Το νέο Touareg

Περιεχόμενα
03

Το νέο Touareg

32

Άνεση

06

Innovision Cockpit

36

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

08

Πακέτα σχεδίασης

42

Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen

18

R-Line

50

Διακοσμητικά και επενδύσεις

24

Πακέτο «Black Style»

52

Χρώματα και ζάντες

26

Πολυμέσα

56

Configurator

30

Ενεργή τετραδιεύθυνση

58

O κόσμος της Volkswagen

Φέρνουμε το μέλλον στον δρόμο σας.

Οι εικόνες στις επόμενες σελίδες δείχνουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
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Ανοίγει νέους δρόμους:
το νέο Touareg.
Ήδη με την πρώτη ματιά γίνεται σαφές: Το νέο Touareg φέρνει νέο αέρα στην κατηγορία
Premium. Νέες εντυπωσιακές αναλογίες, υψηλής ποιότητας υλικά, καθώς και καινοτόμες
τεχνολογίες συνδυάζονται σε μια μοντέρνα και γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση – από την
εντυπωσιακή εμπρός μάσκα και τις κομψές πλευρικές γραμμές μέχρι τον σπορ πίσω διαχύτη.
Το πακέτο Elegance* και το προαιρετικό πακέτο Atmosphere* προσφέρουν απαράμιλλο στιλ
με λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα, οι επιχρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης τραπεζοειδούς σχεδίασης ή οι προαιρετικές γυαλιστερές ζάντες αλουμινίου 21" «Suzuka».
*Διατίθεται με δερμάτινο σαλόνι «Vienna» ή προαιρετικά με δερμάτινο σαλόνι «Savona».

Το νέο Touareg
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Ένα νέο όραμα:
το Innovision Cockpit.
Είναι μπροστά από την εποχή του. Το αισθάνεστε αμέσως, όταν με το
πάτημα του κουμπιού εκκίνησης τίθεται σε λειτουργία το νέο Touareg,
και ταυτόχρονα και το σύστημα infotainment, Innovision Cockpit. Ο κορυφαίος Ψηφιακός και Διαδραστικός Πίνακας Οργάνων και η μεγάλη οθόνη
αφής TFT 15" του συστήματος πλοήγησης «Discover Premium» εγκαινιάζουν
από κάθε άποψη νέες διαστάσεις. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στο ότι, χάρη στη σχεδίαση One Screen, ενοποιούνται σε ένα μοντέρνο
και ελκυστικό κέντρο ελέγχου. Άνεση χειρισμού χωρίς διακόπτες, διαισθητικός έλεγχος ψηφιακών ενδείξεων μέσω χειρονομιών (gesture control)
καθώς και διάφορες δυνατότητες εξατομίκευσης επιβεβαιώνουν τη χρήση
τεχνολογίας αιχμής. Έτσι, το νέο Touareg σας προσφέρει ήδη σήμερα
πολλά στοιχεία που θα ευχόσασταν να τα είχατε στο μέλλον.

Το νέο Touareg – Innovision Cockpit
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Τέλεια μορφή.
Το νέο Touareg συνδυάζει τις διαστάσεις ενός SUV με καθαρές γραμμές,
δυναμικές αναλογίες και εξαιρετική κομψότητα. Χαρακτηριστικές ιδιότητες
που γίνονται ακόμη πιο εμφανείς στο προαιρετικό πακέτο Atmosphere¹⁾
που συνδυάζεται απόλυτα με το μεταλλικό χρώμα Χρυσαφί Sand.

01 Οι προβολείς IQ. Light – LED-Matrix με δυναμική ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Dynamic Light Assist»
φωτίζουν τον δρόμο σας πιο λαμπερά και πιο μακριά, χωρίς να ενοχλούν άλλους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία.²⁾ Η χαρακτηριστική μορφή των φώτων ενοποιείται οπτικά με την επιχρωμιωμένη γρίλια του ψυγείου και
τονίζει το επιβλητικό μπροστινό μέρος του νέου Touareg. Π
1) Διατίθεται με δερμάτινο σαλόνι «Vienna» ή προαιρετικά με δερμάτινο σαλόνι «Savona».
2) Εντός των ορίων του συστήματος.
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Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

Το νέο Touareg – Πακέτα σχεδίασης
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Συναρπαστικά άνετο:
το εσωτερικό.
Δυναμικό από έξω. Η απόλυτη ηρεμία από μέσα. Στον εσωτερικό χώρο
του νέου Touareg όλα είναι ιδανικά εναρμονισμένα μεταξύ τους. Έτσι
ακριβώς όπως στο προαιρετικό πακέτο σχεδίασης Atmosphere¹⁾, το
οποίο διακρίνεται για τα αποκλειστικά υλικά του σε αναβαθμισμένη,
θερμή απόχρωση. Όπως για παράδειγμα τα διακοσμητικά πολυτελούς
ξύλου «Ελιά με ανοιχτούς πόρους» ή τα ergoComfort εμπρός καθίσματα
σε προαιρετικό δέρμα «Savona» – τα οποία διατίθενται επίσης προαιρετικά με λειτουργία μασάζ και θέρμανσης. Η καθαρή σχεδίαση καθώς και
η ευρυχωρία εξασφαλίζουν επιπλέον ότι με το νέο Touareg θα φτάνετε
στον προορισμό σας άνετα και ξεκούραστα.
1) Διατίθεται με δερμάτινο σαλόνι «Vienna» ή προαιρετικά με δερμάτινο σαλόνι «Savona».

01 Το νέο διακοσμητικό από πολυτελές ξύλο «Ελιά
με ανοιχτούς πόρους» είναι εξαιρετικά ευχάριστο
στην αφή χάρη στην ιδιαίτερη δομή του. Περιλαμβάνεται προαιρετικά στο πακέτο σχεδίασης Atmosphere
και διακοσμεί το ταμπλό και τα πλαϊνά των θυρών,
εξασφαλίζοντας ακόμα πιο ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο
εσωτερικό. Π

01

Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π
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Εντυπωσιακή
εμφάνιση.
Το νέο Touareg εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά, όπως αρμόζει σε ένα
SUV του επιπέδου του. Η δυναμική σιλουέτα του με το επιμηκυμένο καπό
και το χαρακτηριστικό πίσω μέρος με τις φαρδιές πλευρές, σάς προϊδεάζει για τη συνέχεια. Το πακέτο σχεδίασης Elegance¹⁾ συνδυάζει κομψές
διακοσμητικές λωρίδες χρωμίου με πίσω φώτα LED που διατίθενται
προαιρετικά με δυναμικά φώτα αλλαγής πορείας.²⁾ Το νέο Touareg είναι
η αισθητική στην πιο καθαρή μορφή της.
1) Διατίθεται με δερμάτινο σαλόνι «Vienna» ή προαιρετικά με δερμάτινο σαλόνι «Savona».
2) Μόνο σε συνδυασμό με προβολείς IQ. Light – LED-Matrix.

