
Nowy Touareg - cennik wersji specjalnej     Perfectline R-Style
rok modelowy 2015 | rok produkcji 2014

Ceny PLN z VAT

3.0 V6 TDI SCR BMT, 4MOTION 262 KM (193 kW) Tiptronic 8 biegów 290 200  

Dane na podstawie świadectw homologacji typu
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Nowy Touareg - cennik wersji specjalnej     Perfectline R-Style  
Wyposażenie standardowe

Zewnętrzne 

Dolne części zderzaków oraz progi w kolorze nadwozia 

Końcówki układu wydechowego, dwie owalne i chromowane 

Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane 

Listwy boczne w stylistyce R-Line 

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej LED 

Relingi dachowe, chromowane 

Reflektory główne bi-ksenonowe z funkcją doświetlania zakrętów i światłami LED do jazdy dziennej 

Reflektory przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów 

Logo "R-Line" na błotnikach z przodu 

Spojler dachowy w kolorze nadwozia, poszerzony 

Zderzaki przedni i tylny w stylistyce R-Line 

Termoizolacyjne szyby 

Szyba tylna i szyby boczne tylne przyciemnione (65%) 

Wewnętrzne 

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu 

Dźwignia skrzyni biegów obszyta skórą 

Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

Fotele przednie z regulacją wysokości 

Fotele przednie z elektryczną regulacją w 14 kierunkach, z pamięcią ustawień 

Kierownica 3-ramienna obszyta skórą z logo R-Line, multifunkcyjna z funkcją Tiptronic, podgrzewana 

Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej oraz przednich drzwiach "Silver Lane", konsola środkowa w kolorze czarnym 

Listwy progowe ze stali szlachetnej z logo R-Line 

Oparcie kanapy tylnej składane w proporcji 40:60, z możliwością regulacji kąta pochylenia oraz zdalnym odblokowywaniem 

Podłokietnik z przodu dwuczęściowy, przesuwany ze schowkiem 

Schowek w desce rozdzielczej zamykany z oświetleniem i możliwością chłodzenia 

Pedały wykończone stalą szlachetną 

Podsufitka w kolorze czarnym 

Tapicerka siedzeń - środkowa część foteli oraz podłokietnik wykończone skórą Nappa R-Line dla foteli sportowych 

Bezpieczeństwo 

Asystent zjazdu i podjazdu 

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku gwałtownego hamowania 

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ABSplus, EDS, ASR 

Elektroniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold 

Isofix przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedzeniach tylnej kanapy 

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera 

Poduszka powietrzna kolanowa dla kierowcy 

Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu 

System wykrywający zmęczenie kierowcy 

System automatycznego hamowania po kolizji 

Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobiliser) 

Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych przez dzieci, sterowane z miejsca kierowcy 

Elektryczne i funkcjonalne 

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego 

Czujnik deszczu 

Centralny zamek zdalnie sterowany 

Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane 

Gniazdo 12V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu, w podłokietniku i w bagażniku 

Klimatyzacja "Climatronic", regulowana automatycznie, 2-strefowa 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Komputer pokładowy "Plus" 

Instalacja telefoniczna Premium 

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, składane, z funkcją pamięci 

Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane 

Stały napęd na 4 koła 4MOTION 

System nawigacji satelitarnej RNS 850 z kolorowym wyświetlaczem TFT, dyskiem twardym 60 GB, odtwarzaczem płyt DVD oraz czytnikiem kart SDHC 

System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z funkcją wizualizacji na ekranie nawigacji 

System Start-Stop z odzyskiem energii przy hamowaniu 

Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu 

Tempomat 

Zawieszenie pneumatyczne z automatyczną regulacją wysokości podwozia 

Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości 

Koła i opony 

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Girona Volkswagen Exclusive 8 1/2 J X 19
Opony 265/50 R 19
Zestaw naprawczy: kompresor 12V i środek uszczelniający 

Lakiery 

Lakier biały Pure 

Pakiety 

Pakiet Pamięć
- lusterka zewnętrzne składane z funkcją pamięci
- fotel kierowcy z funkcją pamięci ustawienia 

Pakiet R-Line "Interieur"
- kierownica multifunkcyjna z logo "R-Line", podgrzewana z funkcją Tiptronic
- listwy progowe ze stali szlachetnej z logo "R-Line"
- wykończenie wnętrza elementami "Silver Lane" na desce rozdzielczej, konsoli środkowej oraz drzwiach
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- pedały wykończone stalą szlachetną 

