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Το νέο Touareg. Το γνήσιο SUV.
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Στο νέο Touareg, επικεντρωθήκαμε στα βασικά:
περιπέτεια, άνεση και απόδοση.

Το νέο Touareg – 05
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Αφήνει �ίσω του εντυ�ώσεις, αλλά καθόλου ίχνη: Συνδυάζοντας κορυφαίες εκτός δρόμου ε�ι-

δόσεις, υψηλά ε�ί�εδα άνεσης και υ�οδειγματική α�όδοση, το νέο Touareg ορίζει τη σύγχρονη 

εικόνα ενός SUV. Μια εικόνα τόσο εντυ�ωσιακή και τόσο αεροδυναμική όσο �οτέ. Ώστε όχι μό-

νο να μ�ορείτε να �ηγαίνετε �αντού, αλλά και να είστε �αντού ευ�ρόσδεκτοι.
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* Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκ�ομ�ές CO2 θα βρείτε στη σελίδα 31.

Μικρότερη κατανάλωση και χαμηλότε-

ρες εκπομπές. Με τη χρήση του ηλεκτροκι-

νητήρα, το νέο Touareg με υβριδικό σύστημα 

μετάδοσης κίνησης καταναλώνει σημαντικά 

λιγότερο καύσιμο σε σύγκριση με τους �αρό-

μοιας ισχύος, συμβατικούς βενζινοκινητήρες. 

Στην κίνηση της �όλης το όχημα μ�ορεί να 

κινείται μέσω του ηλεκτροκινητήρα και συ-

νε�ώς με μηδενική κατανάλωση καυσίμου 

και εκ�ομ�ών CO2. Στην κυκλοφορία με συ-

χνό σταμάτημα-ξεκίνημα, η μ�αταρία ε�α-

ναφορτίζεται �λήρως αυτόματα και ανε�αί-

σθητα. Ένα �ράγμα μόνο δεν έχει αλλάξει 

στο νέο Touareg και αυτό είναι ο off road 

χαρακτήρας.

Το νέο Touareg – 07

TouaregKat72_2010_05.indd   07 18.08.2010   09:24:58

Η συνεισφορά μας στην εξοικονόμηση καυσίμων:
αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεγαλύτερη ισχύς και άνεση. Το νέο 

Touareg διατίθεται �ροαιρετικά με το �ρω-

το�οριακό υβριδικό σύστημα μετάδοσης κί-

νησης* �ου συνδυάζει τον κινητήρα V6 TSI 

και ένα ηλεκτροκινητήρα, �ροσφέροντας 

μια συναρ�αστική εμ�ειρία οδήγησης.

Ο ηλεκτροκινητήρας α�οδίδει τη συνολική 

ρο�ή στρέψης ήδη α�ό τις χαμηλές στροφές. 

Έτσι, ε�ιτυγχάνεται κορυφαία οικονομία, 

ιδιαίτερα στην κίνηση μέσα στην �όλη. 

Σε �ερί�τωση ε�ιτάχυνσης, �.χ. κατά το �ρο-

σ�έρασμα, ο οδηγός μ�ορεί να συνδυάσει ταυ-

τόχρονα την ισχύ των δύο κινητήρων, ε�ιτυγ-

χάνοντας ε�ί�εδα �αρόμοια με εκείνα ενός 

κινητήρα V8. Ε�ίσης, το υβριδικό σύστημα λει-

τουργεί σχεδόν αθόρυβα στην αμιγώς 

ηλεκτρική λειτουργία.
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Κυριαρχεί με τον πιο διακριτικό τρόπο:
εντελώς αθόρυβα.

Το νέο Touareg – 09
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Καινοτόμες τεχνολογίες, ό�ως τα συστήματα υ�οβοήθησης οδηγού ή o δυναμικά �ροσαρμο-

ζόμενος φωτισμός μεγάλης σκάλας “Dynamic Light Assist”, διευκολύνουν τον οδηγό, ενώ ένα 

α�οδοτικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας φροντίζει για την �ροστασία του �εριβάλλοντος. 

Χάρη σε όλα αυτά, το νέο Touareg V6 TDI BlueMotion Technology* ε�ιτυγχάνει εκ�ομ�ές CO2 

μόλις 195 g/km.

Το νέο Touareg  – 11
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* Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκ�ομ�ές CO2 θα βρείτε στη σελίδα 31.

Τεχνολογία για τον άνθρωπο και για ένα καλύτερο περιβάλλον.
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ΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΧΥΣ

ΣΤΥΛ

Το νέο Touareg

Στην αρχή, ήταν μόνο ένα όνειρο.

Ένα νέο SUV, με υψηλή απόδοση που ταυ-

τόχρονα θα διατηρεί το χαρακτήρα του 

Touareg. Έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν 

πιο ελαφρύ και πιο αεροδυναμικό, να 

εξοικονομεί καύσιμο και ταυτόχρονα να ενι-

σχύει τη δυναμική οδήγηση. 

Η μεγάλη πρόκληση: Το Touareg έγινε γνω-

στό για τις off road ικανότητές του και για 

την αντοχή του, αρχές οι οποίες είναι απα-

ράβατες για μας.

Ονειρευτήκαμε μια δυναμική, εντυπωσιακή 

εμφάνιση, που θα υπογραμμίζει τις καινοτο-

μίες του μοντέλου. Ονειρευτήκαμε διαχρο-

νικά κομψές φόρμες και γραμμές, �ου θα 

α�ο�νέουν σιγουριά, στυλ και υ�εροχή. Κά-

�οια στιγμή σταματήσαμε να ονειρευόμα-

στε. Τελικά, κατασκευάσαμε το νέο 

Touareg έτσι ακριβώς.

 – 13
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ΔΥΝΑΜΗ
ΣΠΟΡ

ΓΟΗΤΕΙΑ

ΤΕΧ
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Το νέο Touareg – 15
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Το νέο Touareg δηλώνει αυτό �ου είναι ξεκάθαρα. Γοητεύει με τη σχεδίασή του και �είθει 

με την �οιότητα κατασκευής του: Το χαμηλότερο κατά 200 kg βάρος του, σε σύγκριση με 

τον �ροκάτοχό του και η εξαιρετική για την κατηγορία του αεροδυναμική σχεδίαση, θα 

σας εντυ�ωσιάζουν συνεχώς.

Για μια ξεκάθαρη δήλωση, 
δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

Το νέο Touareg14 – 
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Απεριόριστες δυνατότητες, γνήσιος 
χαρακτήρας. Και όχι μόνο εκτός δρόμου.

Στυλ, ευρυχωρία και άνεση, �αντού: Στο νέο Touareg θα χαλαρώσετε με τον �ιο όμορφο τρό�ο. 

Χάρη στα νέα ανα�αυτικά καθίσματα με ενσωματωμένο σύστημα κλιματισμού και με �λευρικά 

στηρίγματα �νευματικής ρύθμισης, τα μέρη στα ο�οία θα θέλετε να α�οβιβαστείτε θα �ρέ�ει 

να είναι �ολύ ιδιαίτερα.

Το νέο Touareg – 17
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BlueMotionTechnologies στο νέο 

Touareg. Η πλατφόρμα BlueMotion 

Technologies περιλαμβάνει μια σειρά και-

νοτομιών που υπηρετούν τη βασική της 

ιδέα με συνέπεια. Π.χ. το έξυπνο σύστημα 

διαχείρισης ενέργειας του νέου Touareg 

και ο κινητήρας V6 TDI, με την πιο εξελιγ-

μένη τεχνολογία ψεκασμού Common-

Rail, που θέτουν νέα μέτρα σύγκρισης 

συνδυάζοντας ε�ιδόσεις και οικονομία. 

Ακόμη, οι κινητήρες BlueMotion 

Technology, ανάμεσα στους ο�οίους συ-

γκαταλέγεται και ο κινητήρας V6 TDI, κα-

θώς και τα ελαστικά μειωμένης τριβής 

εξασφαλίζουν ιδιαίτερα οικονομική οδή-

γηση. Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας 

κατά την �έδηση ή το σύστημα Start-Stop, 

�ου α�ενεργο�οιεί αυτόματα τον κινη-

τήρα, �.χ. όταν σταματάτε σε φανάρι και 

τον ενεργο�οιεί ξανά αυτόματα, συμβάλ-

λουν σε �εραιτέρω μείωση της κατανά-

λωσης ενέργειας. Ένα ορόσημο και αντι-

�ροσω�ευτικό δείγμα υψηλής μηχανολο-

γίας είναι το νέο Touareg Hybrid*. Είναι 

το �ρώτο μοντέλο της Volkswagen �ου 

διαθέτει �λήρως υβριδικό σύστημα μετά-

δοσης. Ο συνδυασμός κινητήρα εσωτερι-

κής καύσης και ηλεκτροκινητήρα ε�ιτρέ�ει 

τιμές κατανάλωσης �αρόμοιες με εκείνες 

ενός κινητήρα 2.000 cc και ε�ιδόσεις 

�αρόμοιες με εκείνες ενός κινητήρα V8.

*Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και 
τις εκ�ομ�ές CO2 θα βρείτε στη σελίδα 31.

Το νέο Touareg – BlueMotion Technologies –  19
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Για το περιβάλλον μας δεν έχουμε μόνο μια λύση. Αλλά πολλές.

Η τεχνολογική �λατφόρμα BlueMotion Technologies είναι η ολοκληρωμένη �ρόταση αυτοκίνησης της Volkswagen, 

με τις καλύτερες δυνατές λύσεις για κάθε ανάγκη, �ου καθιστούν την οδήγηση οικονομική και καθαρή. Οι τέσσερεις 

βασικοί �υλώνες �ου α�αρτίζουν αυτή τη τεχνολογική �λατφόρμα �εριλαμβάνουν τα μοντέλα “BlueMotion” �ου 

διαθέτουν α�οκλειστικά κινητήρες TDI με �ολύ χαμηλές εκ�ομ�ές CO2, τις τεχνολογικές εφαρμογές “BlueMotion 

Technology” �ου συνδυάζονται τόσο με κινητήρες TDI αλλά και TSI και συμβάλλουν στη μείωση των εκ�ομ�ών 

CO2 καθώς και σε μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, την τεχνολογία “BlueTDI” �ου �ροσφέρει μείωση των οξειδίων 

του αζώτου σε κινητήρες diesel και την τεχνολογία “TSI EcoFuel” �ου συνδυάζει τις ε�ιδόσεις των κινητήρων TSI 

με την χαμηλή κατανάλωση και τους μειωμένους ρύ�ους ενός κινητήρα φυσικού αερίου. Έτσι, η τεχνολογική �λατ-

φόρμα BlueMotion Technologies �ροστατεύει το �εριβάλλον μας και το �ορτοφόλι σας, χωρίς να είστε υ�οχρεω-

μένοι να υ�οχωρήσετε σε ότι αφορά στις καθημερινές σας ανάγκες ή στην άνεσή σας. Περισσότερες �ληροφορίες 

μ�ορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bluemotion-technologies.de.
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Η παν�ραμική συρμενη ηλι�ρ��ή α�οτελείται α�ό μια γυάλινη ε�ιφάνεια �ου εκτείνεται 

α�ό το μ�ροστινό τμήμα μέχρι τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, δημιουργώντας έτσι μία μο-

ναδική αίσθηση ευρυχωρίας. Μέσω ενός διακό�τη, το μ�ροστινό γυάλινο τμήμα αναση-

κώνεται σε ύψος έως 31 χιλιοστά. Ε�ι�λέον, μέσω ενός �εριστρεφόμενου διακό�τη, μ�ο-

ρούν να ρυθμιστούν ε�τά ακόμη θέσεις ανοίγματος, καθώς και να ανοίξει εντελώς η ηλιο-

ροφή. Διαθέτει ενσωματωμένη αλεξήλια κουρτίνα.

Οι ράγες �ρ��ής σε ασημί χρώμα μ�ο-

ρούν να συμ�ληρωθούν με τις ασημί 

μ�άρες οροφής, �ου το�οθετούνται α�ό 

�άνω και σας ε�ιτρέ�ουν με μεγάλη ευ-

κολία να μεταφέρετε �οδήλατα, σανίδες 

του surf κλ�.

Τα �ιμέ τ�άμια στο �ίσω μέρος α�οτρέ-

�ουν την αύξηση της θερμοκρασίας στο 

εσωτερικό του αυτοκινήτου, α�ορροφώ-

ντας το 65 % του φωτός. Προαιρετικά, τα 

τζάμια στις �όρτες διατίθενται α�ό δι�λό 

κρύσταλλο ασφαλείας με βελτιωμένη 

εξωτερική ηχομόνωση.

Το Πακέτ� Ε�ωτερικής Σ�εδίασης “Chrome & Style” �εριλαμβάνει �ροφυλακτήρες και 

μαρσ�ιέ στο χρώμα του αμαξώματος. Οι αεραγωγοί καθώς και οι διακοσμητικές λωρίδες 

στις γρίλιες του ψυγείου είναι ε�ιχρωμιωμένες. Ε�ίσης ε�ιχρωμιωμένες είναι οι �λευρικές 

διακοσμητικές λωρίδες στα μαρσ�ιέ και τα �λευρικά �αράθυρα, καθώς και το σκαλο�άτι 

του �ίσω �ροφυλακτήρα. Το κατώφλι εισόδου είναι α�ό ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ οι δύο 

ε�ιχρωμιωμένες, τριγωνικές α�ολήξεις εξάτμισης, �ου έχουν ενσωματωθεί στο μαύρο 

διαχύτη ολοκληρώνουν δυναμικά την εικόνα του νέου Touareg.

