – Exteriér
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Nadšení již při prvním kontaktu.

Design.

Moderní tvary. Design čelní partie vozu s unikátní 

mřížkou chladiče vytváří jedinečný dojem. Integro-

vané bi-xenonové světlomety, které jsou součástí 

systému „Active Lighting System“, jsou pokračo-

váním přesně vedených linií mřížky chladiče a umoc-

ňují charakteristické tvary čelní partie vozu. Zostřené 

tornádové linie dveří zavazadlového prostoru spo-

lečně s nárazníkem se zadními mlhovými světly tvo-

řenými LED diodami dodávají vozu ještě atletičtější 

kontury, než tomu bylo u předchozího modelu.

Díky systému „Active Lighting System“ je Touareg 
připraven dokonce i na věci, které jsou skryté ve tmě. 
„Active Lighting System“ zahrnuje kromě bi-xenono-
vých světlometů s LED světly pro denní svícení také 
systém „Dynamic Light Assist“ a dynamické osvětlení 
zatáček. Potkávací i dálková světla se tak optimálně

přizpůsobují aktuální jízdní situaci a natáčejí se syn-
chronně s pohyby volantu. LED světla pro denní 
svícení pak podtrhují charakteristickou tvář vozu 
Touareg. Zadní světla tvořená LED diodami, která jsou 
součástí výbavy na přání, prezentují ve dne i v noci 
kvalitu a nezaměnitelnou grafiku automobilu. SO
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Pravděpodobnost, že nás zasáhne
meteorit, je přibližně 0,2 procenta.

Takže to není nereálné.

Touareg – Interiér
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 
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15Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

04   Klimatizace „Climatronic“ s regulací teploty ve 
dvou zónách přizpůsobí teplotu, množství i rozdělení 
vzduchu přiváděného do interiéru potřebám řidiče 
i spolujezdce. S

05   Obě poloviny dvoudílné střední loketní opěrky 
potažené kůží mohou být nezávisle na sobě plynule 
posunuty a vyklopeny jak na straně řidiče, tak na 
straně spolujezdce. SO

06   Sedák i opěradlo lavice zadního sedadla jsou 
dělené v poměru 1 : 2. Obě jeho části lze sklopit 
a posunout. Variabilně tak můžete zvětšit velikost 
zavazadlového prostoru až na 1642 litrů. S

07   Paket pro uspořádání zavazadlového prostoru, 
který zahrnuje teleskopickou tyč, posuvná úchytná 
oka a napínací pás, optimálně zajistí Vaše zavazadla 
proti pohybu. SO

08   Kryt zavazadlového prostoru s možností auto-
matického otevírání chrání před zvědavými pohledy 
okolí i před dopadajícími slunečními paprsky. S

09   Ovládací prvky v zavazadlovém prostoru umož-
ňují elektrické odemknutí opěradla zadního sedadla, 
vyklopení tažného zařízení a také nastavení nižší 
výšky zádě vozu. SO

10   Audiosystém „DYNAUDIO Confidence“ je záru-
kou sytého zvuku. Je vybaven dvanáctikanálovým 
digitálním zesilovačem s celkovým výkonem 
620 wattů, kterému je speciálně přizpůsobeno dva-
náct reproduktorů s malou vlastní rezonancí. SO

11   Modulární řešení lavice zadního sedadla umož-
ňuje nastavení sklonu opěradla ve třech polohách. 
Posunutím lavice zadního sedadla dopředu se objem 
zavazadlového prostoru zvětší až na 679 litrů. S

Touareg – Interiér

1) Na obrázku jsou vyobrazeny volitelné ovládací prvky řazení.
2)  Využívání mobilních služeb online Car-Net je možné pouze v kombi-

naci s navigačním systémem „RNS 850“, který je součástí výbavy na 
přání v kombinaci s rozhraním pro mobilní telefon „Business“. Navíc
je potřebný také chytrý mobilní telefon s protokolem bluetooth, 
který podporuje Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo alternativně 
SIM karta, jež podporuje jak telefonní služby, tak i datové přenosy. 
Mobilní služby online Car-Net jsou přístupné pouze prostřednictvím 
stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem 
a pouze v rámci pokrytí mobilní sítí. 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 proto 
důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s pau-
šální sazbou za datové přenosy. Dostupnost služeb Car-Net se může 
v jednotlivých zemích v jednotlivých detailech lišit. Uvedené služby 
se uzavírají nejméně na dobu 36 měsíců. Bližší informace o mobilních 
službách online získáte na adrese www.volkswagen-carnet.com/cz/cs 
nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobil-
ních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
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Interiér
Bez ohledu na to, jak náročné výzvy na Vás čekají venku, uvnitř je vše 

zcela snadné. Všechny důležité prvky a spínače ve voze Touareg lze 

ovládat naprosto intuitivně a díky nově zpracovaným chromovým 

aplikacím navíc přispívají k decentní eleganci jeho interiéru.

