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05Το νέο Touran – Εξωτερικό

Εντυπωσιάζει 
από κάθε άποψη.
Το νέο Touran εντυπωσιάζει ακόμη και όταν κοιτάτε έξω. Για ακόμη 

περισσότερο φως και καλύτερη ορατότητα, φροντίζει η μεγαλύτερη στην 

κατηγορία πανοραμική ανακλινόμενη/συρόμενη ηλιοροφή με τις μεγάλες 

γυάλινες επιφάνειες ενώ η έξυπνη διαχείριση του εσωτερικού εξασφαλίζει 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα άνεσης, ειδικά σε μεγάλες διαδρομές.
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07Το νέο Touran – Εξωτερικό

Λάμπει χωρίς 
να θαμπώνει.
Στο νέο Touran προσαρμόζονται οι προβολείς ώστε 

να μην τυφλώνονται οι επερχόμενοι οδηγοί. Έτσι, 

οι προαιρετικοί του προβολείς LED δεν δυσχεραίνουν 

την ορατότητα των οδηγών στη αντίθετη λωρίδα 

κυκλοφορίας, αλλά σίγουρα τους αποσπούν την 

προσοχή με τον μοναδικό σχεδιασμό τους!

01   Οι προβολείς LED διασφαλίζουν καλύτερο φωτι-
σμό του οδοστρώματος σε σύγκριση με τους συμβα-
τικούς προβολείς αλογόνου, λόγω της μεγαλύτερης 
φωτιστικής ισχύος τους αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
μειώνουν την ορατότητα των άλλων οδηγών. Επίσης, 
το προαιρετικό σύστημα «Dynamic Light Assist»* 
ισοσταθμίζει όλες τις περιοχές του φωτισμού μεγάλης 
σκάλας οι οποίες θα μπορούσαν να «τυφλώσουν» 
τους οδηγούς που κινούνται στην αντίθετη λωρίδα 
κυκλοφορίας. Π

02 – 03   Το νέο Touran διατίθεται προαιρετικά με 
πίσω φώτα LED που διαθέτουν κλασσική σχεδίαση 
«δύο ματιών» και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 
ασφάλεια του οχήματος. Π

* Μόνο σε συνδυασμό με προβολείς LED-Mid.
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Ελευθερία χωρίς περιορισμούς.
Με τη μεγαλύτερη στην κατηγορία του προαιρετική πανοραμική ανακλι-

νόμενη/συρόμενη ηλιοροφή το νέο Touran προσφέρει μοναδική θέα 

προς τον ουρανό από οποιοδήποτε από τα (έως) επτά καθίσματά του. 

Τη νύχτα, δύο λωρίδες LED φροντίζουν για τον φωτισμό της γυάλινης 

επιφάνειας, με εμβαδόν 1,42 m².

01   Μετρήστε τα σύννεφα και πιάστε τα αστέρια – στο νέο Touran είναι εφικτά 
και τα δύο. Διότι η προαιρετική πανοραμική ανακλινόμενη/συρόμενη ηλιοροφή 
δεν είναι μόνο μεγάλη και μπορεί να λάμπει με χαμηλωμένο φωτισμό, μπορεί 
επίσης να ανοίγει. Επίσης, μπορείτε να ανασηκώσετε και να χαμηλώσετε ηλεκτρικά 
το μπροστινό από τα δύο μέρη κρυστάλλου. Ένα ηλεκτρικό σκιάδιο προσφέρει 
προστασία σε όλους τους επιβάτες. Ένα χαρακτηριστικό ακόμη και στο σκοτάδι 
είναι ο ενσωματωμένος φωτισμός LED. Π

02   Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός του νέου Touran εντυπωσιάζει ακόμη και στο 
σκοτάδι και κατά την επιβίβαση σάς καλωσορίζει διακριτικά με απαλό φωτισμό 
σε μεμονωμένα στοιχεία όπως οι χειρολαβές των θυρών, τα ανοίγματα των 
θυρών, οι διακοσμητικές λωρίδες και ακόμη και ο χώρος των ποδιών. Επιπλέον, 
μπορείτε να ρυθμίζετε την ένταση του ατμοσφαιρικού φωτισμού σύμφωνα με 
τις επιθυμίες σας. AD
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11Το νέο Touran – Εσωτερικό

Πολύπλευρη οικογενειακή ζωή. 
Μεταβλητοί χώροι.

Χάρη στους μεταβλητούς χώρους το νέο Touran είναι 

7-θέσιο, 5-θέσιο ή αυτοκίνητο για μεταφορές. Η δεύτερη 

και η τρίτη σειρά καθισμάτων αναδιπλώνονται εν ριπή 

οφθαλμού. Σε 5-θέσια διάταξη ο όγκος του χώρου 

αποσκευών ανέρχεται έως τα 633 λίτρα.

01 – 02   Το εσωτερικό του νέου Touran έχει δύο πρό-
σωπα. Με πέντε ή επτά καθίσματα είναι το μεγάλο 
οικογενειακό αυτοκίνητο. Τα μεμονωμένα καθίσματα 
μετακινούνται εμπρός-πίσω και αναδιπλώνονται. Η 
κλίση της πλάτης ρυθμίζεται σε τρεις γωνίες, τα προ-
σκέφαλα βυθίζονται πλήρως. Στην πίσω πλευρά των 
μπροστινών καθισμάτων βρίσκεται ένα πτυσσόμενο 
τραπέζι για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Τα πτυσ-
σόμενα τραπέζια ρυθμίζονται ως προς την κλίση τους, 
διαθέτουν θήκη αναψυκτικών και μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν ως επιφάνεια εργασίας. Η λαστιχένια 
επένδυση εμποδίζει το γλίστρημα αντικειμένων, όπως 
π.χ. του tablet σας. Όλα τα πίσω καθίσματα και η πλά-
τη του καθίσματος συνοδηγού αναδιπλώνονται σε 
επίπεδη επιφάνεια εν ριπή οφθαλμού χάρη στο καινο-
τόμο σύστημα Fold-Flat. Τότε ο τεράστιος αποθηκευ-
τικός χώρος με το επίπεδο δάπεδο φόρτωσης θα σας 
αφήσει με το στόμα ανοιχτό. AD

(χωρίς εικ.)   Στον βασικό εξοπλισμό σε όλα τα καθί-
σματα της δεύτερης και της τρίτης σειράς καθισμάτων 
βρίσκονται στηρίγματα ISOFIX. Με αυτά μπορούν να 
στερεωθούν παιδικά καθίσματα. Ένα επιπλέον χαρα-
κτηριστικό ασφάλειας αποτελεί η ένδειξη κατάστασης 
ζωνών που σας δείχνει αν έχουν προσδεθεί όλοι οι 
συνεπιβάτες. AC

(χωρίς εικ.)   Δύο πλευρικά σκιάδια που είναι ενσω-
ματωμένα στις πόρτες προστατεύουν από την έντονη 
ηλιακή ακτινοβολία – σημαντικό στοιχείο όταν βρί-
σκονται μικρά παιδιά στο αυτοκίνητο. Π

(χωρίς εικ.)   Στο νέο Touran έχετε πάντα την καλύτερη 
θέση χάρη στη θέρμανση καθισμάτων που διατίθεται 
και για τα δύο εξωτερικά καθίσματα στη δεύτερη 
σειρά καθισμάτων. Π
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04   Στη θήκη της κεντρικής κονσόλας μπορούν να 
αποθηκευτούν αντικείμενα όπως το πορτοφόλι, τα 
έγγραφα του οχήματος και CD ώστε να τα βρίσκετε 
αμέσως. Μια πρόσθετη θήκη στερεώνει τα ποτά σας 
στην ενσωματωμένη θήκη αναψυκτικών. AC

05   Από την έκδοση Active μπορείτε να έχετε πρό-
σβαση σε μια αποθηκευτική θήκη στην οροφή. Από 
την έκδοση Advance η θήκη αυτή έχει μεγαλύτερο 
μέγεθος. AC

06   Από την έκδοση Advance διατίθενται αποθηκευ-
τικές θήκες κάτω από τα μπροστινά καθίσματα. AD

07   Το νέο Touran διαθέτει μια αποθηκευτική θήκη 
σε κάθε πόρτα. Έτσι στις μπροστινές πόρτες μπορούν 
να τοποθετηθούν φιάλες χωρητικότητας 1,5 λίτρου 
ενώ στις πίσω πόρτες χωρούν φιάλες 1 λίτρου. AC

(χωρίς εικ.)   Η πρίζα 230-V στον χώρο αποσκευών 
αριστερά είναι κατάλληλη για τη φόρτιση ηλεκτρικών 
συσκευών αλλά και για να συνδέσετε τον φορητό 
υπολογιστή σας ή ένα φορητό σύστημα ψύξης και 
θερμότητας. Π
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Μεγάλος χώρος για
πολλές αποσκευές.
Εκπληκτική ευκολία, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αποθήκευση, θα 

βρείτε στον μεγάλο και ευέλικτο χώρο αποσκευών: Το νέο Touran 

θα σας εκπλήξει με τον ευέλικτο χώρο φόρτωσης και με έως 47 θήκες 

και θέσεις αποθήκευσης. Εδώ μπορείτε να τοποθετήσετε όλα όσα 

χρειάζεστε για μια άνετη οικογενειακή εκδρομή. Φτάνει να θυμάστε 

που έχετε αποθηκεύσει τα πράγματά σας.