Το νέο Touareg – Πακέτα σχεδίασης
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01

01 Τα χαρακτηριστικά πίσω φώτα σε τεχνολογία LED με δυναμικά φώτα αλλαγής πορείας* υπογραμμίζουν τον
κομψό δυναμισμό του νέου Touareg. Π
*Μόνο σε συνδυασμό με προβολείς IQ. Light – LED-Matrix.

Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π
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Εσωτερικό που προσαρμόζεται
στις επιθυμίες σας.
Το νέο Touareg διαθέτει διάφορες επιλογές εξατομίκευσης που εξασφαλίζουν ότι το εσωτερικό δεν ανταποκρίνεται μόνο στις υψηλές απαιτήσεις σας, αλλά και στο προσωπικό σας γούστο. Στο πακέτο σχεδίασης
Elegance¹⁾, για παράδειγμα, το δερμάτινο σαλόνι «Vienna» σε χρώμα Γκρι
Mistral/Ανθρακί, σε συνδυασμό με διακοσμητικά στοιχεία σε «βουρτσισμένο
αλουμίνιο 45°», εξασφαλίζει μια έντονη παρουσία. Και το προαιρετικό
πακέτο εσωτερικού φωτισμού Ambiente εγγυάται με 30 διαθέσιμες επιλογές απόχρωσης ότι τα πάντα θα φωτίζονται ιδανικά.
01 Αποκλειστικότητα σε κάθε κάθισμα. Αυτό εξασφαλίζεται στο νέο Touareg μεταξύ άλλων από το νέο, προαιρετικό διάτρητο δερμάτινο σαλόνι «Savona». Σε συνδυασμό με τα καθίσματα ergoComfort και την προαιρετική
λειτουργία μασάζ και θέρμανσης καθισμάτων, καθώς και λειτουργίας μνήμης για τα εμπρός καθίσματα, κάθε
διαδρομή γίνεται μια ανώτερη εμπειρία. Π
1) Διατίθεται με δερμάτινο σαλόνι «Vienna» ή προαιρετικά με δερμάτινο σαλόνι «Savona».
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Προαιρετικός εξοπλισμός
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R-Line
Το νέο Touareg αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με γνήσιο σπορ χαρακτήρα. Με το προαιρετικό πακέτο R-Line¹⁾ αυτή η ιδιότητα
του χαρακτήρα του φαίνεται ακόμα πιο έντονα. Πολυάριθμες λεπτομέρειες υπογραμμίζουν τη δυναμική του παρουσία. Για παράδειγμα, ο χαρακτηριστικός εμπρός προφυλακτήρας σε αποκλειστικό σχεδιασμό R-Line και λογότυπο R-Line στη γρίλια του ψυγείου,
τα καλύμματα θόλων τροχών στο χρώμα του αμαξώματος, καθώς και ένας μαύρος γυαλιστερός διαχύτης συμπεριλαμβανομένων
επιχρωμιωμένων απολήξεων εξάτμισης, τραπεζοειδούς σχεδίασης. Άλλα κορυφαία χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν ότι κατά τη
διάρκεια της διαδρομής δεν θα ξεχνάτε τον δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.
01 Βιώστε με το προαιρετικό Πακέτο R-Line¹⁾ στο νέο Touareg ένα εσωτερικό το
οποίο ξεχωρίζει όχι μόνο με την πρώτη ματιά, αλλά και με την πρώτη επαφή. Αυτό
εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων το δερμάτινο και θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι
με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων και λογότυπο R-Line ή επίσης το διακοσμητικό
στοιχείο αλουμινίου «Silver Wave». Ακόμα πιο δυναμική εμφάνιση εξασφαλίζεται
για παράδειγμα με το δερμάτινο σαλόνι «Vienna» σε χρώμα Soul/Γκρι στα εμπρός
ergoComfort καθίσματα. Ιδιαίτερος πόλος έλξης: το χαρακτηριστικό λογότυπο R-Line
στην πλάτη των θερμαινόμενων εμπρός καθισμάτων καθώς και διάφορες διακοσμητικές ραφές σε γκρι, με τις οποίες τονίζεται επιπρόσθετα το εσωτερικό. Π
(χωρίς εικ.) Το προαιρετικό Πακέτο R-Line περιλαμβάνει επίσης τον εμπρός
προφυλακτήρα σε ειδικό σχεδιασμό C R-Line και λογότυπο R-Line στη γρίλια του
ψυγείου καθώς και καλύμματα θόλων τροχών στο χρώμα του οχήματος και διαχύτη
σε εμφάνιση R-Line. Η κατάλληλη απάντηση για όλους όσοι θέλουν να εντυπωσιάσουν με μια δυναμική εξωτερική εμφάνιση. Π

1) Μπορεί να παραγγελθεί μόνο σε συνδυασμό με δερμάτινο σαλόνι «Savona» για R-Line ή «Vienna» για
R-Line, ζάντες αλουμινίου Volkswagen R, ουρανό οροφής σε Soul-μαύρο.
Όλοι οι εξοπλισμοί που αναφέρονται εδώ είναι προϊόντα της Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.gr.
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03

02

02 Το λογότυπο R-Line στη γρίλια του ψυγείου θέτει μια ακόμα σπορ πινελιά και
υπογραμμίζει τη χαρακτηριστική σχεδίαση του νέου Touareg. Π
03 Οι λωρίδες μαρσπιέ σε ανοξείδωτο χάλυβα με λογότυπο R-Line, για την πόρτα
του οδηγού και του συνοδηγού, συνεχίζουν τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του προαιρετικού πακέτου R-Line* στο εσωτερικό του νέου Touareg. Σε συνδυασμό με το προαιρετικά διαθέσιμο πακέτο εσωτερικού φωτισμού Ambiente και φωτιζόμενες λωρίδες
μαρσπιέ δημιουργούν μια ευχάριστη διάθεση από την πρώτη στιγμή. Π
04 Τη δυναμική ανωτερότητα του νέου Touareg υπογραμμίζουν οι διάφορες ζάντες
αλουμινίου του Volkswagen R, όπως για παράδειγμα οι απεικονιζόμενες προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 20" «Nevada» σε μαύρη απόχρωση, με γυαλιστερή επιφάνεια. Π
*Μπορεί να παραγγελθεί μόνο σε συνδυασμό με δερμάτινο σαλόνι «Savona» για R-Line ή «Vienna» για R-Line,
ζάντες αλουμινίου Volkswagen R και ουρανό οροφής σε Soul-Μαύρο.
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05 Το προαιρετικό Πακέτο R-Line¹⁾ για το νέο Touareg προσφέρει ακόμη περισσότερη άνεση, χάρη στο θερμαινόμενο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με λογότυπο
R-Line και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων, καθώς και τα πεντάλ και το στήριγμά
ποδιού σε βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα. Τα διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου
«Silver Wave» ολοκληρώνουν την σπορ ατμόσφαιρα. Π

1) Μπορεί να παραγγελθεί μόνο σε συνδυασμό με δερμάτινο σαλόνι
«Savona» για R-Line ή «Vienna» για R-Line, ζάντες αλουμινίου
Volkswagen R και ουρανό οροφής σε Soul-Μαύρο.