01   Díky multifunkčnímu volantu v kůži¹⁾ máte nejen 
vše jistě pod kontrolou, ale také na dosah. Ovláda-
cími prvky na volantu můžete totiž ovládat rádio 
nebo svůj mobilní telefon. Na přání může být multi-
funkční volant v kůži doplněn také dřevěným věncem 
v dekoru z ušlechtilého dřeva „Nussbaum-Wurzel“, 
který, kromě toho, že je pohlazením pro Vaše dlaně, 
dodává interiéru nádech exkluzivity. S

02   Navigační systém „RNS 850“ s velkým barevným 
dotykovým displejem, 3D zobrazením, příjmem digi-
tálního signálu DAB+, 60GB pevným diskem, dvěma 
sloty na SDHC karty a integrovaným CD a DVD pře-
hrávačem se postará o to, aby nuda neměla ve voze 
místo ani při cestování na dlouhé vzdálenosti. SO

03   Systém Car-Net Guide & Inform²⁾ Vám vždy zajistí 
ty nejaktuálnější dopravní informace přímo z inter-
netu a umožňuje tak dynamické přizpůsobení trasy 
Vaší jízdy. Fotorealistické zobrazení s Google Earth™ 
přitom usnadňuje orientaci. Navíc díky zobrazení 
Google Street View™ je možné z perspektivy řidiče 
vyvolat na displeji obraz okolí v panoramatickém 
pohledu v úhlu 360°. A Vaše nová oblíbená místa 
pohodlně objevíte díky službě „Vyhledávání zvlášt-
ních cílů online“. SO
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17

Pravděpodobnost,
že Zemi dobudou cizí
formy života, je přibližně
0,00000003 procenta.

Koneckonců, je to tedy možné.

Touareg – Asistenční systémy a komfort
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 
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19Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

zelo k oslňování řidičů protijedoucích vozidel. Opti-
mální osvětlení vozovky zajistí lepší přehled o situaci 
v silničním provozu.* SO

03   Multikolizní brzda po nárazu automaticky zpo-
maluje automobil a brání tak možným následným 
kolizím, nebo alespoň zmírní jejich případné 
následky.* S

04   Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu 
„Lane Assist“ po aktivaci a při rychlosti nad 65 km/h 
sleduje prostřednictvím kamery, zda Váš vůz neúmy-
slně neopouští vyznačený jízdní pruh. Systém Vás na 

odchylku od správné jízdní dráhy upozorní vibracemi 
volantu.* SO

(Bez vyobrazení.)   Asistent pro změnu jízdního pruhu 
„Side Assist“ navíc v případě, že je aktivní, sleduje 
od rychlosti 30 km/h provoz za Vaším vozem. Pokud 
se během změny jízdního pruhu objeví ve Vašem tzv. 
„mrtvém úhlu“ nějaké vozidlo, systém Vás na tuto 
skutečnost upozorní signalizací ve vnějším zpětném 
zrcátku.* SO

01   Automatická regulace odstupu ACC přizpůsobí 
Vaši rychlost rychlosti vozidla jedoucího před Vámi 
a udržuje od něj přednastavenou vzdálenost. Systém 
kontroly okolí „Front Assist“ s funkcí „City“ nouzové-
ho brzdění varuje v případě příliš rychlého přiblížení 
k vozidlu jedoucímu vpředu a v případě nebezpečí 
zvýší tlak v brzdovém systému. Může tak zmírnit 
následky potenciální srážky, a v ideálním případě 
může kolizi dokonce zcela zabránit.* SO

02   Dynamická regulace dálkových světel „Dynamic 
Light Assist“ umožňuje při rychlosti nad 60 km/h jet 
s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž by dochá-

Touareg – Asistenční systémy

* V rámci možností daných systémem.

1622_Touareg_K15.indd   19 26.05.16   09:43

Asistenční 
systémy
Aby žádná výzva nebyla pro Touareg nepřekonatelná, 

je vůz vybaven velkým počtem inovativních asisten-

čních systémů, které se postarají o to, abyste byli 

odpovídajícím způsobem připraveni téměř na každou 

situaci. 
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21Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

01   Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách 
informuje v rámci možností daných systémem 
o tlaku vzduchu v každém kole a v případě, že tlak 
poklesne pod danou mez, varuje řidiče. S

02   Komfortní funkce „Easy Open“ zajišťuje bezdoty-
kové otevírání dveří zavazadlového prostoru. K akti-
vaci příslušných senzorů postačí pouze krátký pohyb 
nohou u zádi vozu. Ověření přístupu se uskutečňuje 
pomocí klíče zamykacího a startovacího systému, 
bez přímého použití klíčku „Keyless Access“. SO

03   Prostorový kamerový systém „Area View“ snímá 
v rámci možností systému a zorného pole kamer 
obraz v úhlu 360° v okolí automobilu a přenáší jej 
do kabiny vozu. Řidič je tak optimálně informován 
o dopravní situaci v okolí automobilu. SO

04   Jedním z módů prostorového kamerového sys-
tému „Area View“ je pohled na tažné zařízení, který 
zobrazuje prostor bezprostředně za vozem a usnad-
ňuje tak připojování přívěsu. SO

05   Kontrola odstupu při parkování Vás varuje v pří-
padě, že se při parkovacím manévru snižuje odstup 
od překážky vpředu nebo vzadu. SO

06   Zpětná kamera se nachází na zádi vozu. Díky ní 
můžete v rámci možností daných systémem a v pro-
storu snímaném jejím objektivem rozpoznat překážky, 
které se nacházejí před objektivem kamery. SO

Touareg – Komfort
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Komfort
I když Touareg rozhodně není všedním automobilem, 

je tím nejlepším způsobem připravený pro každodenní 

využití. Množství nenápadných, přitom však užiteč-

ných detailů se postará o to, aby každá jízda byla 

ještě pohodlnější.
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Pravděpodobnost, že se
uprostřed Evropy vytvoří
nový Grand Canyon, je
téměř 0,000003 procenta. 