01 – 02   Ένα αυτοκίνητο με διπλό δάπεδο: Σε μια 
εσοχή κάτω από την επιφάνεια φόρτωσης θα βρείτε 
χώρο για επιπλέον πράγματα. AC

03   Το «πακέτο διαχείρισης αποσκευών Cargo Pack» 
εξασφαλίζει ακόμη πιο ευέλικτη χρήση του χώρου 
αποσκευών. Το ελαστικό δίχτυ που μπορεί να ρυθμιστεί 
σε πολλές θέσεις, ασφαλίζει εύκολα και διατηρείται 
στη θέση του χάρη στις ράγες στις πλευρικές επενδύ-
σεις. Τόσο το πακέτο διαχείρισης αποσκευών όσο και 
το ρολό χώρου αποσκευών φυλάσσονται στον χώρο 
αποθήκευσης της εσοχής. Π
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15Το νέο Touran – Συστήματα υποβοήθησης και ασφάλεια

Άνεση και 
ασφάλεια.
Το νέο Touran εντυπωσιάζει με την πολυμορφικότητά του τον άφθονο 

χώρο και την ευρεία ορατότητα που σας προσφέρει. Αλλά και από 

τεχνολογική άποψη, το αυτοκίνητο ανοίγει νέους ορίζοντες σε διάφο-

ρους τομείς. Και επειδή για τις οικογένειες η ευεξία έχει τη μεγαλύτερη 

σημασία, το αυτοκίνητο φυσικά διαθέτει πολυάριθμα ευφυή συστήματα 

υποβοήθησης οδηγού καθώς και χαρακτηριστικά ασφάλειας. Ωστόσο, 

πάντα το καλύτερο μέτρο ασφάλειας είναι ένας χαλαρός οδηγός. Γι’ 

αυτόν τον λόγο το νέο Touran παρέχει υψηλά επίπεδα άνεσης.
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17Το νέο Touran – Συστήματα υποβοήθησης και ασφάλεια

04   Περισσότερο φως, μεγαλύτερη ορατότητα, υψηλό-
τερη άνεση: Το σύστημα δυναμικής ρύθμισης μεγάλης 
σκάλας φώτων «Dynamic Light Assist» σας επιτρέπει, 
μέσα στα πλαίσια των ορίων του συστήματος, μέσω 
μεταβλητού φωτισμού του δρόμου να οδηγείτε διαρκώς 
με τη μεγάλη σκάλα των φώτων χωρίς να θαμπώνετε 
τους οδηγούς στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας. 
Μέσω μιας λειτουργίας κάλυψης η μεγάλη σκάλα 
φώτων μπορεί εν μέρει να καλυφθεί. Π

05   Με τους προαιρετικούς αερόσακους για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων το 
νέο Touran διαθέτει προαιρετικά συνολικά εννέα αερόσακους. Σε συγκρούσεις 
με ανάλογη σφοδρότητα ατυχήματος ένας αερόσακος ενεργοποιείται σε δέκατα 
του δευτερολέπτου. Οι ενεργοποιημένοι αερόσακοι παραλαμβάνουν το κεφάλι και 
το πάνω μέρος του σώματος και κατανέμουν τα φορτία στη μέγιστη δυνατή επι-
φάνεια. Σε συνδυασμό με τους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας οι αερόσακοι 
αποτελούν ένα πλήρες σύστημα ασφαλείας. Π

(χωρίς εικ.)   Το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης 
Traffic Jam Assist σας εξασφαλίζει μια πιο χαλαρή οδήγηση ακόμη και σε συνθήκες 
έντονης κίνησης μέσα στην πόλη. Δοκιμασμένες λειτουργίες όπως το σύστημα 
αυτόματης ρύθμισης απόστασης ACC και το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλο-
φορίας «Lane Assist» χρησιμοποιούνται για την επίτευξη μιας ημιαυτόματης πο-
ρείας με διατήρηση της απόστασης. Έτσι, το νέο Touran με ταχύτητα έως 60 km/h 
ακολουθεί το προπορευόμενο αυτοκίνητο και ελέγχει αυτόματα το γκάζι και το 
φρένο στα πλαίσια των ορίων του συστήματος. Ταυτόχρονα το σύστημα διατηρεί 
το αυτοκίνητο στη λωρίδα κυκλοφορίας και συμβάλλει στην πρόληψη ατυχημάτων 
σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Π
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Δεν παίρνει τίποτα ελαφρά. 
Ούτε καν μια γρήγορη ματιά σας.

Μέσα στη νευρικότητα της οικογενειακής ζωής μπορείτε να χάσετε 

κάποια στιγμή την προσοχή σας – και να παραβλέψετε το αυτοκίνητο 

που πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα από πίσω ενώ βγάζετε φλας. 

Το νέο Touran δεν αφήνει τίποτα να του ξεφύγει.

01   Μέσω ενός αισθητήρα ραντάρ το σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου 
«Front Assist» αναγνωρίζει κρίσιμες καταστάσεις απόστασης και συμβάλλει στα 
πλαίσια των ορίων του συστήματος στη μείωση της διαδρομής ακινητοποίησης. 
Σε επικίνδυνες καταστάσεις το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με οπτικά και 
ακουστικά σήματα καθώς και με κοφτά φρεναρίσματα. Όταν μια σύγκρουση είναι 
αναπόφευκτη, σας υποστηρίζει επιπλέον με μια αυτόματη πλήρη πέδηση. AD

02   Οι αισθητήρες του συστήματος «Side Assist» επιτηρούν, στα πλαίσια των 
ορίων του συστήματος, την κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο. Όταν είναι 
ενεργοποιημένο το «Side Assist», μπορεί να αναγνωρίσει με ταχύτητα πάνω από 
15 km/h αν κατά τη διάρκεια της αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας βρίσκεται ένα 
αυτοκίνητο στο τυφλό σημείο του οδηγού και προειδοποιεί μέσω ένδειξης στον 
εξωτερικό καθρέπτη. Π

03   Το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας «Lane Assist» προειδοποειεί 
τον οδηγό με μια διορθωτική επέμβαση στο τιμόνι όταν υπάρχει κίνδυνος το 
αυτοκίνητο να βγει ακούσια από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Π
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19Το νέο Touran – Άνεση

04   Το σύστημα «Easy Open» σάς ανοίγει την πόρτα 
όταν έχετε τα χέρια σας απασχολημένα. Μια απλή κίνη-
ση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα αρκεί 
ώστε οι αισθητήρες να αναγνωρίσουν τα κλειδιά σας 
και να ανοίξουν την πόρτα του χώρου αποσκευών. Π

05   Με το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι μπορείτε 
να χειριστείτε την οθόνης πολλαπλών λειτουργιών, το 
ηχοσύστημα και το τηλέφωνο καθώς και ορισμένα συ-
στήματα υποβοήθησης οδηγού. Με τα πλήκτρα αλλα-
γής ταχυτήτων μπορείτε επίσης να χειρίζεστε το προαι-
ρετικό κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG. Π

06   Οι αξιόπιστες πληροφορίες είναι χρήσιμες, αλλά 
δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή από την οδική 
κυκλοφορία. Αυτή την απαίτηση καλύπτει η ένδειξη 
πολλαπλών λειτουργιών «Premium» με έγχρωμη 
οθόνη στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού. Σας επιτρέ-
πει να βλέπετε με μια ματιά σημαντικές πληροφορίες 
όπως τη στιγμιαία κατανάλωση, την προβλεπόμενη 
αυτονομία ή τη θερμοκρασία λαδιού. Π

07   Το κάθισμα ergoActive για τον οδηγό και τον 
συνοδηγό διαθέτει μεταξύ άλλων ρύθμιση 14 θέσεων, 
χειροκίνητη ρύθμιση ύψους, κλίσης και βάθους και 

ρύθμιση ύψους για το προσκέφαλο καθώς και ηλε-
κτρικά πλευρικά στηρίγματα 4 διαδρομών με λειτουρ-
γία μασάζ. Αυτό αποφορτίζει το σώμα και διασφαλίζει 
ιδιαίτερα σε μεγάλες διαδρομές μια άνετη στάση 
καθίσματος. Π
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Βασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,2 έως 5,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 109 έως 135.

