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Продажна програма со цени
Новиот Volkswagen Touareg
Општи и технички податоци
Модел
Моделски код

Touareg V6 TDI 3.0 286 AT8 4MOTION
CR74RJX5

Погонски систем
Мотор, конфигурација
Работна зафатнина, ccm
Тип на гориво
Вбризгување на гориво/полнење
Менувач и погон
Моќност KW (КС)
Вртеќен момент, Nm/rpm

V6, поставен напред надолжно
2967
Дизел (Исклучиво Еуродизел)
Директно вбризгување Common Rail/Турбополнење
8 степен автоматски, постпјан погон на сите 4 тркала
210
600/2250-2350

Перформанси
Макс. брзина, Km/h
Забрзување, 0-100 Km/h
Потрошувачка на гориво, комбинирана, во тест околина и услови, l/100Km
Потрошувачка на гориво, комбинирана, очекувана во пракса, l/100 Km
Капацитет на резервоарот за гориво
CO2 емисија, комбинирана, во тест околина и услови, g/Km
Норма на издувна емисија

235
6.1
6.6
8.6
75 l
173
Euro6

Маса, Kg
Маса на празно возило
Макс. Дозволена вкупна маса
Макс. Дозволено оптоварување
Макс. осно оптоварување напред/назад
Макс. Маса на приколка, со сопирачки, на нагорнина од 12%/8%
Макс. Маса на приколка, без сопирачки
Максимално оптоварување на покривот, со/без потпирање

2070
2850
462-855
1420/1480
3500/750
140/75

Димензии

Моделска година 2019

Сериска опрема Touareg
Надворешност
5 врати
Надворешна боја уни, бела Pure White или црна Black
Алу фелни "Cascade" 8 J x 18, гуми 235/65 R18

Кровни носачи, надолжни, сребрено-елоксирани
Термоизолациони тонирани стакла
Надворешните ретровизори со електрично подесување, склопување и одделно греење
Предни светла во LED изведба со LED светла за дневно возење и асистент за долги светла Light Assist
Светло за лоши временски услови
Задно светло за магла
Внатрешност
Преслекување на седиштата во текстил, дезен "Graphite"
Декоративни уметоци "Cortina Silver Matte"
Стандардни предни седишта
Педали со стандарден изглед
Лајсни на праговите, пластични
Текстилни патосници напред и назад во патничката кабина
Мултифункционален кожен волан со типтроник
Централна конзола во црна боја
Висински подесиви предни седишта
Асиметрично подесиви и преклопливи задни седишта, надолжно подесување на клупата, подесување на аголот на наслонот, централен потпирач за раце назад
Роло покривка на багажниот простор
Панели на вратите со текстилни уметоци
Централен потпирач за раце напред, фиксен, со оддел за складирање
Рачка на менувачот, стандардна
Изведба за пушачи
Безбедност
Електронска контрола на стабилноста
Стандардни мерки за заштита на пешаци
Диск сопирачки напред и назад
Сигурносно оптимизирани потпирачи за глава напред, со висинско и надолжно подесување
Сигурносни појаси во 3 точки за предните седишта, со висинско подесување и предзатегнувачи
Сигурносни појаси во 3 точки за задните седишта
Внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
Воздушни перничиња за возач и совозач, со можност за деактивирање на совозачкото воздушно перниче
Странични оздушни перничиња за возач и совозач, со воздушни завеси напред и назад
Електронски имобилизатор
Предупредувачки графички и звучен сигнал за неприкачени појаси напред и назад
Систем за следење на притисокот во гумите, директно мерење
Без систем за итен повик/повик за помош
Функционалност
Автоматски клима уред "Climatronic Air Care", 2=зонско автоматско регулирање на температурата
Радио-навигациски систем Discover Pro (9.2" екран во боја чувствителен на допир, Bluetooth, USB компатибилен со iPhone, 8 звучници)
Стандардно ослободување на наслоните на задните седишта
Резервоар 75 l
Сервоуправување, електромеханичко, со дејство зависно од брзината
Простор за складирање пред совозачот, со можност за разладување
Висински и надолжно подесив столб на воланот
Браници во боја на каросеријата, долните делови зрнесто црни
Заштита на товарниот праг на багажникот, пластична
Без греење на предните седишта
Далечинско отклучување на вратата од багажникот и поклопецот на резервоарот
Централно заклучување со далечинско управување. Keyless go стартување/исклучување на моторот
Систем за миење на предните светла
Старт/стоп систем за моторот со регенеративно сопирање
Динамичко регулирање на досегот на предните светла
Адаптивен темпомат со систем за предупредување од фронтаелн судар Front assist и систем за итно сопирање во град
Паркинг сензори напред и назад со графичко и звучно предупредување за препреки
Резервно тркало (челично, намалени димензии за заштеда на простор, со здиплена гума)
Сет за промена на тркало (алат и дигалка)
Без онлајн услуги

Малопродажна цена на Touareg
со сериска опрема, вклучени увозни давачки и 18% ДДВ

4,132,095 ден.