�ι ηλεκτρικ�ί ε�ωτερικ�ί καθρέ�τες 

διαθέτουν ε�ι�λέον ηλεκτρική αναδί-

�λωση και είναι θερμαινόμενοι.

Το νέο Touareg  – Εξωτερικό –  21
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Βασικός εξο�λισμός (V6/V6 TDI)

Προαιρετικός εξο�λισμός

V8 TDI/Hybrid Βασικός εξο�λισμός V8 TDI/Hybrid

Το Πακέτ� Ε�ωτερικής Σ�εδίασης “Terrain-Style” υ�ογραμμίζει τις εξαιρετικές off road ικανότητες του νέου Touareg. Στο μ�ροστινό 

και �ίσω τμήμα, μια ιδιαίτερη λε�τομέρεια α�οτελούν οι �ροφυλακτήρες με �ροστατευτικά σε ασημί χρώμα, ενώ στα �λαϊνά τμήματα ξε-

χωρίζουν τα ειδικά σχεδιασμένα για εκτός δρόμου οδήγηση μαρσ�ιέ. Ε�ι�λέον, στο �ίσω τμήμα, οι δύο στρογγυλές, ε�ιχρωμιωμένες α�ο-

λήξεις εξάτμισης δηλώνουν το δυναμισμό του μοντέλου. Οι ε�ιχρωμιωμένοι αεραγωγοί και οι διακοσμητικές λωρίδες χρωμίου στις γρίλιες 

του ψυγείου, καθώς και το κατώφλι εισόδου α�ό ανοξείδωτο χάλυβα, ολοκληρώνουν τον off road χαρακτήρα του.

Εξωτερικό.

Θα ανακαλύψετε τα �ρώτα σημεία ενδιαφέροντος, �ολύ �ριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας με το νέο 

Touareg: Το μ�ροστινό τμήμα του οχήματος, με τη χαρακτηριστική σχεδίαση της Volkswagen, 

�ροσδίδει στο όχημα εντυ�ωσιακή εμφάνιση και α�ο�νέει υψηλή �οιότητα και κομψότητα. 

Η �ροτεταμένη γραμμή των φώτων �ροσδίδει ισχύ και δυναμισμό ενώ τα �ίσω φώτα φροντί-

ζουν για αξέχαστες εντυ�ώσεις.

Δεν διατίθεται για το Touareg Hybrid.

Ο περιστρε�μεν�ς κ�τσαδρ�ς για φορ-

τία ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους. Απασφα-

λίζει ηλεκτρικά και αναδιπλώνεται εύκολα 

προς τα μέσα και προς τα έξω.

Εξωτερικό –  Το νέο Touareg20  – 
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�άντες ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Yukon”, 

8 J x 18, με ελαστικά 255/55 R 18, με 

αντικλε�τικά μ�ουλόνια και ε�ιχρωμιω-

μένα καλύμματα μ�ουλονιών. Προαιρε-

τικά, διατίθεται με ελαστικά �αντός και-

ρού.

�άντες ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Metropolitan”, 9 J x 20, με λεία ε�ιφάνεια, ελαστικά 275/45 R 20, με αντικλε�τικά μ�ουλόνια και ε�ι-

χρωμιωμένα καλύμματα μ�ουλονιών.

�άντες ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Everest”, 

8 ½ J x 19, με ελαστικά 265/50 R 19, σε 

α�όχρωση ασημί Sterling, με αντικλε�τικά 

μ�ουλόνια και ε�ιχρωμιωμένα καλύμματα 

μ�ουλονιών. Προαιρετικά, διατίθεται με 

ελαστικά �αντός καιρού.

�άντες ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Pikes Peak”, 

9 J x 20, με ελαστικά 275/45 R 20, και 

αντικλε�τικά μ�ουλόνια καθώς και ε�ι-

χρωμιωμένα καλύμματα μ�ουλονιών.

Δεν διατίθενται για το Touareg Hybrid.

Τα ελαστικά �αντός καιρού δεν διατίθενται για την έκδοση 
V8 TDI.Μόνο για το Touareg Hybrid.

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στο βασικό εξο�λισμό. 

Hybrid Δεν διατίθενται για το Touareg Hybrid.

Το νέο Touareg  – Ζάντες –  23
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Βασικός εξο�λισμός (V6/V6 TDI)

Προαιρετικός εξο�λισμός

V8 TDI/Hybrid Βασικός εξο�λισμός V8 TDI/Hybrid

Ζάντες.

Σε θέματα στυλ, μ�ορείτε να βασίζεστε στο νέο Touareg . Οι ζάντες ελαφρού κράματος είναι 

εξαιρετικά ανθεκτικές και του �ροσδίδουν την τέλεια εμφάνιση για κάθε �ερίσταση.

�άντα ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Sonora”, 

7½ J x 17, με αντικλε�τικά μ�ουλόνια 

και ε�ιχρωμιωμένα καλύμματα μ�ου-

λονιών και ελαστικά 235/65 R 17. 

Προαιρετικά, διατίθεται με χειμερινά 

ελαστικά 235/65 R 17 V.

�άντες ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Atacama”, 

7½ J x 17, με ελαστικά 255/60 R 17, σε 

α�όχρωση ασημί Sterling, με αντικλε�τικά 

μ�ουλόνια και ε�ιχρωμιωμένα καλύμματα 

μ�ουλονιών. Προαιρετικά, διατίθενται με 

ελαστικά �αντός καιρού.

�άντες ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Tacora”, 

8 J x 18, με ελαστικά 255/55 R 18, αντι-

κλε�τικά μ�ουλόνια και ε�ιχρωμιωμένα 

καλύμματα μ�ουλονιών.

�άντες ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Karakum”, 8 J x 18, με ελαστικά 255/55 R 18, σε α�όχρωση 

ασημί Sterling, αντικλε�τικά μ�ουλόνια και ε�ιχρωμιωμένα καλύμματα μ�ουλονιών. 

Προαιρετικά, διατίθεται με χειμερινά ελαστικά 255/55 R 18 V ή με ελαστικά �αντός 

καιρού.

Μόνο για την έκδοση V6/V6 TDI.

Μόνο για την έκδοση V6/V6 TDI.

Μόνο για την έκδοση V8 TDI. V8 TDI
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Ο δερμάτιν�ς μ��λ�ς τα�υτήτων είναι ιδιαίτερα ευχάριστος στην αφή. Το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης στην κεντρική κονσόλα, το ο�οίο 

�εριλαμβάνεται στο βασικό εξο�λισμό, αντικαθιστά το συμβατικό φρένο στάθμευσης και, ε�ι�λέον, εγγυάται ασφαλές κράτημα του αυτο-

κινήτου, ακόμη και όταν είναι �λήρως φορτωμένο, σε κλίση εδάφους μεγαλύτερη α�ό 30%.

Το κεντρικ υπ��ρα�ινι� 2 τμημάτων μπ�ρείτε να το χειρίζεστε τόσο α�ό την �λευρά του 

οδηγού όσο και α�ό την �λευρά του συνοδηγού, ενώ τα 2 τμήματά του αναδι�λώνονται 

και μετακινούνται ξεχωριστά. Ε�ι�λέον, διαθέτει μια α�οθηκευτική θήκη.

Η κεντρική κονσόλα εμπρός διαθέτει δύ� 

π�τηρ�θήκες για αναψυκτικά ή νερό.

Ο δερμάτινος μοχλός ταχυτήτων α�οτελεί βασικό εξο�λισμό σε συνδυασμό με το Πακέτο Εσωτερικού “Sport” ή και σε συνδυασμό με τις δερμάτινες ε�ενδύσεις.

Βασικός εξο�λισμός σε συνδυασμό με τις δερμάτινες ε�ενδύσεις.

V8 TDI/Hybrid

V8 TDI/Hybrid

Το νέο Touareg  – Εσωτερικό –  25
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V8 TDI/Hybrid Βασικός εξο�λισμός V8 TDI/Hybrid

Εσωτερικό.

Δεν είναι ανάγκη να οδηγήσετε το νέο Touareg για μεγάλη α�όσταση, �ροκειμένου να εντυ-

�ωσιαστείτε. Αφήστε το βλέμμα σας να �ερι�λανηθεί και ανακαλύψτε στο εσωτερικό του 

την �οιότητα των υλικών και τον εξο�λισμό υψηλών �ροδιαγραφών. 

Α�ό το δερμάτιν� π�λυλειτ�υργικ� τιμ�νι, με διακπτες αλλαγής τα�υτήτων, χειρίζεστε 

�ολύ άνετα το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο και την οθόνη �ολλα�λών λειτουργιών. Ε�ι-

�λέον, μ�ορείτε να αλλάζετε χειροκίνητα τις ταχύτητες. Το τιμόνι διαθέτει ε�ίσης ενσω-

ματωμένη λειτουργία θέρμανσης.

Το δερμάτιν� π�λυλειτ�υργικ τιμνι 

διαθέτει διακό�τες για το �ροαιρετικό 

σύστημα αυτόματης ρύθμισης ταχύτητας 

ACC, την οθόνη �ολλα�λών λειτουργιών 

και το ηχοσύστημα. Προαιρετικά, διατί-

θεται με ενσωματωμένη λειτουργία θέρ-

μανσης.

Το δερμάτιν� π�λυλειτ�υργικ τιμνι 

με στεφάνι α�ό ξύλο �ροσφέρει μοναδι-

κή αίσθηση. Διατίθεται με διακοσμητι-

κά στοιχεία α�ό ξύλο “Καρυδιά” ή 

“Vavona”.

Δεν διατίθεται ακόμη. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμ�ορος της 
Volkswagen θα σας ενημερώσει για το χρόνο διάθεσης.Η λειτουργία των διακο�τών �ροϋ�οθέτει την αγορά του αντίστοιχου εξο�λισμού.

Εσωτερικό –  Το νέο Touareg24  – 

TouaregKat72_2010_05.indd   24 18.08.2010   09:24:59



Τα διπλά σκιάδια �ροστατεύουν τον οδη-

γό και το συνοδηγό α�ό την εκτυφλωτική 

ακτινοβολία του ήλιου τόσο εμ�ρός όσο 

και στο �λάι.

Η πίσω σειρά των ανε�άρτητων καθισμάτων μετακινείται έως 160 mm κατά μήκος, ενώ η κλίση της �λάτης ρυθμίζεται σε 3 θέσεις. Πρα-

κτική κατά τη μεταφορά, �.χ. �έδιλων ski, είναι η δυνατότητα διαμ�ερούς φόρτωσης α�ό την �λάτη του �ίσω καθίσματος. Το �ίσω κε-

ντρικό υ�οβραχιόνιο, με τις δύο �οτηροθήκες, κάνει τα ταξίδια σας ακόμη �ιο άνετα.

Η κατά τμήματα ανακλιν�μενη πλάτη του �ίσω καθίσματος φροντίζει για μεγαλύτερη ευε-

λιξία. Αναδι�λώνεται τμηματικά, και εάν αναδι�λωθεί εντελώς �ροσφέρει εντυ�ωσιακό 

όγκο χώρου α�οσκευών έως και 1.642 lt. Προαιρετικά, η �λάτη του �ίσω καθίσματος α�α-

σφαλίζει εύκολα και άνετα με ηλεκτρικό τρό�ο μέσω ενός διακό�τη.

Μόνο σε συνδυασμό 
με το Πακέτο “Light & Sight”. V8 TDI/Hybrid
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Το Πακέτ� Εσωτερικ�ύ “Sport” �εριλαμβάνει δερμάτινο �ολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων, δερμάτινο μοχλό 

ταχυτήτων, καθώς και διακοσμητικά στοιχεία α�ό “αλουμίνιο”. Μία σ�ορτίφ νότα α�οτελούν και τα κατώφλια εισόδου α�ό ανοξείδωτο 

χάλυβα, καθώς και τα �εντάλ α�ό αλουμίνιο. Η οροφή έχει διατηρηθεί σε χρώμα μαύρο Titan, ενώ τα �ίσω �λευρικά �αράθυρα, ό�ως και 

το �ίσω �αρμ�ρίζ διαθέτουν φιμέ κρύσταλλα.

Εσωτερικό –  Το νέο Touareg26  – 

TouaregKat72_2010_05.indd   26 18.08.2010   09:24:59



Τ� Πακέτ� ¢ια�είρισης $ώρ�υ Απ�σκευών �εριλαμβάνει ελαστικό ιμάντα με ράβδους 

στερέωσης, τηλεσκο�ική ράβδο και τέσσερις φορητούς δακτυλίους στερέωσης, και χωρί-

ζει την επιφάνεια κατά μήκος ή διαγώνια. Mε έναν πρόσθετο ελαστικό ιμάντα στη δεξιά 

πλευρική επένδυση, ασφαλίζουν τόσο μικρά όσο και ογκώδη φορτία. Το δάπεδο δύο όψε-

ων του χώρου αποσκευών περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης, ενώ μπορείτε να το γυρίσετε 

από την άλλη όψη για να έχετε ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο φόρτωσης.

Το πατάκι δύ� ψεων του χώρου α�οσκευ-

ών μ�ορεί να χρησιμο�οιηθεί και α�ό τις 

δύο �λευρές και διατηρεί το χώρο καθα-

ρό. Η μία όψη διαθέτει βελούδινη ε�έν-

δυση ενώ η άλλη είναι ε�ενδυμένη με 

αντιολισθητικό �λαστικό.