Η πιο προηγμένη τεχνολογία 
στη διάθεσή σας.
01   Η κάμερα οπισθοπορείας «Rear View» σας υπο-
στηρίζει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του συστήμα-
τος όταν κινείστε με την όπισθεν. Η κάμερα εμφανίζει 
την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο στην οθόνη 
του ηχοσυστήματος ή του συστήματος ραδιοπλοήγη-
σης. Επιπλέον, στην οθόνη εμφανίζονται λωρίδες 
κυκλοφορίας που δείχνουν σε ποια κατεύθυνση θα 
πήγαινε το αυτοκίνητο με την τρέχουσα θέση του 
τιμονιού ή πότε πρέπει να γίνει περιστροφή του 
τιμονιού. Π

02   Το σύστημα «Park Assist» σταθμεύει το αυτοκί-
νητο αυτόματα σε παράλληλες και κάθετες θέσεις 
στάθμευσης και το βγάζει από παράλληλους χώρους 
στάθμευσης. Το σύστημα αναλαμβάνει το τιμόνι ενώ

το όχημα κινείται με την όπισθεν. Εσείς απλά πατάτε 
γκάζι και φρένο. Π

03   Το παρκάρισμα προς τα πίσω με ρυμουλκούμενο 
ή τροχόσπιτο ήταν πάντα μια πρόκληση – μέχρι 
σήμερα. Με το καινοτόμο σύστημα υποβοήθησης 
ρυμουλκούμενου «Trailer Assist» αυτό που πρέπει 
να κάνετε είναι να ρυθμίσετε προς την επιθυμητή 
κατεύθυνση οδήγησης το κουμπί χειρισμού. Έπειτα 
το σύστημα υποβοήθησης παρκάρει όχημα και ρυ-
μουλκούμενο με άνεση στην επιθυμητή θέση, εντός
των ορίων του συστήματος, ενώ εσείς πατάτε γκάζι 
ή φρένο. Φυσικά εσείς πρέπει πάντα να επιτηρείτε 
την όλη διαδικασία. Π
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21Το νέο Touran – Κλιματισμός και πολυμέσαΒασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.

03   Ο χειρισμός του συστήματος ραδιοπλοήγησης 
«Discover Pro» γίνεται εντελώς διαισθητικά με τη 
μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8" (20,3 cm). Οι 
εντυπωσιακές του δυνατότητες απεικόνισης και η 
εξατομικευμένη διαχείριση των δεδομένων μουσικής 
και πλοήγησης εντυπωσιάζουν εξίσου όπως τα οκτώ 
εξαιρετικά ηχεία, ο σκληρός δίσκος και ένα DVD-
Player με δυνατότητα αναπαραγωγής MP3 και WWA. 
Ακόμη, διαθέτει φωνητικό έλεγχο και σύνδεση 
Bluetooth για κινητά τηλέφωνα καθώς και σύνδεση 
USB. Το σύστημα Infotainment με τις Mobile Online 
υπηρεσίες Car-Net σάς δείχνει επίσης την ταχύτερη ή 
τη συντομότερη διαδρομή συνοπτικά και με επίκαιρες 
πληροφορίες για την κυκλοφορία. Π

(χωρίς εικ.)   Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover 
Media» διαθέτει μία έγχρωμη οθόνη αφής TFT 6,5" 
(16,5 cm) με αισθητήρα εγγύτητας, χάρτες για την 
Ευρώπη και ένα CD-Player με δυνατότητα αναπαρα-
γωγής MP3 και WMA με οκτώ ηχεία. Επιπλέον, το 
σύστημα διαθέτει δύο υποδοχές καρτών SD, μία 
υποδοχή AUX-IN, μία θύρα USB και μία σύνδεση 
Bluetooth για κινητά τηλέφωνα. Και με τις Mobile 
Online υπηρεσίες Car-Net είστε πάντα δικτυωμένοι, 
ακόμη και όταν είστε καθ’ οδόν. Π

(χωρίς εικ.)   Το ηχοσύστημα «Composition Media» 
διαθέτει μία έγχρωμη οθόνη αφής TFT 6,5" (16,5 cm) 
με αισθητήρα εγγύτητας και ένα CD-Player με δυνα-
τότητα αναπαραγωγής MP3 και WMA. Τα οκτώ ηχεία 
με ισχύ 4 x 20 Watt μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε 
μια ξεχωριστή εμπειρία πολυμέσων. Επιπλέον, το σύ-
στημα διαθέτει μία υποδοχή καρτών SD, μία υποδοχή 
AUX-IN, μία θύρα USB και μία σύνδεση Bluetooth για 
κινητά τηλέφωνα. AD

(χωρίς εικ.)   Το ηχοσύστημα «Composition Colour» 
με έγχρωμη οθόνη αφής TFT 5" (12,7 cm), CD-Player 
με δυνατότητα αναπαραγωγής MP3 και WMA, ισχύ 
4 x 20 Watt και οκτώ ηχεία, διαθέτει επιπλέον μία 
υποδοχή για κάρτες SD και μία υποδοχή AUX-IN. AC
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Ευχάριστο κλίμα.
Σε κάθε διαδρομή.
Στο νέο Touran η τελευταία λέξη της τεχνολογίας εμπλουτίζει την 

απόλαυση της διαδρομής με εκπληκτική ποιότητα ψυχαγωγίας 

κάνοντας κάθε διαδρομή μοναδική. Και όταν το χρειαστείτε, το 

σύστημα κλιματισμού «Pure Air Climatronic» 3 ζωνών εξασφαλίζει 

την επιθυμητή θερμοκρασία.

01   Το αντιαλλεργικό φίλτρο του συστήματος κλιμα-
τισμού «Pure Air Climatronic» 3 ζωνών φροντίζει για 
μια καθαρή ατμόσφαιρα στο νέο Touran και εξασφα-
λίζει τη σωστή θερμοκρασία για όλους, καθώς ο οδη-
γός, ο συνοδηγός και οι επιβάτες στα πίσω καθίσματα 
μπορούν να ρυθμίσουν ανεξάρτητα τη θερμοκρασία 
όπως επιθυμούν. Η θερμοκρασία, η παροχή και η ροή 
αέρα μπορούν να ρυθμιστούν εξατομικευμένα. Ταυτό-
χρονα το σύστημα κλιματισμού λαμβάνει υπόψη ακόμη 
και την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. AD

02   Με το ηλεκτρονικό χειριστήριο για τη δεύτερη 
σειρά καθισμάτων η ρύθμιση θερμοκρασίας γίνεται 
εύκολα και άνετα. AD

(χωρίς εικ.)   Η θέρμανση τιμονιού αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό άνεσης του οποίου τη χρησιμότητα 
θα εκτιμήσετε τις κρύες εποχές του έτους. Π

(χωρίς εικ.)   Η θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ 
που ρυθμίζεται μέσω πλήκτρων στο χειριστήριο κλι-
ματισμού εξασφαλίζει θέρμανση του παρμπρίζ μέσω 
λεπτών συρμάτων. Π
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23Το νέο Touran – ΠολυμέσαΒασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.

01   Πάνω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορείτε 
μέσω μιας θήκης πολυμέσων να αποκτήσετε πρόσβα-
ση στον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας. Εκτός από τις 
συνδέσεις για δύο κάρτες SD και μια κάρτα SIM το 
Multimedia-Box προσφέρει άπλετη προσβασιμότητα 
στο CD-Player. AD

02   Η μονάδα πολλαπλών λειτουργιών γίνεται 
Touchpad: Η λειτουργία «Car-Net App-Connect»¹⁾ σας 
δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε άνετα τις εφαρμο-
γές που έχετε εγκαταστήσει στις φορητές συσκευές 
σας μέσω απλής σύνδεσης USB. AD

03   Δείτε ό,τι δεν φαίνεται στον εσωτερικό καθρέφτη: 
Μέσω μιας κάμερας GoPro®²⁾ έχετε τη δυνατότητα 
να βλέπετε αποκλειστικές εικόνες του πίσω χώρου 
χάρη στην εφαρμογή «Car-Net Cam Connect» για το 
Smartphone σας που αναπτύχθηκε από την Volkswagen. 
Κατά την πορεία μπορείτε πατώντας ένα κουμπί να 
στέλνετε μια εικόνα ή ακόμη και ένα video στην οθό-
νη του συστήματος Infotainment. Έτσι θα γνωρίζετε 
ανά πάσα στιγμή καθ’ οδόν αν οι επιβάτες σας είναι 
το ίδιο χαλαροί και έχουν την ίδια καλή διάθεση όπως 
εσείς. Π

(χωρίς εικ.)   Η εφαρμογή «Volkswagen Media Control» 
καθιστά δυνατή την πρόσβαση μέσω WLAN από το 
tablet σας στο σύστημα Infotainment. Έτσι μπορείτε 
για παράδειγμα να καλέσετε πολύ απλά πληροφορίες 
πλοήγησης ή να ελέγξετε το ραδιόφωνο. Ακόμη μπο-
ρείτε να αναζητήσετε ενδιαφέροντες προορισμούς στη 
γύρω περιοχή και να μεταφέρετε τους προορισμούς 
που είναι ήδη αποθηκευμένοι στο βιβλίο διευθύνσεων 
του tablet. Έτσι δημιουργούνται εντελώς νέες δυνα-
τότητες ψυχαγωγίας – όχι μόνο για εσάς, αλλά και για 
όλους τους συνεπιβάτες. Π

(χωρίς εικ.)   Επικοινωνία με απλό τρόπο: Η ηλεκτρο-
νική ενίσχυση φωνής διευκολύνει τους επιβάτες στα 
μπροστινά καθίσματα να συνομιλούν άνετα με τους 
επιβάτες στα πίσω καθίσματα χωρίς να χρειάζεται να 
υψώνουν τον τόνο της φωνής τους. Π

1)  Μόνο σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα «Composition Media» ή το 
σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media», εργοστασιακός εξοπλι-
σμός στο σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Pro».