66,647 €

Надградба на опрема над сериската опрема со стајлинг пакети Elegance или Atmosphere
Надградба над сериската опрема
Touareg Elegance
Кожен пакет Vienna - предни седишта ErgoComfort со греење. Уметоци од кожа Vienna на седечката површина и внатрешните делови
на страничната поддршка, централен потпирач за раце назад, автоматски загревани прскалки на ветробранот
Предните седишта со електрично подесување, без мемориска функција
Стајлинг пакет Elegance (Аценти во хром, алуминиум и боја на каросерија надвор и внатре, Decorative inserts Aluminium 45° Brushed
на инструмент таблата и панелите на вратите, амбиентно осветлување во бела боја)
Алу фелни Concordia 18", сребрено-црни, 8Jx18, Гуми 235/65 R18

WLB

439,981 ден.

7,096 €

WB1
WDK

0 ден.
0 ден.

0€
0€

PJK

0 ден.

0€

4,572,076 ден.

73,743 €

Малопродажна цена на Touareg Elegance
со сериска опрема и надградба Elegance, со вклучени увозни давачки и 18% ДДВ
Toaureg Atmosphere
Кожен пакет Vienna - предни седишта ErgoComfort со греење. Уметоци од кожа Vienna на седечката површина и внатрешните делови
на страничната поддршка, централен потпирач за раце назад, автоматски загревани прскалки на ветробранот
Предните седишта со електрично подесување, без мемориска функција
Стајлинг пакет Atmosphere (Аценти во хром, алуминиум и боја на каросерија надвор и внатре, Декоративни уметоци Wood Open Cell Fine Grain Ash
на инструмент таблата и панелите на вратите, амбиентно осветлување во бела боја)
Алу фелни Cordova 18", сребрени, 8Jx18, Гуми 235/65 R18
Малопродажна цена на Touareg Atmosphere
со сериска опрема и надградба Atmosphere, со вклучени увозни давачки и 18% ДДВ

WLB

439,981 ден.

7,096 €

WB1
WDW

0 ден.
0 ден.

0€
0€

PJW

0 ден.

0€

4,572,076 ден.

73,743 €

x

Надградба на опрема над Touareg Elegance/Touareg Atmosphere
x

Z30

216,053 ден.

3,485 €

x
x
x
x
x
x

4KF
QV3
4D5
9AE
WB2
PTD
PLP

23,756 ден.
13,107 ден.
77,718 ден.
56,317 ден.
9,420 ден.
33,995 ден.
115,399 ден.

383 €
211 €
1,254 €
908 €
152 €
548 €
1,861 €

x
x
x
x

PA4
PSА
PEW
PF1
KS1
3FU
VW5
WLC

23,756 ден.
175,915 ден.
104,033 ден.
90,722 ден.
80,380 ден.
99,118 ден.
66,454 ден.
46,794 ден.

383 €
2,837 €
1,678 €
1,463 €
1,296 €
1,599 €
1,072 €
755 €

WB3
PW3
9VV
GZ2
9R1
4GR
2ZD
1D9
7AL
PGN
5W0
3Y4
PF8
PSM
PSP
3GM

48,126 ден.
21,503 ден.
109,460 ден.
37,169 ден.
112,430 ден.
29,387 ден.
14,540 ден.
83,349 ден.
29,387 ден.
21,298 ден.
13,926 ден.
12,902 ден.
154,616 ден.
39,217 ден.
364,219 ден.
23,244 ден.

776 €
347 €
1,765 €
600 €
1,813 €
474 €
235 €
1,344 €
474 €
344 €
225 €
208 €
2,494 €
633 €
5,874 €
375 €

P06
P08+3S5+PLP

112,430 ден.
266,944 ден.

1,813 €
4,306 €

0Q0Q, A1A1
x *Metallic
0R0R

0 ден.
57,648 ден.
123,795 ден.

0€
930 €
1,997 €

PJB
PJC
PJE
PJD

52,426 ден.
67,990 ден.
67,990 ден.
83,349 ден.

846 €
1,097 €
1,097 €
1,344 €

20"
Алу фелни Montero 20", 9Jx20, Гуми 285/45 R20
Алу фелни Nevada 20", Црни, Полирано чело, 9Jx20, Гуми 285/45 R20
Алу фелни Braga 20", Темно-графитни мат, Полирано чело, 9Jx20, Гуми 285/45 R20
Алу фелни Braga 20", Црни, Полирано чело, 9Jx20, Гуми 285/45 R20

PJF
PJ2
PJ3
PJ4

120,416 ден.
135,776 ден.
135,776 ден.
135,776 ден.

1,942 €
2,190 €
2,190 €
2,190 €

21"
Алу фелни Suzuka 21", Темно-графитни, Полирано чело, 9.5Jx21, Гуми 285/40 R21
Алу фелни Suzuka 21", Црни, 9.5Jx21, Гуми 285/40 R21

PJ5
PJ6

188,202 ден.
188,202 ден.

3,036 €
3,036 €

5,841,330 ден.