05

Βασικός εξοπλισμός Touareg

06 Το προαιρετικά διαθέσιμο για το Πακέτο R-Line¹⁾ δερμάτινο σαλόνι «Savona»
σας βάζει στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης. Με τα καθίσματα ergoComfort εμπρός
και με επενδύσεις καθισμάτων σε μαύρη απόχρωση και πινελιές «Carbon Style» ,
δίνει στο εσωτερικό ακόμα πιο σπορ εμφάνιση χάρη στα λογότυπα R-Line στα
εμπρός καθίσματα και τις διακοσμητικές ραφές σε γκρι π.χ. στον πίνακα οργάνων
και το κεντρικό υποβραχιόνιο. Π

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

06

Το νέο Touareg – R-Line
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Πακέτο «Black Style»
Στο προαιρετικά διαθέσιμο για το νέο Touareg πακέτο R-Line¹⁾ μπορείτε τώρα οπτικά να
πραγματοποιήσετε μια ακόμα βελτίωση: με το προαιρετικό πακέτο «Black Style»²⁾. Με
ξεχωριστές πινελιές, όπως τη μαύρη γυαλιστερή γρίλια ψυγείου, τα μαύρα γυαλιστερά
καλύμματα καθρεφτών, καθώς και επίσης μαύρες γυαλιστερές διακοσμητικές λωρίδες στα
παράθυρα χαρίζετε στο όχημα εξαιρετικό στιλ σε μαύρο. Και αφήνετε μια μόνιμη εντύπωση
ακόμη και όταν απλά περνάτε.

1) Μπορεί να παραγγελθεί μόνο σε συνδυασμό με δερμάτινο σαλόνι «Savona» για R-Line ή «Vienna» για R-Line, ζάντες αλουμινίου
Volkswagen R και ουρανό οροφής σε Soul-Μαύρο.
2) Το πακέτο Black Style θα διατεθεί αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Volkswagen.
Όλοι οι εξοπλισμοί που αναφέρονται εδώ είναι προϊόντα της Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.gr.

Το νέο Touareg – Πακέτο «Black Style»
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Πολυμέσα
Και στον τομέα των πολυμέσων το νέο Touareg ανοίγει νέους δρόμους. Για παράδειγμα, με τον Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα

Το Volkswagen Car-Net σας προσφέρει τώρα ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα.
Με την εφαρμογή App-Connect, μπορείτε να απολαύσετε αρκετά εκατομμύρια
τραγούδια μέσω του iPhone σας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες MirrorLink, να
ενημερωθείτε για τον καιρό, για διάφορα πολιτιστικά δρώμενα ή άλλες ειδήσεις
μέσω live streaming. Με τις εφαρμογές Guide & Inform και Security & Service
μπορείτε να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση του οχήματός
σας και τα στοιχεία της διαδρομής που πραγματοποιήσατε.

Οργάνων «Active Info Display» ή το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Premium», τα οποία διατίθενται για πρώτη φορά, αλλά και
με τις πιο προηγμένες δυνατότητες επικοινωνίας και πλοήγησης.
02

03

01 Με την καινοτόμο λειτουργία Gesture Control
χειρίζεστε το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover
Premium» ακόμα πιο απλά και πιο άνετα. Μπορείτε
να ενεργοποιείτε μια σειρά στοιχείων μενού με μια
απλή οριζόντια χειρονομία. Έτσι, με μια κίνηση του
χεριού μεταβαίνετε π.χ. στο επόμενο τραγούδι ή
ραδιοφωνικό σταθμό. Β
02 – 03 Home-Screen με δυνατότητα εξατομίκευσης.
Η τεράστια επιφάνεια οθόνης του Home-Screen μπορεί
να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, για
παράδειγμα με φωτογραφίες, και τις πιο αγαπημένες
λειτουργίες σας. Οι ρυθμίσεις μπορούν στη συνέχεια να
αποθηκευτούν σε ξεχωριστό προφίλ και να ανακληθούν
οποιαδήποτε στιγμή. Β

01

Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

04 Η Οθόνη Head-up μπορεί να εμφανίζει τις πληροφορίες οδήγησης άμεσα στο οπτικό σας πεδίο.
Ταχύτητα, σήματα κυκλοφορίας, ενεργοποίηση των
συστημάτων υποβοήθησης, καθώς και υποδείξεις
προειδοποίησης και πλοήγησης προβάλλονται άμεσα
στο παρμπρίζ. Έτσι μπορείτε να διαβάζετε αμέσως
τα πάντα, παραμένοντας ωστόσο συγκεντρωμένοι
στον δρόμο. Π

04

Το νέο Touareg – Πολυμέσα

27

05 – 06 Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Premium» με προεγκατάσταση
κινητού τηλεφώνου Premium, λειτουργία ασύρματης φόρτισης και Car-Net
App-Connect στον βασικό εξοπλισμό, διαγράφει νέους ορίζοντες. Η μεγάλη έγχρωμη
οθόνη αφής TFT 15" (38,1 cm) δημιουργεί οπτικά για πρώτη φορά, πίσω από ένα
καμπυλωτό τζάμι, μια ενιαία μονάδα με τον Πίνακα Οργάνων 12,3" (31,2 cm). Χάρη
στους αισθητήρες προσέγγισης και την λειτουργία Gesture Control μπορεί να ελέγχεται εντελώς διαισθητικά. Απλές οριζόντιες χειρονομίες αρκούν για την ενεργοποίηση μιας σειράς επιλογών του μενού. Το σύστημα διαθέτει εγκατεστημένο υλικό
χαρτών για την Ευρώπη, ραδιοφωνική λήψη FM, υποδοχή καρτών SD και μια θύρα
USB καθώς και μια διεπαφή τηλεφώνου μέσω Bluetooth. Β
07 Με τη νέα υψηλής ανάλυσης οθόνη 12,3" (31,2 cm) του Ψηφιακού και Διαδραστικού Πίνακα Οργάνων «Active Info Display», μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να έχετε στη διάθεσή σας. Έτσι, στη ρύθμιση navigation, ο χάρτης
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης ενώ το κοντέρ και το στροφόμετρο
θα περιοριστούν στα άκρα δίνοντας περισσότερο χώρο στον χάρτη. Άλλες δυνατότητες, όπως η οπτική απεικόνιση 3D των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, σάς
παρέχουν απαράμιλλη συνοπτική εικόνα, που όμοιά της δεν ήταν δυνατή μέχρι
σήμερα. Β

07

05
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Ενεργή τετραδιεύθυνση
Το νέο Touareg με το πακέτο Offroad και προαιρετικά με το πρωτοποριακό σύστημα
ενεργούς τετραδιεύθυνσης¹⁾, κινείται άνετα σχεδόν σε κάθε έδαφος, ενώ με τα νέα προφίλ
οδήγησης όπως «Sand» και «Gravel», διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη μεγάλες off road
δυνατότητές του. Λεπτομέρειες, όπως το προστατευτικό κάτω μέρους του συστήματος μετάδοσης κίνησης, εξασφαλίζουν ότι το νέο Touareg ανταποκρίνεται επάξια και σε σκληρή χρήση.

