
Novi Touareg

MI_Touareg_K68.indd   01 27.06.18   09:03



03Novi TouaregNa slikah na naslednjih straneh je prikazana tudi dodatna oprema.
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05Novi Touareg

Zasnovan za nove poti: 
novi Touareg. 
Že na prvi pogled je jasno: z novim Touaregom bo v prestižnem razredu zavel svež veter. 

Nova, osupljiva proporcionalna razmerja, kakovostni materiali in inovativne tehnologije 

se zlivajo v edinstveno podobo, ki je izrazito sodobna in samozavestna – o tem pričajo 

tako markantna mreža hladilnika kot tudi poudarjene stranske linije, na zadku pa športno-

elegantno oblikovan difuzor. Za dodatno mero individualnosti pri izvedbah Atmosphere in 

Elegance poskrbijo na primer polirana 21-palčna aluminijasta platišča Suzuka (dodatna 

oprema) ali pa trapezaste kromirane obrobe izpušnih cevi. Tako bo še naprej vedno in pov-

sod prišel do izraza vaš dovršeni slog. In z opcijskim paketom opreme za terensko vožnjo 

vam ne bo zmanjkalo samozavesti niti na povsem neznanih poteh.

MI_Touareg_K68.indd   05 27.06.18   09:03MI_Touareg_K68.indd   04 27.06.18   09:03



07Novi Touareg – armatura Innovision Cockpit

Vizionarska: armatura 
Innovision Cockpit. 
Pred svojim časom – to je misel, ki se utrne, ko ob pritisku na zagonsko 

tipko obudite v življenje novi Touareg in z njim novo, opcijsko armaturno 

ploščo Innovision Cockpit. Inovativni digitalni kombinirani instrument in 

velik TFT-zaslon navigacijskega sistema Discover Premium odpirata pov-

sem nove razsežnosti. Ne nazadnje zato, ker se na prvi pogled zdi, da je v 

armaturni plošči le en velik zaslon, ki deluje kot futurističen nadzorni cen-

ter. Ta vtis še dodatno poudarjajo visoka raven udobja pri upravljanju na 

dotik in upravljanju z gestami ter različne možnosti za individualizacijo, s 

katerimi je individualnim željam mogoče prilagoditi na primer upravljalno 

površino. Tako je torej že danes uresničljivo marsikaj, kar ste morda priča-

kovali šele v prihodnosti. 
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09Novi Touareg – izvedbi Atmosphere in Elegance
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

01   Matrični LED-žarometi IQ. Light z dinamičnim uravnavanjem dolgih luči Dynamic Light Assist osvetljujejo 
pot s svetlejšim in daljšim svetlobnim snopom, kar pa ne vpliva na druge udeležence v prometu v vaši okolici.¹⁾ 
Markantna grafika luči se oblikovno zliva s kromirano mrežo hladilnika in še dodatno poudarja dominantnost 
sprednjega dela novega Touarega. DO

1) V okviru sistemskih omejitev.

Dovršenost oblike. 
Novi Touareg združuje mere športnega terenskega vozila z jasnimi linijami, 

dinamičnimi proporcionalnimi razmerji in sodobno eleganco. To so zna-

čajske lastnosti, ki so pri izvedbi Atmosphere še posebej lepo poudarjene 

v kombinaciji s peščeno zlato kovinsko barvo laka in serijskim črnim 

usmernikom zraka nad zadnjim steklom. In rezultat? Oblikovna zasnova, 

ki vas bo s svojo dovršenostjo osvojila na mah.
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11Novi Touareg – izvedbi Atmosphere in Elegance
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

01   Novi dekorativni elementi iz pravega, plemeni tega 
jesenovega lesa z odprtimi porami imajo edinstveno 
strukturo, zaradi katere so na otip nedvomno nekaj 
posebnega. Na voljo so kot del izvedbe Atmosphere, 
krasijo pa armaturno ploščo in vratne obloge. V not-
ranjosti tako vlada še posebej ekskluzivno vzdušje. DO

Ko se vznemirjenje sreča
s sproščenostjo: notranjost. 
Dinamična zunanjost – in notranjost kot sinonim za popolno umirjenost. 

Ta vtis je v novem Touaregu predvsem rezultat harmonične celostne 

zasnove, kar je še posebej izrazito pri izvedbi Atmosphere. Tu so eksklu-

zivni materiali v žlahtnih, svetlih barvah združeni s skrbno izbranimi ele-

menti opreme. Na primer z dekorjem iz plemenitega jesenovega lesa z 

odprtimi porami ali z opcijskimi sedeži ergoComfort v usnju Savona¹⁾ – 

po želji na voljo tudi z masažno funkcijo in prezračevanjem. Jasen, mini-

malističen dizajn in velika prostornost poleg tega zagotavljata, da vas 

med vožnjo ne bo prevzel le občutek popolnega zadovoljstva, pač pa tudi 

občutek popolne sproščenosti.

1) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v usnju Savona.
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13Novi Touareg – izvedbi Atmosphere in Elegance

Nedvoumna: njegova 
oblikovna govorica. 
Dober vtis lahko naredimo na več načinov. Novemu Touaregu je – kot se 

za SUV njegovega formata spodobi – najbolj všeč neposredni pristop. Že 

dinamična silhueta z dolgim pokrovom motornega prostora, mo gočnim 

zadkom in širokimi rameni nakazuje značaj vozila. Še bolj zgovorne so 

jasno opredeljene površine in športne stranske linije, ki poudarjajo, kar 

izvedba Elegance še posebej dobro ponazarja z elegantnimi kromiranimi 

letvami in opcijskimi zadnjimi LED-lučmi z dinamičnimi smerniki¹⁾: novi 

Touareg je sinonim za novo raven dovršenosti.