Το δια�ωριστικ δί�τυ ασφαλίζει το φορ-

τίο στο χώρο α�οσκευών �ροστατεύο-

ντας έτσι τους ε�ιβάτες, για �αράδειγμα 

σε �ερί�τωση α�ότομου φρεναρίσματος.

Το ανθεκτικ δί�τυ στο δάπεδο του χώρου 

αποσκευών ασφαλίζει το φορτίο, ώστε να 

μην γλιστρήσει. Τοποθετείται εύκολα 

στους δακτυλίους στερέωσης του βασι-

κού εξοπλισμού που βρίσκονται στο χώ-

ρο φόρτωσης και διαθέτει πρακτική θήκη.

Το κάλυμμα τ�υ �ώρ�υ απ�σκευών 

�ροστατεύει το φορτίο α�ό �ερίεργα 

βλέμματα και το φως του ήλιου και 

ανοίγει αυτόματα με μία κίνηση, χάρη 

στο σύστημα Comfort.

Δεν διατίθεται για το Touareg Hybrid. 
Δεν διατίθεται ακόμη. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμ�ορος της Volkswagen θα σας ενημερώσει για το χρόνο διάθεσης.
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Καθίσματα Comfort με δέρμα “Nappa”, για τον οδηγό και το συνοδηγό. Τα ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενα καθίσματα Comfort, με 12 ρυθμίσεις, για εξατομικευμένη ρύθμιση του 

ύψους του καθίσματος, της κλίσης της �λάτης, της α�όστασης, της κλίσης του καθίσματος 

και της στήριξης της σ�ονδυλικής στήλης. Ε�ι�λέον, τα �λευρικά στηρίγματα στις �λάτες 

των καθισμάτων διαθέτουν μαξιλάρια αέρα, �ου �ροσαρμόζονται ηλεκτρο�νευματικά. 

Προαιρετικά, τα καθίσματα Comfort διατίθενται με λειτουργία κλιματισμού και με διάτρη-

το δέρμα. Τα �ροσκέφαλα ρυθμίζονται καθ’ ύψος και α�όσταση.

Καθίσματα Sport με δέρμα “Alcantara/

Nappa”, για τον οδηγό και το συνοδηγό. 

Σίγουρη στήριξη και μεγάλη άνεση, ακόμη 

και στις γρήγορες διαδρομές σε στροφές, 

�ροσφέρουν τα σ�ορ καθίσματα με 12 

ρυθμίσεις, των ο�οίων τα �λευρικά στη-

ρίγματα είναι �ιο �ροτεταμένα σε σύγκρι-

ση με εκείνα των καθισμάτων Comfort – 

αλλά ε�ίσης ρυθμίζονται ηλεκτρο�νευ-

ματικά. Ό�ως τα καθίσματα Comfort, 

έτσι και τα καθίσματα Sport ρυθμίζο-

νται εξατομικευμένα ως �ρος το ύψος του 

καθίσματος, την κλίση της �λάτης, την 

α�όσταση, την κλίση του καθίσματος 

και τη στήριξη της σ�ονδυλικής στήλης, 

ενώ τα �ροσκέφαλα ρυθμίζονται 

καθ' ύψος και α�όσταση.

Καθίσματα Basis με ύ�ασμα “Network”, 

για τον οδηγό και το συνοδηγό, με έξι 

χειροκίνητες ρυθμίσεις για το ύψος του 

καθίσματος, την κλίση της �λάτης και την 

α�όσταση.

Καθίσματα Basis με δέρμα “Cricket”, για 

τον οδηγό και το συνοδηγό, με έξι χειροκί-

νητες ρυθμίσεις, για το ύψος του καθίσμα-

τος, την κλίση της �λάτης και την α�όστα-

ση.

Καθίσματα Comfort με δέρμα“Vienna”, 

για τον οδηγό και το συνοδηγό, με όλες 

τις λειτουργίες των καθισμάτων Comfort 

με δέρμα “Nappa” (βλ. �αρακάτω).

Μόνο για την έκδοση V6/V6 TDI. Μόνο για την έκδοση V6/V6 TDI.

Δεν διατίθεται ακόμη. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμ�ορος της 
Volkswagen θα σας ενημερώσει για το χρόνο διάθεσης.

V8 TDI/Hybrid
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Το Πακέτ� “Terrain Tech” �εριλαμβάνει μόνιμη τετρακίνηση 4XMOTION, με ειδικό κιβώτιο υ�ο�ολλα�λασιασμού των σχέσεων, κεντρικό 

διαφορικό με ηλεκτρικό κλείδωμα και υ�οβοήθηση ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους – το ο�οίο φροντίζει για μέγιστη οδηγική ισχύ σε 

χαμηλή ταχύτητα – καθώς και μ�λοκέ διαφορικό στον �ίσω άξονα. Έτσι, το νέο Touareg μ�ορεί να αντα�εξέλθει άνετα ακόμη και σε 

ακραίες off road συνθήκες. Με έναν �εριστρεφόμενο διακό�τη 5 βαθμίδων, το όχημα �ροσαρμόζεται α�όλυτα σε κάθε �ερίσταση. Για 

μεγαλύτερη αυτονομία, φροντίζει το ρεζερβουάρ χωρητικότητας 100 lt.

Μόνο για το V6 TDI.

1) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμων και εκ�ομ�ών ρύ�ων μετρήθηκαν σύμφωνα με τις υ�οχρεωτικές μεθόδους μέτρησης (Euro5: VO [EG] 715/2007 στις ισχύουσες εκδόσεις τους). Ε�ισήμανση, σύμ-
φωνα με την οδηγία 1999/94/EG, βάσει της ισχύουσας έκδοσής της: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο αυτοκίνητο και δεν α�οτελούν μέρος της �ροσφοράς, αλλά χρησιμεύουν μόνο 
για τη σύγκριση διαφόρων μοντέλων. Η κατανάλωση καυσίμων και οι εκ�ομ�ές ρύ�ων ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο α�ό την α�οδοτική εκμετάλλευση του καυσίμου μέσω του αυτοκινήτου, 
αλλά ε�ηρεάζονται και α�ό την οδηγική συμ�εριφορά και άλλους μη τεχνικούς �αράγοντες. Το CO2 ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκη�ίου. Ένας οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και 
τις εκ�ομ�ές ρύ�ων CO2, �ου συμ�εριλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καινούρια μοντέλα αυτοκινήτων, �ροσφέρεται δωρεάν σε όλα τα σημεία �ώλησης της Ευρω�αϊκής Ένωσης. 2) Τα στοιχεία αφο-
ρούν σε �ροσωρινές τιμές. Ο κινητήρας δεν διατίθεται ακόμη. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμ�ορος της Volkswagen θα σας ενημερώσει για το χρόνο διάθεσης. 3) Η σύντομης διάρκειας συνολική ισχύς 
του κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρα είναι 279 kW (380 hp). 4) Το όχημα είναι εξο�λισμένο με ρυθμιζόμενο φίλτρο σωματιδίων Diesel. Το φίλτρο σωματιδίων είναι ένα σύστημα 
�ου ανανεώνεται συνεχώς μόνο του και μόνο σε σ�άνιες εξαιρέσεις �ρέ�ει να �ροσαρμοσθεί �ρόσκαιρα η �ροσω�ική σας οδηγική συμ�εριφορά. Για �ερισσότερες �ληροφορίες α�ευθυνθείτε σε έναν 
Εξουσιοδοτημένο Έμ�ορο Volkswagen. 5) Οι τιμές σε �αρενθέσεις αφορούν στο Πακέτο “Terrain Tech”.

Κινητήρες

206 kW

(280 PS) 

V6 FSI

BlueMotion

Technology2)

245 kW

(333 PS) και

34,3 kW

(46 PS) 

Hybrid3) 

176 kW 

(240 PS) 

V6 TDI4) 

BlueMotion

Technology

250 kW 

(340 PS) 

V8 TDI4)

Κατ/ση καυσίμου, lt/100 km1) Με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων 8 σχέσεων 8 σχέσεων 8 σχέσεων

 εντός �όλεως 13,2 8,7 8,8 (8,9)5) 11,9

 εκτός �όλεως 8,0 7,9 6,5 (6,8)5) 7,4

 μεικτή κατανάλωση 9,9 8,2 7,4 (7,6)5) 9,1

Εκ/πές CO2, μεικτή κατ/ση, g/km1) Με αυτόματο κιβώτιο 236 193 195 (199)5) 239

Καταναλώσεις και εκπομπές CO2.
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Κινητήρες, αναρτήσεις και κιβώτια ταχυτήτων.

Η οδηγική εμ�ειρία στο νέο Touareg είναι μοναδική για την κατηγορία των μεγάλων SUV. 

Κανένα άλλο όχημα της κατηγορίας δεν συνδυάζει με τέτοια υ�εροχή οδηγική άνεση, δυναμι-

σμό, α�όδοση και ικανότητα εκτός δρόμου. Πράγμα το ο�οίο οφείλεται στο συνδυασμό �ολυ-

άριθμων �ρωτο�οριακών τεχνολογιών.

Η πνευματική ανάρτηση, με τρεις ρυθμίσης οδήγησης “COMFORT”, “NORMAL” και “SPORT”, αυτόματη ρύθμιση του ύψους του οχήμα-

τος, καθώς και συνεχή, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη α�όσβεση, ανάλογα με την ταχύτητα, χαρίζει στο νέο Touareg μοναδικές ιδιότητες 

on και off road. Για �αράδειγμα, στη ρύθμιση “COMFORT”, οι ανωμαλίες του εδάφους γίνονται μετά βίας αντιλη�τές. Περισσότερη ευε-

λιξία �ροσφέρει η ρύθμιση “SPORT”, �ου ανυψώνει το όχημα σε α�όσταση έως και 300 mm α�ό το έδαφος, ώστε να υ�ερβαίνει κάθε 

εμ�όδιο. Για την άνετη φόρτωση και εκφόρτωση, το �ίσω μέρος του οχήματος μ�ορεί να χαμηλώσει έως και κατά 60 mm α�ό το κανονικό 

ύψος, μέσω ειδικού διακό�τη στο χώρο α�οσκευών.

Το Πακέτ� ¢υναμικής Πνευματικής 

Ανάρτησης, με λειτουργία εξισορρό�η-

σης �λευρικής κλίσης (χωρίς εικόνα), δι-

ευρύνει τις λειτουργίες της �νευματικής 

ανάρτησης, φροντίζοντας έτσι για μια 

�ιο σ�ορ αίσθηση. Ε�ι�λέον, το αμάξω-

μα είναι χαμηλότερο κατά �ερί�ου 

25 mm, μειώνοντας την κλίση του αυ-

τοκινήτου κατά τη γρήγορη οδήγηση σε 

στροφές και αυξάνοντας την οδηγική 

α�όλαυση, την άνεση και την ασφάλεια.

Κινητήρες, αναρτήσεις και κιβώτια ταχυτήτων –  Το νέο Touareg30  – 
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Touareg BlueMotion Technology.

Στα μοντέλα Touareg BlueMotion Technology, ένα έξυ�να σχεδιασμένο σύνολο εξο�λισμών 

φροντίζει για αισθητή μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκ�ομ�ών ρύ�ων. 

Μεταξύ άλλων, �εριλαμβάνονται κινητήρες υψηλής α�όδοσης: Το νέο Touareg BlueMotion 

Technology διατίθεται είτε με τον βενζινοκινητήρα V6 FSI, α�όδοσης 206 kW (280 hp)* είτε 

με τον �ετρελαιοκινητήρα V6 TDI α�όδοσης 176 kW (240 hp)*.

Οδηγήστε πιο οικονομικά με τ� σύστη-

μα Start/Stop. Κατά την προσέγγιση σε 

κόκκινο φανάρι, πατήστε φρένο, μέχρι να 

σταματήσει το όχημα και να απενεργο-

ποιηθεί ο κινητήρας. Μόλις απομακρύ-

νετε το πόδι σας από το φρένο, ο κινητή-

ρας ξεκινά πάλι αυτόματα.

Για ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία, δεν φροντίζουν μόνο οι κινητήρες τ�υ νέ�υ Touareg BlueMotion Technology. Μία σειρά συστη-

μάτων συνεισφέρει σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Ό�ως το σύστημα Start/Stop, το ο�οίο �εριλαμβάνεται στο 

βασικό εξο�λισμό, και τα ελαστικά βελτιστο�οιημένης αντίστασης κύλισης. Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την �έδηση τροφοδο-

τεί τον κινητήρα με την ενέργεια �ου α�ελευθερώνεται κατά την �έδηση, με α�οτέλεσμα ο κινητήρας να ε�ιβαρύνεται λιγότερο και να 

εξοικονομείται ακόμη �ερισσότερο καύσιμο. Ε�ι�λέον, το νέο Touareg με BlueMotion Technology διαθέτει ένα έξυ�νο σύστημα διαχείρι-

σης θέρμανσης, �ου ε�ιτρέ�ει γρήγορη και στοχευμένη �ροθέρμανση του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Έτσι, η θερμοκρασία λει-

τουργίας ε�ιτυγχάνεται �ολύ �ιο γρήγορα και η κατανάλωση μειώνεται ακόμη �ερισσότερο.

* Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκ�ομ�ές CO2 θα βρείτε στη σελίδα 31.