02

01

01 Με τον διακόπτη επιλογής προφίλ οδήγησης στην κεντρική κονσόλα του νέου
Touareg έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις σχεδόν για κάθε έδαφος. Μέσω των επιλέξιμων προφίλ στον βασικό εξοπλισμό «Normal», «Sport», «Comfort», «Eco», «Snow»,
«Offroad» και «Individual», ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και επιλεγμένα συστήματα υποβοήθησης προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.
Με το πακέτο Offroad έχετε ακόμη δύο επιλογές: «Sand» και «Gravel». Β
02 Με το σύστημα ενεργούς τετραδιεύθυνσης, οι πίσω τροχοί στρίβουν έως τα
37 km/h, σε αντίθετη γωνία από τους μπροστινούς τροχούς και μειώνουν έτσι τον
κύκλο στροφής από 12,19 σε 11,19 μέτρα, πράγμα πολύ χρήσιμο σε μικρούς χώρους
στάθμευσης ή σε πυκνή κυκλοφορία στην πόλη. Πάνω από τα 37 km/h οι πίσω
τροχοί στρίβουν ξανά ανάλογα με τους μπροστινούς τροχούς, προσφέροντας
ευελιξία και σταθερή συμπεριφορά οδήγησης σε γρήγορες αλλαγές λωρίδων. Π
03

03 Το σύστημα ηλεκτρομηχανικής ρύθμισης αντιστρεπτικών δοκών ²⁾ μειώνει
την πλευρική κλίση καθώς και την τάση για υποστροφή και εξασφαλίζει έτσι
μεγαλύτερη ευστάθεια και άνεση μετακίνησης. Έτσι απολαμβάνετε μια ευχάριστα
δυναμική και σπορ οδήγηση ακόμα και εκτός δρόμου. Π
Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

1) Μπορεί να παραγγελθεί μόνο σε συνδυασμό με πνευματική ανάρτηση, με αυτόματη ρύθμιση επιπέδου,
ρύθμιση ύψους και ηλεκτρονική ρύθμιση αμορτισέρ.
2) Μπορεί να παραγγελθεί μόνο σε συνδυασμό με πνευματική ανάρτηση και σύστημα ενεργούς τετραδιεύθυνσης.
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Άνεση
Το νέο Touareg σας προσφέρει άνεση υψηλού επιπέδου, χάρη στην
πλούσια ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την καινοτόμο τεχνολογία
που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της καθημερινότητας.

02

01 Στα εμπρός καθίσματα ergoComfort κάθεστε πάντα ευχάριστα και χαλαρά,
καθώς χάρη στη ρύθμιση 18 θέσεων μπορούν να προσαρμοστούν στον σωματότυπο του οδηγού και του συνοδηγού: για παράδειγμα, τα πλαϊνά τμήματα της βάσης
και της πλάτης, η επιφάνεια στήριξης των ποδιών και το βάθος και το ύψος του
καθίσματος (βασικός εξοπλισμός). Ένα ρυθμιζόμενο με αέρα στήριγμα μέσης εξασφαλίζει πρόσθετη αποφόρτιση.
Διαθέτοντας την προαιρετική λειτουργία μασάζ, οκτώ διαφορετικά προγράμματα
σάς προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη στη χαλάρωση, ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των μυών της πλάτης. Επίσης, τα καθίσματα διαθέτουν προαιρετικό κλιματισμό μέσω του οποίου μπορούν να ενεργοποιούνται ξεχωριστά τόσο η ένταση ροής
του αέρα όσο και η θερμοκρασία της βάσης του καθίσματος και της πλάτης και να
ρυθμίζονται ατομικά. Π
02 Στο σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic» με αντιαλλεργικό φίλτρο, ο
οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να ρυθμίσουν ξεχωριστά την επιθυμητή θερμοκρασία (βασικός εξοπλισμός).
Προαιρετικά διατίθεται με ρύθμιση θερμοκρασίας 4 ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη
τις διαφορετικές ανάγκες των επιβατών στον πίσω χώρο. Π
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04

05

03 Το πακέτο άνεσης «Easy Open/Close» παρέχει τη δυνατότητα άνετης πρόσβασης στον χώρο αποσκευών.
Αρκεί μια μικρή κίνηση του ποδιού κάτω από το πίσω μέρος του οχήματος, για να ενεργοποιηθούν οι αισθητήρες
και να ανοίξει ηλεκτρικά το πορτ μπαγκάζ. Β
04 – 05 Στο νέο Touareg η πολυτελής σχεδίαση συναντά την εξαιρετική λειτουργικότητα. Ο μεγάλος χώρος
φόρτωσης παρέχει τεράστια ευελιξία με υψηλό επίπεδο άνεσης για τις δραστηριότητές σας. Ο διαθέσιμος
χώρος αποσκευών και η συρόμενη και ασύμμετρα αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθισμάτων κάνουν το νέο
Touareg εξαιρετικά πρακτικό. Β
06 Με τη λειτουργία έλξης θυρών δεν χρειάζεται πλέον να κλείνετε τις πόρτες με μεγάλη δύναμη, καθώς
κλείνουν αυτόματα και ασφαλίζουν, αν δεν έχουν κλείσει τελείως. Π
(χωρίς εικ.) Το ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου αποσκευών μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα και προστατεύει
από περίεργα βλέμματα, καθώς και από την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία. Π

03

Βασικός εξοπλισμός Touareg

06

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

Το νέο Touareg – Άνεση

35

02 Το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών «Pre-Crash» μπορεί σε καταστάσεις με αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος να τεντώσει τις μπροστινές ζώνες
ασφαλείας και να κλείσει τα παράθυρα και την πανοραμική οροφή, για να βελτιστοποιήσει την απόδοση των αερόσακων.¹⁾ Σε περίπτωση κινδύνου πρόσκρουσης
από πίσω, ενεργοποιεί στιγμιαία τα πίσω αλάρμ.¹⁾ Β

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού
Το νέο Touareg με πρωτοποριακές τεχνολογίες και καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης

03 Το προνοητικό σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης και ταχύτητας
«Predictive Adaptive Cruise Control», προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα²⁾ σε
σχέση με το προπορευόμενο όχημα και διατηρεί ταυτόχρονα την προκαθορισμένη
από τον οδηγό απόσταση.¹⁾ Το σύστημα διευρύνει αυτές τις λειτουργίες με υποβοήθηση ταχύτητας και στροφών: Τηρώντας τα επίσημα όρια ταχύτητας σας βοηθά
να αποφεύγετε υπερβάσεις ταχύτητας¹⁾ ενώ υπολογίζει την ιδανική ταχύτητα σε
στροφές.¹⁾ Έτσι, η οδηγική άνεση αυξάνεται και η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται.