1) Samo v kombinaciji z matričnimi LED-žarometi IQ. Light.
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15Novi Touareg – izvedbi Atmosphere in Elegance
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

01   Markantne zadnje LED-luči z dinamičnimi smerniki* poudarjajo dinamično-elegantni značaj novega 
Touarega. DO

* Samo v kombinaciji z matričnimi LED-žarometi IQ. Light.
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17Novi Touareg – izvedbi Atmosphere in Elegance

01   Ekskluzivnost na vseh sedežih – to v novem Touaregu med drugim zagotavlja novi, opcijski usnjeni paket 
Savona¹⁾ s perforacijo. V kombinaciji s sedeži ergoComfort, ki so spredaj opcijsko lahko opremljeni z masažno, 
prezračevalno in pomnilniško funkcijo, se vsaka vožnja dokončno spremeni v doživetje na najvišji ravni. DO

Individualnost po meri: 
notranjost.
Številne možnosti, en cilj: vi. Različne opcije za individualizacijo zagota-

vljajo, da notranjost ni kos le vašim visokim zahtevam, pač pa zadovolji 

tudi vaš osebni okus. Pri izvedbi Elegance na primer usnjeno oblazinjenje 

Vienna¹⁾ v mistralno sivi/sivi barvi skupaj z dekorativnimi elementi „krta-

čeni aluminij 45°“ nedvoumno izžareva individualni značaj izvedbe. In 

opcijski paket Ambient, ki med drugim vključuje ambientno osvetlitev, 

s 30 poljubno nastavljivimi barvnimi toni poskrbi, da se vse predstavi v 

najlepši luči.

1) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v usnju Vienna oz. Savona.
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO
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19Novi Touareg – R-Line
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R-Line
Novi Touareg se izzivov že v osnovi loteva zelo športno. Pri izvedbi R-Line ta značajska lastnost postane še izrazitejša – tako 

pri zunanjosti kot tudi v notranjosti. Številni detajli učinkovito poudarjajo dinamično celostno zasnovo. Na primer markanten 

sprednji odbijač s specifičnima obrobama v obliki črke C, mreža hladilnika z logotipom R-Line, obrobe kolesnih ohišij v barvi 

vozila ter bleščeče črn difuzor s trapezastima kromiranima obrobama izpušnih cevi. Posebni elementi v notranjosti poskrbijo, 

da tudi med vožnjo ne pozabite, kolikšna mera športnosti zaznamuje vaš novi avto.

01   V novem Touaregu R-Line boste spoznali notranjost, ki ne prepriča le na prvi 
pogled, pač pa tudi na prvi dotik. Med drugim je namreč opremljena z ogrevanim 
usnjenim večfunkcijskim volanom s prestavnima tipkama in logotipom R-Line ter z 
aluminijastimi dekorativnimi elementi Silver Wave. Še bolj dinamičen videz zago-
tavlja usnjeno oblazinjenje Vienna¹⁾, ki je na voljo v barvni kombinaciji soul/kristal-
no siva, ter s sedeži ergoComfort. Pravi magnet za oči so pri tem značilni logotip 
R-Line na naslonjalih ogrevanih sprednjih sedežev in različni okrasni šivi v kristalno 
sivi barvi, ki v kom binaciji z usnjenim paketom še dodatno poudarjajo izrazito 
športne poteze notra njosti. DO

(brez slike)   Paket R-Line Exterieur za izvedbi Elegance in Atmos phere med drugim 
sestavljajo sprednji odbijač z obrobama v obliki črke C, ki sta specifični za izvedbe 
R-Line, mreža hladilnika z logotipom R-Line, obrobe kolesnih ohišij v barvi vozila 
ter za izvedbe R-Line značilen difuzor. To je prava izbira za vse, ki želijo navdušiti z 
dinamično zunanjo podobo. DO

Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

1)   Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v usnju Vienna.

Vsa tukaj predstavljena oprema sodi v ponudbo podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite 
spletno stran www.volkswagen.com.
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21Novi Touareg – R-Line

02   Logotip R-Line na mreži hladilnika je jasen prepoznavni znak izrazito športne 
naravnanosti in daje piko na i markantni oblikovni zasnovi novega Touarega. DO

03   Mojstrsko poskrbijo za nepozaben vtis: vstopne letve iz legiranega jekla z 
logotipom R-Line (za voznikova in sovoznikova vrata). Z njimi je že na prvi pogled 
jasno, da pri oblikovni zasnovi novega Touarega R-Line šteje le popolnost. Ob na-
ročilu paketa Ambient so vstopne letve osvetljene, s čimer je pri odpiranju vrat 
poskrbljeno za nadvse prijetno svetlobno vzdušje. DO

04   Superiornost: to je vtis, ki si ga lahko zagotovite z različnimi aluminijastimi 
platišči iz ponudbe Volkswagen R. Na primer z opcijskimi 20-palčnimi aluminija-
stimi platišči Nevada v črni barvi, s polirano površino (na sliki). DO

Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami.

MI_Touareg_K68.indd   21 27.06.18   09:03

Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO
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23Novi Touareg – R-Line
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

06   Najboljše štartno mesto na vsakem sedežu: z usnjenim oblazinjenjem Savona¹⁾, 
ki ga je kot dodatno opremo mogoče naročiti za izvedbo R-Line. Sprednja sedeža 
ergoComfort in dvobarvno oblazinjenje v kombinaciji z usnjem Carbon Style (cep-
ljeno usnje) pri tem poskrbijo za izdatno mero športnosti – še zlasti z logotipom 
R-Line na sprednjih sedežih ter z okrasnimi šivi v kristalno sivi barvi, med drugim 
na armaturni plošči in sredinskem naslonu za roke. DO

05   Že v mirovanju izžareva dinamiko in udobje: novi Touareg R-Line. Poleg ogre-
vanega usnjenega večfunkcijskega volana s prestavnima tipkama in logotipom 
R-Line vključuje tudi pedale in oporo za voznikovo levo nogo iz legiranega jekla. 
Izrazito športno notranjo zasnovo elegantno zaokrožajo aluminijasti dekorativni 
elementi Silver Wave. DO

1)  Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v 
usnju Savona.
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25Novi Touareg – stilski paket Black Style
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Stilski paket Black Style
Če se boste odločili za novi Touareg R-Line, si boste po želji lahko zagotovili še bolj unikaten 

videz: z opcijskim stilskim paketom Black Style¹⁾. S poudarki, kot so bleščeče črna mreža 

hladilnika, črno lakirani ohišji zunanjih ogledal ter bleščeče črne okrasne obrobe na stranskih 

oknih boste zanesljivo zadeli v črno – in vedno in povsod naredili sijajen vtis.

