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Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite 
gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.10.2016. Visi anks-
tesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Modelis Variklis Galia Transmisija
Vidutinės 

degalų 
sąnaudos

CO2 
emisija Kaina

Kodas Tipas kW / AG Tipas l/100km g/km su PVM, EUR

7P62HJ 3.0 V6 TDI BMT 150 / 204 4MOTION  8AUT 6.6 173 52 594

7P62RJ 3.0 V6 TDI BMT 193 / 262 4MOTION  8AUT 6.6 174 54 906

7P62UJ
3.0 V6 TDI BMT 

Terrain Tech
193 / 262

4MOTION  8AUT 
Terrain Tech

6.9 180 56 679

Touareg
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IŠORĖS ĮRANGA

Ksenoniniai priekiniai žibintai su važiavimo posūkiuose šviesomis ir atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis ● ●
Lengvojo lydinio ratlankiai "Sonora" 7,5J x 17, padangos su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui 235/65 R17 ● ●
Kėbulo spalvos bamperiai, juodos spalvos apatinės bamperių dalys ir slenksčiai ● ●
2 apvalūs išmetimo vamzdžių antgaliai ● ●
Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai ● ●
Užrašai "BlueMotion Technology" ant bagažinės dangčio ● ●
VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Network" ● ●
Standartinės priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu ir rankiniu būdu reguliuojamomis juosmens atramomis ● ●
Dekoratyviniai intarpai "Silver Metallic" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose  
bei blizgūs juodos spalvos intarpai vidurinėje konsolėje ● ●
Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas ● ●
Fiksuotas priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže ● ●
Daiktadėžė su dangčiu ant prietaisų panelio ● ●
2 gėrimų laikikliai vidurinės konsolės priekyje ● ●
Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ● ●
Kojų srities apšvietimas ir skaitymo šviestuvai priekyje ir gale ● ●
Asimetriškai padalintas nulenkiamas vientisos galinės sėdynės atlošas (įskaitant vidurinį ranktūrį,  
2 gėrimų laikiklius ir negabaritinių daiktų pakrovimo funkciją) ● ●
Standartinis galinės sėdynės atrakinimas ● ●
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale ● ●
SAUGUMO ĮRANGA

Signalizacija "Plus" su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas ● ●
Elektroninė stabilizavimo programa, įskaitant ABS, stabdymo asistentą, ASR, EDS, MSR ir priekabos stabilizavimą ● ●
Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash) ● ●
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ● ●
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje ● ●
Tritaškiai saugos diržai priekyje ir gale (įskaitant saugos diržų įtempėjus priekyje) ● ●
Neužsegtų priekinių saugos diržų įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė ● ●
Optimizuoto saugumo priekinės galvos atramos ● ●
Elektra valdoma vaikų apsauga galinėms durims (valdoma iš vairuotojo vietos) ● ●
"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas) ● ●
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis ● ●
Stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija ● ●
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis ● ●
Slėgio padangose kontrolės sistema ● ●
Padangų remonto komplektas (12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė) ● ●
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis ● ●
Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės ● ●
FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ●
Žalsvi šilumą izoliuojantys šoniniai stiklai ir galinis stiklas ● ●
Dviejų zonų oro kondicionavimo sistema "Climatronic" ● ●

Touareg : Bazinė įranga
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FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Žiemos paketas (šildomos priekinės sėdynės, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai) ● ●
Radijo sistema "RCD 550" su 6,5" spalvotu jutikliniu ekranu,  
MP3/MP4 formatų atkūrimu, integruotu CD keitikliu (6 CD), 8 garsiakalbiais ● ●
Multifunkcinis spalvotas ekranas "Premium" ● ●
Pastovaus greičio palaikymo sistema ● ●
Parkavimo atstumo kontrolė (parkavimo sensoriai priekyje ir gale) ● ●
Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ●
12 voltų kištukiniai lizdai vidurinės konsolės priekyje ir gale, priekiniame viduriniame ranktūryje ir bagažinėje (viso 4 lizdai) ● ●
Papildomas šildymas automobiliuose su dyzeliniais varikliais ● ●
Bagažinės uždangalas su komfortiško atidarymo ir uždarymo funkcija ● ●
Daiktadėžės priekinio keleivio pusėje vėsinimas ● ●
Nuo greičio priklausantis vairo stiprintuvo valdymas "Servotronic" ● ●
Aukščio ir atstumo kryptimis nustatoma vairo kolonėlė ● ●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ●
Nuolatinė visų ratų pavara "4MOTION" su savaime užsiblokuojančiu tarpašiniu diferencialu ●
Nuolatinė visų ratų pavara "4MOTION" su tarpašiniu diferencialu ir bekelei skirta lėtinančiąja pavara,  
galinės ašies diferencialo blokavimas ●
Padidinta prošvaisa (10 mm priekyje ir 15 mm gale) ●
Priekinė dugno apsauga ir papildomi dugno uždangalai, saugantys nuo akmenukų ●
100 litrų degalų bakas ● ●