Μόνο για V6/V6 TDI.
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Γωνία ράμπας: έως και 27°. Το νέο 

Touareg ξεπερνά κάθε εμπόδιο χωρίς να 

βρίσκει στο έδαφος. Προσοχή σε λακκού-

βες ή μαλακά σημεία εδάφους πίσω από 

το εμπόδιο που μπορούν να ξεγελάσουν 

ως προς την απόσταση από το έδαφος.

Ικαν�τητα αναρρί�ησης: έως 45°. Με το νέο Touareg ανεβαίνετε πολύ εύκολα ακόμη 

και εξαιρετικά απότομες πλαγιές. Ελέγξτε από πριν την πλαγιά που πρέπει να διασχίσετε. 

Σε μεγάλες κλίσεις κοιτάτε ουσιαστικά απευθείας τον ουρανό.

Γωνία πρ�σέγγισης/δια�υγής: 30°. Το 

νέο Touareg ξεπερνά τις απότομες γω-

νίες του εδάφους χωρίς να βρίσκει. 

Αποφύγετε τις αλλαγές ταχυτήτων κατά 

την αναρρίχηση και μη δίνετε περισσότε-

ρο γκάζι απ' όσο χρειάζεται.

Πλευρική κλίση: 35°. Το νέο Touareg 

προχωρά με ασφάλεια ακόμη και σε κε-

κλιμένο έδαφος. Σε περίπτωση που η κλίση 

ξεπεράσει το όριο, μη φρενάρετε, αλλά 

κατευθύνετε το όχημα γρήγορα προς τη 

γραμμή κλίσης. Έτσι μπορείτε να το επα-

ναφέρετε με ασφάλεια.

Βάθ�ς διάσ�ισης υδάτιν�υ εμπ�δί�υ: 

έως και 580 mm. Με το νέο Touareg δια-

σχίζετε νερά με σιγουριά και ασφάλεια. 

Προχωρήστε σύμφωνα με τη γωνία ροής 

και στη συνέχεια με σταθερή ταχύτητα 

στην απέναντι όχθη. Και αποφύγετε τα 

κύματα!

Η ικανότητα αναρρίχησης �οικίλλει ανάλογα με τον κινητήρα και τον εξο�λισμό του αυτοκινήτου.

Η γωνία �ροσέγγισης/ διαφυγής �οικίλλει ανάλογα με τον 
κινητήρα και τον εξο�λισμό του αυτοκινήτου.

Η γωνία ράμ�ας �οικίλλει ανάλογα με τον κινητήρα και 
τον εξο�λισμό του αυτοκινήτου.

To βάθος διάσχισης �οικίλλει ανάλογα με τον κινητήρα και 
τον εξο�λισμό του αυτοκινήτου.

Κινητήρες, αναρτήσεις και κιβώτια ταχυτήτων –  Το νέο Touareg32  – 
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Η ένδει�η ρ�ής ενέργειας στην οθόνη του συστήματος ραδιοπλοήγησης σας ενημερώνει 

για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης και για τους διάφορους τρό-

πους λειτουργίας του υβριδικού συστήματος.

Η επιγρα�ή “Hybrid” καθιστά σαφές ότι 

οδηγείτε ένα α�ό τα �ιο �ρωτο�οριακά 

οχήματα της κατηγορίας.

Η τε�νική δ�μή του �ακέτου υβριδικής τεχνολογίας ε�ιτρέ�ει υψηλά ε�ί�εδα ακαμψίας του οχήματος και �ροστασίας των ε�ιβατών. 

Το στοιχείο-κλειδί είναι η υβριδική μονάδα, στην ο�οία είναι ενσωματωμένος και ο ηλεκτροκινητήρας. Βρίσκεται ανάμεσα στον κινητήρα 

εσωτερικής καύσης και το αυτόματο κιβώτιο. Αντίθετα, ο συσσωρευτής ενέργειας είναι το�οθετημένος στο �ίσω μέρος της βάσης 

ρεζέρβας και �ροστατεύεται α�ό το λεγόμενο Protect-Box. Σε �ερί�τωση ο�ίσθιας σύγκρουσης, οι δυνάμεις �ου ανα�τύσσονται στην 

μ�αταρία κατευθύνονται στο αμάξωμα του αυτοκινήτου. Το συντονισμό αυτών των εξαρτημάτων αναλαμβάνει η ηλεκτρονική μονάδα 

ελέγχου κινητήρα, η ο�οία ρυθμίζει την �αροχή ισχύος ανάλογα με την �ερίσταση και φροντίζει για βέλτιστη αξιο�οίηση της διαθέσιμης 

ηλεκτρικής ενέργειας.

* Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκ�ομ�ές CO2 θα βρείτε στη σελίδα 31.

HybridHybrid

Hybrid
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Touareg Hybrid.*

Με το νέο Touareg, η Volkswagen �αρουσιάζει ένα ορόσημο στην τεχνολογία μετάδοσης 

κίνησης: Ο συνδυασμός του κινητήρα V6 TSI και ενός ηλεκτροκινητήρα στο νέο Touareg 

Hybrid, ε�ιτρέ�ει υψηλές ε�ιδόσεις, σε συνδυασμό με α�ίστευτα χαμηλή κατανάλωση καυ-

σίμου. Είτε �ρόκειται για την αθόρυβη εκκίνηση στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία ή για την 

εντυ�ωσιακή ισχύ, �ου ανα�τύσσουν α�ό κοινού οι δύο κινητήρες, το α�οτέλεσμα και στις 

δύο �ερι�τώσεις είναι μια �ρωτόγνωρη οδηγική εμ�ειρία. Άλλωστε, το νέο Touareg Hybrid 

είναι �ρώτα και κύρια ένα Touareg, και συνε�ώς, εξαιρετικά στιβαρό και ανθεκτικό.

Το νέ� Touareg Hybrid περιλαμβάνει πολυάριθμα συστήματα, που όλα μαζί σε συνδυασμό επιτυγχάνουν εξαιρετική σχέση απόδοσης/κατα-

νάλωσης καυσίμου. Βασικό συστατικό του �ακέτου α�οτελεί ο καινοτόμος βενζινοκινητήρας V6 TSI. Στον κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι 

συνδεδεμένη μια υβριδική μονάδα με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 34,3 kW. Αυτός καθιστά εφικτή την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση του αυτοκινήτου 

κατά διαστήματα και σε ταχύτητα έως 50 km/h, μειώνοντας τη μεικτή κατανάλωση καυσίμου σε μόλις 8,2 lt/100 km. Ωστόσο, η οικονο-

μική λειτουργία δεν είναι �άρα μόνο μία �λευρά του νέου Touareg Hybrid. Μια άλλη είναι η α�εριόριστη ισχύς: Αν χρειαστεί, και οι δύο 

κινητήρες λειτουργούν ταυτόχρονα, ε�ιτυγχάνοντας άμεσα ρο�ή στρέψης έως και 580 Nm. Το όχημα ε�ιταχύνει στα 100 km/h μέσα 

σε μόλις 6,5 δευτερόλε�τα.

Η ένδειξη ενέργειας στην �θνη π�λλα-

πλών λειτ�υργιών “Premium” σας δείχνει 

ξεκάθαρα την κατάσταση φόρτισης της 

μπαταρίας υψηλής τάσης και σας ενη-

μερώνει για τους διάφορους τρόπους λει-

τουργίας του υβριδικού συστήματος.

Μόνο για το Touareg Hybrid. Hybrid

Hybrid

Touareg Hybrid –  Το νέο Touareg34  – 
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�ι αισθητήρες ανατρ�πής (χωρίς εικό-

να) α�οφασίζουν, σε �ερί�τωση ανα-

τρο�ής, μέσα σε κλάσματα του δευτερο-

λέ�του εάν �ρέ�ει να ενεργο�οιηθούν οι 

�ροεντατήρες των ζωνών ασφαλείας και 

οι αερόσακοι κεφαλής.

Το σύστημα υπ�+�ήθησης εκκίνησης σε 

κλίση (χωρίς εικόνα) συντονίζει τη λειτουρ-

γία του κινητήρα, του κιβωτίου και των 

φρένων φροντίζοντας για ασφαλή εκκί-

νηση σε ανηφόρες και κατηφόρες.

Με τις πρώτες σταγόνες της βροχής, � αισθητήρας �ρ��ής �ου είναι το�οθετημένος σε 

μη εμφανές σημείο στη βάση στήριξης του εσωτερικού καθρέφτη ενεργο�οιεί αυτόματα 

τους υαλοκαθαριστήρες και ρυθμίζει τη συχνότητα κίνησης ανάλογα με την ένταση της 

βροχό�τωσης, φροντίζοντας για καλύτερη ορατότητα.

Οι πρ�+�λείς Bi-Xenon, με ενεργ� και στατικ� σύστημα φωτισμού των στροφών για τα 

φώτα διασταύρωσης και τα φώτα �ορείας, ακολουθούν τις κινήσεις του τιμονιού. Έτσι, 

εξασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός φωτισμός του οδοστρώματος σε στροφές και δια-

σταυρώσεις. Ένα �ραγματικά μοναδικό χαρακτηριστικό του εξο�λισμού είναι τα νέα φώτα 

ημέρας LED �ου φροντίζουν, ώστε το όχημα να γίνεται αντιλη�τό στη διάρκεια της ημέρας. 

Η λειτουργία δυναμικής ρύθμισης α�όστασης φωτισμού �ροσαρμόζει τα φώτα διασταύρωσης 

ανάλογα με την �ερίσταση, όταν το όχημα κινείται με υψηλότερες ταχύτητες.

Με τις υπ�δ��ές στερέωσης ISOFIX 

(χωρίς εικόνα) μ�ορείτε να στερεώσετε με 

ασφάλεια και ευκολία έως και δύο �αιδι-

κά καθίσματα στην �ίσω σειρά καθι-

σμάτων. Οι δακτύλιοι στερέωσης είναι 

συνδεδεμένοι α�ευθείας με το αμάξωμα.

V8 TDI/Hybrid

Το νέο Touareg  – Ασφάλεια –  37
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Ασφάλεια.

Σε σ�άνιες �ερι�τώσεις, το Touareg μ�ορεί να βγει εκτός δρόμου – αλλά μόνο εάν το ε�ιθυ-

μείτε εσείς. Τα �ολυάριθμα συστήματα ασφάλειας το κρατούν σταθερά στην �ορεία του, ακόμη 

και σε εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις. Μια σειρά α�ό συστήματα καθώς και το αμάξωμα βελ-

τιστο�οιημένης ακαμψίας, �αρέχουν ε�ίσης υψηλά ε�ί�εδα �αθητικής ασφάλειας για τους 

ε�ιβάτες του νέου Touareg.

)ι αερ�σακ�ι �δηγ�ύ και συν�δηγ�ύ, καθώς και οι �λευρικοί αερόσακοι και αερόσακοι κεφαλής, �ροσφέρουν ολοκληρωμένη �ροστασία 

σε σας και τους συνε�ιβάτες σας. Για την �λευρά του οδηγού, διατίθεται �ροαιρετικά ένας αερόσακος γονάτων. Ο αερόσακος συνοδηγού 

μ�ορεί να α�ενεργο�οιηθεί α�ό ένα ειδικό διακό�τη στο ντουλα�άκι του συνοδηγού.

Οι ιδιαίτερα ισχυροί πρ���λείς �μί�λης 

με στατικό σύστημα φωτισμού των στρο-

φών φροντίζουν για καλύτερη ορατότη-

τα και ασφαλή οδήγηση ακόμη και σε 

δυσμενείς συνθήκες όπως πυκνή ομίχλη, 

χιονοθύελλα ή δυνατή βροχή.

Ασφάλεια –  Το νέο Touareg36  – 
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Άνεση.

Το νέο Touareg έχει κατασκευαστεί για ακραίες καταστάσεις. Για ακραίες διαδρομές, για 

ακραία αντοχή και για ακραία άνεση. Όλα αυτά το καθιστούν έναν ιδανικό σύντροφο �αντός 

εδάφους και κάνουν εσάς να δυσκολεύεστε να α�οβιβαστείτε.

Η �θ�νη π�λλαπλών λειτ�υργιών “Premium” σας ενημερώνει για διάφορες ρυθμίσεις και 

στοιχεία του οχήματος. Έτσι, ανάλογα με τον εξο�λισμό, στην μεγάλων διαστάσεων TFT 

οθόνη �ροβάλλονται έγχρωμα και με μεγάλη ευκρίνεια, για �αράδειγμα, οι οδηγίες �λοή-

γησης με �ληροφορίες για το �εριβάλλον, ό�ως η εξωτερική θερμοκρασία, καθώς και 

όλες οι �ληροφορίες για όλα τα συστήματα υ�οβοήθησης του οδηγού.

Με την πρ�εγκατάσταση κινητ�ύ τηλε-

�ών�υ “Premium” μ�ορείτε να χειρίζε-

στε, χάρη στη σύνδεση Bluetooth, κινητά 

τηλέφωνα �ου υ�οστηρίζουν τα �ροφίλ 

remote SIM Access Profile (rSAP), hands 

free profile (HFP) ή advanced audio 

distribution profile (A2DP), χωρίς να τα 

αφαιρείτε α�ό τη θήκη τους. Ο χειρισμός 

�ραγματο�οιείται τόσο μέσω του �ολυ-

λειτουργικού τιμονιού όσο και μέσω φω-

νητικών εντολών. Οι ρυθμίσεις και οι λει-

τουργίες εμφανίζονται με ευανάγνωστες 

ενδείξεις στην οθόνη �ολλα�λών λειτουρ-

γιών. Σε συνδυασμό με το σύστημα ραδι-

ο�λοήγησης “RNS 850” είναι εφικτός ο χει-

ρισμός της �ροεγκατάστασης μέσω της 

οθόνης αφής. Ε�ι�λέον, διαθέτει υ�οδοχή 

για κάρτα SIM και για δύο κάρτες SD.