Není to tedy vyloučené.

Touareg – Bezpečnost
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 
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25Touareg – Bezpečnost
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Bezpečnost
Připravený na každou výzvu – to je jistota, která je 

u vozu Touareg dána jeho inteligentní konstrukcí 

a vynikající tuhostí karoserie. A v případě nehody – 

i když její pravděpodobnost je velmi nízká – platí, 

že jste chráněni tím nejlepším možným způsobem.

01   Karoserie vozu Touareg zajišťuje kromě efektivity, 
dynamických vlastností a komfortu také vynikající 
bezpečnost. Důvodem je využití ocelí, které díky spe-
ciální technologii tváření získávají vysokou pevnost 
a také mnoho inovativních řešení, jejichž cílem je 
snížení hmotnosti.

02   Chráněni ze všech stran: Systém airbagů v rámci 
sériové výbavy zahrnuje kromě čelních airbagů pro 
řidiče a spolujezdce – u spolujezdce s možností deak-
tivace – také boční a hlavové airbagy. Na přání je 
možné systém doplnit bočními airbagy pro místa 
vzadu a kolenním airbagem řidiče.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 
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27Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Motory
Ať už na Vás čeká cokoli, výkonné motory vozu Touareg mají pro každou výzvu to správné 

řešení. Tři různé pohonné jednotky se vyznačují nejen enormním výkonem, ale také 

výjimečně efektivním a úsporným systémem řízení spotřeby energie.

Naftové motory 150 kW (204 k)
V6 TDI (SCR)²⁾
BlueMotion Technology
4MOTION

193 kW (262 k)
V6 TDI (SCR)²⁾
BlueMotion Technology
4MOTION

193 kW (262 k)
V6 TDI (SCR)²⁾
BlueMotion Technology
4MOTION
„Terrain Tech“

Spotřeba paliva (l/100 km)³⁾
automatická převodovka 8stupňová 8stupňová 8stupňová
město/mimo město/kombinovaný provoz 7,6/6,0/6,6 7,7/6,0/6,6 7,9/6,3/6,9
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)³⁾
automatická převodovka 173 174 180
Energetická třída⁴⁾
automatická převodovka B B B

2)  Systém SCR – využívá vícestupňové ošetření výfukových plynů pomocí aditiva, které je nutné po ujetí určitého počtu kilometrů doplnit svépomocí. 
Bližší informace najdete v brožuře „Technika a ceny“.

3)  Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží 
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, 
ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Výbava a příslušenství (doplňkové díly, 
pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou 
tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu 
a mohou se lišit v závislosti na zvoleném formátu pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle směrnice 1999/94/ES, v aktuálním znění, je 
možné další informace o oficiální spotřebě paliva a oficiálních emisích CO₂ nových modelů osobních automobilů získat v příručce „Návod na

měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby nových osobních automobilů“, která je zdarma k dostání na všech prodejních místech 
v rámci celé Evropské unie.

4)  Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich užitečné hmotnosti. Automobily, které dosahují průměr-
ných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C, 
a ta, jejichž hodnoty jsou vyšší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G. 

Údaje o výkonu a spotřebě paliva předpokládají použití benzinu s oktanovým číslem 95 podle normy DIN EN 228. Při provozu je v zásadě možné 
použít bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 s maximálním podílem etanolu do 10 procent. Podrobné informace o kompatibilitě paliva E10 
najdete na www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Touareg – Think Blue. a motory
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1)  150 kW (204 k) V6 TDI BlueMotion Technology 4MOTION: spotřeba 
paliva (l/100 km): město – 7,6; mimo město – 6,0; kombinovaný 
provoz – 6,6; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – 173; 
energetická třída: B. 193 kW (262 k) V6 TDI BlueMotion Technology 
4MOTION: spotřeba paliva (l/100 km): město – 7,7; mimo město – 6,0; 
kombinovaný provoz – 6,6; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – 174; 
energetická třída: B. 193 kW (262 k) V6 TDI BlueMotion Technology 
4MOTION „Terrain Tech“: spotřeba paliva (l/100 km): město – 7,9; 
mimo město – 6,3; kombinovaný provoz – 6,9; emise CO₂ (g/km): 
kombinovaný provoz – 180; energetická třída: B.