2)  Η κάμερα GoPro® δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του 
νέου Touran και θα χρειαστεί να την προμηθευτείτε ξεχωριστά. 
Η περιγραφόμενη λειτουργία είναι συμβατή με τις εξής εκδόσεις: 
κάμερα GoPro® Hero (3, 3+ ή 4). Τα GoPro, Hero, το λογότυπο GoPro® 
και το λογότυπο GoPro Be a Hero είναι σήματα κατατεθέντα ή 
καταχωρημένα σήματα κατατεθέντα που διαθέτει η GoPro®.
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Είστε συνεχώς συνδεδεμένοι.
Στο νέο Touran είστε συνέχεια οnline, σαν να είστε στο σπίτι σας. Έτσι, μπορείτε να 

ενημερώνετε το προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα ή να ακούτε το νέο αγαπημένο σας 

άλμπουμ χάρη στις δυνατότητες και στις λειτουργίες των συστημάτων Infotainment 

όπως το «Volkswagen Media Control» ή το «Car-Net App-Connect» αφού διαθέτει 

δυνατότητα WiFi σύνδεσης. Έτσι η μετακίνηση με το αυτοκίνητο είναι πιο διασκεδαστική 

ακόμη και για αυτούς που δεν βρίσκονται στο τιμόνι.
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25Το νέο Touran – ΠολυμέσαΚατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.
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To αυτοκίνητο, όπως 
το φανταστήκατε.
Στο νέο Touran βρίσκεστε καθ’ οδόν με σύγχρονο εξοπλισμό – ακόμη 

και στη λεωφόρο των δεδομένων. Χάρη στη σύνδεση κινητών συσκευών 

και του συστήματος Infotainment μπορείτε να απολαμβάνετε, όταν το 

επιθυμείτε, ένα ψηφιακό Show πολυμέσων που δεν αφήνει καμία επιθυμία 

σας ανεκπλήρωτη. Οι μικροί (και οι μεγάλοι) επιβάτες στα πίσω καθίσματα 

παρακολουθούν την αγαπημένη τους ταινία, ακούν τις νεότερες μουσικές 

επιτυχίες ή κάνουν chat στο Facebook. Ταυτόχρονα, εσείς που βρίσκεστε 

στα μπροστινά καθίσματα έχετε άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές σας 

μέσω του συστήματος Infotainment, μπορείτε να επεμβαίνετε στα τεκται-

νόμενα των πίσω καθισμάτων με την ενίσχυση φωνής ή να ελέγχετε τα 

δεδομένα ταξιδιού.
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Think Blue.

01

27Το νέο Touran – Think Blue.Βασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.

01   Το σύστημα Start-Stop απενεργοποιεί τον κινητήρα π.χ., σε κυκλοφοριακή 
συμφόρηση ή σε κόκκινο φανάρι. Όταν πατήσετε τον συμπλέκτη ή σε συνδυασμό 
με το κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG βγάλετε το πόδι από το φρένο, 
ο κινητήρας τίθεται ξανά σε λειτουργία. AC

(χωρίς εικ.)   Αν επιλέξετε τη λειτουργία ECO, το νέο Touran εξασφαλίζει ότι ο 
κινητήρας, το σύστημα κλιματισμού και άλλα μηχανικά συστήματα του οχήματος 
θα λειτουργούν με στόχο μια πιο αποδοτική κατανάλωση. AD

Θέλοντας να διαμορφώσουμε τις μετακινήσεις του αύριο, λαμβάνουμε 

υπόψη μας τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Σκοπός μας είναι να 

μιλάμε λιγότερο και να κάνουμε περισσότερα. Κάθε ημέρα. Αυτή τη 

στάση μας την ονομάζουμε «Think Blue.».

Ως κατασκευαστές οχημάτων ενσωματώνουμε τη φι-
λοσοφία μας «Think Blue.» στα μοντέλα μας. Για αυτό 
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στην εξέλιξη 
των μοντέλων της Volkswagen, ώστε να επιδεικνύουν 
σε όλο τον κύκλο ζωής τους – από την επιλογή των υλι-
κών για την κατασκευή τους μέχρι την ανακύκλωση – 
καλύτερες περιβαλλοντικές ιδιότητες από το εκάστοτε 
προηγούμενο μοντέλο. Αυτή μας η πρωτοβουλία φέρει 
το όνομα «Think Blue. Engineering.». Με τις τεχνολογί-
ες μας για την ενεργειακή απόδοση θέτουμε νέα μέτρα 
στις μετακινήσεις. Από τον χαμηλής κατανάλωσης και 
εκπομπών ρύπων πετρελαιοκινητήρα ή βενζινοκινητή-
ρα και το πλήθος των τεχνολογιών εξοικονόμησης 
καυσίμου μέχρι και τα ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικά 
μοντέλα BlueMotion, τα πλήρως υβριδικά οχήματα και 
τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα. Με αυτό το σύνολο 
καινοτομιών επιθυμούμε να υποστηρίζουμε τους οδη-

γούς κάθε Volkswagen και να τους δίνουμε τη δυνατό-
τητα για μία ορθολογική χρήση των πολύτιμων πόρων 
του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της φιλοσο-
φίας «Think Blue.» έχουμε δρομολογήσει πολλά πρό-
τζεκτ, πέρα από τα ενεργειακά αποδοτικά οχήματά 
μας. Για παράδειγμα την εξέλιξη νέων σχεδιασμών 
κινητικότητας όπως το πρότζεκτ Carsharing «Quicar» 
ή το πρόγραμμα «Think Blue. Factory.», με το οποίο η 
Volkswagen επιδιώκει να μειώσει στα σημεία παραγω-
γής της την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το 
2010 μέχρι το 2018 κατά έως και 25%. Εκτός αυτού, η 
φιλοσοφία «Think Blue.» περιλαμβάνει πολλές συνερ-
γασίες με περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Διότι μόνο 
με κοινή σκέψη και ενέργειες μπορούμε να βρούμε 
λύσεις για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μάθετε 
περισσότερα στη διεύθυνση: volkswagen.com/thinkblue
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29Το νέο Touran – Κινητήρες

Κινητήρες

Βενζινοκινητήρες 81 kW (110 PS) TSI
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TSI
BlueMotion Technology

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾ 
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 6 ταχυτήτων 6 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 6,8/4,6/5,4 6,9/5,0/5,7
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – 7 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος – 6,5/4,8/5,7
εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 126 132
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – 126

Πετρελαιοκινητήρες 81 kW (110 PS) TDI SCR²⁾
BlueMotion Technology

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾ 
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 6 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 5,3/3,9/4,4
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 7 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 4,6/4,1/4,3
εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 116
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 111

1)  Οι αναφερόμενες τιμές εξακριβώθηκαν σύμφωνα με τις νομικά προδιαγραφόμενες διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αφορούν σε μεμονωμέ-
νο, συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς, είναι απλά τιμές σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών τύπων 
οχημάτων. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική χρήση του καυσίμου εκ 
μέρους του οχήματος, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες). 
Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (ενσωματωμένα εξαρτήματα, ελαστικά κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους του 
οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική και επηρεάζουν μαζί με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές συνθήκες 
τις τιμές κατανάλωσης και απόδοσης. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ ισχύουν, όταν αναφέρεται το εύρος, σε συ-
νάρτηση με την επιλεγμένη μορφή των ελαστικών και των προαιρετικών εξοπλισμών.Υπόδειξη σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ στην εκάστοτε 
ισχύουσα διατύπωση: ένας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα 
επιβατικών οχημάτων είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2)  Το σύστημα SCR περιέχει ένα ειδικό υγρό λειτουργίας που πρέπει να συμπληρώνεται από τον χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο 
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Volkswagen.