1) Ob naročilu opcijskega paketa R-Line Exterieur na voljo tudi za izvedbi Atmosphere in Elegance.

Vsa tukaj predstavljena oprema sodi v ponudbo podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
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27Novi Touareg – multimedija

01   Z inovativnim upravljanjem z gestami postane 
uporaba navigacijskega sistema Discover Premium ali 
Discover Pro še bistveno enostavnejša in udobnejša. 
Med vrsto različnih menijskih točk se lahko pomikate 
s preprostim gibom z roko v vodoravni smeri. Poleg 
tega lahko na ta način na primer zamenjate predva-
jani posnetek ali radijsko postajo. S

02 – 03   Individualna prilagoditev domačega zaslona 
s poljubnim izborom fotografij in priljubljenih. Velika 
površina domačega zaslona ima lahko povsem indi-
vidualno zasnovo – sami namreč lahko izberete na 
primer fotografije in priljubljene funkcije, ki so nato 
prikazane na njej. Izbrane nastavitve lahko shranite 
v profilih za personalizacijo in jih kadarkoli znova 
prikličete. DO

04   Projicirni sistem lahko prikazuje podatke o vožnji 
v voznikovem neposrednem vidnem polju. Hitrost, 
prometni znaki, podatki o delovanju asistenčnih sis-
temov, opozorila in navigacijski napotki se namreč 
projicirajo na vetrobransko steklo. To pomeni, da bo-
ste nenehno seznanjeni z vsem, kar je pomembno, 
obenem pa boste lahko ves čas ostali osredotočeni 
na dogajanje na cesti. DO

Volkswagnova ponudba Car-Net odslej prinaša še več prednosti: tako je do šest 
mesecev na voljo storitev Apple Music, s katero boste imeli dostop do več kot 
45 milijonov skladb, ki jih boste lahko poslušali na pametnem telefonu iPhone ali 
pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android, na osebnem računalniku 
ali prek tehnologije CarPlay tudi v svojem Volkswagnu. Poleg tega boste lahko 
spremljali program radia Liveradio Beats 1, aktualne informacije s področja kulture 
in ekskluzivne vsebine – bodisi prek spleta ali brez spletne povezave, v obeh primerih 
pa brez oglasnih sporočil. 

Zveni dobro, kajne? Za več informacij obiščite spletno stran 
www.volkswagen.de/Apple-Music.
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Multimedija
Novi Touareg tudi na multimedijskem področju ubira nove poti. Na primer z opcijskim digitalnim kombiniranim instrumentom 

in opcijskim navigacijskim sistemom Discover Premium, ki sta oba na voljo prvič. Toda tudi sicer se ponaša z najsodobnejšimi 

komunikacijskimi in navigacijskimi rešitvami. In zaradi integrirane eSIM-kartice tudi s številnimi naprednimi spletnimi možno-

stmi. V prihodnje se bo tako vaš novi status na spletu glasil: „offroad“.

Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO
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29Novi Touareg – multimedija
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

05   Navigacijski sistem Discover Pro vključuje serijski vmesnik Car-Net App-Connect, 
23,4 cm (9,2 palca) velik barvni TFT-zaslon s krovnim steklom, ki je občutljivo na 
dotik, in senzor približevanja. Upravljati ga je mogoče z gestami, zato je njegova 
uporaba povsem intuitivna. Sistem ima tudi prednaložene zem ljevide za Evropo in 
radijski sprejemnik za sprejem FM-signala. Ponudbo zaokro žata reža za SD-kartice 
in USB-vhod. S

06   Navigacijski sistem Discover Premium s telefonskim vmesnikom Business, 
brezžičnim polnjenjem in serijskim vmesnikom Car -Net App-Connect v vseh po-
gledih dosega nove razsežnosti. Njegov barvni TFT-zaslon, ki je občutljiv na dotik 
in ki meri kar 38,1 cm (15 palcev), prvič pod usločeno stekleno ploščo na videz tvori 
skupno enoto z 31,2 cm (12,3 palca) velikim digitalnim kombiniranim instrumen-
tom. S senzorjem približevanja in inovativnim upravljanjem z gestami omogoča 
povsem intuitivno uporabo. Tako se na primer s preprostimi gibi z roko v vodoravni 
smeri lahko pomikate med vrsto različnih menijskih točk. Sistem ima tudi predna-
ložene zemljevide za Evropo in radijski sprejemnik za sprejem FM-signala. Reža 
za SD-kartice, USB-vhod ter telefonski vmesnik, ki podpira Bluetooth tehnologijo, 
odpirajo še številne dodatne možnosti, s katerimi se lahko podate na enkratno 
multimedijsko popotovanje. DO

07   Digitalni kombinirani instrument vam lahko prikaže več informacij kot le 
hitrost, število vrtljajev motorja in napolnjenost rezervoarja – in prikaz informacij 
lahko nastavite povsem po svojih željah. 31,2 cm (12,3 palca) velik zaslon ter 
inovativne funkcije, kot je ciljano zumiranje na navigacijskem zemljevidu ali 
3D-vizualizacija asistenčnih sistemov, zagotavljajo boljšo preglednost kot 
kdajkoli doslej. DO
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31Novi Touareg – podvozje

Podvozje
Na vsaki cesti kot doma – in tudi na domala vsakem terenu: novi Touareg z opcijskim 

štirikolesnim krmiljenjem¹⁾ in opcijskim paketom opreme za terensko vožnjo. Z dodatnimi 

voznimi profili, kot sta na primer profila „Pesek“ in „Makadam“, se že sicer velik Touaregov 

revir še dodatno razširi. Oprema, kot je ščitnik za pogonske agregate, pri tem poskrbi, da 

je vaš SUV tudi pri zahtevnih podvigih vedno videti odlično.