01   Podstatou BlueMotion Technology je jedna velká 
idea, kterou je důsledná realizace celé řady inovací. 
Touareg s BlueMotion Technology¹⁾ je sériově vybaven 
paketem opatření, která výrazně zvyšují jeho efekti-
vitu tím, že snižují spotřebu paliva i emise CO₂. Paket 
zahrnuje systém nakládání s energiemi, pneumatiky 
s nízkým valivým odporem, rekuperaci energie uvol-
něné při brzdění a systém „Start Stop“. S

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Mobilita budoucnosti je otázkou odpovědnosti. My 

jsme si této odpovědnost plně vědomi, a proto je 

naším cílem ještě větší transparentnost a přísnější 

prosazování idejí udržitelného rozvoje. Tuto misi jsme 

pojmenovali „Think Blue.“. Jako výrobci automobilů 

proto implementujeme myšlenky filozofie „Think Blue.“ 

do našich modelů. Od četných efektivních technologií 

až po modely Plug-In Hybrid a modely poháněné jen 

čistě elektřinou. Více informací získáte na adrese 

www.thinkblue.cz.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Touareg – Volkswagen Exclusive

01   Luxusní v každém detailu. V interiéru na Vás čeká 
výbava v béžové kůži „Pepper“, u které je vysoce kva-
litní kůží „Nappa“ kromě potahů sedadel čalouněno 
také obložení dveří. Elegantní akcenty dodává inte-
riéru rovněž dekor z ušlechtilého dřeva „Hedvábný 
olivový lesk“, který kromě palubní desky zdobí také 
obložení dveří a středovou konzolu. SO

02   Výbava v kůži „Dark Burgundy“ nabízí stejné 
prvky jako výbava v béžové kůži „Pepper“. Součástí 
obou výbav je kůže „Nappa“ v provedení tzv. „Cool 
Leather“, která výrazně omezuje zahřívání povrchu 
sedadel. Na přání může být kůže také perforovaná – 
jako tzv. klima-sedadlo – a díky tomu její povrch 
„dýchá“. Elegantním doplňkem interiéru je pak dekor 
z ušlechtilého dřeva „Černý klavírní lak“. SO

03   Prahy Vás uvítají těmi nejušlechtilejšími 
materiály. Nástupní prahové lišty „Volkswagen 
Exclusive“ jsou součástí výbavy v kůži. Na přání 
mohou být doplněny osvětleným nápisem 
„Volkswagen Exclusive“. SO
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Volkswagen Exclusive

Všechny zde uvedené prvky výbavy jsou nabídkou společnosti Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.
* Model „Touareg Exclusive“ pro Českou republiku má odlišné provedení. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.

Splní Vaše individuální přání. Prostřednictvím mnoha ušlechtilých prvků výbavy Volkswagen Exclusive získá 

Váš Touareg exkluzivní charakter. Navíc si můžete zvolit model „Touareg Exclusive“*, u něhož jsou vybrané 

prvky výbavy již stylově sladěny. Individuální výbava Volkswagen Exclusive navíc zahrnuje další barevné 

kombinace kůže a švů, které zajistí, aby design interiéru vozu Touareg byl přesně podle Vašeho vkusu. Více 

informací získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.
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31Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

* Nedílná součást paketu R-Line „Interieur“.

Touareg – R-Line

01   Paket R-Line „Exterieur“ dodává vozu Touareg 
ještě více dynamiky. Přední a zadní R-Line nárazníky, 
devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Salvador“ 
(na obrázku jsou volitelná dvacetipalcová kola z lehké 
slitiny „Talladega“), stejně jako rozšířené prahy 
umocňují atletický charakter vozu Touareg. SO

02   Sportovní temperament a absolutní kontrola. 
Díky vyhřívanému multifunkčnímu volantu v kůži 
v designu R-Line s možností řazení převodových 
stupňů ovládacími prvky na volantu a integrovaným 
logem „R-Line“ máte vše pevně v rukou.* SO

03   Sportovní vzhled v každém detailu. Vysoce 
kvalitní nástupní prahové lišty z ušlechtilé oceli 
v prostoru dveří nesou logo „R-Line“.* SO

04   Dekory „Silver Lane“ na palubní desce, v čalou-
nění dveří a na středovém panelu jsou jedním z urču-
jících prvků sportovního stylu, který vnitřku vozu 
dodává paket R-Line „Interieur“. K jeho dalším 
prvkům patří např. plochy pedálů z ušlechtilé oceli.
SO
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R-Line
Touareg je atletem již při opuštění výrobní linky. Prostřednictvím 

paketů R-Line „Exterieur“ a R-Line „Interieur“ však můžete jeho 

sportovní projev ještě umocnit.

Všechny zde uvedené prvky výbavy jsou nabídkou společnosti Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.
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33Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Touareg – R-Line
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05   Je to patrné již při prvním pohledu. Logo 
„R-Line“ na mřížce chladiče je puncem sportovní 
výbavy vozu Touareg.* SO

06   K paketu R-Line „Interieur“ je možné navíc 
objednat také přední sportovní sedadla R-Line se 
čtrnácti nastavitelnými parametry, jež mají na opěr-
kách hlavy vyšita loga „R-Line“ a která jsou potažena 
buď kůží „Nappa“ ve dvoubarevné kombinaci šedá 
„Flint“ a titanově černá (viz obr. 04), nebo kůží 
„Nappa“ v kombinaci s alcantarou v titanově černé 
barvě (viz obr. 06). Tato sedadla nabízejí jak vynikající 
boční držení těla při sportovní jízdě, tak i vysoký 
komfort na dlouhých trasách. SO

07   Ještě atletičtější kontury: Pro posílení dynamic-
kého charakteru vozu Touareg byly ještě více zostřeny 
tornádové linie. Černě leštěný difuzor se dvěma chro-
movanými hranatými koncovkami výfuku a zadním 
spoilerem dodávají vozu jednoznačně sportovní 
vzhled. SO

* Nedílná součást paketu R-Line „Exterieur“.
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35Touareg – Originální příslušenství Volkswagen®