Το σύστημα ελέγ��υ στάθμευσης 

ParkPilot ενημερώνει τον οδηγό με ακου-

στικά και οπτικά σήματα στην οθόνη 

του συστήματος ραδιοπλοήγησης, εάν στη 

διάρκεια της στάθμευσης το μπροστινό 

ή πίσω τμήμα του οχήματος πλησιάσει 

σε εμπόδιο.

Θα �ρέ�ει να βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο δια-
θέτει θύρα Bluetooth �ου υ�οστηρίζει τα �ροφίλ remote 
SIM Access Profile (rSAP), hands free profile (HFP) ή 
advanced audio distribution profile (A2DP), και ότι είναι 
κατάλληλο για την �ροεγκατάσταση “Premium”. Για �ερισ-
σότερες �ληροφορίες, ε�ισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.volkswagen-zubehoer.de.

Μόνο σε συνδυασμό με ε�ι�ρόσθετους εξο�λισμούς. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμ�ορος της Volkswagen 
θα σας ενημερώσει για το χρόνο διάθεσης. V8 TDI/Hybrid
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Το σύστημα αντιμπλ�καρίσματ�ς 

(ABSplus) επεμβαίνει στο σύστημα διεύ-

θυνσης του οχήματος κατά το απότομο 

φρενάρισμα και μπλοκάρει ελεγχόμενα 

τους τροχούς, σε ασταθές έδαφος, μειώνο-

ντας την απόσταση ακινητοποίησης εκτός 

δρόμου έως και κατά 20%.

Το σύστημα υπ���ήθησης πέδησης 

Comfort Break Assist αναγνωρίζει την 

ταχύτητα με την ο�οία �ατάτε το �εντάλ 

φρένου. Σε �ερί�τωση αντανακλαστικού 

φρεναρίσματος ή φρεναρίσματος �ανι-

κού, αυξάνει την �ίεση των φρένων μειώ-

νοντας την α�όσταση φρεναρίσματος.

Η ένδει�η πρσδεσης .ώνης σας �ροει-

δο�οιεί, όταν δεν έχουν �ροσδεθεί οι 

ζώνες ασφαλείας τριών σημείων στα 

μ�ροστινά καθίσματα.

Το σύστημα ελέγ��υ πίεσης ελαστικών ενημερώνει για την �ίεση κάθε ελαστικού στην 

οθόνη �ολλα�λών λειτουργιών ή στην οθόνη �ολλα�λών λειτουργιών “Premium” και 

�ροειδο�οιεί τον οδηγό, σε �ερί�τωση �ου η �ίεση των ελαστικών είναι χαμηλότερη α�ό 

την ε�ιτρε�όμενη. Μέσω του συνεχούς ελέγχου μ�ορεί να διατηρείται σταθερή η βέλτι-

στη �ίεση των ελαστικών, �ράγμα �ου �αρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών και 

μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Το ηλεκτρ�νικ� πρ�γραμμα ευστάθειας 

(ESP) συντονίζει το ABSplus, το ηλεκτρονι-

κό μ�λοκέ διαφορικού (EDL) και το σύ-

στημα ελέγχου �ρόσφυσης (ASR), σε �ε-

ρί�τωση υ�οστροφής ή υ�ερστροφής. Το 

σύστημα σταθερο�οίησης ρυμουλκούμε-

νου χρησιμο�οιεί το σύστημα αισθητή-

ρων του ESP, ε�εμβαίνοντας σε �ερί-

�τωση ταλάντωσης και σε �ερί�τωση 

�λευρικής κλίσης μεγάλων φορτίων 

ρυμούλκησης.
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Το νέο Touareg είναι το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο που εξοπλίζεται με το ενεργό σύστημα προσαρμοζόμενου φωτισμού μεγάλης 

σκάλας “Dynamic Light Assist”. Με ενεργο�οιημένα τα φώτα μεγάλης σκάλας, το σύστημα καταγράφει συνεχώς, με τη βοήθεια μιας κά-

μερας, τα φώτα των �ρο�ορευόμενων οχημάτων και των οχημάτων �ου κινούνται στο αντίθετο ρεύμα και �ροσαρμόζει αυτόματα την 

ένταση και τη δέσμη των φώτων μόνο στα συγκεκριμένα φωτιζόμενα �εδία �ου δημιουργούν �ρόβλημα στους υ�όλοι�ους οδηγούς. 

Με αυτόν τον τρό�ο εξασφαλίζεται βέλτιστη ορατότητα κάθε στιγμή, χωρίς να ενοχλούνται τα διερχόμενα ή �ρο�ορευόμενα οχήματα.

Η αυτ�ματη λειτ�υργία φώτων �ορείας 

ξεκουράζει τον οδηγό, ενεργο�οιώντας 

και α�ενεργο�οιώντας αυτόματα τα 

φώτα.

Ο αυτματ�ς αντιθαμ�ωτικς εσωτερι-

κς καθρέ�της μειώνει τις αντανακλάσεις 

από τα επερχόμενα οχήματα. Η αντι-

θαμβωτική λειτουργία μπορεί να απε-

νεργοποιηθεί.

Η πρτα τ�υ �ώρ�υ απ�σκευών μπορεί να ανοίξει ηλεκτρικά από τη θέση του οδηγού με τη 

βοήθεια ενός διακόπτη στην μπροστινή πόρτα, καθώς και να ανοίξει ή να κλείσει μέσω 

τηλεχειρισμού.

Μόνο σε συνδυασμό με τους �ροβολείς Bi-Xenon.

Μόνο σε συνδυασμό με 
το Πακέτο Φωτισμού “Light & Sight”.V8 TDI/Hybrid V8 TDI/Hybrid
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Στο σύστημα ελέγ��υ αλλαγής λωρίδας “Side Assist”, αισθητήρες ραντάρ στο �ίσω τμήμα 

ε�ιτηρούν την ε�ερχόμενη κυκλοφορία. Σε �ερί�τωση �ου ο οδηγός ε�ιθυμεί την αλλαγή 

λωρίδας και τα ραντάρ αντιληφθούν ότι στη μη ορατή �εριοχή υ�άρχει όχημα ή ότι �λη-

σιάζουν γρήγορα άλλα οχήματα α�ό �ίσω, το σύστημα �ροειδο�οιεί τον οδηγό ο�τικά, 

με μια ένδειξη στον εξωτερικό καθρέφτη. Το σύστημα ενεργο�οιείται α�ό ταχύτητα 30 

km/h.

Το σύστημα αυτματης ρύθμισης απστασης ACC “Stop & Go” με λειτ�υργία “Front 

Assist”, προσαρμόζει την ταχύτητα �ου ε�ιλέχθηκε α�ό τον οδηγό σε σχέση με αυτή του 

�ρο�ορευόμενου οχήματος, και �ροειδο�οιεί τον οδηγό εάν μειωθεί η α�όσταση, αρχικά 

ο�τικά ή και ακουστικά, και στη συνέχεια ε�εμβαίνοντας στα φρένα, έτσι ώστε η α�ό-

σταση να �αραμείνει σταθερή. H λειτουργία “Stop & Go” �ροσφέρει εξαιρετική άνεση σε 

συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς αναλαμβάνει αυτόματα την ε�ιτάχυνση ή 

ακινητο�οίηση του αυτοκινήτου, ανάλογα με την ροή της κυκλοφορίας.

Το σύστημα ελέγ��υ διατήρησης π�ρείας “Lane Assist” χρησιμο�οιεί μια κάμερα �ου 

βρίσκεται ανάμεσα στην οροφή και τον εσωτερικό καθρέφτη και ένα μηχανισμό δόνησης 

�ου είναι ενσωματωμένος στο τιμόνι. Εάν υ�άρχει κίνδυνος το όχημα να �αρεκκλίνει α�ό 

τη λωρίδα του, �ροειδο�οιεί τον οδηγό δονώντας το τιμόνι. Το σύστημα ενεργο�οιείται 

α�ό ταχύτητα 65 km/h.

Το Πακέτ� Υπ�+�ήθησης �δηγ�ύ (χωρίς 

εικόνα) υ�οστηρίζει τον οδηγό, αυξάνο-

ντας αφενός την άνεση και αφετέρου την 

ασφάλεια. Το �ακέτο �εριλαμβάνει το 

σύστημα αυτόματης ρύθμισης α�όστα-

σης ACC “Stop & Go”, με λειτουργία 

“Front Assist”, ό�ου, εφόσον ο οδηγός 

ορίσει την ε�ιθυμητή α�όσταση α�ό τα 

�ρο�ορευόμενα οχήματα, το σύστημα 

αναλαμβάνει τη διατήρησή της, �ρο-

σαρμόζοντας την ταχύτητα του αυτοκι-

νήτου ανάλογα με εκείνη του �ρο�ορευό-

μενου οχήματος και �ροειδο�οιεί τον 

οδηγό σε �ερί�τωση �ου �λησιάζει γρήγο-

ρα το �ρο�ορευόμενο όχημα. Εάν ο οδη-

γός δεν αντιδράσει σε αυτήν την �ροειδο-

�οίηση, μ�ορεί το σύστημα να ξεκινήσει 

αυτόματα τη διαδικασία �έδησης, μέχρι 

και να ακινητο�οήσει �λήρως το όχημα, 

σε έκτακτες �ερι�τώσεις �ου η σύγκρου-

ση είναι ανα�όφευκτη. Το �ακέτο �ερι-

λαμβάνει ε�ίσης το σύστημα �ρολη�τι-

κής �ροστασίας ε�ιβατών, �ου �ροεντεί-

νει ηλεκτρικά τις ζώνες ασφαλείας σε �ε-

ρί�τωση κινδύνου.

Το �ακέτο �εριλαμβάνει το σύστημα 

ελέγχου στάθμευσης “ParkPilot”, καθώς 

και τα συστήματα ελέγχου διατήρησης 

�ορείας και αλλαγής λωρίδας. Το σύστη-

μα ελέγχου διατήρησης �ορείας “Lane 

Assist” �ροειδο�οιεί τον οδηγό (σε ταχύ-

τητα �άνω α�ό �ερί�ου 65 km/h), μέσω 

δόνησης στο τιμόνι, εάν το όχημα �αρεκ-

κλίνει κατά λάθος α�ό τη λωρίδα του. Το 

σύστημα ελέγχου αλλαγής λωρίδας “Side 

Assist”, �ου ενεργο�οιείται α�ό ταχύτητα 

30 km/h και άνω, κάνει ασφαλέστερη την 

εκούσια αλλαγή λωρίδας: Οι αισθητήρες 

στο �ίσω μέρος ε�ιτηρούν την ροή της 

κυκλοφορίας. Εάν κατά την αλλαγή λωρί-

δας βρίσκεται κά�οιο όχημα σε μη ορατή 

�εριοχή, το σύστημα �ροειδο�οιεί τον 

οδηγό με μια σχετική ένδειξη στους εξω-

τερικούς καθρέφτες.

Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Φωτισμού “Light & 
Sight” και το θερμαινόμενο δερμάτινο �ολυλειτουργικό 
τιμόνι.

Μόνο σε συνδυασμό με το θερμαινόμενο δερμάτινο �ολυλειτουργικό τιμόνι.

Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Φωτισμού “Light & Sight”.

Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Υ�οβοήθησης Οδηγού.
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Ο μη�ανισμς για τ� άν�ιγμα πρτας 

γκαρά. στην κονσόλα της οροφής, α�οθη-

κεύει έως και τρεις συχνότητες στη μνήμη 

του, ε�ιτρέ�οντάς σας να ανοίγετε ή να 

κλείνετε ηλεκτρικές �όρτες ή συστήματα 

φωτισμού.

Τα κλιματι��μενα καθίσματα Comfort 

οδηγού και συνοδηγού διαθέτουν λει-

τουργία κλιματισμού με δυνατότητα εξα-

τομικευμένης ρύθμισης, σε τρείς βαθμίδες.

Η κάμερα �πισθ�π�ρείας “Rear Assist” 

στο �ίσω τμήμα του οχήματος μεταφέ-

ρει α�ευθείας τις εικόνες �ου καταγρά-

φει στην έγχρωμη οθόνη του συστήμα-

τος ραδιο�λοήγησης και α�εικονίζει την 

�ροβλε�όμενη �ορεία της διαδρομής. 

Το <ειμεριν� Πακέτ� �εριλαμβάνει 

θερμαινόμενα εμ�ρός καθίσματα, κα-

θώς και αυτόματα θερμαινόμενα ακρο-

φύσια υαλοκαθαριστήρων μ�ροστά. 

Προαιρετικά, διατίθενται θερμαινόμε-

να εξωτερικά �ίσω καθίσματα.

Η πρ���λή ρυμ�υλκ�ύμεν�υ τ�υ συστήματ�ς 360� “Area View” διευκολύνει τον οδη-

γό κατά τους ελιγμούς με ρυμουλκούμενο ή ακόμη και κατά τη σύνδεση του ρυμουλκούμε-

νου, α�εικονίζοντας �ανοραμικά την �εριοχή ακριβώς �ίσω α�ό το όχημα.