δεν είναι ανώτερο μόνο ως προς τη σχεδίαση. Με μια πληθώρα έξυπνων συστημάτων
υποβοήθησης, μπορείτε να αντιμετωπίσετε ελεγχόμενα ακόμα και απρόσμενες καταστάσεις
κυκλοφορίας. Ακόμη και στο σκοτάδι, χάρη στη λειτουργία νυχτερινής όρασης «Night Vision».
02

Β

04 Η υποβοήθηση εμπρός διασταυρούμενης κυκλοφορίας «Intersection Assist»
σας υποστηρίζει όταν εξέρχεστε από εξόδους ή όταν εισέρχεστε σε διασταυρώσεις
με περιορισμένη ορατότητα. Αισθητήρες ραντάρ στο μπροστινό μέρος του οχήματος παρακολουθούν την περιοχή μπροστά από το όχημα και, ενώ οδηγείτε με ταχύτητα έως 30 km/h, σας προειδοποιούν οπτικά και ακουστικά για τυχόν διερχόμενα
κάθετα οχήματα.¹⁾ Αν πλησιάζει ένα άλλο αυτοκίνητο εκτός του οπτικού πεδίου σας
και ενώ το όχημα κινείται με ταχύτητα έως 10 km/h, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα για την αποτροπή σύγκρουσης.¹⁾ Β
1) Εντός των ορίων του συστήματος.
2) Μέ μεγιστη ταχύτητα 210 km/h.

03

01 Στη λειτουργία νυχτερινής όρασης «Night Vision», μια κάμερα υπερύθρων
βλέπει περίπου 130 μέτρα μπροστά και αντιδρά στη θερμότητα που εκπέμπεται από
σώματα.¹⁾ Στον Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων «Active Info Display»,
βλέπετε την αντίστοιχη θερμική εικόνα ενώ το σύστημα σας προειδοποιεί αν η
κατάσταση είναι κρίσιμη.¹⁾ Με αυτόν τον τρόπο έχετε μια πρόσθετη πηγή πληροφόρησης, η οποία σάς βοηθά να αναγνωρίζετε πιο αξιόπιστα έναν άνθρωπο ή
ένα ζώο στο οδόστρωμα, ακόμη και όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω
ομίχλης ή βροχής. Έτσι, μπορείτε να αντιδράτε πιο έγκαιρα σε κινδύνους. Π
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06

05

07

05 Το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης
«Emergency Assist» μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο
του οχήματος, εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός δεν μπορεί να ελέγξει το όχημα (απώλεια ελέγχου διεύθυνσης, επιτάχυνσης ή φρεναρίσματος) και να διατηρήσει
το όχημα στη λωρίδα του και να το ακινητοποιήσει
πλήρως.* Παράλληλα, προειδοποιεί με σήματα τους
συνεπιβάτες και τους άλλους οδηγούς. Β

06 Το σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση «Traffic Jam
Assist»* φροντίζει ώστε το νέο σας Τouareg να παραμένει στη λωρίδα του και να
σταματά και να ξεκινά αυτόματα σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης. Β
07 Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με
City Emergency Braking και λειτουργία αναγνώρισης πεζών παρακολουθεί μέσω
αισθητήρων τον χώρο εμπρός από το όχημα. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πεζοί στο
οδόστρωμα ενημερώνει εγκαίρως τον οδηγό* με οπτικά και ακουστικά σήματα ή και
φρενάροντας κοφτά το όχημα ή ακόμη και ακινητοποιώντας το, αν χρειαστεί.* Β

08 Με το Πακέτο Στάθμευσης το παρκάρισμα και οι ελιγμοί γίνονται παιχνιδάκι,
ακόμη και με ρυμουλκούμενο. Αυτό εξασφαλίζεται από μια πληθώρα πρακτικών
συστημάτων υποβοήθησης όπως π.χ. το «Trailer Assist», το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης «Park Assist» καθώς και η κάμερα οπισθοπορείας «Rear View». Το
σύστημα υποβοήθησης ρυμουλκούμενου «Τrailer Assist» βοηθά στους ελιγμούς με
ρυμουλκούμενο. Εσείς μόνο ρυθμίζετε την επιθυμητή πορεία κατεύθυνσης και στη
συνέχεια το σύστημα υποβοήθησης θα φέρει τον συρμό άνετα προς τα πίσω στον
προορισμό.* Εσείς πρέπει μόνο να πατάτε το γκάζι, το φρένο και να έχετε τα μάτια
σας ανοιχτά. Με τον κοτσαδόρο το νέο Touareg έλκει εύκολα έως 3,5 τόνους. Π
*Εντός των ορίων του συστήματος.
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09 Tο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης
«Park Assist» κατευθύνει αυτόματα το νέο
Touareg μέσα σε παράλληλες και κάθετες θέσεις
στάθμευσης, ολοκληρώνει ανεπιτυχείς προσπάθειες στάθμευσης και επίσης ξεπαρκάρει από παράλληλες θέσεις στάθμευσης.¹⁾ Εσείς αναλαμβάνετε το
γκάζι και το φρένο. Π
10 Το σύστημα ελέγχου διατήρησης πορείας
«Lane Assist» μπορεί ¹⁾ όταν το όχημα κινείται με
ταχύτητα από 65 km/h και πάνω, να διαπιστώσει
αν παρεκκλίνει από τις γραμμές και προειδοποιεί
τον οδηγό με μια δόνηση του τιμονιού.¹⁾ Β
(χωρίς εικ.) Tο σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Area View» με τις τέσσερεις
κάμερες που διαθέτει προβάλλει στην κεντρική
οθόνη εναλλακτικές προβολές του γύρω χώρου
και σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη¹⁾ σε
οποιεσδήποτε συνθήκες. Έτσι είναι για παράδειγμα δυνατή η εμφάνιση του συνολικού περιβάλλοντα χώρου του αυτοκινήτου σε πανοραμική προβολή. Ή μπορείτε να κοιτάξετε στην οθόνη του
ηχοσυστήματος «πίσω από τη γωνία»: Κάμερες
εμπρός και πίσω στο αυτοκίνητο καθιστούν εφικτή
τη θέαση του δρόμου όταν είναι καλυμμένο το
οπτικό πεδίο του οδηγού.¹⁾,²⁾ Π