73,743 €
18,028 €
2,444 €
94,215 €

Дигитален кокпит Innovision, со навигационен систем Discover Premium (15"+12.3" екрани во боја), Volkswagen App-Connect
и Volkswagen Media Control, подготовка за мобилен телефон Business со слот за SIM картичка)
Допоплнително затемнети задни стакла
Дигитален радио прием DAB+
Предните седишта со активна вентилација и програми за масажа
Автоматски клима уред Air Care Climatronic со 4-зонско автоматско регулирање на температурата и контролен панел за задните седишта
Мемориски пакет (Предните седишта со електрично подесување, со мемориска функција)
Пакет Light and Sight за мемориски пакети
LED предни светла IQ-Matrix, со динамички асистент за долги светла, LED светла за дневно нозење, LED комбинирани задни светла со динамички индикатори
на насока на возење
Пакет Амбиент со можност за избор на боја на амбиентното осветлување
Воздушно потпирање, адаптивно, со управување на сите 4 тркала
Пакет Easy Open (Пристап и статување на моторот без клуч Keyless entry/Keyless go, сензорски контролирано отворање на багажникот со електрично затворање)
Систем за помош при паркирање Park Assist со задна камера
Head-up дисплеј
Панорамски издигнувачки/лизгачки стаклен покрив
Ламинирано двојно безбедносно стакло на страничните врати, дополнително затемнети задни стакла
Кожен пакет Savona - предни седишта ErgoComfort со греење. Уметоци од кожа Savona на седечката површина и внатрешните делови на страничната поддршка,
централен потпирач за раце назад, автоматски загревани прскалки на ветробранот
Мемориски пакет Premium (Предните седишта и столбот на воланот со електрично подесување, со мемориска функција)
Зимски пакет со греење на задните надворешни седишта
Систем за озвучување Dynaudio Consequence (16-канален засилувач, 12+1 Звучници, сабвуфер, 730 W вкупна излезна моќност)
Електрична помош при затворање на вратите
Ноќно возење
Греење на ветробранско стакло, бежично
Греење на воланот
Кука, електрично преклоплива, вкл. систем за помош при маневрирање со приколка Trailes Assist
Алармен систем со набљудување на внатрешноста, дополнителна сирена и заштита од одвлекување
Систем за организирање на багажникот (Разделна мрежа, Мрежа за фиксирање товар во багажникот)
Попречни носачи на багажна кутија за покривот, со можност за заклучување, во торба за складирање
Заштитни роло завеси на задните врати, рачно управувани
Пакет Помош за возачот Plus (Lane Assist, Side Assist, Rear Traffic Alert, Traffic Jam Assist, Emergency Assist, Pre-Crash 360, Front Cross traffic Assist)
Пакет Offrad (Заштита на подвозјето напред, резервоар за гориво 90 l, резервоар за AdBlue 24 l)
Воздушно потпирање, адаптивно, со управување на сите 4 тркала и актовна рол-стабилизација
Под во багажникот вкл. систем за организирање на товар со појаси за фиксирање и пречка подвижни на странични надолжни шини
R-Line Exterior
Пакет R-Line Exterior (Браници во R-стил, Прагови и арки над тркалата во боја на каросеријата, Решетка на ладилникот Chrome&Style)
Пакет R-Line Exterior Black Style (Браници во R-стил, Прагови и арки над тркалата во боја на каросеријата, Решетка на ладилникот во црна боја,
Црни декоративни лајсни на страничните прозорци, Црно боени куќишта на надворешните ретровизори, надолжни кровни носачи, црни,
LED предни светла IQ-Matrix, со динамички асистент за долги светла, LED светла за дневно нозење, LED комбинирани задни светла со динамички индикатори)

x

x

x

Надворешни бои, според палетата
Уни бела Pure White, црна Black
Металик
Бисерна бела Oryx White Mother of pearl, Ексклузивна металик боја
Алу фелни
19"
Алу фелни Osorno 19", 8Jx19, Гуми 255/55 R19
Алу фелни Tirano 19", Црни, Полирано чело, 8.5Jx19, Гуми 255/55 R19
Алу фелни Esperance 19", 8.5Jx19, Гуми 255/55 R19
Алу фелни Sebring 19", 8.5Jx19, Гуми 255/55 R19

Преглед:
Основен модел до регистрација, со вклучени увозни давачки и ДДВ
Дополнителни опции
Дополнителна акциза
Возило со дополнителна опрема до регистрација, со вклучени увозни давачки и ДДВ

Произведувач:

VOLKSWAGEN AG, Германија

Гаранција и одржување

2 години гаранција на возилото без ограничување на изминати километри
12 години гаранција против пробивање од корозија, каросерија од алуминиум и газванизиран челик
3 години гаранција на сјајот на бојата
Обезбеден е квалификуван сервисен персонал, оригинални резервни делови и редовно постпродажно следење на возилото
Трошоците за одржување не се вклучени во цената

Услови за плаќање:

Според договор

Рок на испорака:

За возила на лагер: 2-3 работни дена од потврдата на набавката
За возила по нарачка: 90-120 дена од потврдата на нарачката

Важност на понудата:

За возила на лагер: До исцрпување на лагерот
За возила по нарачка: согласно информациите од Вашиот Volkswagen партнер

x