Το θερμαινμεν� πίσω παρμπρί. διαθέτει 

ενσωματωμένες μεταλλικές ίνες για να μη 

θαμ�ώνει και να καθαρίζει από τον πά-

γο γρήγορα, ιδιαίτερα τις μέρες �ου η 

θερμοκρασία είναι χαμηλή.

Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Φωτισμού “Light & Sight”.

Δεν διατίθεται για το Touareg Hybrid.

V8 TDI/Hybrid
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Μία πρί.α 230 Volt στην �ίσω κεντρική 

κονσόλα ε�ιτρέ�ει τη σύνδεση φορητών 

συσκευών.

Οι αλε�ήλιες κ�υρτίνες για τα �ίσω 

�λευρικά �αράθυρα �ροστατεύουν 

τους ε�ιβάτες τόσο α�ό την έντονη ηλι-

ακή ακτινοβολία όσο και α�ό αδιάκριτα 

βλέμματα.

Στο χώρο α�οσκευών και στην α�οθη-

κευτική θήκη κάτω α�ό το κεντρικό 

υ�οβραχιόνιο υ�άρχει μία πρί.α 12 Volt 

(χωρίς εικόνα).

To σύστημα πρ���λής 360� “Area View” χρησιμο�οιεί τέσσερις κάμερες, �ου καταγράφουν την �εριοχή γύρω α�ό το όχημα. Έτσι, ο οδη-

γός έχει στη διάθεσή του διαφορετικές ο�τικές γωνίες και �ροβολές, �ου, για �αράδειγμα, διευκολύνουν σημαντικά τους ελιγμούς. To 

σύστημα �ροβάλλει εικόνες στην οθόνη του συστήματος ραδιο�λοήγησης. Το σύστημα �εριλαμβάνει, για �αράδειγμα, μια �ροβολή εκτός 

δρόμου (off road), �ου α�εικονίζει �ανοραμικά την �εριοχή ακριβώς μ�ροστά α�ό το νέο Touareg. Στην �ροβολή “κάθετη κυκλοφορία” 

α�εικονίζεται η �εριοχή α�ό το �ιο μ�ροστινό σημείο του οχήματος μέχρι και σε γωνία άνω των 90o �ρος τα αριστερά και τα δεξιά, �αρέ-

χοντας εξαιρετική ασφάλεια, κατά την έξοδο του αυτοκινήτου α�ό χώρους στάθμευσης ή στενών δρόμων με �εριορισμένη ορατότητα.

Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Φωτισμού “Light & Sight”.
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Το Πακέτ� ªνήμης α�οθηκεύει τις θέσεις του καθίσματος του οδηγού και των ηλεκτρικών 

εξωτερικών καθρεφτών. Ε�ι�λέον, χαμηλώνει αυτόματα τον εξωτερικό καθρέφτη συνο-

δηγού κατά την ο�ισθο�ορεία, διευκολύνοντας τη στάθμευση και τους ελιγμούς. Τ� Πακέτ� 

ªνήμης “Premium” α�οθηκεύει τις ρυθμίσεις των ηλεκτρικών εξωτερικών καθρεφτών, 

της κολόνας τιμονιού και των μ�ροστινών καθισμάτων. Ο εξωτερικός καθρέφτης του οδη-

γού διαθέτει αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία και, ό�ως και στο Πακέτο Μνήμης, ο 

εξωτερικός καθρέφτης συνοδηγού χαμηλώνει αυτόματα κατά την ο�ισθο�ορεία.

Το σύστημα αυτματης ρύθμισης απ-

στασης ACC διατηρεί σταθερή την �ροε-

�ιλεγμένη ταχύτητα α�ό τα 20 km/h και 

άνω, καθώς ε�ίσης και την α�όσταση 

α�ό το �ρο�ορευόμενο όχημα, κάνοντας 

ακόμη �ιο άνετη τη διαδρομή σας.

Η ηλεκτρική ρύθμιση τιμ�νι�ύ σας ε�ι-

τρέ�ει να ρυθμίζετε γρήγορα και α�λά το 

ύψος και την α�όσταση του τιμονιού.

Με την ηλεκτρική ρύθμιση καθισμάτων 

μ�ορείτε να ρυθμίζετε την κλίση �λάτης, 

την κλίση καθίσματος, το ύψος καθίσμα-

τος, την α�όσταση, καθώς και τη στήριξη 

σ�ονδυλικής στήλης γρήγορα και με με-

γάλη ακρίβεια, εξασφαλίζοντας την ιδα-

νική θέση.

Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Μνήμης “Premium”.

Το σύστημα πλύσης πρ���λέων αποκαθιστά πάλι γρήγορα την ορατότητα, για παράδειγμα, 

μετά από διαδρομές σε χωματόδρομους.

V8 TDI/Hybrid

V8 TDI/Hybrid
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Το πακέτ� �ωτισμ�ύ “Light & Sight” φροντίζει για ασφαλή ε�ιβίβαση και α�οβίβαση 

φωτίζοντας τον �εριβάλλοντα χώρο του νέου Touareg. Μεταξύ άλλων, διαθέτει αυτόματη 

λειτουργία φώτων �ορείας με ενσωματωμένες λειτουργίες “Coming home” και “Leaving 

home”καθώς και αυτόματο αντιθαμβωτικό εξωτερικό καθρέφτη για την �λευρά του 

οδηγού.

Με τ� σύστημα κλειδώματ�ς και εκκίνησης “Keyless Access” του νέου Touareg, ξεκλει-

δώνετε και εκκινείτε τον κινητήρα, χωρίς να βγάλετε το κλειδί από την τσέπη.

Με το διακπτη για τ� κεντρικ κλεί-

δωμα μ�ορείτε να ασφαλίσετε και να 

α�ασφαλίσετε όλες τις �όρτες α�ό την 

θέση του οδηγού και του συνοδηγού. Ο 

ενσωματωμένος αισθητήρας σύγκρουσης 

ξεκλειδώνει τις �όρτες σε �ερί�τωση

ατυχήματος.

Με τους διακπτες στ� �ώρ� απ�σκευ-

ών, μ�ορείτε να χειρίζεστε το ηλεκτρικό 

σύστημα α�ασφάλισης της �λάτης του 

�ίσω καθίσματος ή να ελέγχετε το ύψος 

του οχήματος.

Το τηλε�ειριστήρι� για τ� κεντρικ

κλείδωμα ανοίγει και κλείνει τις

κλειδαριές των θυρών α�ό α�όσταση.

Το αυτόματο κλείδωμα των θυρών

ενεργο�οιείται όταν δεν έχει ανοίξει

καμία �όρτα 30 δευτερόλε�τα μετά την

ενεργο�οίησή του, μέσω τηλεχειρισμού.

Το ηλεκτρικό σύστημα α�ασφάλισης �λάτης �ίσω καθί-
σματος α�οτελεί βασικό εξο�λισμό σε συνδυασμό με τα 
καθίσματα Comfort ή Sport.

V8 TDI/Hybrid

V8 TDI/Hybrid
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Με την υπ�δ��ή π�λυμέσων AUX-IN στο 

κεντρικό υποβραχιόνιο μπορείτε να ανα-

παράγετε μουσική, πολύ εύκολα μέσω 

του συστήματος ραδιοπλοήγησης, από 

εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως MP3- 

Player ή φορητά CD-Player.

Το η��σύστημα DYNAUDIO “Confidence” με ψηφιακό ε�εξεργαστή ήχου φροντίζει για μεστό και διάφανο ήχο α�όδοσης 620 Watt 

με 10 ηχεία, έναν ενισχυτή 12 καναλιών, καθώς και δύο κεντρικά ηχεία. Ε�ι�λέον, διαθέτει δυναμική αντιστάθμιση θορύβων κατά την 

οδήγηση.

Εναλλακτικά, μ�ορείτε να α�οκτήσετε την υπ�δ��ή π�λυμέσων MEDIA-IN, η ο�οία δια-

θέτει θύρα USB. Έτσι, μ�ορείτε να ε�ιλέξετε και να ανα�αραγάγετε αρχεία ήχου α�ό 

μέσα α�οθήκευσης δεδομένων και MP3-Player, α�ευθείας μέσω του συστήματος 

ραδιο�λοήγησης “RNS 850”. Για τη σύνδεση, μ�ορείτε να ε�ιλέξετε ανάμεσα σε ένα 

καλώδιο αντά�τορα για iPod, iPhone και USB.
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Ηχοσυστήματα.

Παρά το γεγονός ότι η οδήγηση του νέου Touareg είναι εξαιρετικά διασκεδαστική, 

κά�οιες φορές είναι ακόμη �ιο διασκεδαστικό να φτάνεις γρήγορα στον �ροορισμό σου. 

Με το σύστημα ραδιο�λοήγησης “RNS 850” μ�ορείτε είτε να χρησιμο�οιείτε την ένδειξη 

offroad για την καθοδήγηση στον �ροορισμό είτε να �ροβάλλετε τρισδιάστατα το �εριβάλ-

λον του οχήματος στην οθόνη. Σε μακρινές διαδρομές, το ηχοσύστημα DYNAUDIO 

“Confidence”, αναλαμβάνει την ψυχαγωγίας σας και εξασφαλίζει εξαιρετική �οιότητα ήχου.

Το σύστημα ραδι�πλ�ήγησης “RNS 850” διαθέτει σκληρό δίσκο 60 GB –α�ό τα ο�οία �ερί�ου 18 GB χρησιμεύουν στην α�οθήκευση 

δεδομένων μέσω δύο υ�οδοχών για κάρτα SD (SDHC). Ε�ι�λέον, �εριλαμβάνει ένα DVD-Player, με δυνατότητα ανα�αραγωγής CD, MP3, 

MP4 και WMA, καθώς και δυνατότητα ανα�αραγωγής DVD, όταν το αυτοκίνητο είναι ακινητο�οιημένο, ενώ διαθέτει �ροαιρετικά ψηφια-

κή τηλεο�τική λήψη, ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB και λειτουργία φωνητικών εντολών. Ο τρισδιάστατος τρό�ος �ροβολής μέσω του 

τρισδιάστατου μοντέλου �όλης φροντίζει για καλύτερο �ροσανατολισμό κατά την κυκλοφορία σε αυτή. Ε�ίσης �εριλαμβάνεται ένδειξη 

�ινακίδων κυκλοφορίας, �ου στη διάρκεια της διαδρομής, ενημερώνει τον οδηγό για σταθερά όρια ταχύτητας, Cover Art Database και 

�ροεγκατεστημένο χαρτογραφικό υλικό για όλη την Ευρώ�η (υ�οχρεωτικός εξο�λισμός για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων).

Η ένδει�η Offroad τ�υ συστήματ�ς 

ραδι�πλ�ήγησης “RNS 850” με �υξίδα 

και ένδειξη υψόμετρου, διευκολύνει τον 

�ροσανατολισμό σε διαδρομές εκτός 

δρόμου. Σε δύσβατο έδαφος βοηθάει η 

ένδειξη της γωνίας στροφής τιμονιού.
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Οι �άντες ελα�ρ�ύ κράματ�ς “Girona”, 8 ½ J x 19, ελαστικά 265/50 R 19, χαρίζουν στο νέο Touareg εντυ�ωσιακή και κομψή εμφάνιση.

Η επιγρα�ή με τ� λ�γ�τυπ� Volkswagen 

Exclusive διακοσμεί όλα τα Touareg 

με την ειδική σειρά δερμάτινων καθι-

σμάτων Volkswagen Exclusive. Το�οθε-

τείται στα μ�ροστινά �λαϊνά τμήματα 

του νέου Touareg και �ιστο�οιεί το στυλ 

και τη μοναδικότητα του μοντέλου.

Διατίθεται α�ό την Volkswagen R GmbH. Για �ερισσότερες �ληροφορίες, ε�ισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.volkswagen-r.de.

Volkswagen Exclusive.

Για όλους εκείνους �ου η οδήγηση ενός αυτοκινήτου είναι καθαρά �ροσω�ική υ�όθεση, 

υ�άρχει η Volkswagen Exclusive. Μια �ληθώρα βελτιώσεων – κορυφαίας �οιότητας υλικά, 

�ολυτελής σχεδιασμός του εσωτερικού και των ζαντών, καθώς και λε�τομέρειες ό�ως η ε�ι-

γραφή με το λογότυ�ο – �ροσδίδουν στο νέο Touareg σας μια ανεκτίμητη νότα: τη δική σας.
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Κλιματισμός.

Είτε στα Πυρηναία στους 42 βαθμούς υ�ό σκιά είτε στην τούνδρα της Νορβηγίας σε θερμο-

κρασίες υ�ό του μηδενός, στο εσωτερικό του νέου Touareg ε�ικρατεί μονίμως το ίδιο 

κλίμα: αυτό �ου σας κάνει να αισθάνεστε �ιο ευχάριστα.

Το ��ηθητικ σύστημα θέρμανσης/

αερισμ�ύ κατά τη στάση ελέγχεται και 

�ρογραμματίζεται μέσω τηλεχειριστηρίου 

ή μέσω του συστήματος ραδιο�λοήγησης, 

ώστε να ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο εσω-

τερικό του οχήματος κάθε ε�οχή.