09

1) Εντός των ορίων του συστήματος.
2) Θα διατεθεί αργότερα. Ο Εξουσιοδοτημένος ’Εμπορος Volkswagen
της περιοχής σας θα χαρεί να σας πληροφορήσει σχετικά.
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03 Μεταφέρετε με ασφάλεια το ποδήλατό σας με τη βάση ποδηλάτων καθώς στερεώνεται σταθερά στην
οροφή του νέου σας Touareg. Οι βάσεις πλαισίου και η ράγα τροχών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συγκρατούν αυτόματα το ποδήλατο στη σωστή θέση. Το καινοτόμο περιστροφικό κουμπί περιορισμού ροπής στρέψης
διασφαλίζει ταυτόχρονα την άνετη στερέωση του πλαισίου του ποδηλάτου. Για την ομοιόμορφη κατανομή
πίεσης και για την προστασία του πλαισίου του ποδηλάτου η βάση πλαισίου διαθέτει μεγάλα, μαλακά αφρώδη
στοιχεία. Η βάση ποδηλάτου έχει δοκιμαστεί για συγκρούσεις εντός πόλης με βάση το City Crash Plus. Π

01

02

Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen
Το νέο Touareg σάς προσφέρει στον βασικό εξοπλισμό χαρακτηριστική σχεδίαση, πολυάριθμες καινοτομίες και μια αποκλειστική εμπειρία Offroad. Με τα γνήσια αξεσουάρ Volkswagen
έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το νέο σας Touareg σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Την πλήρη γκάμα αξεσουάρ μπορείτε να τη δείτε στο έντυπο «Κατάλογος Γνήσιων Αξεσουάρ
Volkswagen», στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Volkswagen ή στη διεύθυνση www.volkswagen.gr.
Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β
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01 Στο νέο Touareg μπορείτε με ιδανικά συνδυασμένα μεταξύ τους αξεσουάρ να χαρίσετε ακόμα πιο δυναμική
εμφάνιση: Στις πλευρές, σκαλοπάτια υπογραμμίζουν την εμφάνιση Offroad του νέου σας Touareg και διευκολύνουν επίσης την επιβίβαση καθώς και τη φόρτωση στην μπαγκαζιέρα οροφής. Τα αντιολισθητικά σκαλοπάτια
είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και τελειώνουν πλευρικά με μαύρα πλαστικά ακραία καλύμματα. Π
02 Μεταφέρετε τα ποδήλατά σας άνετα και με ασφάλεια με τη νέα βάση ποδηλάτων «Premium». Μεταφέρει
δυο ποδήλατα και το καινοτόμο σύστημα στερέωσης τα κάνει όλα εύκολα για εσάς. Διότι με την δυνατότητα
αναδίπλωσης προς τα επάνω, η βάση ποδηλάτων σταθεροποιείται αυτόματα στη σφαιρική κεφαλή και έτσι
είναι πολύ εύκολο να στερεωθεί. Οι αφαιρούμενοι αποστάτες με αντικλεπτική προστασία την καθιστούν ιδιαίτερα φιλική στον χειρισμό. Μέσω του πεντάλ, η βάση μπορεί χάρη στη γωνία αναδίπλωσης 90o να αναδιπλωθεί πολύ βολικά προς τα κάτω, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο αποσκευών ακόμη
και σε αυτοκίνητα με μεγάλο πίσω καπό. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η βάση ποδηλάτων μπορεί να διπλωθεί πλήρως και να αποθηκευτεί στον χώρο αποσκευών, εξοικονομώντας χώρο. Το πλαίσιο για την πινακίδα κυκλοφορίας με επιγραφή «Volkswagen» ολοκληρώνει την κορυφαία βάση. Προαιρετικά διατίθεται μια τσάντα μεταφοράς
για την προστασία της βάσης καθώς και μια ράγα φόρτωσης για εύκολη φόρτωση βαρέων ποδηλάτων. Π

03

Π
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04 Η σταθερή μπαγκαζιέρα οροφής, από πλαστικό
υψηλής ποιότητας σε γυαλιστερό μαύρο, κλειδώνει
και διασφαλίζει εύκολη συναρμολόγηση στις μπάρες
οροφής, χάρη στους πρακτικούς ταχυσυνδέσμους της.
Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης γωνίας ανοίγματος μπορεί να φορτώνεται και να ξεφορτώνεται εύκολα. Διατίθεται με χωρητικότητα 340 και 460 λίτρων. Π
05 Οι μπάρες οροφής αποτελούν την ιδανική βάση
για όλους τους πρόσθετους εξοπλισμούς. Έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές
Volkswagen με βάση το City Crash Plus και διαθέτουν
αεροδυναμικά διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου στο
οποίο στερεώνονται βάσεις ιστιοσανίδων, ποδηλάτων, πέδιλων σκι ή οι πρακτικές μπαγκαζιέρες οροφής. Οι μπάρες οροφής είναι ήδη πλήρως προσυναρμολογημένες και μπορούν εύκολα και άνετα να
τοποθετηθούν στη σχάρα οροφής του νέου Touareg.
Κλειδώνουν και έτσι είναι καλά προστατευμένες

από κλοπή. Το αεροδυναμικό προφίλ με ανάγλυφη
επιφάνεια, συναρμολογείται εύκολα και ελαχιστοποιεί
τους θορύβους του ανέμου. Π
06 Η βάση για πέδιλα του σκι και Snowboard
«Comfort», με δυνατότητα κλειδώματος, διασφαλίζει
ασφαλή και άνετη μεταφορά έως και έξι ζευγαριών
πέδιλων σκι ή τεσσάρων Snowboards. Το ελαφρύ σύστημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο μπορεί να φορτώνεται και να εκφορτώνεται εύκολα χάρη στην πρακτική λειτουργία αφαίρεσης. Π

05

07 Η βάση καγιάκ. Σταθερότητα και άριστη συγκράτηση: Η βάση έχει σχεδιαστεί ειδικά για καγιάκ
έως 25 κιλά και ταιριάζει ακριβώς στο σχήμα του
καγιάκ. Τέσσερα μετακινούμενα πλαστικά στηρίγματα
το ασφαλίζουν κατά τη μεταφορά. Ιμάντες σύσφιξης
στερεώνουν καλά το καγιάκ. Π

08

06

07

04

Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

10

11

08 Μαλακό και προστατευτικό στη μια πλευρά και
αντιολισθητικά πλαστικά εξογκώματα στην άλλη
πλευρά: Το πατάκι διπλής όψης του χώρου αποσκευών
με ακριβείς διαστάσεις προσφέρει σε ευαίσθητα, λερωμένα ή βρεγμένα αντικείμενα μεταφοράς τη σωστή
επιφάνεια. Ένα ενσωματωμένο, αναδιπλούμενο προς
τα έξω προστατευτικό πανί προστατεύει το κατώφλι
φόρτωσης κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Π