01   Z gumbom za uravnavanje vozne dinamike v sredinski konzoli novega 
Toua rega boste odlično pripravljeni na posebnosti domala vsakega terena. 
Serijski profili „Normal“, „Sport“, „Comfort“, „Eco“, „Snow“, „Offroad“ in 
„Individual“ namreč omogočajo, da karakteristiko motorja in menjalnika ter 
delovanje določenih asistenčnih sistemov kar najbolje prilagodite trenutnim 
pogojem. Z opcijskim paketom opreme za terensko vožnjo je nabor možnosti 
še večji: izbirati je namreč mogoče tudi med profiloma „Makadam“ in „Pesek“. S

02   Z novim krmiljenjem zadnje preme se pri hitrosti do 37 km/h zadnji kolesi 
obrneta protismerno glede na sprednji kolesi, s čimer se obračalni krog zmanjša 
z 12,20 m na 11,13 m. To je prednost, ki je še kako občutna v ozkih parkirnih hišah 
ali v gostem mestnem prometu. Pri hitrosti nad 37 km/h se zadnji kolesi obrneta 
v isto smer kot sprednji kolesi, kar zagotavlja večjo dinamiko in obenem stabilnost 
med hitro menjavo voznega pasu. DO

03   Elektromehanski sistem za aktivno stabiliziranje nagibanja²⁾ omogoča 
izra zito športno premagovanje ovinkov. Zmanjšuje prečno nagibanje vozila in 
nagnjenost k podkrmiljenju ter zagotavlja večjo stabilnost in udobje pri vožnji. 
Rezultat: komfortne in obenem dinamične vozne lastnosti – tudi na terenu.³⁾ DO

 1)  Samo v kombinaciji z zračnim vzmetenjem z avtomatskim uravnavanjem in nastavljanjem višine podvozja 
ter elektronskim uravnavanjem blaženja.

2) Naročilo možno samo v kombinaciji z zračnim vzmetenjem in štirikolesnim krmiljenjem.
3) Na voljo pozneje.
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Udobje
Pričakujte udobje na najvišji ravni. V Touaregu kraljujete nad cesto 

in uživate v prednostih prijetne prostornosti, praktične opreme in 

inovativnih tehnologij, ki zagotavljajo visoko raven funkcionalnosti.

01   Na sprednjih sedežih ergoComfort je vožnja vedno nadvse udobna in sproščena. 
Z 18-smernim nastavljanjem je mogoče marsikaj prilagoditi telesni konstituciji 
voznika in sovoznika: na primer stranice sedišča in naslonjala, podaljšano sedišče 
ter globino in višino sedeža. Pnevmatsko nastavljiva ledvena opora poleg tega po-
maga razbremeniti hrbet. Po želji lahko kot dodatno opremo naročite še masažno 
funkcijo, ki ponuja osem različnih programov za sprostitev, aktivacijo in krepitev 
hrbtnih mišic, ter sistem prezračevanja, s katerim lahko ločeno upravljate in indi-
vidualno nastavljate tako intenzivnost prezračevanja kot tudi temperaturo sedišča 
in naslonjala. DO

02   Pri klimatski napravi Air Care Climatronic s protialergenskim filtrom lahko 
voznik in sovoznik temperaturo uravnavata neodvisno drug od drugega. Opcijska 
klimatska naprava Air Care Climatronic s 4-conskim uravnavanjem temperature 
upošteva tudi različne potrebe potnikov na zadnjih sedežih. S
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35Novi Touareg – udobje

03   Komfortni paket Keyless Access omogoča prostoročno odpiranje pokrova prtljažnika. Zadošča kratek gib z 
nogo, s katerim aktivirate dodatne senzorje na zadku vozila. S

04 – 05   V novem Touaregu se boste skupaj s svojimi sopotniki počutili preprosto odlično. Razkošen dizajn je 
namreč združen z enkratno funkcionalnostjo. Velik prtljažnik omogoča izjemno prilagodljivost in zagotavlja 
visoko raven udobja za vse vaše podvige. In še nekaj je ključnega pomena pri tem, da je novi Touareg zlahka 
kos vsakovrstnim transportnim nalogam: zadnja sedežna klop je vzdolžno pomična in zložljiva v razmerju 
40 : 20 : 40. S

06   Z zapiralno asistenco pri zapiranju vrat ni več potrebna velika sila, saj vrata – ko so ta primaknjena k vozilu 
– avtomatsko povleče in zapre elektromotor. To je še kako praktično na primer na ozkih parkirnih mestih, kjer 
včasih pri zapiranju ni dovolj prostora za potrebni zamah z avtomobilskimi vrati. DO

(brez slike)   Električni prtljažni rolo se odpre avtomatsko. Z njim so predmeti v prtljažniku odlično zaščiteni 
pred radovednimi pogledi in sončno pripeko. S

MI_Touareg_K68.indd   35 11.07.18   10:21

Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

MI_Touareg_K68.indd   34 27.06.18   09:03



01

03

04

02 

37Novi Touareg – asistenčni sistemi

 1) V okviru sistemskih omejitev.
2)  Prediktivni tempomat v Sloveniji ter 

nekaterih evropskih državah ne deluje.
3) Do hitrosti največ 210 km/h.

02   Proaktivni sistem za zaščito potnikov lahko posreduje v kritični situaciji.¹⁾ To 
prepozna na osnovi informacij različnih avtomobilskih in asistenčnih sistemov ter 
njihovih senzorjev. Pri tem glede na situacijo izvede različne varnostne ukrepe: 
varnostni pasovi se zategnejo, sedeži se vzravnajo, vrata se zaklenejo, okna in 
panoramsko strešno okno se zaprejo.¹⁾ Ob nevarnosti naleta od zadaj se aktivira 
hitro utripanje zadnjih opozorilnih utripalk.¹⁾ DO

03   Sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC) s prediktivnim tempo-
matom²⁾ med vožnjo po želji samodejno ohranja nastavljeno najvišjo hitrost³⁾ in 
 minimalno razdaljo do spredaj vozečega vozila.¹⁾ Prediktivni tempomat²⁾ dodatno 
zagotavlja pomoč pri uravnavanju hitrosti in vožnji skozi ovinke. S samodejnim 
spremljanjem veljavnih hitrostnih omejitev lahko prepreči, da bi voznik nehote 
prekoračil dovoljeno hitrost.¹⁾ Sistem poleg tega na osnovi podatkov o poti izra-
čunava idealno hitrost za vožnjo skozi ovinke.¹⁾ Udobje med vožnjo je tako večje, 
poraba goriva pa manjša. DO