Το αυτ�ματ� σύστημα κλιματισμ�ύ 

“Climatronic” 2 �ωνών, μ�ορεί να 

ρυθμιστεί ξεχωριστά για τον οδηγό και το 

συνοδηγό μετρώντας την ένταση της ηλι-

ακής ακτινοβολίας, καθώς και την εξωτε-

ρική θερμοκρασία και �αρέχοντας 

�ερισσότερο ή λιγότερο κρύο αέρα. Όταν 

κινείστε με την ό�ισθεν ή κατά την ενερ-

γο�οίηση του συστήματος υαλοκαθαρι-

στήρων, η αυτόματη εναλλαγή στη λει-

τουργία ανακύκλωσης αέρα, με αισθητή-

ρα �οιότητας αέρα, α�οτρέ�ει την εισχώ-

ρηση δυσάρεστων οσμών ή καυσαερίων 

στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Το αυτόματο σύστημα κλιματισμ�ύ “Climatronic” 4 �ωνών ε�ιτρέ�ει εξατομικευμένη 

ρύθμιση της �οσότητας και της κατανομής του αέρα και στις δύο σειρές καθισμάτων. Ε�ι-

�λέον, μ�ορείτε να ε�ιλέξετε για κάθε ζώνη μία ιδανική θερμοκρασία. Με τη βοήθεια του 

�ρόσθετου διακό�τη στο �ίσω μέρος του οχήματος και τους ρυθμιζόμενους αεραγωγούς 

στην �ίσω κεντρική κονσόλα, οι �ίσω ε�ιβάτες μ�ορούν να ρυθμίζουν την ε�ιθυμητή θερμο-

κρασία. Για την εκ των υστέρων θέρμανση του εσωτερικού του αυτοκινήτου, το σύστημα 

χρησιμο�οιεί την υ�ολει�όμενη θερμότητα του κινητήρα, μετά την α�ενεργο�οίησή του.
Δεν διατίθεται για το Touareg Hybrid.

Δεν διατίθεται για το Touareg Hybrid.
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Το Πακέτ� ¢ερμάτιν�υ Ε��πλισμ�ύ “ªπε. Pepper” διαθέτει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με το πακέτο “Dark Burgundy”. Και αυ-

τό περιλαμβάνει καθίσματα και διακοσμητικά στοιχεία στις πόρτες από δέρμα Nappa, κεντρικά τμήματα δερμάτινων καθισμάτων σε 

απόχρωση “Μπεζ Pepper” και πλαϊνά στοιχεία σε χρώμα μαύρο Titan. Το δέρμα Nappa και των δύο Πακέτων Δερμάτινου Εξοπλισμού 

είναι ποιότητας “Cool Leather”, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να ζεσταίνεται λιγότερο και να διατηρείται ευχάριστα δροσερή ακόμη και σε 

υψηλές θερμοκρασίες, λόγω της καλύτερης αντανάκλασης του ήλιου. Προαιρετικά, στις εκδόσεις με κλιματιζόμενα καθίσματα διατίθεται 

και με διάτρητο δέρμα που αναπνέει καλύτερα.
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Στο Πακέτ� ¢ερμάτιν�υ Ε��πλισμ�ύ “Dark Burgundy” το σύστημα καθισμάτων και τα ένθετα στοιχεία στις πόρτες έχουν επενδυθεί με 

υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά μαλακό δέρμα Nappa. Τα κεντρικά τμήματα των δερμάτινων καθισμάτων σε χρώμα “Dark Burgundy” 

υποστηρίζονται από τα πλαϊνά στοιχεία, που έχουν διατηρηθεί σε χρώμα μαύρο Titan. Τα πατάκια είναι και αυτά σε χρώμα μαύρο Titan 

και έχουν περιμετρική ραφή σε χρώμα “Dark Burgundy”. Επιπλέον, μπορείτε να εμπλουτίσετε το εσωτερικό με διακοσμητικά στοιχεία από 

ξύλο “Ελιά semigloss” για τον πίνακα οργάνων, τις επενδύσεις των θυρών και την κεντρική κονσόλα.
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Τo Bobsy G0 – 1 ISOFIX είναι ένα

ασφαλές σύστημα καθίσματος για �αιδιά

έως 4,5 ετών (18 κιλά). Με το σύστημα

ISOFIX το κάθισμα ενώνεται σταθερά 

με το αμάξωμα, ενώ μ�ορεί να το�οθετη-

θεί, ε�ίσης χωρίς �ρόβλημα, σε αυτοκί-

νητα �ου δεν διαθέτουν το σύστημα 

αυτό. Το �αιδικό κάθισμα συνίσταται ιδι-

αίτερα για βρέφη έως 12 μηνών (το�οθε-

τημένο αντίθετα α�ό την κατεύθυνση 

�ορείας του οχήματος), αλλά είναι 

κατάλληλο ακόμα και για �αιδιά έως 

4,5 ετών (18 κιλά). Οι ζώνες ρυθμίζονται 

καθ’ ύψος και o κορμός του καθίσματος 

δέχεται έξι διαφορετικές ρυθμίσεις γωνί-

ας. Οι βάσεις για την το�οθέτηση των 

καθισμάτων �αραγγέλλονται ξεχωρι-

στά.

Το Bobsy G2-3pro είναι το ιδανικό,

σύστημα καθίσματος της Volkswagen,

για �αιδιά ηλικίας μεταξύ τριών και

δώδεκα ετών (15 έως 36 κιλά). Το κάθι-

σμα ρυθμίζεται κατά το �λάτος

ενώ σε συνδυασμό με το υ�οστήριγμα

ύ�νου δεν αφήνουν κενά και εφαρμό-

ζουν σωστά στο σώμα του �αιδιού. Το 

ειδικό τμήμα για το κεφάλι, τα �λευρικά 

τμήματα, �ου ε�εκτείνονται αρκετά �ρος

τα εμ�ρός και η �λήρης κάλυψη της �λά-

της �ροσφέρουν, για μικρότερα και μεγα-

λύτερα �αιδιά, μεγάλη άνεση και βέλτι-

στη �ροστασία, σε �ερί�τωση �λάγιας 

σύγκρουσης. Με τη δυνατότητα ρύθμισης 

του ύψους και της κλίσης του καθίσμα-

τος, ακόμα και οι μεγαλύτερες διαδρο-

μές είναι άνετες και ευχάριστες.

Τα καλύμματα αφαιρούνται και �λένο-

νται εύκολα. Η στερέωση του καθίσμα-

τος γίνεται με τη ζώνη τριών σημείων.

Το σύστημα μετα��ράς π�δηλάτων, με 

δυνατότητα μεταφοράς συνολικού βάρους 

50 κιλών (ανάλογα με τον κοτσαδόρο), 

σας επιτρέπει να παίρνετε μαζί σας στις 

διακοπές μέχρι και δύο ποδήλατα – με 

την επέκταση, ακόμη και τρία. Τοποθετεί-

ται στη σφαιρική κεφαλή του κοτσαδόρου 

και είναι πολύ εύκολο στο χειρισμό χάρη 

στις μεγάλες, ασφαλιζόμενες βίδες συ-

γκράτησης.

Η μπαγκα.ιέρα �ρ��ής. Διατίθεται εναλλακτικά με χωρητικότητα 310, 340 και 460 lt. Το πρακτικό σύστημα στερέωσης, τοποθετεί-

ται εύκολα στις βασικές ράγες οροφής ή τις μπάρες οροφής. Χάρη στο σύστημα “DuoLift” η μπαγκαζιέρα ανοίγει και από τις δύο 

μεριές, ενώ το κεντρικό κλείδωμα 3 σημείων συμβάλλει στην αντικλεπτική προστασία.

Τα στοιχεία για τα Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen αφορούν στη γερμανική αγορά. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμ�ορος της Volkswagen είναι �ρόθυμος να σας ενημερώσει για τυχόν α�οκλίσεις �ου ισχύουν 
στην χώρα σας. Περισσότερες �ληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: www.volkswagen-zubehoer.de.
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Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen.

Είτε βρίσκεστε με την οικογένεια σε διακο�ές είτε οδηγείτε μόνοι σε χωματόδρομους, μ�ο-

ρείτε να βασίζεστε στα Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen. Ακόμη και αυτά τα �ιο μικρά αξε-

σουάρ α�οτελούν γνήσιο δείγμα της �οιότητας Volkswagen και είναι α�όλυτα �ροσαρμο-

σμένα στο νέο Touareg.

Οι σταθερές μπάρες �ρ��ής φροντίζουν για ασφαλή μεταφορά και το�οθετούνται εύκολα και α�λά στις ράγες οροφής. Χρησιμο�οι-

ούνται ως βάση για το συγκρατητήρα σκι και snowboard, τη βάση για �οδήλατα ή τις �ρακτικές μ�αγκαζιέρες οροφής (οι εγκάρσιες 

μ�άρες οροφής α�οτελούν βασικό εξο�λισμό όλων των εκδόσεων).
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Πράσινο Highland

Μεταλλικό χρώμα

J6

Γκρι Dark Flint

Μεταλλικό χρώμα

9N

Γκρι Canyon

Μεταλλικό χρώμα

9Q

Ασημί Cool

Μεταλλικό χρώμα

P5

Μαύρο Deep

Περλέ χρώμα

2T

Μ�λε Night

Μεταλλικό χρώμα

Z2
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Χρώματα.

Η γκάμα των χρωμάτων της Volkswagen μ�ορεί να ικανο�οιήσει και τις �ιο υψηλές

α�αιτήσεις. Η ειδική ε�εξεργασία έχει ως α�οτέλεσμα την τέλεια εφαρμογή στο αμάξωμα

και εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή �ροστασία κατά της διάβρωσης και τη μακροζωία

του αυτοκινήτου σας.

Μαύρο

Απλό χρώμα

A1

Ασημί Leaf

Μεταλλικό χρώμα

7B

Λευκό Campanella

Απλό χρώμα

R6

Καφέ Graciosa

Μεταλλικό χρώμα

4Q

Ανθρακί Galapagos

Μεταλλικό χρώμα

9B
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Ξύλο “Ελιά semigloss” Volkswagen Exclusive

Διακοσμητικό στοιχείο

5MT

Μαύρο Titan

Επένδυση από ύφασμα “Network”

κάθισμα Basis

JJ/JU*

Μαύρο Titan

Επένδυση από δέρμα “Cricket”

κάθισμα Basis

JJ/JU*

Μ�εζ Corn Silk

Επένδυση από δέρμα “Cricket”

κάθισμα Basis

JZ

Μαύρο Titan

Επένδυση από δέρμα “Vienna”

κάθισμα Comfort

JJ/JU*

*Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Εσωτερικού “Sport”. 
Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και διάτρητο δέρμα για τον οδηγό και το συνοδηγό.

*Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Εσωτερικού “Sport”.
Μόνο για V6/V6 TDI.

Μόνο για το V6/V6 TDI.

*Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Εσωτερικού “Sport”.
Μόνο για V6/V6 TDI.

Επενδύσεις καθισμάτων.

Δύο είναι τα κοινά στοιχεία �ου διαθέτουν οι ε�ενδύσεις καθισμάτων �ου έχετε στη διάθεσή 

σας: η υψηλή �οιότητα και η λε�τή ε�εξεργασία των υλικών �ου εξασφαλίζουν μεγάλη διάρ-

κεια ζωής και αντοχή. Το μόνο �ου έχετε να κάνετε είναι να ε�ιλέξετε ανάμεσα στις κομψές 

υφασμάτινες και στις δερμάτινες ε�ενδύσεις καθισμάτων.

V8 TDI/Hybrid
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Ασημί Tungsten

Μεταλλικό χρώμα

K5

Μόνο για το Touareg Hybrid.

Διακοσμητικά στοιχεία.

Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: α�οτελούνται α�ό υλικό υψη-

λής �οιότητας. Έχετε στη διάθεσή σας μια μεγάλη γκάμα διακοσμητικών στοιχείων α�ό ξύ-

λο ή μέταλλο για να κάνετε την ε�ιλογή �ου σας ταιριάζει.

“Μεταλλικό Ασημί”

Διακοσμητικό στοιχείο

5MA

Μόνο για το V6/V6 TDI.

Ξύλο “Καρυδιά”

Διακοσμητικό στοιχείο

5MG

“Αλουμίνιο”

Διακοσμητικό στοιχείο

5TE

Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Εσωτερικού “Sport”.

Ξύλο “Vavona”

Διακοσμητικό στοιχείο

5TW

V8 TDI/Hybrid

Hybrid

Χρώματα/Διακοσμητικά στοιχεία –  Το νέο Touareg56  – 

TouaregKat72_2010_05.indd   56 18.08.2010   09:25:00



Μαύρο Titan

Επένδυση από δέρμα “Alcantara/Nappa”

κάθισμα Sport

JJ/JU*

Μ�εζ Pepper/Μαύρο Titan

Επένδυση από δέρμα “Nappa Volkswagen Exclusive”

κάθισμα Comfort

IG

Dark Burgundy/Μαύρο Titan

Επένδυση από δέρμα “Nappa Volkswagen Exclusive”

κάθισμα Comfort

IF

*Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Εσωτερικού “Sport”. 
Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και διάτρητο δέρμα για τον οδηγό και το συνοδηγό.

Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και διάτρητο δέρμα για τον οδηγό και το συνοδηγό.

Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και διάτρητο δέρμα για τον οδηγό και το συνοδηγό.

Οι α�εικονίσεις στις σελίδες είναι μόνο ενδεικτικές. Τα χρώματα της εκτύ�ωσης δεν μ�ορούν να α�εικονίσουν την �ραγματική ομορφιά των χρωμάτων, των διακοσμητικών στοιχείων
και των ε�ενδύσεων.

Καφέ Natur

Επένδυση από δέρμα “Nappa”

κάθισμα Comfort

KJ

Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και διάτρητο δέρμα για τον οδηγό και το συνοδηγό.