10 Η πρακτική και ανθεκτική λεκάνη χώρου αποσκευών προστατεύει τον χώρο αποσκευών από ρύπανση και αποτρέπει την ολίσθηση των αντικειμένων
μεταφοράς. Η πλαστική λεκάνη είναι κατασκευασμένη
σε ακριβείς διαστάσεις και επιπλέον ξεπλένεται και
είναι αντιολισθητική. Το περιμετρικό χείλος αποτρέπει
την εκροή υγρών στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Ενδείκνυται για οχήματα με επίπεδο δάπεδο φόρτωσης. Π

09 Με μια τηλεσκοπική ράβδο και μια ζώνη σταθεροποίησης, ο χώρος αποσκευών χωρίζεται εγκάρσια
ή διαγώνια. Τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός του
χώρου ασφαλίζονται έτσι και στις δύο πλευρές. Π

11 Το δίχτυ αποσκευών εμποδίζει την ολίσθηση των
ελαφριών αντικειμένων και φροντίζει να παραμένουν
τα πάντα στη θέση τους. Το υψηλής αντοχής δίχτυ
στερεώνεται εύκολα με άγκιστρα στερέωσης στους
δακτυλίους πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών. Π

09
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12 Με την κινητή μηχανή εσπρέσο 12-V «Volkswagen
Edition» έχετε πάντα μαζί σας το δικό σας καφέ-μπαρ.
Στο σετ περιλαμβάνονται επίσης δυο ανθεκτικά σε
θραύση φλιτζάνια εσπρέσο, μια πετσέτα, 25 φακελάκια εσπρέσο καθώς και μια θήκη φύλαξης. Ο χειρισμός
της μηχανής δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια
της πορείας. Π
13 Το παιδικό κάθισμα G2-3 ISOFIT με αφαιρούμενη
πλάτη. Τα παιδιά με βάρος 15 έως 36 κιλά (περ. 3 έως
12 ετών) μετακινούνται με το αυτοκίνητο με ασφάλεια
και άνεση χάρη στο καθ’ ύψος ρυθμιζόμενο στήριγμα
ύπνου, καθώς και στις ξεχωριστές δυνατότητες ρύθμισης ύψους και κλίσης. Η στερέωση του καθίσματος
γίνεται στα σημεία στερέωσης ISOFIX του αυτοκινήτου. Το παιδί προσδένεται με μια ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Για πληροφορίες σχετικά με την γκάμα
παιδικών καθισμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στον
Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen. Πρόσθετη
προστασία για τα καθίσματα προσφέρει το αντιολισθητικό προστατευτικό καθίσματος που καθαρίζεται
εύκολα και διαθέτει πρακτικές διχτυωτές θήκες. Π

14 Εξατομίκευση μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια:
Τα τέσσερα καλύμματα βαλβίδων με το λογότυπο
Volkswagen προστατεύουν βέλτιστα τις βαλβίδες από
σκόνη, ακαθαρσίες και υγρασία. Κατάλληλα για βαλβίδες αλουμινίου και για ελαστομεταλλικές βαλβίδες.

17 Στις πλευρές τα σκαλοπάτια τονίζουν την εμφάνιση Offroad του νέου σας Touareg και επίσης διευκολύνουν την επιβίβαση καθώς και τη φόρτωση της
οροφής. Τα σκαλοπάτια με αντιολισθητική επιφάνεια
είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Π

Π

18 Είτε πρόκειται για ρυμουλκούμενο σκάφος, τροχόσπιτο ή πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο – για να μεταφέρετε ένα ρυμουλκούμενο, χρειάζεστε κοτσαδόρο
σταθερό (βλέπε εικ.) ή αποσπώμενο. Το ηλεκτρικό σετ
τοποθέτησης που περιλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης διασφαλίζει την ηλεκτρική παροχή. Έτσι επιτρέπει
την ασφαλή λειτουργία και ευστάθεια του συρμού και
υποστηρίζει το σύστημα αυτόματης στάθμευσης. Π

15

12

16

13

17

15 Τα υφασμάτινα πατάκια «Premium» από υψηλής
ποιότητας βελούδο, που δεν τσαλακώνει, με επιγραφή
Touareg αποτελούν ένα οπτικό κορυφαίο χαρακτηριστικό και προστατεύουν τον χώρο ποδιών. Δεν γλιστρούν και δεν στρέφονται διότι είναι στερεωμένα με
το σύστημα στερέωσης 2 σημείων σταθερά στον
χώρο ποδιών. Β
16 Με τα πατάκια παντός καιρού η υγρασία και οι
ακαθαρσίες στον χώρο ποδιών του νέου σας Touareg
δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Τα πατάκια παντός
καιρού έχουν διαμορφωθεί για τέλεια εφαρμογή,
είναι αντιολισθητικά και ξεπλένονται εύκολα. Επίσης,
είναι ανακυκλώσιμα 100%, πολύ ανθεκτικά και έχουν
μεγάλη διάρκεια ζωής. Π

14

Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

18
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19 – 24 Πρακτικό, άνετο και ευέλικτο: Το καινοτόμο σύστημα ταξιδιού και άνεσης
που αποτελείται από διάφορα στοιχεία μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα και
συμβάλλει σε ένα τακτοποιημένο και οργανωμένο εσωτερικό. Επίσης, οι επιβάτες
στην πίσω σειρά καθισμάτων μπορούν να αποκτήσουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα. Το σύστημα αποτελείται από μία βάση στήριξης, η
οποία τοποθετείται στη βάση των εμπρός προσκέφαλων και στερεώνει διάφορα
άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα, μια φορητή κρεμάστρα ρούχων, ένα ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες, μια βάση actioncamera ή ένα ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο
τραπέζι με ποτηροθήκη. Π

19

21

23

20

Βασικός εξοπλισμός Touareg

22

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

24
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Διακοσμητικά και
επενδύσεις καθισμάτων

02

05

09

13

06

10

14

17

05
06
07
08

Δέρμα «Vienna»* Μαύρο Soul VM Β
Δέρμα «Vienna»* Ανθρακί Raven VV Π
Δέρμα «Vienna»* Γκρι Mistral/Γκρι Σκούρο VD Π
Δέρμα «Vienna»* Μπεζ Atacama/Ανθρακί
Raven YF Π
09 Δέρμα «Vienna»* Ανθρακί Raven VV Π
10 Δέρμα «Vienna»* Μαύρο Soul/Γκρι για R-Line ID
Π

03

07

11

15

11 Δέρμα «Savona»* Μαύρο Soul VM Π
12 Δέρμα «Savona»* Πράσινο Juniper/Μαύρο Soul YA
Π