Τα στοιχεία για την απόδοση και την κατανάλωση αφορούν στη λειτουργία με καύσιμο χωρίς θείο με RON 95 σύμφωνα με DIN EN 228. Κατά κανόνα, 
είναι δυνατή η χρήση αμόλυβδων καυσίμων με RON 95 και μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10% (E10). Αναλυτικές
πληροφορίες για την συμβατότητα των καυσίμων E10 θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.volkswagen.com ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Touran_K72_1545.indd   29 21.01.16   11:18

Με διπλό συμπλέκτη 
οδηγείτε καλύτερα.
Η οικογενειακή ζωή μπορεί να είναι μερικές φορές εξαντλητική – αλλά 

σίγουρα όχι όταν βρίσκεστε στο τιμόνι του νέου Touran! Αυτό εξασφαλίζουν 

πολυάριθμα χαρακτηριστικά άνεσης τα οποία δεν μειώνουν μόνο τη 

σωματική και την ψυχολογική κούραση, αλλά ακόμη και την κατανάλωση 

καυσίμου. Αυτή ήταν δυνατό να μειωθεί ακόμη και έως 19%, παρά τις 

μεγαλύτερες διαστάσεις, την υψηλότερη ισχύ και τον ευρύτερο, σε σχέση 

με το ήδη οικονομικό προηγούμενο μοντέλο, βασικό εξοπλισμό. Επίσης 

όλοι οι κινητήρες συμμορφώνονται με το αυστηρό πρότυπο EU6.

(χωρίς εικ.)   Η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση DCC 
ρυθμίζει μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου τον 
κάθε αποσβεστήρα ξεχωριστά ανάλογα με το οδό-
στρωμα και τις οδηγικές συνθήκες. Με το πάτημα ενός 
κουμπιού αποφασίζετε πόσο σπορ ή άνετες θέλετε να 
είναι οι αναρτήσεις, επιλέγοντας ανάμεσα σε 5 οδηγικά 
προφίλ. Στη ρύθμιση SPORT π.χ. τα χαρακτηριστικά 
του συστήματος διεύθυνσης προσαρμόζονται σε έναν 
σπορ τρόπο οδήγησης. Π

(χωρίς εικ.)   Το καινοτόμο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 
DSG αλλάζει σχεδόν ανεπαίσθητα και χωρίς διακοπή 
της δύναμης έλξης στην ήδη προεπιλεγμένη επόμενη 
ταχύτητα. Το κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 
DSG διαθέτει δύο προγράμματα οδήγησης: την κανονι-
κή και τη σπορ λειτουργία. Στη σπορ λειτουργία το DSG 
κινείται παρατεταμένα με τις ταχύτητες και αλλάζει 
σχέση αν χρειαστεί πιο γρήγορα. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.
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31Το νέο Touran – Εκδόσεις εξοπλισμού

Exclusive
Η έκδοση Exclusive διαθέτει τόσα πολλά ξεχωριστά χαρακτηριστικά 

που δίκαια ονομάζεται έτσι. Το δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών 

και η λαβή του μοχλού αλλαγής ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση επίσης, 

είναι ευχάριστα στην αφή. Το ηχοσύστημα «Composition Media» παρέχει 

υψηλής ποιότητας ήχο. Το σύστημα κλιματισμού «Pure Air Climatronic» 

3 ζωνών εξασφαλίζει ευχάριστη θερμοκρασία και καθαρή ατμόσφαιρα 

στο εσωτερικό χάρη στο αντιαλλεργικό φίλτρο. Υψηλή άνεση και αίσθη-

ση ασφάλειας και ευεξίας προσφέρουν η ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών 

«Premium» και ο εσωτερικός φωτισμός Ambient. Μπορείτε να απολαύ-

σετε κάθε διαδρομή χάρη στα άνετα καθίσματα μπροστά ή στη δεύτερη 

και τρίτη σειρά καθισμάτων. Ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά του βασικού 

εξοπλισμού όπως σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων, σύστημα 

αναγνώρισης κόπωσης οδηγού και προβολείς ομίχλης με φώτα στροφής 

εγγυώνται κάθε στιγμή την ασφάλειά σας καθ’ οδόν. Η έκδοση Exclusive 

θα διατεθεί αργότερα.
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Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.
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33Το νέο Touran – Εκδόσεις εξοπλισμού

Active

Το νέο Touran Active διαθέτει πολλά συστήματα 
ασφάλειας όπως το σύστημα αναγνώρισης κόπωσης 
του οδηγού, 7 αερόσακους, σύστημα προληπτικής 
προστασίας επιβατών, σύστημα αποφυγής πολλα-
πλών συγκρούσεων, έλεγχος πρόσδεσης ζωνών 
ασφαλείας, ένδειξη ελέγχου ελαστικών, στηρίγματα 

ISOFIX για τα καθίσματα στη δεύτερη και τρίτη 
σειρά καθώς και ενεργό καπό κινητήρα. Επίσης, στον 
βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου, 
δερμάτινο τιμόνι και το σύστημα Infotainment 
«Composition Color» με έγχρωμη οθόνη αφής.

Touran_K72_1545.indd   33 21.01.16   11:18

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.

Advance Η έκδοση Advance δεν αφήνει καμία επιθυμία ανεκ-
πλήρωτη. Χρωμιωμένες ράγες οροφής, φιμέ πίσω 
κρύσταλλα, εσωτερικός φωτισμός Ambient και το σύ-
στημα Infotainment Composition Media με Bluetooth 
αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού. Παράλληλα, 
ο αυτόματος κλιματισμός 3 ζωνών Pure Air Climatronic 
φροντίζει για τη βέλτιστη ποιότητα του αέρα μέσα 
στο νέο Touran. Επίσης, ένα δίχτυ συγκράτησης στον 
χώρο ποδιών του καθίσματος συνοδηγού μπορεί να 
αποθηκεύσει αντικείμενα όπως βιβλία ή ακόμη και 
ένα tablet. Χάρη στο σύστημα διαχείρισης αποσκευών 
μπορείτε να αποθηκεύετε διαρκώς και με ασφάλεια 

όλα όσα θέλετε να πάρετε μαζί σας σε ταξίδια – και 
αυτά μπορούν να είναι και λίγα ακόμη πράγματα χάρη 
στο μεταβλητό δάπεδο φόρτωσης. Για να μην είναι οι 
μετακινήσεις σας μόνο ασφαλείς αλλά και άνετες, το 
σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου «Front 
Assist» με τη λειτουργία City Emergency Brake, στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων του συστήματος, σας προ-
ειδοποιεί σε κρίσιμες καταστάσεις με οπτικά και ακου-
στικά σήματα καθώς και με κοφτά φρεναρίσματα ή 
και φρενάρει αυτόματα το αυτοκίνητο όταν παραβλέ-
ψετε ένα εμπόδιο. Στο νέο Touran η άνεση συνδυάζεται 
με την ασφάλεια.
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35Το νέο Touran – R-LineΒασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.

01 – 03   Το Εξωτερικό Πακέτο R-Line επιβάλλεται με τη δυναμική του εμφάνιση. 
Το λογότυπο R-Line στα πλευρικά μέρη και στις πόρτες μπροστά και φυσικά στο 
πλέγμα της γρίλιας ψυγείου υποδηλώνει τον σπορ χαρακτήρα. Τα πλευρικά μαρσπιέ, 
ο διαχύτης σε μαύρο γυαλιστερό και οι επιχρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης 
προσδίδουν έναν ιδιαίτερο τόνο. Και οι δύο προφυλακτήρες στο χρώμα του αμα-
ξώματος με ειδική σχεδίαση R-Line κάνουν ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, ειδικά ο 
εμπρός προφυλακτήρας με αεραγωγούς σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα και λογότυπο 
R-Line. Οι ασημί ράγες οροφής και οι διακοσμητικές λωρίδες χρωμίου στον προ-
φυλακτήρα χαρίζουν μια δυναμική συνολική εικόνα, η οποία ανεβάζει το αυτοκίνη-
το στο βάθρο του νικητή με τις ζάντες αλουμινίου 17" «Salvador» ή με τις ζάντες 
αλουμινίου 18" «Marseille». Στο εσωτερικό πακέτο R-Line ανήκουν τα κορυφαία 
καθίσματα Comfort με λογότυπο R-Line στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων φέρουν 
υφασμάτινη επένδυση «Race» σε απόχρωση Γκρι Magnetite. Οι εσωτερικές πλαϊνές 
επιφάνειες των καθισμάτων είναι από μικροΐνες «San Remo» σε χρώμα ανθρακί, οι 
διακοσμητικές ραφές σε απόχρωση Γκρι Crystal. Προαιρετικά τα καθίσματα επενδύ-
ονται με δέρμα «Vienna» και διαθέτουν επίσης διακοσμητικές ραφές σε Γκρι 
Crystal και λογότυπο R-Line. Π

Από την Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 
www.volkswagen-r.com.
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R-Line
Η καθημερινότητα είναι η πιο σκληρή γυμναστική. Για να ανταποκριθείτε στις 

απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής χρειάζεται να είστε σε καλή φυσική κατάσταση. 