01   Výrazně sportovní přední kryt spodku vozu ve 
stříbrné nebo černé barvě je spolehlivou ochranou 
proti silnému znečištění. Nástupní prahová lišta 
dodává vozu optické akcenty a usnadňuje například 
montáž příčníků na střechu. Ty představují systémo-
vou základnu pro montáž všech střešních nástaveb. 
Završením celkového obrazu jsou pak kola z lehké 
slitiny „Mallory“ 9,5 J x 21 s pneumatikami 
275/40 R 21. SO

02   Držák lyží a snowboardů „Komfort“, který je 
možné vysunout do strany, umožňuje pohodlnou 
a bezpečnou přepravu až šesti párů lyží, resp. čtyř 
snowboardových prken. SO

03   Nosič jízdních kol Compact II na tažné zařízení 
umožňuje transport dvou jízdních kol. Lze jej jedno-
duše složit do kompaktního tvaru a uložit např. do 
zavazadlového prostoru. Díky nově vyvinuté funkci 
lze nainstalovaný nosič snadno sklopit pomocí páky 
ovládané nohou, a to i v případě, že na něm jsou 
upevněna jízdní kola. Na přání je k dispozici také 
provedení pro transport tří jízdních kol. SO

04   Střešní box, který se dodává v objemu 340 l nebo 
460 l, je vybaven systémem „Duolift“, který umožňuje 
otevírání boxu z obou stran, a tříbodovým centrálním 
zamykáním, jež zvyšuje ochranu proti krádeži. SO

05   Nosič jízdních kol s držákem rámu kola z chro-
mované oceli je uzamykatelný a prošel nárazovými 
zkouškami „City Crash“. Jeho montáž je velmi snadná 
a jeho hmotnost je pouhých 3,2 kg. SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 
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Originální příslušenství Volkswagen®
Bez ohledu na to, zda se jedná o kvalitu, design, nebo funkčnost – Touareg stanovuje v každém 

ohledu nová měřítka. V nabídce Originálního příslušenství Volkswagen® najdete doplňky, které 

jsou dokonale přizpůsobeny automobilu a splňují ty nejvyšší nároky. Úplnou nabídku příslušenství 

najdete u prodejců automobilů Volkswagen.*

* Další informace získáte na internetové adrese http://www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky. 
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37Touareg – Originální příslušenství Volkswagen®
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06   V dětské sedačce Volkswagen Original G2-3 
ISOFIT mohou bezpečně a pohodlně cestovat děti 
od tří do dvanácti let (od 15 do 36 kilogramů). Díky 
výškově nastavitelné opěrce hlavy, jež zajišťuje oporu 
při spaní, a individuálnímu nastavení sklonu a výšky 
ji lze variabilně přizpůsobit postavě dítěte. Úchytné 
závěsy ISOFIX zajišťují snadnou montáž sedačky ve 
voze. Potah sedadla chrání sedadlo před znečištěním 
a opotřebením dětskou sedačkou nebo jinými před-
měty. Snadno se čistí a má protiskluzový povrch. SO

07   Chcete-li nechat slunce venku, je to velmi 
snadné. Ochranné sluneční clony pro zadní boční 
okna, okna zadních dveří a okno dveří zavazadlového 
prostoru najdou své uplatnění například tehdy, 
cestují-li na zadních sedadlech děti, nebo když pře-
pravujete zvířata. Lze je použít i při otevřených 
oknech a navíc snižují zahřívání interiéru. SO

08   Černé textilní koberce „Premium“ pro přední 
i zadní místa jsou optimálně přizpůsobené rozměrům 
podlahy. Jsou vyrobené z odolného, hustě tkaného 
veluru. Přední koberce jsou opatřeny nápisem 
„Touareg“ a jsou zabezpečené proti pohybu. SO

09   Za každého počasí udrží prostor pro nohy v čistotě:
Rozměrově přesné pryžové koberce s protiskluzovým 
povrchem v černé barvě mají dlouhou životnost a na 
předních místech jsou opatřené reliéfním nápisem 
„Touareg“. Přední koberce jsou díky integrovanému 
kotvicímu systému zajištěny proti pohybu. SO

10   K tomu, abyste si udělali přestávku na kávu, se již 
nemusíte zastavovat v motorestu. Díky mobilní sadě 
Espresso-Auto-Set si totiž vezete svůj vlastní coffee 
bar stále s sebou. Při přestávce na odpočinek stačí 
přístroj připojit do 12voltové zásuvky v interiéru vozu
a vychutnat si čerstvou kávu. Sada dále zahrnuje dva 
odolné šálky na espresso, ubrousek, 25 kapslí kávy 
espresso a praktické a vkusné úložné pouzdro. SO

11   Transparentní ochranné fólie nástupních prahů 
slouží jako neviditelná ochrana jejich laku. Rozměrově 
přesné fólie se instalují zcela jednoduše. Žádné škrá-
bance tak již nemohou ohrozit tento exponovaný 
prostor, a Vy si budete moci déle užívat radost při 
nastupování. SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B.
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39Touareg – Originální příslušenství Volkswagen®

16   Dělicí mříž odděluje prostor pro cestující od 
zavazadlového prostoru. Volitelná dělicí přepážka 
se postará o ještě větší bezpečnost a pořádek. SO

