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Modelis Variklis Galia Transmisija Kaina

Kodas Tipas kW / AG Tipas EUR su PVM

CR74MJ 3.0 V6 TDI 170 / 230 4MOTION 8AUT 59 059

CR74RJ 3.0 V6 TDI 210 / 286 4MOTION 8AUT 64 076

Naujasis Touareg

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 07.08.2018. Visi anks-
tesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.
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IŠORĖS ĮRANGA

4 lengvojo lydinio ratlankiai "Cascade" 8J x 18, padangos 235/65 R18

Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis

Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis

Šviesos blogoms oro sąlygoms

Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai su 2 sidabrinės spalvos anoduotais skersiniais, su apsauga nuo vagystės

Juodos spalvos šoninių langų apdaila

VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas

Dekoratyviniai intarpai "Cortina Silver matte"

Priekinis vidurinis ranktūris

Juodos matinės spalvos vidurinė konsolė

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe

Padalinta nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir sėdynės atlošas su ranktūriu

Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale

Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš plastiko

Lygios bagažinės grindys

SAUGUMO ĮRANGA

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo

Priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje

Variklio užvedimo sistema "Keyless Go" be SAFELOCK

"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)

Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"

Pėsčiųjų atpažinimo sistema, aktyvus variklio skyriaus dangtis

ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškoms kėdutėms galinėje vientisoje sėdynėje

Elektromechaninis stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas)

12 voltų kompresorius, įrankių komplektas

FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas

Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais

Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" su 2 zonų klimatizavimu

Žiemos paketas
- Šildomos priekinės sėdynės
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

Važiavimo profilio pasirinkimas

Automatinis atstumo reguliavimas ACC su "stop & go" funkcija

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su veidrodžio nuleidimo funkcija

Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, "Leaving Home" ir "Coming Home" funkcijos

Touareg: Bazinė įranga
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FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Parkavimo atstumo kontrolė - įspėjamieji signalai kliūčių priekyje ir gale atveju

Navigacijos sistema "Discover Pro", 9,2" ekranas

Dinaminis kelio ženklų atpažinimas

"Bluetooth" mobiliojo telefono sąsaja

USB sąsaja, taip pat tinka "iPod"/"iPhone"

8 garsiakalbiai

Daugiafunkcė indikacija / kelionių kompiuteris (7'')

"Start-stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija

90 litrų talpos degalų bakas

3 metų garantija

Automobilio literatūra

Touareg: Bazinė įranga
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GARANTIJA

Pratęsta garantija – iki 4 metų arba iki 80 000 km EA5 417

Pratęsta garantija – iki 4 metų arba iki 120 000 km EA6 1 125

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 100 000 km EA8 1 337

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 2473

KĖBULO SPALVA

"Pure White" kėbulo spalva 0Q0Q 0

Juoda kėbulo spalva A1A1 322

"Metallic" arba "pearlescent" kėbulo spalva XXXX 853

"Aquamarine Blue" arba "Malbec Red Metallic" kėbulo spalva 8H8H/X4X4 1 220

"Oryx White Pearl effect" kėbulo spalva 0R0R 1 830

RATLANKIAI IR PADANGOS

"Concordia" 8J x 18
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18
- Padangos 235/65 R18

PJK 226

"Osorno" 8J x 19
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
- Padangos 255/55 R19

PJB 777

"Montero" 9J x 20
- Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20
- Padangos 285/45 R20

PJF 1 784

"Nevada" 9J x 20, Volkswagen R
- Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20
- Padangos 285/45 R20

PJ2 2 012

"Suzuka" 9,5J x 21, Volkswagen R
- Lengvojo lydinio ratlankiai 9,5J x 21
- Padangos 285/40 R21

tik su PSA arba PSP

PJ5 2 789

"Suzuka" 9,5J x 21, Volkswagen R, juodos spalvos
- Lengvojo lydinio ratlankiai 9,5J x 21
- Padangos 285/40 R21

tik su PSA arba PSP

PJ6 2 789

Vietą taupantis atsarginis ratas 1G1 305

Slėgio padangose kontrolės sistema (tiesioginis matavimas) 7K3 183

SAUGUMO ĮRANGA

Saugos paketas
- Priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu, įskaitant vairuotojo kelių oro pagalvę
- Šoninės oro pagalvės galinėse sėdynėse, šoninės oro pagalves priekyje ir galvos oro pagalvės

tik su oda aptrauktomis sėdynėmis

PAA 551

Eismo juostos asistentų paketas
- Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
- Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas

tik su WB2/WB3 ir WLB/WLC

PF5 574

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas "Plus"
- Skersinio eismo stebėjimo asistentas priekyje
- Važiavimo spūstyje asistentas
- Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas
- Eismo juostos išlaikymo sistema su pusiau automatiniu automobilio valdymu mediciniškai kritinėje situacijoje ir važiavimo spūstyje asistentu
- Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash 360°)
- Automatinis atstumo reguliavimas ACC su "stop & go" funkcija, įskaitant greičio ribotuvą
- Tritaškiai saugos diržai priekyje su rankiniu būdu reguliuojamu aukščiu

tik su WB2/WB3 ir WLB/WLC

PF8 897

Naktinio matymo sistema
tik su 8X1

9R1 1 666

Touareg: Papildoma įranga
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APŠVIETIMAS

Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist" 8G1 143

Apšvietimo paketas "Premium"
- Priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis, šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
- Galiniai šviesos diodų žibintai (High)

tik su 8X1

PLP 1 710

Apšvietimo ir matomumo paketas
- Dvigubi skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažiniais veidrodžiais
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai, automatiškai tamsėjantis kairėje, nuleidimo funkcija dešinėje
- Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų valdymu ir automatine "Coming Home" funkcija

PTC 502

VAIRAI

Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe 2ZD 197

GARSO IR NAVIGACIJOS SISTEMOS BEI MULTIMEDIJOS SISTEMOS

"Dynaudio" garso sistema 
- 12 garsiakalbių 
- žemųjų dažnių garsiakalbis 
- 16 kanalų stiprintuvas 
- 730 W bendroji galia

tik su PA1 arba PA2

9VV 1 456

"Volkswagen Media Control" ir "App-Connect"
tik su YOZ

9WX 439

Prisijungimo galimybių paketas navigacijos sistemai "High" su "App-Connect"
- Komfortiška telefonija su išorine antena, prieigos prie SIM kortelės profiliu ir belaidžiu įkrovimu
- "App Connect"
- Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui, 3 papildomi USB lizdai

WCP 632

Projekcinis ekranas KS1 1 191

"Guide & Inform" ir "Security & Service Plus" paslaugos su 3 metų sutartimi
tik su 9WX

YOZ 0

Virtuali vairuotojo informacinė sistema
- Navigacijos sistema "Premium" su 15" ekranu
- Daugiaspalvis prietaisų skydelis "Volkswagen Digital Cockpit" su informacinių profilių pasirinkimo galimybe
- Komfortiška telefonija su išorine antena, prieigos prie SIM kortelės profiliu ir belaidžiu įkrovimu
- "App-Connect" ir "Volkswagen Media Control"
- Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui, 3 papildomi USB lizdai

tik su YOZ

Z30 3 202

KLIMATIZAVIMO ĮRANGA

Degalus naudojantis autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu PHA 1 336

Panoraminis pakeliamas ir stumdomas stoglangis su panoraminiu stoglangiu gale 3FU 1 370

Tamsinti galiniai šoniniai stiklai ir galinis stiklas 4KF 352

Šoniniai langai ir galinis langas iš daugiasluoksnio saugaus stiklo, tamsinti galiniai šoniniai stiklai ir galinis stiklas
tik su WDK arba WDW

VW5 997

Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" su 4 zonų klimatizavimu ir valdymo elementais gale 9AE 805

Daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas 4GR 425

Žiemos paketas su galinių šoninių sėdynių šildymu
- Šildomos priekinės ir šoninės galinės sėdynės
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

tik su oda aptrauktomis sėdynėmis

PW3 324

INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Priekinės sėdynės su aktyviu klimatizavimu
tik su WLB arba WLC

4D3 702

Priekinių sėdynių vėdinimas ir masažo funkcija
tik su WLB arba WLC

4D5 1 151

Elektra nustatomos priekinės sėdynės
tik su WLB arba WLC

WB1 0

Touareg: Papildoma įranga
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INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Bazinių sėdynių apmušalai iš odos "Vienna"
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš odos "Vienna", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš dirbtinės odos
- Šildomos priekinės sėdynės, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
- Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas, vidurinis ranktūris gale

tik su PA1 arba PA2

WLA 1 954

ergoComfort sėdynių apmušalai iš odos "Vienna"
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš odos "Vienna", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš dirbtinės odos
- Šildomos priekinės sėdynės, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
- Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas, vidurinis ranktūris gale
- Optimizuoto saugumo priekinės galvos atramos

tik su PA1 arba PA2, ir WB1 arba WB2/WB3

WLB 3 233

ergoComfort sėdynių apmušalai iš odos "Savona"
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš odos "Savona", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš odos
- Šildomos priekinės sėdynės, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
- Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas, vidurinis ranktūris gale
- Optimizuoto saugumo priekinės galvos atramos

tik su PA1 arba PA2, ir WB1 arba WB2/WB3

WLC 4 289

Stiliaus paketas "Elegance"
- Dekoratyviniai intarpai iš aliuminio
- Papildomas apšvietimas
- Galinių dujų išmetimo vamzdžių apdaila
- Chromuota bamperių ir radiatoriaus grotelių apdaila
- Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno
- Chromuotos juostos prie šoninių langų
- Apsauginės slenksčių juostos su metaliniais intarpais