Ένα ανάλογο σπορ στυλ σας προσφέρουν τα πακέτα εξοπλισμού R-Line. 
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37Το νέο Touran – R-LineΒασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,2 έως 5,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 109 έως 135.

Touran_K72_1545.indd   37 21.01.16   11:18

04 – 06   Αυτό που υπόσχεται η εμφάνιση του νέου 
Touran R-Line, συνεχίζεται απρόσκοπτα στο εσωτερι-
κό. Το υψηλής ποιότητας κατώφλι εισόδου μπροστά 
σε αλουμίνιο με λογότυπο R-Line και τα πεντάλ και 
το στήριγμα ποδιού από βουρτσισμένο χάλυβα είναι 
χαρακτηριστικά που δημιουργούν ιδιαίτερη εντύπωση. 
Το σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με διακό-
σμηση αλουμινίου, το λογότυπο R-Line και διακοσμη-
τικές ραφές σε Γκρι Crystal σας προσφέρουν σπορ 
εμφάνιση και αίσθηση οδήγησης. Κάτω από την επέν-
δυση οροφής σε Mαύρο Titan τα διακοσμητικά στοι-
χεία «Black Lead Grey» για το ταμπλό στην πλευρά 
του οδηγού και του συνοδηγού καθώς και στις 

επενδύσεις των θυρών τονίζουν τον αθλητικό χαρα-
κτήρα. Ένα στυλ που συνεχίζεται με τα υφασμάτινα 
πατάκια με διακοσμητικές ραφές σε Γκρι Crystal στον 
χώρο ποδιών. Π

07   Το Εξωτερικό Πακέτο R-Line επενδύει πλήρως 
στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό υπάρχει ο ίδιος εξοπλι-
σμός όπως στο πακέτο R-Line, αλλά δεν παρέχεται ο 
ειδικός εξοπλισμός R-Line του εσωτερικού. Όμως η 
αθλητική ακτινοβολία παραμένει αδιαμφισβήτητη. 
Προαιρετικά η σπορ εμφάνιση ολοκληρώνεται με τις 
ζάντες αλουμινίου 17" «Salvador» ή με τις ζάντες 
αλουμινίου 18" «Marseille». Π
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39Το νέο Touran – Αξεσουάρ Volkswagen 

03   Οι μπάρες οροφής αποτελούν τη βάση του συστήματος για όλους τους πρό-
σθετους εξοπλισμούς. Είναι σταθερές, ελαφριές και προπάντων τοποθετούνται 
εύκολα στις ράγες οροφής. Χάρη στο αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος είστε 
προστατευμένοι από δυσάρεστες εκπλήξεις. Π

04   Ο συγκρατητήρας σκι και Snowboard «Comfort» με δυνατότητα κλειδώματος 
διασφαλίζει ασφαλή και άνετη μεταφορά έως και έξι ζευγαριών πέδιλων σκι ή τεσ-
σάρων Snowboards. Το ελαφρύ σύστημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο φορτώνεται 
και εκφορτώνεται εύκολα χάρη στην πρακτική λειτουργία αφαίρεσης ενώ διαθέτει 
κλείδωμα και ανοίγει εύκολα ακόμη και όταν φοράτε γάντια. Π

05   Η σταθερή μπαγκαζιέρα οροφής από πλαστικό 
υψηλής ποιότητας κλειδώνει και διασφαλίζει εύκολη 
συναρμολόγηση στις μπάρες οροφής χάρη στους πρα-
κτικούς ταχυσυνδέσμους της. Η μπαγκαζιέρα μπορεί 
να ανοίξει από την πλευρά του οδηγού και του συνο-
δηγού και λόγω της αμβλείας γωνίας ανοίγματός της 
μπορείτε να φορτώσετε και να εκφορτώσετε αποσκευές 
με μεγάλη ευκολία. Οι μπαγκαζιέρες οροφής έχουν 
χωρητικότητα 340 και 460 λίτρων. Π

06   Η βάση ποδηλάτων εχει περάσει από το City Crash 
Test, διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος με πλαίσιο 
στήριξης από χρωμιωμένο χάλυβα, συναρμολογείται 
εύκολα και ζυγίζει μόνο 3,2 kg. Π

Βασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.
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Αξεσουάρ Volkswagen
Η καθημερινότητα στην οικογένεια δεν είναι σχεδόν ποτέ ρουτίνα. Με τα γνήσια αξεσουάρ 

Volkswagen μπορείτε να προσαρμόσετε το Touran σας στις δικές σας ανάγκες και προσδοκίες 

από ένα αυτοκίνητο για όλη την οικογένεια. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά τα αξεσουάρ 

διακρίνονται για την ποιότητά τους και ταιριάζουν με ακρίβεια στο όχημά σας. Την πλήρη 

γκάμα μας θα τη βρείτε στο έντυπο «Κατάλογος Γνήσιων Αξεσουάρ Volkswagen» στον 

πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Volkswagen.* 

01 – 02   Η σχάρα ποδηλάτων Compact II με δυνατότητα κλειδώματος για τον κο-
τσαδόρο προσφέρει χώρο για έως δύο ποδήλατα, αναδιπλώνεται πλήρως και μπορεί 
να αποθηκευτεί για παράδειγμα στον χώρο αποσκευών. Με τον ποδοδιακόπτη, το 
άνοιγμα του συστήματος στο αυτοκίνητο γίνεται ιδιαίτερα εύκολο, ακόμα και με 
τοποθετημένα ποδήλατα. Προαιρετικά διατίθεται επίσης για τρία ποδήλατα. Π

*Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen-zubehoer.com. 

Τα αξεσουάρ της Volkswagen κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των 
χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Volkswagen.
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41Το νέο Touran – Αξεσουάρ Volkswagen

11 – 12   Η διαφανής προστατευτική μεμβράνη ή το 
προστατευτικό για το κατώφλι φόρτωσης με εμφάνι-
ση ανοξείδωτου χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα από 
γρατζουνιές κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του 
χώρου αποσκευών. Κολλιέται πολύ πρακτικά και 
γρήγορα. Π

13   Η προστατευτική λωρίδα για το πίσω καπό δεν 
δημιουργεί μόνο ένα γυαλιστερό τελείωμα αλλά και 
χρησιμεύει επίσης ως προστασία για το αυτοκίνητο. 
Τοποθετείται γρήγορα και εύκολα στην κάτω ακμή 
του πίσω καπό. Π

14   Είτε πρόκειται για ρυμουλκούμενο σκάφος, τρο-
χόσπιτο ή πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο, για να με-
ταφέρετε ένα ρυμουλκούμενο, χρειάζεστε κοτσαδόρο 
σταθερό (βλέπε εικ.) ή αποσπώμενο. Το ηλεκτρικό σετ 
τοποθέτησης 13 επαφών διασφαλίζει την ηλεκτρική 
παροχή και επιτρέπει έτσι τη λειτουργία ενός ρυμουλ-
κούμενου, υποστηρίζει το σύστημα αυτόματης στάθ-
μευσης και την ευστάθεια του συρμού. Π

15   Οι λασπωτήρες διατίθενται τόσο για εμπρός όσο 
και για πίσω και προστατεύουν το κάτω μέρος του 
οχήματος, τα πλαϊνά μαρσπιέ καθώς και τις πόρτες 
από ακαθαρσίες και φθορές. Π

Βασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.
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07   Η ζάντα αλουμινίου 17" «Corvara» σε ασημί Brillant 
εντυπωσιάζει χάρη στη χαρακτηριστική σχεδίαση 
5 ακτίνων και αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε χειμε-
ρινές συνθήκες. Π

08   Η ανθεκτική μεμβράνη για το κατώφλι εισόδου 
σε μαύρο/ασημί προστατεύει τη βαφή των μαρσπιέ 
των θυρών που καταπονούνται έντονα στην περιοχή 
επιβίβασης από γρατσουνιές και ζημιές. Εφαρμόζει 
ακριβώς και κολλιέται εύκολα. Ένα σετ αποτελείται 
από τέσσερις μεμβράνες για τα εμπρός και πίσω 
κατώφλια εισόδου. Π

09   Το κατώφλι εισόδου από υψηλής ποιότητας 
αλουμίνιο με επιγραφή Touran δεν προστατεύει μόνο 
την περιοχή επιβίβασης που καταπονείται έντονα, 
αλλά είναι και οπτικά ένα γνήσιο χαρακτηριστικό. Ένα 
σετ αποτελείται από δύο λωρίδες για τις μπροστινές 
περιοχές επιβίβασης. Π