13 Δέρμα «Savona»* Καφέ Florence/Μαύρο Soul YV
Π

14 Δέρμα «Savona»* Γκρι Mistral/Γκρι Σκούρο VD
01 Διακοσμητικό στοιχείο «Βουρτσισμένο αλουμίνιο 45°» Β
02 Διακοσμητικό στοιχείο πολυτελούς ξύλου «Ελιά με ανοιχτούς πόρους» Π
03 Διακοσμητικό στοιχείο αλουμινίου «Ασημί Wave» για R-Line Π
04 Διακοσμητικό στοιχείο πολυτελούς ξύλου «Καρυδιά» με ανοιχτούς πόρους
(χωρίς εικ.) Διακοσμητικό στοιχείο πολυτελούς ξύλου «Silver Birch» Π

Π

Π

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικές. Τα χρώματα της εκτύπωσης δεν μπορούν να αποδώσουν με
ακρίβεια τα πραγματικά διακοσμητικά στοιχεία και τις επενδύσεις καθισμάτων. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται
το βασικό κάθισμα, το οποίο μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχήμα από τα καθίσματα του
προαιρετικού εξοπλισμού.

Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

15 Δέρμα «Savona»* Μπεζ Atacama/Ανθρακί
Raven YF Π
16 Δέρμα «Savona»* Ανθρακί Raven VV Π
17 Δέρμα «Savona»* Μαύρο Soul για R-Line ID

Π

*Οι κεντρικές λωρίδες και εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών τμημάτων
της βάσης των καθισμάτων σε δέρμα «Vienna» ή «Savona».
01

04

08

12

16
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Χρώματα

01

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

Μαύρο απλό χρώμα A1A1 Β
Λευκό Pure απλό χρώμα* 0Q0Q Π
Καφέ Tamarind μεταλλικό χρώμα* 3V3V Π
Γκρι Silicon μεταλλικό χρώμα* 3M3M Π
Κόκκινο Malbec μεταλλικό χρώμα X4X4 Π
Ασημί Antimonial μεταλλικό χρώμα* L5L5 Π
Μπλε Reef μεταλλικό χρώμα 0A0A Π
Πράσινο Juniper μεταλλικό χρώμα 6H6H Π
Χρυσαφί Sand μεταλλικό χρώμα 4T4T Π
Μπλε Aquamarin μεταλλικό χρώμα 8H8H Π
Μαύρο Deep περλέ χρώμα* 2T2T Π
Μπλε Moonlight περλέ χρώμα* C7C7 Π
Λευκό Oryx περλέ χρώμα* 0R0R Π

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

*Διατίθεται και για R-Line.
Ο πλησιέστερος Εξουσιοδοτημένος ’Έμπορος Volkswagen θα χαρεί να σας πληροφορήσει σχετικά.
Οι εικόνες σε αυτήν τη σελίδα είναι ενδεικτικές.
Τα χρώματα της εκτύπωσης δεν μπορούν να αποδόσουν με ακρίβεια την πραγματική ομορφιά των χρωμάτων.

Βασικός εξοπλισμός Touareg

Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

03

13
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Ζάντες

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Ζάντες αλουμινίου 18" «Concordia», για την έκδοση με 231 PS
Ζάντες αλουμινίου 19" «Osorno» Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Esperance» Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Sebring», Volkswagen R* Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Tirano», για την έκδοση με 286 PS Β
Ζάντες αλουμινίου 20" «Montero» Π
Ζάντες αλουμινίου 20" «Braga», Volkswagen R* Π
Ζάντες αλουμινίου 20" «Braga», Volkswagen R* Π
Ζάντες αλουμινίου 20" «Nevada», Volkswagen R* Π
Ζάντες αλουμινίου 21" «Suzuka», Volkswagen R* Π
Ζάντες αλουμινίου 21" «Suzuka», Volkswagen R* Π

03

06

01

04

07

02

05

08

09

10

Β

*Από την Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.gr.
Οι εικόνες σε αυτήν τη σελίδα είναι ενδεικτικές. Τα χρώματα της εκτύπωσης δεν μπορούν να αποδώσουν πλήρως
τα πραγματικά χρώματα των ζαντών.
Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
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Β

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

11
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Ο εύκολος δρόμος
για το αυτοκίνητο
των ονείρων σας.
Με τον Online Configurator* γίνεστε οι ίδιοι σχεδιαστές αυτοκινήτων. Με λίγα βήματα
σχεδιάζετε το Volkswagen των ονείρων σας στο PC, το Tablet ή το Smartphone σας.

*Η υπηρεσία αυτή αναμένεται να διατεθεί μελλοντικά.

Έτσι το νέο Touareg γίνεται το δικό σας νέο Touareg. Διαλέξτε το μοντέλο
που σας ταιριάζει καλύτερα και επιλέξτε μεταξύ διαφόρων παραλλαγών
εξοπλισμού, χρωμάτων, ζαντών και πολλών άλλων – πολύ εύκολα online
στη διεύθυνση www.volkswagen.gr.

Το νέο Touareg – Configurator
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Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης.
Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο
Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα
αξιοθέατα ενός τοπίου 62 στρεμμάτων και γνωρίστε
τις διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα
ξεχωριστά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακαλύψτε πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε
στο Σπίτι της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή
θαυμάστε πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμβάνουν το Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Διαδρομή στο Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά
τα βήματα της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμάστε τις εκτός δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε μια
εκπαίδευση οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον περίπατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις προτάσεις των εστιατορίων. Ο κόσμος του Autostadt
είναι ανοικτός για σας.

H εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολισθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλεπτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε στις
εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της Volkswagen
Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές σας δίνουν
συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα ξεπεράσετε
με άνεση ακόμα και πολύπλοκες καταστάσεις. Τα πολύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν
ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, οικολογική εκπαίδευση, με την οποία μαθαίνετε να εξοικονομείτε αποτελεσματικά καύσιμα με μια μικρή μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, έως και εκπαίδευση για σπορ
οδήγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας:
www.volkswagen-driving-experience.com

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους
εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι είναι
δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις
απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που εκπροσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Φροντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να πάτε και συνεπώς
που πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.
Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας,
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από
τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια
οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια
σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After Sales
που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Καλώς ήλθατε στον
κόσμο της Volkswagen.
Το νέο Touareg – O κόσμος της Volkswagen
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Το νέο Touareg
8X5.1196.95.72 · Τυπώθηκε στην Ελλάδα
Με επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων · Έκδοση: Ιούλιος 2018
www.volkswagen.gr

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα
χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη
διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο
Volkswagen. Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων. Τα BlueMotion®, DSG® και TSI®
είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen
στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έντυπο,
αυτό δεν σημαίνει πως το σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.
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