3-jų metų garantija ● ●
Automobilio literatūra ● ●

Touareg : Bazinė įranga
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GARANTIjA

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 80.000 km EA5 ○ ○ 411

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 120.000 km EA6 ○ ○ 1 108

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 100.000 km EA8 ○ ○ 1 316

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150.000 km EA9 ○ ○ 2 436

SpALVA

"Pure White" arba juoda kėbulo spalva A1/0Q ○ ○ 0

"Metallic" arba "Pearl effect" kėbulo spalvos XXXX ○ ○ 802

"Oryx White Pearlescent effect" kėbulo spalva 0R0R ○ ○ 1 770

RATLANKIAI / pADANGOS

"Karakum"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18 
- Padangos su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui 255/55 R18

PJ3 ○ ○ 880

"Moab"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 19 
- Padangos su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui 265/50 R19

PJ6 ○ ○ 2 316

"Salvador", Volkswagen R GmbH
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 19 
- Padangos su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui 265/50 R19

PJI ○ ○ 2 854

"Masafi"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 
- Padangos su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui 275/45 R20

PJG ○ ○ 3 336

"Tarragona", Volkswagen R GmbH
- Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 
- Padangos su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui 275/45 R20

PJC ○ ○ 3 614

"Talladega", Volkswagen R GmbH (nudažyti "Gray Metallic" spalva)
- Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 
- Padangos su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui 275/45 R20

PJK ○ ○ 3 614

Universalios padangos visiems sezonams 255/60 R17 H2A ○ ○ 169

Universalios padangos visiems sezonams 255/55 R18 H9M ○ ○ 169

Vietą taupantis atsarginis ratas R18 1G1 ○ ○ 200

SAUGUMO ĮRANGA

Kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje 4UP ○ ○ 143

Šoninės oro pagalvės ir diržų įtempėjai galinėms išorinėms  
sėdimosioms vietoms

PAA ○ ○ 310

"Adaptive cruise control" (automatinis atstumo reguliavimas) (ACC)
- Automatinis atstumo reguliavimas (ACC) su "Front Assist" sistema, automobilio sustabdymo funkcija ir avarinio stabdymo mieste funkcija 
- Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema

PAD ○ ○ 2 130

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas
- Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" ir eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" 
- Automatinis atstumo reguliavimas (ACC) su "Front Assist" sistema, "stop & go" funkcija ir avarinio stabdymo mieste funkcija 
- Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema

WAA ○ ○ 2 472

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" PAV ○ ○ 564

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" ir eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" PAX ○ ○ 1 039

ApŠVIeTIMAS

Dinaminis tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist" PXX ○ ○ 446

Galiniai šviesos diodų žibintai 8SP ○ ○ 369

Touareg : Papildoma įranga
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VAIRAI

Oda aptrauktas 3 stipinų šildomas multifunkcinis vairas 1MR ○ ○ 140

Oda aptrauktas 3 stipinų šildomas multifunkcinis vairas  
su pavarų perjungimo galimybe