10   Η πρακτική διαφανής μεμβράνη για το πίσω κατώ-
φλι εισόδου προστατεύει από γρατζουνιές και ζημιές 
κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση. Εφαρμόζει 
ακριβώς και κολλιέται εύκολα. Ένα σετ αποτελείται 
από δύο μεμβράνες. Π
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21   Τα υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια 
«Premium» με επιγραφή Touran από ανθεκτικό στο 
τσαλάκωμα, πυκνής ύφανσης βελουτέ και ανθεκτική 
στην τριβή πίσω επίστρωση δεν ομορφαίνουν μόνο 
με τη λευκή λωρίδα περιθωρίου τον χώρο ποδιών, 
αλλά τον προστατεύουν επίσης από ακαθαρσίες. Π

22   Τα υφασμάτινα πατάκια «Optimat» με επιγραφή 
Touran συνδυάζουν τις ιδιότητες που έχουν τα λαστι-
χένια πατάκια με την κομψότητα που χαρακτηρίζει τα 
υφασμάτινα πατάκια. Το περιθώριο σχήματος u που 
χαρακτηρίζει αυτά τα πατάκια διαστάσεων ακριβείας 
συλλέγει με ασφάλεια τους ρύπους και την υγρασία.

Π

23   Το αντιολισθητικό σετ πατάκια παντός καιρού με 
ακριβείς διαστάσεις και επιγραφή Touran δεν απωθεί 
μόνο τις ακαθαρσίες και την υγρασία, αλλά έχει επίσης 
μειωμένη οσμή και είναι 100% ανακυκλώσιμο. Π

Βασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.
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16   Το διαχωριστικό πλέγμα διαχωρίζει τον χώρο 
αποσκευών από τον χώρο επιβατών. Η τοποθέτηση 
του σταθερού χαλύβδινου πλέγματος με μαύρη βαφή 
σκόνης είναι απλή, χωρίς τρυπήματα και η στερέωση 
γίνεται μόνο με λίγες κινήσεις με τα χέρια στα προ-
βλεπόμενα σημεία. Π

17   Το κάλυμμα χώρου αποσκευών με επιγραφή 
Touran είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και με διαστάσεις που 
ταιριάζουν ακριβώς στο Touran. Διαθέτει αντιολισθη-
τική επιφάνεια και χείλος ύψους περ. 4 cm που προ-
στατεύει τον χώρο αποσκευών από ακαθαρσίες. Π

18   Το αντιολισθητικό ένθετο χώρου αποσκευών με 
ακριβείς διαστάσεις προστατεύει αξιόπιστα τον χώρο 
αποσκευών από ακαθαρσίες και υγρασία. Όταν δεν 
χρησιμοποιείται, μπορεί να τυλιχτεί και να αποθηκευ-
θεί εύκολα χωρίς να πιάνει χώρο. Π

19   Με μαλακό και προστατευτικό βελουτέ στη μια 
πλευρά και αντιολισθητικά πλαστικά εξογκώματα 
στην άλλη, το πατάκι διπλής όψης του χώρου απο-
σκευών εφαρμόζει τέλεια και προσφέρει σε ευαίσθητα, 
λερωμένα ή υγρά αντικείμενα μεταφοράς τη σωστή 
επιφάνεια. Ένα ενσωματωμένο, αναδιπλούμενο προς 
τα έξω προστατευτικό πανί προστατεύει το κατώφλι 
φόρτωσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Π

20   Το υψηλής αντοχής δίχτυ αποσκευών διατηρεί 
όλα τα μικρά έως μεσαία αντικείμενα στη θέση τους. 
Στερεώνεται στους δακτυλίους πρόσδεσης του βασικού 
εξοπλισμού στον χώρο αποσκευών. Π
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30 – 34   Το καινοτόμο σύστημα ταξιδιού και άνεσης 
μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα και συμβάλλει 
σε ένα τακτοποιημένο και καθαρό εσωτερικό. Επίσης, 
οι επιβάτες στην πίσω σειρά καθισμάτων μπορούν να 
πιάσουν και να χρησιμοποιήσουν σημαντικά αντικεί-
μενα εύκολα. Το σύστημα αποτελείται από μία βάση 
στήριξης, η οποία στερεώνεται ανάμεσα στο προσκε-
φάλο των μπροστινών καθισμάτων και από προαιρε-

Μια βάση, πολλές δυνατότητες: όλα τα στοιχεία στε-
ρεώνονται στη βάση στήριξης και εναλλάσσονται 
ευέλικτα μεταξύ τους.

τικά διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία. Αυτά περιλαμβά-
νουν για παράδειγμα μια φορητή κρεμάστρα ρούχων, 
ένα ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες, περιστρεφόμενες 
βάσεις για tablet διάφορων κατασκευαστών ή ένα 
ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο τραπέζι με ποτηροθήκες. 
Έτσι τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
γίνονται μια πραγματική απόλαυση ανέσεων! Π

Βασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.
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24   Το αλεξήλιο για τα πίσω παράθυρα των θυρών, 
το παράθυρο του χώρου αποσκευών και το πίσω 
παρμπρίζ χρησιμοποιούνται ακόμη και με ανοιχτό πα-
ράθυρο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως 
σκιάδιο αλλά και ως θερμομόνωση – χωρίς να επηρε-
άζουν αρνητικά την ασφάλεια κυκλοφορίας. Π

25   Φαγητό στη σωστή θερμοκρασία στο αυτοκίνητο 
σε οποιεσδήποτε συνθήκες: το κουτί διατήρησης 
ψύξης και θερμότητας συνδέεται εύκολα μέσω της 
πρίζας στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Φιάλες 2 λίτρων 
μεταφέρονται όρθιες στο κουτί χωρητικότητας περ. 
25 λίτρων. Π

26   Με το παιδικό κάθισμα G1 ISOFIX DUO PLUS μπο-
ρούν να μεταφέρονται παιδιά μεταξύ 8 μηνών και 
περ. 4 ετών (9 έως 18 kg) καλά ασφαλισμένα και με 
άνεση. Το κάθισμα με σύνδεση «Top-Tether» στερεώ-

νεται στα προβλεπόμενα στο αυτοκίνητο σημεία στε-
ρέωσης «Top-Tether» στον χώρο αποσκευών – αυτό 
εξασφαλίζει πρόσθετη συγκράτηση. Οι ζώνες ρυθμί-
ζονται άνετα καθ’ ύψος. H βάση του καθίσματος μπορεί 
να ασφαλίσει σε 3 ρυθμίσεις γωνίας. Το αντιολισθητι-
κό προστατευτικό καθίσματος που καθαρίζεται εύκο-
λα προσφέρει πρόσθετη προστασία για τα ευαίσθητα 
καθίσματα και αποτρέπει την τριβή και τις ακαθαρσίες. 
Για πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα παιδικών 
καθισμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στους εξουσιο-
δοτημένους συνεργάτες Volkswagen. Π

27   Με το φορητό σετ αυτοκινήτου Espresso Barista 
kit έχετε τη δική σας καφετέρια στο αυτοκίνητο. Στα 
διαλείμματα οδήγησης μπορείτε να συνδέσετε τη μη-
χανή μέσω της πρίζας 12-V στο εσωτερικό του αυτοκι-
νήτου και να απολαύσετε έναν φρέσκο καφέ espresso. 
Στο σετ περιλαμβάνονται δύο ανθεκτικά στη θραύση 

φλιτζάνια espresso, μια πετσέτα φαγητού, 25 φακελάκια 
espresso καθώς και μια κομψή και πρακτική θήκη για 
το σετ. Π

28   Η κομψή κρεμάστρα ρούχων στερεώνεται γρήγο-
ρα και εύκολα στα προσκέφαλα των μπροστινών 
καθισμάτων. Εξασφαλίζει τη μεταφορά πουκαμίσων, 
σακακιών και άλλων ρούχων που κρεμιούνται χωρίς 
να τσαλακώνονται. Π

29   Η τσάντα απορριμμάτων «clean solution» μπορεί 
να τοποθετηθεί εύκολα στις μπάρες των προσκεφά-
λων των μπροστινών καθισμάτων και μπορεί να 
αφαιρεθεί εξίσου εύκολα, όταν χρειαστεί. Το παρεχό-
μενο ρολό από σακούλες απορριμμάτων εξασφαλίζει 
τη διατήρηση του αυτοκινήτου καθαρού σε μεγάλες 
διαδρομές. Π
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Επενδύσεις

01 Υφασμάτινη επένδυση «Charly», Ανθρακί AB AC

02 Υφασμάτινη επένδυση «Lasano», Μαύρο Titan BG AD

03 Υφασμάτινη επένδυση «Lasano» Γκρι σκούρο Palladium-Γκρι Storm BH AD

04 Επένδυση microfleece «Art Velours» Mαύρο Τitan BG E

05 Επένδυση microfleece «Art Velours» Deep Mocca BJ E

06 Επένδυση microfleece «Art Velours» Γκρι σκούρο Palladium-Γκρι Storm BH E

07 Δερμάτινη επένδυση «Vienna» Μαύρο VE Π

08 Δερμάτινη επένδυση «Vienna» Γκρι Storm VG Π

09 Δερμάτινη επένδυση «Nappa»-microfleece «Art Velours» Καφέ Vulcano CJ* Π   Διατίθεται με το Πακέτο «Milano».*

 10 Υφασμάτινη επένδυση R-Line «Race»-μικροΐνες «San Remo» Γκρι Magnetite-Ανθρακί OV Π   Μόνο για R-Line.