Pakiet R-Line Exterieur
- dwie, chromowane końcówki układu wydechowego
- listwy boczne w stylistyce "R-Line"
- spojler dachowy w kolorze nadwozia, poszerzany
- zderzak przedni i tylny w stylistyce "R-Line" 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Nowy Touareg - cennik wersji specjalnej     Perfectline R-Style  
Wyposażenie dodatkowe

Zewnętrzne 

Bez oznaczenia modelu i silnika na pokrywie bagażnika  0 

Bez oznaczenia silnika na pokrywie bagażnika  0 

Dach szklany, panoramiczny  6 320 

Hak holowniczy obracany i chowany  3 500 

Przednia szyba podgrzewana  2 570 

Relingi dachowe, srebrne z poprzeczkami w kolorze srebrnym  1 000 

Tylne światła wykonane w technologii LED  2 030 

Bezpieczeństwo 

Automatyczne światła drogowe Dynamic Light Assist  1 940 

Boczne poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa dla pasażerów z tyłu  1 450 

System rozpoznawania znaków drogowych  560 

Elektryczne i funkcjonalne 

Alarm antywłamaniowy z dozorem wnętrza i niezależnym zasilaniem  2 410 

Gniazdo 230V w konsoli środkowej z tyłu  680 

Klimatyzacja Climatronic, 4 strefowa  3 710 

Ogrzewanie postojowe  6 330 

Pokrywa bagażnika z elektrycznym otwieraniem i zamykaniem, sterowanie pilotem centralnego zamka  4 380 

Rolety przeciwsłoneczne dla szyb w drzwiach tylnych  1 080 

System Area View - system obserwacji otoczenia z kamerą cofania  4 880 

System Dynaudio Confidence  7 990 

System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu  6 000 

Zbiornik paliwa o pojemności 100l  480 

Złącze multimedialne Media-In z kablem podłączeniowym do iPod/iPhone  1 080 

Złącze multimedialne Media-In z kablem podłączeniowym USB  920 

Koła i zawieszenie 

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Tarragona Volkswagen Exclusive 9 J X 20, czarny lakier wewnątrz obręczy  6 590 

Pakiety 

Pakiet Bagażnik
- siatka pionowa oddzielająca przestrzeń bagażową, mata w bagażniku, siatka na podłodze bagażnika 

 1 760 

Pakiet Design Chrome & Style dla pakietu R-Line
- chromowane obramowanie i listwy wlotu powietrza do chłodnicy
- chromowana listwa w dolnej części drzwi i wokół szyb bocznych
- osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej 

 1 780 

Pakiet Kierowcy
- automatyczna regulacja odległości ACC "stop&go" z systemem "Front Assist"
- funkcja awaryjnego hamowania (City ANB)
- system kontroli parkowania - przód i tył
- asystent toru jazdy "Lane Assist"
- asystent zmiany pasa ruchu "Side Assist"
- komputer pokładowy Premium 

 14 720 

Pakiet Widoczność
- lusterka zewnętrzne składane z funkcją oświetlenia otoczenia, po stronie kierowcy automatycznie przyciemniane
- podwójne osłony przeciwsłoneczne
- automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming Home/Leaving Home 

 2 770 

Pakiet zimowy z podgrzewanymi zewnętrznymi siedzeniami z tyłu
- podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
- siedzenia przednie i zewnętrzne tylne podgrzewane 

 1 800 

Lakiery 

lakier uniwersalny, biały "Pure"  S 

lakier metaliczny  3 780 

lakier perłowy  3 780 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Wnętrza 

Skóra "Nappa" Volkswagen R-Line dla siedzeń sportowych  S 

Program przedłużonej opieki serwisowej "Volkswagen Safe+"

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 30000 km 

 2 000 

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

 3 500 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 90000 km 

 5 100 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 40000 km 

 4 200 

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

 7 400 

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

 10 800 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 50000 km 

 6 800 

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

 11 800 

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

 17 000 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim
użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach:            http://www.volkswagen.pl/recykling    . 

Nota prawna
Cennik zawiera sugerowane ceny brutto, dostępne u autoryzowanych Partnerów VW. Uwzgledniają one koszty transportu oraz wydania samochodu. Cennik nie stanowi oferty handlowej. Ze względu
na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych w cenniku. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi
elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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