1XX ○ ○ 341

Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas su vairo žiedu iš "Burr Walnut" medienos

tik su PNL
1XG ○ ○ 461

Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas su vairo žiedu iš "Sapelli Mahagoni" medienos

tik su PND
1XJ ○ ○ 461

Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas su vairo žiedu iš "Engineered Ebony" medienos

tik su PNM
2FF ○ ○ 461

Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas  
su vairo žiedu iš "Black Piano Lacquer" medienos "Volkswagen Exclusive"

tik su PNI
2FV ○ ○ 680

GARSO, NAVIGACIjOS IR MULTIMeDIjOS SISTeMOS

Radijo navigacijos sistema "RNS 850"
- 7,9" spalvotas jutiklinis ekranas 
- 60 GB standusis diskas (18 GB medijų failams) 
- SD kortelių skaitytuvas 
- DVD diskasukis 
- Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+

R3A ○ ○ 2 234

Garso sistema "DYNAUDIO Confidence"
- 12 kanalų skaitmeninis stiprintuvas 
- 12 garsiakalbių 
- Bendroji išvesties galia 620 vatų

9VE ○ ○ 1 435

Paruošimas pramogų sistemai galinėse sėdimosiose vietose (RSE)

tik su priekinėmis komfortiškomis arba sportinėmis sėdynėmis
9WM ○ ○ 182

pRISIjUNGIMO GALIMYBĖS

MEDIA-IN lizdas su USB adapterio kabeliu (skirtas "RCD 550") UF6 ○ ○ 174

MEDIA-IN lizdas su iPod/iPhone adapterio kabeliu (skirtas "RCD 550") UF8 ○ ○ 204

MEDIA-IN lizdas su USB adapterio kabeliu (skirtas "RNS 850") WDF ○ ○ 174

MEDIA-IN lizdas su iPod/iPhone adapterio kabeliu (skirtas "RNS 850") WDI ○ ○ 204

Mobiliojo telefono sąsaja "Premium", skirta "RCD 550" sistemai
- Bluetooth sąsaja 
- Wi-Fi interneto prieigos taškas 
- Nuotolinės prieigos prie SIM kortelės profilis (rSAP)

9W4 ○ ○ 731

Mobiliojo telefono sąsaja "Premium", skirta "RNS 850" sistemai
- Bluetooth sąsaja 
- Wi-Fi interneto prieigos taškas 
- Nuotolinės prieigos prie SIM kortelės profilis (rSAP)

WOD ○ ○ 814

ORO KONDICIONAVIMO IR ŠILDYMO SISTeMOS

Oro kondicionierius "Climatronic" su 4 zonų temperatūros valdymu WH3/
W72 ○ ○ 794

Žiemos paketas su galinių išorinių sėdynių šildymu PW3 ○ ○ 318

Aktyvus priekinių sėdynių klimatizavimas

tik su odiniais sėdynių apmušalais
4D3 ○ ○ 691

Panoraminis pakeliamas ir stumdomas stoglangis 3FU ○ ○ 1 349

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu PHA ○ ○ 1 140

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF ○ ○ 321

Šildomas priekinis stiklas 4GX ○ ○ 417

Suvyniojamos apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams 3Y4 ○ ○ 190

Touareg : Papildoma įranga
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INTeRjeRO ApDAILA IR SĖDYNĖS

Odos paketas "Cricket"
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš odos "Cricket", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš dirbtinės odos 
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Dviejų dalių perstumiamas priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže 
- Oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis su dekoratyviniu aliuminio intarpu

ne su WB2 arba WB3

WLA ○ ○ 1 800

Odos paketas "Vienna" su komfortiškomis priekinėmis sėdynėmis
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš odos "Vienna", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš dirbtinės odos 
- Šildomos komfortiškos priekinės sėdynės su 14-os krypčių nustatymu elektra 
- Dviejų dalių perstumiamas priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže 
- Oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis su dekoratyviniu aliuminio intarpu 
- Optimizuoto saugumo išilgine ir aukščio kryptimis nustatomos priekinės galvos atramos 
- Asimetriškai padalintas (40:60) nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su nuotoliniu atrakinimu

WLB ○ ○ 3 620

Odos paketas "Nappa" su komfortiškomis priekinėmis sėdynėmis
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš odos "Nappa", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš lygios odos 
- Šildomos komfortiškos priekinės sėdynės su 14-os krypčių nustatymu elektra 
- Dviejų dalių perstumiamas priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže 
- Oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis su dekoratyviniu aliuminio intarpu 
- Optimizuoto saugumo išilgine ir aukščio kryptimis nustatomos priekinės galvos atramos 
- Asimetriškai padalintas (40:60) nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su nuotoliniu atrakinimu