17   Plastová vložka do zavazadlového prostoru je 
omyvatelná, má protiskluzový povrch a je odolná 
proti kyselinám. Má cca čtyři centimetry vysoký 
okraj a je opatřena nápisem „Touareg“. SO

18   Díky vaně do zavazadlového prostoru se třemi 
posuvnými dělicími příčkami a víkem můžete jednot-
livé předměty v zavazadlovém prostoru přehledně 
a bezpečně uložit. SO

19   Díky upevňovacímu modulu do zavazadlového 
prostoru pro variabilní podlahu můžete zavazadlový 
prostor Vašeho vozu Touareg flexibilně rozdělit 
a zajistit přepravované předměty proti nežádoucímu 
pohybu. Upevňovací modul lze libovolně umístit 
podél boků zavazadlového prostoru a zajistit tele-
skopickou tyčí. SO

20   Pěnová vložka do zavazadlového prostoru je 
velmi lehká, přesně přizpůsobená jeho tvarům a spo-
lehlivě jej chrání před znečištěním a vlhkostí. Její 
protiskluzový povrch brání pohybu zavazadel za jízdy. 
Není-li potřebná, lze ji srolovat do kompaktního tvaru 
a uložit. SO

21   Pevná síť na zavazadla je ideální pro zajištění 
malých a středně velkých předmětů, které by se za 
jízdy neměly pohybovat. Síť se upevňuje pomocí 
závěsů k sériovým úchytným okům v zavazadlovém 
prostoru. SO
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12   Stylové ramínko na šaty se rychle a jednoduše 
připevní k nosné konstrukci opěrky hlavy předního 
sedadla. Umožňuje transport Vašich košil, sak i ostat-
ních částí oděvu, které tak zůstanou nepomačkané.
SO

13   Sytý zvuk na zadních místech a současně ticho 
na předních sedadlech? Díky bluetooth sluchátkům 
pro systém Rear Seat Entertainment to již není žádný 
problém. Sluchátka lze snadno ovládat a jejich provoz 
je možný jak na akumulátory, tak také přes nabíječku 
z baterie vozu. Na přání je možné ke sluchátkům 
objednat také nabíjecí kabel pro akumulátory, které 
jsou součástí dodávky. SO

14   Systém Rear Seat Entertainment pro cestující na 
zadních sedadlech zahrnuje DVD přehrávač, dálkové 
ovládání a odnímatelný držák. SO

15   Adaptér pro iPad*. Rozhraní pro iPad je kombinací 
snadného ovládání a vysoké bezpečnosti pro cestující 
na zadních místech. Sada obsahuje odnímatelný držák 
pro systém Rear Seat Entertainment a také adaptér 
pro použití iPadu v horizontální i vertikální poloze. 
Součástí sady je také fólie displeje iPadu, která slouží 
jako dodatečná ochrana. SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

* Předpokladem je příprava sedadel pro instalaci systému 
Rear Seat Entertainment.
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26   Evidentně něco víc než jen pouhé příslušenství: 
Střešní spoiler dodává automobilu sportovní akcenty 
a přední i zadní kryt spodku vozu jej chrání před 
znečištěním. Stejně jako nástupní prahová lišta 
mohou být kryty spodku vozu v černé nebo stříbrné 
barvě. Součástí celkového obrazu jsou také kola 
z lehké slitiny „Mallory“ o rozměru 21 palců, 
9,5 J x 21, s pneumatikami 275/40 R 21. SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Touareg – Originální příslušenství Volkswagen®
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22   Deflektory se snadno udržují, jsou stabilní při 
průjezdu automyčkou a jsou vyrobeny z vysoce kvalit-
ního akrylátu. Díky optimálnímu větrání interiéru vozu 
přispívají k lepšímu klimatu, a tím i k většímu kom-
fortu jízdy. Vy si tak můžete užívat cirkulující čerstvý 
vzduch i v případě, že venku prší nebo sněží. V hor-
kých dnech pak mírně otevřená okna eliminují nepří-
jemné přehřívání interiéru. Sada zahrnuje 2 kusy. 
Dodávají se pro přední i zadní okna. SO

23   Ať už se jedná o přívěs pro přepravu lodě, kara- 
van, nebo jen o další úložný prostor – pro připojení 
přívěsu je nutné tažné zařízení. Dodává se v odníma-
telné variantě. Součástí dodávky je i elektrická sada 
se třinácti póly, která zajišťuje dodávku elektřiny pro 
přívěs a umožňuje tak jeho bezpečný provoz. SO

24   Odolné lapače nečistot chrání před zvířenými 
nečistotami, vodou a nebezpečnými odletujícími 
kamínky jak Vás, tak i ty, kteří jedou za Vámi. Dodá-
vají se pro přední i zadní kola. SO