04   Asistenca za križišča uporablja radarske senzorje v sprednjem delu vozila. 
Ti nadzorujejo območje pred vozilom in lahko pri vožnji s hitrostjo do 30 km/h 
s prikazom na zaslonu in z zvočnim signalom opozorijo na zaznana vozila iz 
prečne smeri.¹⁾ Če se zunaj voznikovega vidnega polja približuje drugo vozilo in 
novi Touareg s hitrostjo do 10 km/h nadaljuje z vožnjo, se lahko aktivira zaviranje 
v sili, s čimer sistem prepreči trčenje.¹⁾ Asistenca za križišča tako pomaga vozniku 
zapeljati iz nepreglednih izvozov in v slabo pregledna križišča. DO
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Asistenčni sistemi 
Novi Touareg se ponaša z vrsto inovativnih tehnologij in asistenčnih sistemov, zato ni 

sinonim za najvišjo izpopolnjenost le na področju oblikovanja. Inteligentni asistenčni 

sistemi vam lahko pomagajo, da boste suvereno kos tudi nepričakovanim prometnim 

situacijam – z asistenco za nočni vid celo v temi. 

Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

01   Pri asistenci za nočni vid infrardeča kamera nadzoruje območje pribl. 130 m 
pred vozilom in se odziva na toploto, ki jo oddajajo telesa.¹⁾ V klasičnem kombinira-
nem instrumentu ali v opcijskem digitalnem kombiniranem instrumentu se prikaže 
ustrezna toplotna slika. Če je situacija kritična, sistem opozori voznika.¹⁾ Na ta način 
voznik prejme dodatno informacijo, ki mu pomaga zanesljivo prepoznati človeka 
ali na primer srno na cestišču – še zlasti, kadar je vidljivost zmanjšana zaradi megle 
ali dežja. Tako se lahko pravočasno odzove na nevarnost. DO
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

05   Bodite dobro pripravljeni tudi na urgentne prime-
re – z asistenčnim sistemom Emergency Assist, ki pri 
kritičnem zdravstvenem stanju lahko delno prevzame 
krmiljenje vozila.* Aktiven lahko postane, ko voznik 
ne upravlja več vozila. Če voznik kljub opozorilu ne 
prevzame nadzora nad vozilom, lahko sistem poskuša 
izzvati njegov odziv, obenem pa sopotnike in ostale 
udeležence v prometu opozori na nevarnost. V prime-
ru, ko voznik še naprej ostane neaktiven, lahko sistem 
poskrbi, da vozilo ostane na voznem pasu in ga zavira 
do zaustavitve.* DO

06   Več udobja – celo v zastojih: asistenca za zastoje v gostem prometu omogoča 
udobno vožnjo za drugimi vozili in lahko pomaga preprečiti nezgode, do katerih 
pogosto pride v tovrstnih situacijah.* Sistem lahko ohranja ustrezno smer vozila na 
voznem pasu ter samodejno dodaja plin in zavira.* DO

07   Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in 
funkcijo zaznavanja pešcev lahko pri nevarnosti naleta zmanjša silovitost trčenja 
ali – v idealnem primeru – trčenje celo prepreči.* Med vožnjo lahko zazna pešce in 
vozila na cestišču ter v kritičnih situacijah pravočasno opozori voznika. Če se ta ne 
odzove, lahko sistem poskrbi za zaviranje v sili.* S

08   Novi Touareg z vlečno napravo zlahka vleče tovorne in počitniške prikolice z 
maso do 3,5 tone. Manevriranje pri tem bistveno poenostavlja asistenca Trailer 
Assist. Ko nastavite želeno smer, asistenca med vzvratno vožnjo usmerja prikolico, 
dokler ta ne zapelje na želeno mesto.* Vaša naloga ostane le, da dodajate plin, 
zavirate in pozorno spremljate okolico. Si želite, da bi bili vedno igraje kos parki-
ranju in manevriranju – celo pri vleki prikolice? Potem je prava izbira za vas paket 
parkirnih asistenčnih sistemov. Ta med drugim vključuje asistenco Trailer Assist, 
parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist in kamero za vzvratno vožnjo 
Rear View. DO

* V okviru sistemskih omejitev.
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09   Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park 
Assist zna poiskati prečna in bočna parkirna mesta 
in pri parkiranju samodejno vrti volan.¹⁾ Pomaga 
vam tudi pri izvozu z bočnega parkirnega mesta. Vi 
pri tem samo dodajate plin in zavirate ter pozorno 
spremljate okolico. DO

10   Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist lahko 
od hitrosti 65 km/h naprej prepozna, da bo voznik 
nenamerno zapeljal s svojega voznega pasu¹⁾, in lah-
ko s korekturnim posegom v krmiljenje usmeri nje-
govo pozornost nazaj na dogajanje v prometu.¹⁾ S

(brez slike)   Sistem za prikaz okolice Area View 
s štirimi kamerami omogoča pogled iz različnih 
zornih kotov, kar znatno poenostavlja manevrira-
nje. Tako je na primer celotna okolica vozila lahko 
prikazana iz ptičje perspektive. Ali pa na zaslonu 
radijskega sistema pogledate „okoli vogala“ – 
kameri na skrajnem sprednjem in skrajnem zad-
njem delu vozila omogočata, da vidite, kaj se do-
gaja v sosednji ulici, tudi če vaš pogled ovirajo 
druga vozila ali stavbe.¹⁾, ²⁾ DO

Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

 1) V okviru sistemskih omejitev.
2)  Na voljo pozneje. Za podrobnejše informacije se obrnite na 

izbranega partnerja Volkswagen.
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01   Z različnimi, med seboj odlično usklajenimi dodatki iz programa dopolnilne opreme lahko novi Touareg 
dobi še bistveno bolj markanten videz: tako na primer stopnici ob straneh odlično poudarjata terenske odlike 
vozila, obenem pa poenostavljata vstopanje in nameščanje prtljage na streho. Izdelani sta iz srebrno eloksira-
nega aluminija, ki ima posebno protizdrsno površinsko strukturo. Ob straneh sta na stopnicah črna plastična 
zaključka. DO