Καφέ Furioso

Επένδυση από δέρμα “Nappa”

κάθισμα Comfort

KK
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Γκρι Moonrock

Επένδυση από δέρμα “Vienna”

κάθισμα Comfort

KL

Καφέ Natur

Επένδυση από δέρμα “Vienna”

κάθισμα Comfort

KJ

Καφέ Furioso

Επένδυση από δέρμα “Vienna”

κάθισμα Comfort

KK

Μ�εζ Corn Silk

Επένδυση από δέρμα “Nappa”

κάθισμα Comfort

JZ

Μαύρο Titan

Επένδυση από δέρμα “Nappa”

κάθισμα Comfort

JJ/JU*

Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και διάτρητο δέρμα για τον οδηγό και το συνοδηγό.

*Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Εσωτερικού “Sport”. 
Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και διάτρητο δέρμα για τον οδηγό και το συνοδηγό.

Μ�εζ Corn Silk

Επένδυση από δέρμα “Vienna”

κάθισμα Comfort

JZ

V8 TDI/Hybrid

V8 TDI/Hybrid

V8 TDI/Hybrid

Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και διάτρητο δέρμα για τον οδηγό και το συνοδηγό. V8 TDI/Hybrid
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Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A –

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A –

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A –

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A –

Καφέ Natur/Μ�εζ Corn Silk B B A A A A A A A A A –

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A B

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A B

Καφέ Natur/Μ�εζ Corn Silk B B A A A A A A A A A B

Καφέ Natur/Καφέ Natur B B A A A A A A A A A B

Καφέ Natur/Καφέ Furioso B B A A A A A A A A A B

Μαύρο Titan/Γκρι Moonrock B B A A A A A A A A A B

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A A

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A A

Καφέ Natur/Μ�εζ Corn Silk B B A A A A A A A A A A

Καφέ Natur/Καφέ Natur B B A A A A A A A A A A

Καφέ Natur/Καφέ Furioso B B A A A A A A A A A A

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A A

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A A

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A A

Μαύρο Titan/Μαύρο Titan B B A A A A A A A A A A

Τα αυτοκίνητα �ου α�εικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν μέρει εφοδιασμένα με �ροαιρετικό εξο�λισμό, με ε�ι�λέον ε�ιβάρυνση. Όλα τα στοιχεία σχετικά με τον εξο�λισμό και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά βασίζονται στα δεδομένα της γερμανικής αγοράς και σε δεδομένα �ου ήταν γνωστά κατά το χρόνο έκδοσης του �αρόντος εντύ�ου. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμ�ορος της Volkswagen 
είναι �ρόθυμος να σας ενημερώσει για τυχόν α�οκλίσεις �ου ισχύουν στη χώρα σας. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών. Τα 4XMOTION®, FSI®, TDI® και TSI® είναι σήματα κατατεθέντα των εταιρειών 
της Volkswagen AG στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το γεγονός ότι κά�οια σήματα σε αυτό το έντυ�ο δεν φέρουν το σύμβολο ®, δεν σημαίνει ότι τα σήματα αυτά δεν α�οτελούν κατατεθέντα σήμα-
τα ή ότι τα σήματα αυτά μ�ορούν να χρησιμο�οιηθούν χωρίς �ροηγούμενη έγκριση της εταιρείας Volkswagen.
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Υφασμάτινη επένδυση “Network”, κάθισμα Basis

Μαύρο Titan (JJ) B – Γκρι Perl Μαύρο Titan

Μαύρο Titan1) (JU) A – Μαύρο Titan Μαύρο Titan

Δερμάτινη επένδυση “Cricket”, κάθισμα Basis

Μαύρο Titan (JJ) A – Γκρι Perl Μαύρο Titan

Μαύρο Titan1) (JU) A – Μαύρο Titan Μαύρο Titan

Μ�εζ Corn Silk (JZ) A – Μ�εζ Corn Silk Μ�εζ Corn Silk

Δερμάτινη επένδυση “Vienna”, κάθισμα Comfort

Μαύρο Titan2) (JJ) A B Γκρι Perl Μαύρο Titan

Μαύρο Titan1), 2) (JU) A A Μαύρο Titan Μαύρο Titan

Μ�εζ Corn Silk (JZ) A B Μ�εζ Corn Silk Μ�εζ Corn Silk

Καφέ Natur2) (KJ) A B Μ�εζ Corn Silk Καφέ Natur

Καφέ Furioso (KK) A B Μ�εζ Corn Silk Καφέ Natur

Γκρι Moonrock (KL) A B Γκρι Perl Μαύρο Titan

Δερμάτινη επένδυση “Nappa”, κάθισμα Comfort

Μαύρο Titan2) (JJ) A A Γκρι Perl Μαύρο Titan

Μαύρο Titan1), 2) (JU) A A Μαύρο Titan Μαύρο Titan

Μ�εζ Corn Silk (JZ) A A Μ�εζ Corn Silk Μ�εζ Corn Silk

Καφέ Natur2) (KJ) A A Μ�εζ Corn Silk Καφέ Natur

Καφέ Furioso (KK) A A Μ�εζ Corn Silk Καφέ Natur

Δερμ/νη επένδυση “Alcantara/Nappa”, κάθισμα Sport

Μαύρο Titan (JJ) A A Γκρι Perl Μαύρο Titan

Μαύρο Titan1) (JU) A A Μαύρο Titan Μαύρο Titan

Δερμ/νη επένδυση “Nappa Volkswagen Exclusive”,

κάθισμα Comfort

Dark Burgundy/Μαύρο Titan2) (IF) A A Μαύρο Titan Μαύρο Titan

Μ�εζ Pepper/Μαυρο Titan2) (IG) A A Μαύρο Titan Μαύρο Titan

Συνδυασμοί.

B Βασικός εξο�λισμός     A Προαιρετικός εξο�λισμός     – Δεν διατίθεται.

1) Μόνο σε συνδυασμό με το Πακέτο Εσωτερικού “Sport”. 2) Διατίθεται �ροαιρετικά με λειτουργία κλιματισμού και με διάτρητη ε�ένδυση για τον οδηγό και το συνοδηγό. 
3) Μόνο για Touareg Hybrid.
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Volkswagen LifeTime διατίθεται μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων 

Εμπόρων της Kosmocar A.Ε. και προσφέρεται κατά την ημερομηνία 

πώλησης του αυτοκινήτου και μέχρι 1 μήνα πριν τη λήξη της εργοστα-

σιακής εγγύησης. Το Volkswagen LifeTime δεν έχει χιλιομετρικό πε-

ριορισμό! Προϋπόθεση είναι, η συντήρηση του αυτοκινήτου σας στη 

διάρκεια των 4 ετών, να γίνεται μόνο στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων 

Συνεργατών Service Volkswagen της Kosmocar A.E. και σύμφωνα με 

τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας 

ISO 9001:2000. Οδηγώντας ένα κορυφαίο αυτοκίνητο όπως το 

Volkswagen, είναι φυσικό να περιμένετε και ένα κορυφαίο service. 

Για να εκπληρώσουμε αυτήν την προσδοκία έχουμε δεσμευτεί να δια-

τηρούμε τις υπηρεσίες μας σε ένα υψηλό επίπεδο. Το άρτια καταρτι-

σμένο προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα ειδικά εργαλεία αποτελούν τις 

προϋποθέσεις για μια υψηλής ποιότητας εργασία με στόχο την απόλυτη 

ικανοποίηση των πελατών. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 βεβαι-

ώνει και πιστοποιεί αυτήν τη δέσμευση.

Volkswagen Totalcare. Με το νέο σας Volkswagen, σας παρέχεται δωρε-

άν υπηρεσία Ολοκληρωμένης Οδικής Βοήθειας (Totalcare) διάρκειας 

2 ετών. Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα για συνεχή, ετήσια επέ-

κταση του προγράμματος ή εκ των υστέρων ένταξη σε αυτό με την 

πραγματοποίηση ενός τεχνικού ελέγχου στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων 

Συνεργατών Service.

Ολογραφικό αυτοκόλλητο. Τώρα, μετά α�ό το Γενικό ή Λι�αντικό 

Service στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της 

Kosmocar θα βρείτε ένα μοναδικό ολογραφικό αυτοκόλλητο στο βιβλίο 

συντήρησης του αυτοκινήτου σας. Το αυτοκόλλητο αυτό �ιστο�οιεί �ως 

οι εργασίες �ου έγιναν και τα ανταλλακτικά �ου το�οθετήθηκαν 

στο αυτοκίνητό σας �ληρούν τις εργοστασιακές �ροδιαγραφές, 

αφού �ροέρχονται α�ό γνήσια Εξουσιοδοτημένο και Πιστο�οιημέ-

νο με ΙSO συνεργείο.

24ωρη Γραμμή Επικοινωνίας Αυτοκινήτων Volkswagen. Είναι μια 

υπηρεσία που σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την 

Kosmocar 24 ώρες το 24ώρο, τηλεφωνικά ή μέσω Διαδικτύου και να 

ενημερωθείτε για όλα τα νέα μοντέλα, τις προϊοντικές και τις τεχνι-

κές προδιαγραφές των αυτοκινήτων Volkswagen, καθώς και για το Δίκτυο 

των Εξ/μένων Εμπόρων μας και Συνεργατών Service. Επιπλέον, μπορείτε 

να διατυπώσετε τυχόν παράπονα ή υποδείξεις, ή απλώς να ζητήσετε 

επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις από το βιβλίο οδηγιών.

Τηλεφωνήστε μας στην 24ωρη Γραμμή Επικοινωνίας αυτοκινήτων 

Volkswagen (210-9945554) ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση: 

customercare@kosmocar.gr.
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Ζήστε ένα περιπετειώδες ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης.

Η διαμονή στο Autostadt, θεματικό πάρκο αυτοκινήτου του Ομί-

λου Volkswagen στο Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε 

τα πολύπλευρα αξιοθέατα ενός μοναδικού τοπίου 62 στρεμμάτων και 

γνωρίστε τις διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα ξεχω-

ριστά 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 Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Διαδρομή στο Εργοστάσιο Παρα-

γωγής, ζήστε από κοντά τα μεμονωμένα βήματα της κατασκευής ενός 

αυτοκινήτου Volkswagen. Δοκιμάστε τις εκτός δρόμου διαδρομές ή 

ολοκληρώστε μια εκπαίδευση οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον πε-

ρίπατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις γαστρονομικές προτά-

σεις των διαφορετικών εστιατορίων του Autostadt. Χαρίστε στον εαυτό 

σας λίγη πολυτέλεια και αφήστε να σας καλομάθει το σέρβις του ξενο-

δοχείου 5* Ritz-Carlton. Ο κόσμος του Autostadt είναι ανοικτός για σας.

Η εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολισθηρό οδόστρωμα; 

Πώς θα α�οφύγω ένα ξαφνικό εμ�όδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου 

σε α�ρόβλε�τες καταστάσεις; Τις α�αντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, κα-

θώς και ακόμα �ερισσότερα, θα τα βρείτε στις εκ�αιδεύσεις οδήγησης και 

ασφάλειας της Volkswagen Εxperience. Ε�αγγελματίες εκ�αιδευτές σας 

δίνουν συμβουλές και οδηγίες, με τις ο�οίες θα ξε�εράσετε με άνεση 

ακόμα και �ολύ�λοκες καταστάσεις. Τα �ολύ�λευρα �ρογράμματα εκ-

�αίδευσης �εριλαμβάνουν ενότητες ό�ως ασφαλή οδήγηση, οικολογική 

εκπαίδευση, με την οποία μαθαίνετε να εξοικονομείτε αποτελεσματικά 

καύσιμα με μια μικρή μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, έως και εκ-

παίδευση για σπορ οδήγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκε-

φθείτε την ιστοσελίδα μας: www.volkswagen-experience.de.

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους εσας. Δί-

νουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι μπορούμε να εκπληρώσουμε 

και να διατηρήσουμε τις απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολο-

κληρωμένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες σας. Ακο-

λουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που εκπροσωπούμε, δίνουμε έμ-

φαση στον άνθρωπο. Φροντίζουμε να μάθουμε πού θέλετε να πάτε 

και συνεπώς πού πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.

Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανο�οιημένοι �άντα με την 

αγορά του Volkswagen σας, �ροχωράμε στην �αραγωγή των οχημά-

των μας με ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Ε�ι�λέον, εκτός α�ό τη 

διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια οχήματα, έχετε τη 

δυνατότητα να α�ολαύσετε μια σειρά υ�ηρεσιών μέσω του Volkswagen 

After Sales �ου σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Volkswagen LifeTime. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα βάσει του οποί-

ου έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε την εγγύηση του αυτοκινήτου 

σας για 2 επιπλέον χρόνια μετά τη λήξη της διετούς εργοστασιακής. 

Έτσι θα μπορείτε να απολαύσετε όσο πιο ξέγνοιαστα γίνεται το και-

νούργιο σας Volkswagen, εξασφαλίζοντας συνολικά 4 χρόνια εγγύησης! 

Μάλιστα, για σας που θα αποκτήσετε το Volkswagen σας με χρηματο-

δότηση από τη Volkswagen Bank, παρέχεται το επιπλέον προνόμιο της 

χρηματοδότησης και αυτού του προγράμματος. Το πρόγραμμα 
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O Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Το νέο Touareg
015.1196.15.72 · Τυπώθηκε στη Γερμανία
Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών 
Έκδοση: Ιούνιος 2010 

Internet: www.volkswagen.gr
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