25   Sportovní eleganci zajistí Vašemu vozu 
devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Diorit“ 
Volkswagen Original, která se dodávají ve stříbrné 
barvě „Sterling“. Díky svému robustnímu designu 
zdvojených paprsků podtrhují charakter vozu Touareg. 
Rozměr 8,5 J x 19, pneumatiky 265/50 R 19. SO
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Potahy sedadel Čalounění
stropu
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Látkové potahy „Network“, základní sedadla
titanově černá/TO „St. Tropez“ titanově černá titanově černá S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Cricket“, základní sedadla
titanově černá/TO „St. Tropez“ titanově černá titanově černá S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

béžová „Corn Silk“/JZ béžová „Corn Silk“ béžová „Corn Silk“ hnědá „Natur“/„Corn Silk“ S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Vienna“, komfortní sedadla
titanově černá/TO¹⁾ „St. Tropez“ titanově černá titanově černá S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

hnědá „Natur“/TQ¹⁾ „St. Tropez“ hnědá „Natur“ hnědá „Natur“ S S SO SO – SO SO SO SO SO SO

hnědá „Bonanza“/TA „St. Tropez“ titanově černá titanově černá S S SO SO – SO SO SO SO SO SO

béžová „Corn Silk“/JZ béžová „Corn Silk“ béžová „Corn Silk“ hnědá „Natur“/„Corn Silk“ S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Nappa“, komfortní sedadla
titanově černá/TO¹⁾ „St. Tropez“ titanově černá titanově černá S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

hnědá „Natur“/TQ¹⁾ „St. Tropez“ hnědá „Natur“ hnědá „Natur“ S S SO SO – SO SO SO SO SO SO

hnědá „Bonanza“/TA „St. Tropez“ titanově černá titanově černá S S SO SO – SO SO SO SO SO SO

béžová „Corn Silk“/JZ béžová „Corn Silk“ béžová „Corn Silk“ hnědá „Natur“/„Corn Silk“ S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

„St. Tropez“/TP „St. Tropez“ „Palladium“ tm. „Palladium“/„St. Tropez“ S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Nappa Volkswagen Exclusive“,
komfortní sedadla
„Dark Burgundy“/titanově černá/IF¹⁾ titanově černá titanově černá titanově černá S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

béžová „Pepper“/titanově černá/IG¹⁾ titanově černá titanově černá titanově černá S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Nappa/alcantara R-Line“,
sportovní sedadla²⁾
titanově černá/IN „St. Tropez“ titanově černá titanově černá S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Nappa R-Line“, sportovní sedadla²⁾
šedá „Flint“/titanově černá/OK titanově černá titanově černá titanově černá S S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Touareg – KombinaceSériová výbava S Výbava za příplatek SO Nedodává se  –
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

1) Na přání s klimatizační funkcí a perforací pro místa řidiče a spolujezdce.
2) Pouze v kombinaci s paketem R-Line „Interieur“.
3) Nedodává se v kombinaci s paketem R-Line „Exterieur“.
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Kombinace
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45Touareg – Dekory a potahy sedadelSériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B.
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Dekory a potahy sedadel

Nikdy nevíte, co se na Vás v budoucnosti chystá. Vysoce kvalitní pota-

hové látky a dekory v moderních barvách a designech proto umocňují 

vybraný styl, který bez ohledu na čas bude stále projevem ušlechtilosti.

01 Metalický dekor „Silber Metallic“ 5MA S

02 Metalický dekor „Silver Lane“ R-Line 5MU SO   Pouze v kombinaci s paketem R-Line „Interieur“.

03 Metalický dekor „Silver Net“ Volkswagen Exclusive 7TF SO

04 Dekor z ušlechtilého dřeva „Nussbaum-Wurzel“ 5TW SO

05 Dekor z ušlechtilého dřeva „Sapelli Mahagoni“ PND SO

06 Dekor z ušlechtilého dřeva „Engineered Ebony“ PNM SO

07 Dekor z ušlechtilého dřeva „Hedvábný olivový lesk“ Volkswagen Exclusive 5MT SO

08 Dekor z ušlechtilého dřeva „Černý klavírní lak“ Volkswagen Exclusive 5TL SO

09 Látkové potahy „Network“, základní sedadla, titanově černá TO S

 10 Potahy v kůži „Cricket“, základní sedadla, titanově černá TO SO

 11 Potahy v kůži „Cricket“, komfortní sedadla, béžová „Corn Silk“ JZ SO

 12 Potahy v kůži¹⁾ „Vienna“, komfortní sedadla, titanově černá TO SO

 13 Potahy v kůži „Vienna“, komfortní sedadla, béžová „Corn Silk“ JZ SO

 14 Potahy v kůži¹⁾ „Vienna“, komfortní sedadla, hnědá „Natur“ TQ SO

 15 Potahy v kůži „Vienna“, komfortní sedadla, hnědá „Bonanza“ TA SO

 16 Potahy v kůži¹⁾ „Nappa“, komfortní sedadla, titanově černá TO SO

 17 Potahy v kůži „Nappa“, komfortní sedadla, béžová „Corn Silk“ JZ SO

 18 Potahy v kůži¹⁾ „Nappa“, komfortní sedadla, hnědá „Natur“ TQ SO

 19 Potahy v kůži „Nappa“, komfortní sedadla, hnědá „Bonanza“ TA SO

20 Potahy v kůži „Nappa“, komfortní sedadla, „St. Tropez“ TP SO

21 Potahy v kůži¹⁾ „Nappa“, komfortní sedadla, Volkswagen Exclusive „Dark Burgundy“/titanově černá IF SO

22 Potahy v kůži¹⁾ „Nappa“, komfortní sedadla, Volkswagen Exclusive béžová „Pepper“/titanově černá IG SO

23 Potahy v kůži²⁾ „Nappa/alcantara R-Line“, sportovní sedadla, titanově černá IN SO  
24 Potahy v kůži²⁾ „Nappa R-Line“, sportovní sedadla, šedá „Flint“/titanově černá OK SO  