tik su oda aptrauktomis sėdynėmis ir PJK/PJB/PJ2/PJ5/PJ6

WDK 1 938

Stiliaus paketas "Atmosphere"
- Dekoratyviniai intarpai iš medienos
- Papildomas apšvietimas
- Galinių dujų išmetimo vamzdžių apdaila
- Chromuota bamperių ir radiatoriaus grotelių apdaila
- Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno
- Chromuotos juostos prie šoninių langų
- Apsauginės slenksčių juostos su metaliniais intarpais

tik su oda aptrauktomis sėdynėmis ir PJB/PJ2/PJ5/PJ6

WDW 1 938

DEKORATYVINIAI INTARPAI

Vidaus aplinkos paketas (daugiaspalvis)
tik su WDK arba WDW

PA4 345

Apdailos medžiaga "Silver Birch"
- Papildomas interjero apšvietimas
- Dekoratyviniai intarpai "Silver Birch"

PA1 692

Apdailos medžiaga "Walnut"
- Papildomas interjero apšvietimas
- Dekoratyviniai intarpai "Walnut"

PA2 692

FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" su užrakinimo apsauga 4F2 935

"Easy Open" paketas
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access"
- "Easy Open" sensorinis bagažinės dangčio atidarymas ir bagažinės dangčio uždarymas elektra su nuotoliniu atrakinimu
- Bagažinės dangčio pritraukimas elektra
- Bagažinės uždangalas su elektros pavara

PEV 1 531

Atminties paketas
- Elektra valdomos priekinės sėdynės, kairioji sėdynė su atminties funkcija ir sėdimojo paviršiaus polinkio reguliavimu
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija

tik su ergoComfort sėdynėmis

WB2 139

Atminties paketas "Premium"
- Aukščio ir atstumo kryptimis elektra nustatoma vairo kolonėlė su atminties funkcija
- Elektra nustatomos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos nustatymu
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi automatiškai tamsėjantys išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija

tik su ergoComfort sėdynėmis

WB3 714

Priekinių žibintų apiplovimo sistema 8X1 162

Elektra atlenkiamas priekabos kablys 1D9 1 235

Paketas rūkantiesiems: peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JB 45

Touareg: Papildoma įranga
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VAŽIUOKLĖ

Sportinė važiuoklė 1BE 378

Adaptyvi pneumatinė važiuoklė 1BK 1 784

Pneumatinė važiuoklė ir visų ratų vairavimo sistema
- Visų ratų vairavimo sistema
- Adaptyvi pneumatinė važiuoklė
- Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC), įskaitant važiavimo profilio pasirinkimą

PSA 2 606

Pneumatinė važiuoklė, visų ratų vairavimo sistema ir aktyvi skersinio stabilizavimo sistema
- Visų ratų vairavimo sistema
- Adaptyvi pneumatinė važiuoklė su aktyvia skersinio stabilizavimo sistema
- Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC), įskaitant važiavimo profilio pasirinkimą

PSP 5 397

Bekelės paketas
- Papildoma priekinė dugno apsauga

PSM 476

PARKAVIMO ASISTAVIMO SISTEMOS

"Park Assist" sistema įskaitant galinio vaizdo kamerą
- Galinio vaizdo kamera
- "Park Assist" sistema su parkavimo atstumo kontrole

PF1 582

R LINE

"R-Line" eksterjero stiliaus paketas
- "R-Line" dizaino bamperiai
- Chromuotos radiatoriaus grotelės

tik su WDK arba WDW

P06 1 666

"R-Line" eksterjero ir interjero stiliaus paketas
- "R-Line" dizaino bamperiai
- Chromuotos juostos prie šoninių langų
- Galinių dujų išmetimo vamzdžių apdaila
- Blizgia juoda spalva nudažyta vidurinė konsolė
- Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe
- Papildomas interjero apšvietimas
- Dekoratyviniai intarpai iš aliuminio "Silver Wave"
- Apsauginės slenksčių juostos
- Pedalai iš pašiaušto nerūdijančio plieno
- Apsauginė pakrovimo krašto juosta iš nerūdijančio plieno

tik su Volkswagen R ratlankiais ir su oda aptrauktomis sėdynėmis

W05 3 078

"R-Line Black Style" eksterjero stiliaus paketas
"R" stiliaus bamperiai, juodos spalvos oro įleidimo angos 
Juodos spalvos šoninių langų apdaila 
Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai
Juodos spalvos radiatoriaus grotelės
Juodos spalvos stogo bėgeliai

P08 2 245

Touareg: Papildoma įranga