02   Nosilec za kolesa Premium je zasnovan za prevoz dveh običajnih ali dveh električnih koles, pri čemer vam 
bo delo pri nameščanju nosilca povsem poenostavil inovativno zasnovan pritrdilni sistem. Ko namreč nosilni 
lok pomaknete navzdol, se nosilec za kolesa avtomatsko vpne na glavo vlečne kljuke. Nosilec je izjemno lahek 
in ima privlačno zasnovo luči. Inovativna, snemljiva distančnika s ključavnico proti kraji zagotavljata nadvse 
preprosto uporabo. S pomočjo pedala lahko nosilec pomaknete navzdol za vse do 90 stopinj, zato boste vedno 
zlahka dostopali do prtljažnega prostora – tudi pri vozilih z velikim pokrovom prtljažnika. Ko nosilca ne potre-
bujete, ga lahko povsem zložite in shranite v prtljažnik, kjer zavzame malo prostora. Na njem je nosilec za regi-
strsko tablico z napisom Volkswagen. Opcijsko je mogoče naročiti še torbo za shranjevanje, ki zagotavlja opti-
malno zaščito, ter posebno vodilo, po katerem lahko enostavno na nosilec zapeljete težja kolesa. DO

03   Svoje kolo lahko s posebnim nosilcem za kolesa po želji varno in stabilno prevažate na strehi novega 
Touarega. Držalo za okvir in spodnje vodilo sta zasnovana tako, da avtomatsko ohranjata pravilni položaj 
kolesa. Vrtljivi gumb z omejevalnikom navora omogoča udobno pritrditev okvira kolesa. Na držalu za okvir 
je objemka z mehko oprijemno površino, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev sil in optimalno zaščito 
okvira. Nosilec je uspešno opravil test City Crash Plus. DO
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Dopolnilna oprema Volkswagen
Novi Touareg že serijsko blesti z markantnim dizajnom, vrsto najrazličnejših inovacij 

in ekskluzivnimi terenskimi lastnostmi. Če pa si vendarle želite še več, je na voljo 

Volkswagnova dopolnilna oprema, s katero se lahko novi Touareg še bolj prilagodi 

individualnim potrebam in željam. Celotna ponudba dopolnilne opreme je predstavljena 

v katalogu dopolnilne opreme, ki je na voljo pri partnerjih Volkswagen. Za več informacij 

obiščite spletno stran www.volkswagen.com.

MI_Touareg_K68.indd   42 27.06.18   09:03



04

05

08

09

06

07

10 11

45Novi Touareg – dopolnilna oprema Volkswagen

08   Mehak in prijeten velur na eni strani ter trpežna, 
protizdrsna gumirana površina na drugi strani: z 
obojestransko zaščitno podlogo, ki se natančno pri-
lega prtljažniku, boste optimalno pripravljeni na vse 
transportne naloge – ne glede na to, ali boste morali 
prepeljati občutljive, umazane ali vlažne predmete. 
Podloga ima na eni strani podaljšano stranico, ki jo 
je mogoče razgrniti prek roba prtljažnika, tako da 
nudi zaščito pred poškodbami, ki bi lahko nastale 
pri natovarjanju ali raztovarjanju. DO

09   Z natičnim modularnim sistemom za prtljažnik 
lahko prtljažni prostor svojega vozila poljubno prede-
lite in preprečite, da bi se prtljaga med vožnjo prosto 
premikala. Sistem je sestavljen iz vpenjalnih elemen-

tov, ki ju lahko poljubno premikate vzdolž zunanjih 
robov prtljažnega dna, ter iz teleskopskega predel-
nega elementa. DO

10   Praktična in vzdržljiva prtljažna školjka, ki se kot 
ulita prilega prtljažniku, zagotavlja odlično zaščito 
pred umazanijo, s posebno površinsko strukturo pa 
zmanjšuje drsenje prtljage. Poleg tega je pralna in ima 
visok rob, ki preprečuje odtekanje tekočin. Primerna 
je za vozila z ravnim prtljažnim dnom. DO

11   Prtljažna mreža poskrbi, da prtljaga med vožnjo 
ostane na svojem mestu in ne drsi po prtljažniku. S 
kaveljčki jo vpnete v pritrdilne obročke. Izdelana je 
iz izjemno trpežnega materiala. DO
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

04   Stabilen strešni kovček iz kakovostne plastike v 
visokosijajni črni barvi je opremljen s ključavnico in 
s praktičnimi hitrimi zaklepi omogoča enostavno pri-
trditev na prečna strešna nosilca. Zelo velik kot odpi-
ranja bistveno olajšuje natovarjanje in raztovarjanje. 
Strešni kovček je na voljo v izvedbah s prostornino 
340 in 460 litrov. DO

05   Prečna strešna nosilca sta idealna osnova za 
vse nadgradnje. Izdelana sta iz aerodinamično obli-
kovanih aluminijastih profilov. Nanju lahko pritrdite 
na primer nosilce za jadralne deske, kolesa, smuči in 
smučarske deske ali praktičen strešni kovček. Nosilca 
sta uspešno opravila test City Crash Plus, ki ga skla-
dno z najstrožjimi zahtevami izvaja Volkswagen. Nju-
na namestitev na strešne letve novega Touarega je 
nadvse preprosta, saj sta vnaprej sestavljena. Poleg 
tega sta opremljena s ključavnico in tako učinkovito 
zaščitena pred krajo. Aerodinamično oblikovan profil 
s strukturirano površino zmanjšuje hrup vetra. DO

06   Nosilca za smuči in smučarske deske Komfort 
sta optimalna rešitev za udoben in varen prevoz do 
šestih parov smuči ali štirih smučarskih desk. Izdelana 
sta iz lahkih eloksiranih aluminijastih profilov in opre-
mljena s praktično izvlečno funkcijo, ki znatno olajšu-
je nameščanje smuči in smučarskih desk ter dostop 
do njih. DO