 11 Δερμάτινη επένδυση R-Line «Vienna» Mαύρο OW Π   Μόνο για R-Line.

*Θα διατεθεί αργότερα.

Οι εικόνες σε αυτήν τη σελίδα είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν μπορεί να αποδόσει την πραγματική ομορφιά 
των επενδύσεων καθισμάτων. Στις εικόνες των καθισμάτων εμφανίζεται το βασικό κάθισμα και μπορεί να δια-
φέρει από τα καθίσματα ανώτερων εκδόσεων εξοπλισμού.

Πρέπει να συνυπολογίσετε πολλούς παράγοντες κατά την επιλογή 

των επενδύσεων καθισμάτων. Ψηλά στην ιεραρχία βρίσκονται τα υλικά 

υψηλής ποιότητας αλλά και εκλεπτυσμένης επεξεργασίας. Σημαντικό 

ρόλο παίζει επίσης ο σχεδιασμός ακριβείας. Σας προτείνουμε οκτώ 

συνδυασμούς χρώματος και υλικού που είναι πραγματικά ελκυστικοί, 

έτσι ώστε να επιλέξετε εκείνον που θα σας αρέσει καλύτερα!

Touran_K72_1545.indd   46 21.01.16   11:18



01 03

04

07

05

09

08

06

10

02 11

49Το νέο Touran – ΧρώματαΒασικός εξοπλισμός AC Advance AD Exclusive E Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.

Touran_K72_1545.indd   49 21.01.16   11:18

Χρώματα

01 Γκρι Urano απλό χρώμα 5K Β

02 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q Π

03 Μπλε Atlantic μεταλλικό χρώμα H7 Π

04 Μπλε Carribean μεταλλικό χρώμα F9 Π

05 Γκρι Indium μεταλλικό χρώμα X3* Π

06 Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E Π

07 Μπεζ Titan μεταλλικό χρώμα 0N Π

08 Καφέ Nutshell μεταλλικό χρώμα U3 Π

09 Πορτοκαλί Habanero μεταλλικό χρώμα V9* Π

 10 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T Π

 11 Λευκό Oryx περλέ ματ χρώμα 0R* Π

*Θα διατεθεί αργότερα.

Οι εικόνες σε αυτήν τη σελίδα είναι μόνο ενδεικτικές. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση 
δεν μπορούν να απεικονίσουν με ακρίβεια την πραγματική ομορφιά των χρωμάτων. 

Στο νέο Touran έχετε μεγάλη ελευθερία κινήσεων και άπειρες επιλογές 

και στο χρώμα του αμαξώματος. Απλά επιλέξτε ένα από τα παρακάτω 

δώδεκα χρώματα και το αυτοκίνητό σας δεν θα λάμπει απλώς με ένα 

χρώμα υψηλής ποιότητας, αλλά θα έχει και ένα ιδιαίτερο γούστο.
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Ζάντες

01 Ζάντες αλουμινίου 16" «Trondheim» AD

02 Ζάντες αλουμινίου 16" «Brighton» AC

03 Ζάντες αλουμινίου 17" «Stockholm» Ε

04 Ζάντες αλουμινίου 17" «Vallelunga» 2-χρωμες, γυαλισμένες Π

05 Ζάντες αλουμινίου 17" «Salvador», Volkswagen R γκρι μεταλλικό* Π

06 Ζάντες αλουμινίου 18" «Marseille», Volkswagen R μαύρο, επιφάνεια γυαλισμένη* Π

* Από την Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www.volkswagen-r.com. 

Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

Έχετε να επιλέξετε μεταξύ επτά διαφορετικών ζαντών και πρέπει να 

αποφασίσετε ποια από αυτές ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και το νέο 

σας Touran. Η απόφασή σας είναι εύκολη, γιατί οποιαδήποτε ζάντα κι 

αν επιλέξετε σε κάθε περίπτωση θα είναι μια καλή επιλογή!
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53Το νέο Touran – Συνδυασμοί

Συνδυασμοί

Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π Δεν περιλαμβάνεται –
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος από 4,3 έως 5,7, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος από 111 έως 132.

 1) Διατίθεται με το Πακέτο «Milano».⁴⁾
2) Μόνο για R-Line.
3) Όχι για R-Line.
4) Θα διατεθεί αργότερα.
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Υφασμάτινη επένδυση «Charly» AC

Ανθρακί/ΑΒ Μαύρο Titan Μαύρο Titan Β Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π

Υφασμάτινη επένδυση «Lasano» AD

Μαύρο Titan/BG Μαύρο Titan Μαύρο Titan Β Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π

Γκρι σκούρο Palladium-Γκρι Storm/BH Μαύρο Titan Γκρι σκούρο Palladium-Γκρι Storm Β Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π

Επένδυση microfleece «Art Velours» Ε

Μαύρο Titan/BG Μαύρο Titan Μαύρο Titan Β Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π

Μόκα Deep/BJ Μαύρο Titan Μαύρο Titan Β Π Π Π Π Π Π Π – Π Π

Γκρι σκούρο Palladium-Γκρι Storm/BH Μαύρο Titan Γκρι σκούρο Palladium-Γκρι Storm Β Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π

Δερμάτινη επένδυση «Vienna» Π

Μαύρο/VE Μαύρο Titan Μαύρο Titan Β Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π

Γκρι Storm/VG Μαύρο Titan Γκρι σκούρο Palladium-Γκρι Storm Β Π Π Π Π Π Π Π Π Π Π

Δερμάτινη επένδυση «Nappa»/microfleece «Art Velours»¹⁾ Π

Καφέ Vulcano/CJ Μαύρο Titan Μαύρο Titan Β Π Π – Π Π – Π – Π Π

Υφ/νη επένδυση R-Line «Race»/μικροΐνες «San Remo»²⁾ Π

Γκρι Magnetite-ανθρακί/OV Μαύρο Titan Μαύρο Titan Β Π – Π Π Π – – Π Π Π

Δερμάτινη επένδυση R-Line «Vienna»²⁾ Π

Μαύρο/OW Μαύρο Titan Μαύρο Titan Β Π – Π Π Π – – Π Π Π
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Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνη-
σης. 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. Ανακα-
λύψτε πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε 
στο Σπίτι της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή 
θαυμάστε πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμ-
βάνουν το Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Δια-
δρομή στο Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά 
τα βήματα της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμά-
στε 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.

Η εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολι-
σθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό 
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλε-
πτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτή-
σεις, 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 καταστά-
σεις. 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 εκπαί-
δευση για σπορ οδήγηση. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, 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 ολοκληρω-
μένες 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.

Das Auto. Magazine. Το περιοδικό Das Auto.Magazine 
σας μεταφέρει σε ένα ψηφιακό ταξίδι στον κόσμο 
της Volkswagen και σας επιτρέπει να βιώσετε τη μάρ-
κα από μια άλλη, νέα διάσταση. Σχεδιασμένο ειδικά 
για το Internet και το iPad το περιοδικό προσφέρει 
ζωντανές εμπειρίες από τον κόσμο της Volkswagen, 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για μοντέλα, εκδηλώ-
σεις, χορηγίες και ειδήσεις lifestyle. Γνωρίστε τώρα 
την Volkswagen μέσα από τη μοντέρνα εικονική 
πραγματικότητα του Internet στη διεύθυνση 
magazin.volkswagen.gr ή κατεβάζοντας την αντίστοιχη 
εφαρμογή από το iTunes store. 
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Καλώς ήλθατε στον 
κόσμο της Volkswagen.
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς, που χρεώνονται ξεχωριστά. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνι-
κά 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 στην πλησιέστερη 
αντιπροσωπεία της Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα BlueMotion®, DSG® και TSI® 
είναι καταχωρημένα σήματα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen 
στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έγγραφο 
δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί καταχωρημένο σήμα και/ή ότι το σήμα αυτό θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη, γραπτή έγκριση της Volkswagen AG. 
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