1) Na přání se dávají v perforované kůži s klimatizační funkcí pro řidiče a spolujezdce.
2) Pouze pro paket R-Line „Interieur“.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu a příjemnost čalounění a dekorů tak, jak 
vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení sedadel ukazuje základní verzi sedadla. Sedadla ve vysoce kvalitním provedení, dodávaná na přání, se mohou 
od základní verze odlišovat. Individuální výbava „Volkswagen Exclusive“ zahrnuje další barevné varianty kůže a švů. Informujte se prosím u svého 
prodejce automobilů Volkswagen.
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47Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Touareg – Laky
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Laky
Touareg má jedinečné terénní vlastnosti. Je proto 

téměř škoda vystavit pouštnímu prachu či blátu nové 

laky, jako jsou bílá „Oryx“, zlatá „Sand“, stříbrná 

„Tungsten“, modrá „Moonlight“, černá „Deep“, modrá 

„Reef“, hnědá „Black Oak“, stříbrná „Light“, šedá 

„Canyon“, bílá „Pure“ či černá.

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost 
a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

01 Bílá „Pure“, základní lak 0Q0Q S

02 Černá, základní lak A1A1 S

03 Zlatá „Sand“, metalický lak 4T4T SO

04 Stříbrná „Tungsten“, metalický lak K5K5 SO

05 Modrá „Reef“, metalický lak 0A0A SO

06 Hnědá „Black Oak“, metalický lak P0P0 SO

07 Stříbrná „Light“, metalický lak 8E8E SO

08 Šedá „Canyon“, metalický lak 9Q9Q SO

09 Černá „Deep“, lak s perleťovým efektem 2T2T SO

 10 Modrá „Moonlight“, lak s perleťovým efektem C7C7 SO

 11 Bílá „Oryx“, perleťový lak 0R0R SO
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49Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 6,6 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 173 do 180; energetická třída: B. 

Touareg – Kola
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Kola
Tak výrazná a nezaměnitelná jako Touareg sám: kola 

z lehké slitiny jsou výjimečně robustní a dodávají 

vozu při každé příležitosti dokonalý vzhled.

01 17palcová kola z lehké slitiny „Sonora“ S

02 17palcová kola z lehké slitiny „Atacama“ SO

03 18palcová kola z lehké slitiny „Yukon“, lakovaná ve stříbrné barvě „Sterling“ SO

04 18palcová kola z lehké slitiny „Karakum“, lakovaná ve stříbrné barvě „Sterling“ SO

05 18palcová kola z lehké slitiny „Arica“, lakovaná ve stříbrné barvě „Sterling“ SO

06 19palcová kola z lehké slitiny „Everest“, lakovaná ve stříbrné barvě „Sterling“ SO

07 19palcová kola z lehké slitiny „Salvador“,¹⁾ lakovaná v šedé metalíze, Volkswagen R SO

08 19palcová kola z lehké slitiny „Girona“,¹⁾ s leštěnými límci kol, Volkswagen R SO

09 19palcová kola z lehké slitiny „Diorit“,²⁾ lakovaná ve stříbrné barvě „Sterling“ SO

10 20palcová kola z lehké slitiny „Masafi“, lakovaná ve stříbrné barvě „Sterling“ SO

11 20palcová kola z lehké slitiny „Talladega“,¹⁾ lakovaná v šedé metalíze, Volkswagen R SO

12 20palcová kola z lehké slitiny „Talladega“,¹⁾ lakovaná ve stříbrné barvě „Sterling“, Volkswagen R SO

13 20palcová kola z lehké slitiny „Tarragona“,¹⁾ lakovaná v černé barvě s leštěným povrchem, Volkswagen R SO

14 21palcová kola z lehké slitiny „Mallory“,¹⁾ lakovaná ve stříbrné barvě „Sterling“, Volkswagen R SO

1)  Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.
2)  Nabídka Originálního příslušenství Volkswagen®. Více informací získáte na adrese 

http://www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky.

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
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51Touareg – Autostadt

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 souvis-
losti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN. 
Můžete také žasnout nad tím, jak si Vaši nejmenší 
udělají dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním 
či bezpečnostním polygonu můžete ověřit své řidič-
ské dovednosti. 

Autostadt, který je prezentačním centrem automo-
bilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze 
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfs-
burgu. Do provozu byl uveden před osmnácti lety, 
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavi-
lony 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 osmnáct 
metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve spodní 
části koule, běží sedmiminutový film o věčném lid-
ském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky uni-
kátnímu 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 přírod-
ním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují 
nejnovější modely vozů značky Volkswagen a ve 
vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvy-
spělejších 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 pro-
dukty, akce, sponzoring a životní styl světa automo-
bilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální 
realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako apli-
kaci v iTunes Store nebo na adrese 
www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/magazin.
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Objevte svět automobilů Volkswagen.

Autostadt ve Wolfsburgu je objevitelskou výpravou do světa mobility. Navštivte proto 

společně se svou partnerkou či partnerem, 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 parku světa automobilů.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. 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 vyhrazeny. BlueMotion®, DSG® a TSI® – v České 
republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu 
Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat 
tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písem-
ného 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 infor-
mace 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.
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