WLC ○ ○ 4 419

"Nappa" odos ir "Alcantara" kombinacijos paketas su sportinėmis priekinėmis sėdynėmis
-  Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš "Nappa" odos ir "Alcantara"  

kombinacijos, durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš lygios odos
- Šildomos sportinės priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu elektra 
- Dviejų dalių perstumiamas priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže 
- Oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis su dekoratyviniu aliuminio intarpu 
- Optimizuoto saugumo išilgine ir aukščio kryptimis nustatomos priekinės galvos atramos

tik su WB2 arba WB3

WLD ○ ○ 3 419

Odos paketas "Nappa" (Volkswagen Exclusive) su komfortiškomis priekinėmis sėdynėmis
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš odos "Nappa", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš lygios odos 
- Šildomos komfortiškos priekinės sėdynės su 14-os krypčių nustatymu elektra 
- Dviejų dalių perstumiamas priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže 
- Oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis su dekoratyviniu aliuminio intarpu 
- Optimizuoto saugumo išilgine ir aukščio kryptimis nustatomos priekinės galvos atramos 
- Asimetriškai padalintas (40:60) nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su nuotoliniu atrakinimu 
- "Titanium Black" spalvos lubų apmušimas

tik su WB2 arba WB3

WLI ○ ○ 5 072

Dviejų spalvų odos paketas "Nappa" su sportinėmis priekinėmis sėdynėmis
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš dviejų spalvų odos "Nappa", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš lygios odos 
- "R-Line" logotipai priekinėse galvos atramose 
- Šildomos sportinės priekinės sėdynės 
- Dviejų dalių perstumiamas priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže 
- Oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis su dekoratyviniu aliuminio intarpu 
- Optimizuoto saugumo išilgine ir aukščio kryptimis nustatomos priekinės galvos atramos 
- "Titanium Black" spalvos lubų apmušimas

tik su WB2 arba WB3

WLJ ○ ○ 4 472

"Titanium Black" spalvos lubų apmušimas 6NW ○ ○ 272

DeKORATYVINIAI INTARpAI

Dekoratyviniai brangmedžio "Engineered Ebony" intarpai prietaisų panelyje,  
durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje

PNM ○ ○ 367

Dekoratyviniai brangmedžio "Sapeli Mahogany" intarpai prietaisų panelyje,  
durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje

PND ○ ○ 367

Dekoratyviniai brangmedžio "Burr Walnut" intarpai prietaisų panelyje,  
durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje

PNL ○ ○ 367

"Volkswagen Exclusive" dekoratyviniai intarpai "Silver Net" prietaisų panelyje,  
durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje

PNG ○ ○ 817

"Volkswagen Exclusive" dekoratyviniai brangmedžio "Olive Ash" intarpai prietaisų panelyje,  
durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje

PNK ○ ○ 681

"Volkswagen Exclusive" dekoratyviniai brangmedžio "Black Piano Lacquer" intarpai prietaisų panelyje, 
durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje

PNI ○ ○ 681

Touareg : Papildoma įranga
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FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 4F2 ○ ○ 1 066

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis PEH ○ ○ 755

"Easy Open" paketas
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 
- Sensorių dėka valdomas galinio dangčio atidarymas elektra ir galinio dangčio uždarymas elektra

PEV ○ ○ 1 508

Apšvietimo ir matomumo paketas
- Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su "Coming Home" ir "Leaving Home" funkcijomis ir su atskiromis dienos važiavimo šviesomis 
- Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su aplinkos apšvietimu