07   Nosilec za kajak. Z njim kajak med vožnjo zane-
sljivo ostane na svojem mestu in ne niha. Zasnovan 
je posebej za prevoz kajakov z maso do 25 kg in se 
lahko optimalno prilagodi njihovi obliki. Štirje nastav-
ljivi gumijasti nastavki skupaj s trpežnimi elastičnimi 
pasovi zagotavljajo zanesljivo pritrditev in s tem varen 
prevoz. DO
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16   Tekstilni predpražniki Premium iz kakovostnega 
in trpežnega velurja so opremljeni z napisom Touareg 
in poskrbijo, da z izrazito lepim videzom pritegne 
pogled tudi prostor za noge. 2-točkovni pritrdilni 
sistem spredaj zagotavlja, da predpražniki med 
vožnjo zanesljivo ostanejo na svojem mestu. DO

17   Z vsevremenskimi predpražniki vlaga in umazanija 
za vaše vozilo ne bosta več slaba novica. Predpražniki 
se natančno prilegajo prostoru za noge, ne drsijo, 
umazanijo pa lahko preprosto sperete. Poleg tega 
so izjemno vzdržljivi in imajo dolgo življenjsko dobo, 
izpostaviti pa velja tudi, da jih je mogoče v celoti 
reciklirati. DO

18   Stopnici ob straneh odlično poudarjata terenske 
odlike vozila, obenem pa poenostavljata vstopanje v 
vozilo in nameščanje prtljage na streho. Izdelani sta 
iz srebrno eloksiranega aluminija, ki ima posebno 
protizdrsno površinsko strukturo. DO

19   Naj gre za čoln ali počitniško prikolico – za vleko 
prikolice potrebujete vlečno napravo. To glede na 
model vozila lahko naročite s snemljivo ali pomično 
vlečno kljuko. Električna vgradna garnitura je že zaje-
ta v ponudbo in zagotavlja napajanje ter s tem varno 
uporabo prikolice. DO
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

12   17-palčna aluminijasta platišča Corvara v bril-
jantno srebrni barvi prepričajo s suverenim 5-krakim 
dizajnom. DO

13   S prenosnim 12-voltnim kavomatom iz ponudbe 
Volkswagen Edition si boste kavo po svojem okusu 
lahko privoščili, tudi ko boste na poti. Komplet poleg 
kavomata vključuje še dve nelomljivi espresso skode-
lici, servieto, 25 espresso kavnih blazinic in shranje-
valni etui. Kavomata ni dovoljeno uporabljati med 
vožnjo. DO

14   Otroški sedež G2-3 ISOFIT s snemljivim naslon-
jalom. Otrokom, težkim od 15 do 36 kg (starim pribl. 
od 3 do 12 let) varno in udobno vožnjo zagotavljata po 
višini nastavljiv vzglavnik ter možnost individualnega 
prilagajanja višine in naklona sedeža. Sedež v vozilo 
vpnete s pritrdišči ISOFIX, otrok pa je v njem pripet z 
avtomobilskim tritočkovnim varnostnim pasom. Več 
informacij o celotni ponudbi lahko dobite pri partner-
jih Volkswagen. Pri občutljivih avtomobilskih sedežih 
je priporočljivo dodatno naročiti še zaščitno podlogo, 

ki je enostavna za čiščenje in preprečuje drsenje. 
Poleg tega je opremljena s praktičnimi mrežastimi 
žepi. DO

15   Individualnost v vseh detajlih: štirje pokrovčki 
za ventile s Volkswagnovim logotipom zagotavljajo 
optimalno zaščito pred prahom, umazanijo in vlago. 
Prilegajo se aluminijastim in gumijasto-kovinskim 
ventilom. DO
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20 – 25   En nosilec, številne možnosti: modularni potovalni in komfortni sistem je 
inovativna in izjemno vsestranska rešitev, s katero je notranjost vozila vedno lahko 
urejena in pregledna. Sistem sestavljajo osnovni modul, ki ga pritrdite med nosilca 
sprednjega vzglavnika, ter različni ločeno dobavljivi dodatni moduli. Mednje sodijo 
na primer pomični nosilec za tablične računalnike različnih proizvajalcev, prenosni 
obešalnik, stabilen kaveljček za vrečke, nosilec za aktivnostno kamero in nastav ljiva 
zložljiva mizica z držalom za pijačo, ki bodo poskrbeli, da boste vedno potovali kot 
v poslovnem razredu. DO
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO
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51Novi Touareg – dekorativni elementi in sedežne prevleke

06 Tkanina Graphite, soul VM S

07 Usnje Vienna,* soul VM DO

08 Usnje Vienna,* krokarjevo siva VV DO

09 Usnje Vienna,* mistralno siva/siva VD DO

10 Usnje Vienna,* atacamska/krokarjevo siva YF DO

 11 Usnje Vienna,* krokarjevo siva VV DO

 12  Usnje Vienna,* soul/kristalno siva za R-Line ID DO

 13 Usnje Savona,* soul VM DO

 14 Usnje Savona,* brinova/soul YA DO

 15 Usnje Savona,* florentinska/soul YV DO

 16 Usnje Savona,* mistralno siva/siva VD DO

 17 Usnje Savona,* atacamska/krokarjevo siva YF DO

 18 Usnje Savona,* krokarjevo siva VV DO

 19  Usnje Savona,* soul/kristalno siva za R-Line ID DO

*  Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v usnju Vienna 
oz. Savona.
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

01  Dekorativni elementi iz aluminija Cortina v srebrni barvi S

02  Dekorativni elementi „krtačeni aluminij 45°“ DO

03  Dekorativni elementi iz plemenitega jesenovega lesa z odprtimi porami DO

04  Dekorativni elementi iz aluminija Silver Wave za R-Line DO

05  Dekorativni elementi iz oblikovno skladnega plemenitega orehovega lesa 
z odprtimi porami DO

(brez slike)   Dekorativni elementi iz oblikovno skladnega plemenitega brezovega 
 lesa Silver Birch DO

Dekorativni elementi 
in sedežne prevleke

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz 
dekorativnih elementov in sedežnih prevlek. Na slikah so prikazani sedeži v osnovni modelski izvedbi, 
ki lahko odstopajo od drugih razpoložljivih opcij višje kakovosti.
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53Novi Touareg – barve lakov
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Barve lakov

Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

01 Črna, univerzalni lak A1A1 DO

02 Čista bela, univerzalni lak* 0Q0Q S

03 Tamarindovo rjava, kovinski lak* 3V3V DO

04 Silicijevo siva, kovinski lak* 3M3M DO

05 Malbec rdeča, kovinski lak X4X4 DO

06 Antimonovo srebrna, kovinski lak* L5L5 DO

07 Podvodno modra , kovinski lak 0A0A DO

08 Brinovo zelena, kovinski lak 6H6H DO

09 Peščeno zlata, kovinski lak 4T4T DO

 10 Akvamarinsko modra, kovinski lak 8H8H DO

 11 Globoko črna, biserni lak* 2T2T DO

 12 Mesečinasto modra, biserni lak* C7C7 DO

 13 Oriksovo bela, biserni lak* 0R0R DO

*  Na voljo tudi za R-Line. 
Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen.