PTC ○ ○ 496

Apšvietimo ir matomumo paketas (skirtas atminties paketui)
- Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su "Coming Home" ir "Leaving Home" funkcijomis ir su atskiromis dienos važiavimo šviesomis 
- Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su aplinkos apšvietimu

tik su WB2 arba WB3

PTD ○ ○ 496

Atminties paketas
- Priekinės sėdynės su 14-os krypčių nustatymu elektra, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija 
-  Elektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija (su aplinkos apšvietimu)

tik su odiniais sėdynių apmušalais, išskyrus WLA

WB2 ○ ○ 137

Atminties paketas "Premium"
- Priekinės sėdynės su 14-os krypčių nustatymu elektra ir atminties funkcija 
- Elektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija (su aplinkos apšvietimu) 
- Aukščio ir atstumo kryptimis elektra nustatoma vairo kolonėlė su atminties funkcija

tik su odiniais sėdynių apmušalais, išskyrus WLA

WB3 ○ ○ 702

Vidaus aplinkos paketas
- Aplinką sudarantis interjero apšvietimas duryse 
- Šviesos diodų kojų srities apšvietimas 
- Šviesos diodų skaitymo šviestuvai 
- Papildomas įspėjamasis apšvietimas durų zonoje

PA5 ○ ○ 403

Paketas "Chrome & Style"
- Kėbulo spalvos apatinės bamperių dalys ir slenksčiai 
- Chromuotos juostelės vidurinėje oro įleidimo angoje, ant slenksčių ir šoninių langų 
- 2 stačiakampiai chromuoti išmetimo vamzdžių antgaliai 
- Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno

PCA ○ ○ 894

Paketas "Chrome & Style", skirtas "R-Line" eksterjerui
- Chromuotos juostelės vidurinėje oro įleidimo angoje, ant slenksčių ir šoninių langų 
- Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno

WXD ○ ○ 335

Atlenkiamas priekabos kablys 1M6 ○ ○ 897

Bagažinės skiriamasis tinklas, apverčiamas kilimėlis ir bagažo tvirtinimo tinklas PGN ○ ○ 312

Peleninė ir cigarečių uždegiklis vidurinėje konsolėje, 2 peleninės galinėse duryse 9JB ○ ○ 19

230 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale 9Z3 ○ ○ 114

VAžIUOKLĖ

Pneumatinė važiuoklė
- Elektroninis amortizatorių valdymas

PSL ○ 3 023

Pneumatinė važiuoklė (bekelės versija)
- Elektroninis amortizatorių valdymas

PSN ○ 3 023

Pneumatinė važiuoklė (sportinė versija)
- Elektroninis amortizatorių valdymas 

PSM ○ 3 430

Touareg : Papildoma įranga
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VOLKSwAGeN R GMBH

"R-Line" eksterjero paketas, Volkswagen R GmbH
- "R-Line" priekinis ir galinis bamperiai 
- Kėbulo spalvos slenksčių praplatinimai ir galinis aptakas 
- 2 stačiakampiai chromuoti išmetimo vamzdžių antgaliai 
- Radiatoriaus grotelės su "R-Line" logotipu

tik 193 kW TDI modeliui

P1B ○ ○ 1 422

"R-Line" interjero paketas, Volkswagen R GmbH
- Oda aptrauktas 3 stipinų šildomas multifunkcinis vairas su "R-Line" logotipu ir pavarų perjungimo galimybe 
- Oda aptraukta važiavimo pakopų pasirinkimo svirtis su dekoratyviniu aliuminio intarpu 
- Dekoratyviniai intarpai "Silver Lane" prietaisų panelyje, durų apmušimuose ir vidurinėje konsolėje 
- Nerūdijančio plieno pedalai 
- Nerūdijančio plieno slenksčių apsauginės juostos su "R-Line" logotipais

tik 193 kW TDI modeliui

W05 ○ ○ 974

Sportinis interjeras
- Sportinė važiuoklė 
- "Titanium Black" spalvos lubų apmušimas 
- Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas

WSF ○ ○ 794

pARKAVIMO ASISTeNTAI

Galinio vaizdo kamera "Rear Assist" KA2 ○ ○ 454

"Area View" - 360° aplinkos matymo sistema, įskaitant galinio vaizdo kamerą "Rear Assist" KA6 ○ ○ 1 043

UžRAŠAI

Be variklio identifikavimo užrašų ant bagažinės dangčio 0NA ○ ○ 0

Be modelio pavadinimo ir variklio identifikavimo užrašų ant bagažinės dangčio 0NM ○ ○ 0

Touareg : Papildoma įranga
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