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko 
popači dejanske barve lakov.
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55Novi Touareg – platišča
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Serijsko za Touareg S Dodatna oprema DO

* Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz platišč.

Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami.

01 18-palčna aluminijasta platišča Cascade S

02 18-palčna aluminijasta platišča Cordova DO

03 18-palčna aluminijasta platišča Concordia DO

04 19-palčna aluminijasta platišča Osorno DO

05 19-palčna aluminijasta platišča Esperance DO

06 19-palčna aluminijasta platišča Sebring, Volkswagen R* DO

07 19-palčna aluminijasta platišča Tirano DO

08  20-palčna aluminijasta platišča Montero DO

09  20-palčna aluminijasta platišča Braga, Volkswagen R* DO

 10  20-palčna aluminijasta platišča Braga, Volkswagen R* DO

 11   20-palčna aluminijasta platišča Nevada, Volkswagen R* DO

 12  21-palčna aluminijasta platišča Suzuka, Volkswagen R* DO

 13  21-palčna aluminijasta platišč Suzuka, Volkswagen R* DO

Platišča
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57Novi Touareg – konfigurator
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Enostavna pot do 
sanjskega avtomobila.
S spletnim konfiguratorjem lahko sami postanete avtomobilski oblikovalec in v 

le nekaj korakih spremenite izbrani Volkswagnov model v svoj sanjski avto – na 

osebnem računalniku, tablici ali pametnem telefonu.

Tako bo novi Touareg postal resnično vaš Touareg. Poiščite model 
po svoji meri ter izberite ustrezno izvedbo, barve, platišča – povsem 
preprosto prek spleta na naslovu: www.volkswagen.si.
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59Novi Touareg – storitve

Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche 
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu 
uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo 
vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo 
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in 
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in 
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati 
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in 
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam 
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite 
na www.porscheleasing.si.

Servisne storitve. Partnerji servisne mreže Volkswagen 
vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po meri 
vašega vozila Volkswagen. Ponudba bo pri lagojena va-
šim željam in potrebam.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen 
veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju 
svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za 
novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo 
ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije 
vam kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podalj-
šano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program 
jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko 
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu 
starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov, 
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja brez 
doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so pro-
dana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji. 
Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi 
podalj šano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do 
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej*.

Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen*. Ta stori-
tev vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 
24 ur na dan in v vseh evropskih državah. Manjša 
 popravila bomo opravili kar na kraju samem, tako da 
bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v najkrajšem 
času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljeva-
nje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim 
prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko 
bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. Asistenca 
Porsche Slovenija – Volkswagen* velja za celo življenj-
sko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim 
 servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblašče-
nem servisu Volkswagen v Sloveniji ter v skladu z 
 Navodili za uporabo in Servisno knjižico. Brezplačna 
telefonska številka ASISTENCE Volkswagen: 080 19 18, 
klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.

Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti. Nepo-
zabno doživetje: Autostadt je servisno in komunika-
cijsko središče koncerna Volkswagen v Wolfsburgu, 
kjer boste na potovanju skozi svet mobilnosti izvedeli 
vse o posameznih znamkah koncerna Volkswagen. 
V pa viljonu zgodovine boste sledili avtomobilskim 
mejnikom, na razstavnem prostoru LEVEL GREEN 
boste izvedeli vse o novostih na področju trajnostne-
ga raz voja, lahko pa se boste tudi čudili, kako prepro-
sto lahko vaši otroci opravijo otroški vozniški izpit.

*  Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem 
servisu Volkswagen.
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Odkrijte Volkswagnov 
avtomobilski svet.
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Novi Touareg

Partner Volkswagen:

8X5.1196.95.68 · Tiskano v Nemčiji. 
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. · Izdaja: maj 2018.
www.volkswagen.si

Apple je blagovna znamka podjetja Apple Inc., ki je zaščitena v ZDA in drugih državah. Pro-
mocijska koda velja le za individualna članstva; 3 meseci brezplačne uporabe za obstoječe 
člane; ponudbe ni mogoče kombinirati z drugimi ponudbami in akcijami; po preteku brez-
plačnega obdobja se članstvo avtomatsko podaljša. Koda je veljavna 12 mesecev. Promocijska 
koda ni predvidena za nadaljnjo prodajo, ni je mogoče zamenjati za gotovino in v primeru 
izgube ali kraje nadomestila ni. Velja samo za storitev Apple Music v Nemčiji. Uporabnik 
mora imeti račun za iTunes. 
Veljajo pogoji poslovanja za Applove medijske storitve; pogoje, ki veljajo za vašo državo, lahko 
najdete na spletnem naslovu https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes. Za upo-
rabo storitve morate biti stari vsaj 13 let in morate imeti stalno prebivališče v državi, v kateri 
dostopate do trgovine, prek katere boste unovčili kodo. Poleg tega potrebujete združljive 
produkte in storitve. Apple Music je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc. Apple 
ne sodeluje v tej oglaševalski akciji niti ni njen sponzor.

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede 
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju 
razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih 
Volks wagen. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. BlueMotion®, DSG® in TSI® 
so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna 
Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem dokumentu ni 
označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova 
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila 
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko 
dobite pri partnerjih Volks wagen.

OPOZORILO: 
Dne 01.09.2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, 
emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila 
(WLTP). Zaradi prehoda na nov pos topek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2 
in onesnaževal zraka za vozila v tem katalogu zgolj informativne narave, saj so izmerjene 
po starem standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po 
postopku WLTP. Več informacij najdete na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp
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