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Touareg har blivit 200 kilo lättare. Volkswagens ingenjörer har gått igenom hela bilen och förbättrat mängder av detaljer. 
Resultatet är en piggare känsla och upp till 20 procent lägre bränsleförbrukning än föregångaren, med all kraft i behåll. 
Till exempel har V6 TDI BlueMotion Technology en blandad förbrukning på låga 7,2 liter/100 km.

Touareg finns i många spännande utföranden. Eller vad sägs om Touareg Hybrid – den första europeiska hybriden i sin 
klass – och Touareg V8 TDI som accelererar 0–100 km/h på 5,8 sekunder.

Touareg – helt utan begränsningar.



Metalliclacker (9.000:–)

Cool Silver Silver Leaf Highland Green Canyon Grey Night Blue Dark Flint Grey Graciosa Brown Galapagos Anthracite

Solida lacker (standard) Pärleffektlacker (9.000:–)

Black Deep BlackPure White

Lacker

Besök volkswagen.se för att få mer information 
om lack och klädselkombinationer.

Klädslar
Normalstol i tygklädsel Network Normalstol med Cricketläder (mot tilläggskostnad) 

Titanium Black Titanium BlackCorn Silk Beige 

Touareg Bluemotion Technology

Komfortstolar med läder Vienna

Titan Black**Furioso Brown**Corn Silk Beige** Nature Brown** 

Touareg Bluemotion Technology, v8 TDi och Hybrid

Komfortstolar med läder Nappa (mot tilläggskostnad)

Titan BlackFurioso BrownDark Burgundy/
Titan Black

Pepper Beige/
Titan Black

Corn Silk Beige Nature Brown 

   * Endast Hybrid
** Touareg BlueMotion Technology mot tilläggskostnad

Tungsten Silver*
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• Färddator
• Golvrumsbelysning samt läslam-

por, fram och bak
• Gröntonat värmeskyddsglas
• Handskfack, låsbart och belyst 

med kylmöjlighet
• Inre dörrhandtag, indirekt belysta
• Instegsbelysning i framdörrarna
• Instrumenttavlor och dekorpanel 

med blanksvart inramning, mitt
konsol i blanksvart utförande

• Insynsskydd för bagageutrymmet 
med komfortöppning

• Kylargrill, svart med kromade 
 lameller

05  Lackerade ytterbackspeglar
06  Lättmetallfälg Karakum 18" med 

låsbara hjulbultar
• Mittarmstöd fram med förvarings-

fack
07  Multifunktionsratt, läderklädd, 

ställbar i höjd och längsled
• Permanent fyrhjulsdrift 4MOTION 

med asymetriskdynamisk driv
momentsfördelning och själv
spärrande mittdifferential

• Plastklädda trösklar i svart
08  Radio RCD 550 med integrerad 

CDväxlare och åtta högtalare, 
mp3- och mp4-stöd

• Runda avgasutblås
• Servostyrning,  elektromekanisk 

och hastighetsberoende 
(Servotronic) 

• Solskydd med belysta makeup-
speglar fram

• Start-stoppsystem med broms-
energiåtervinning

• Stolpbeklädnad, svart högblank
• Stötfångare, lackerade i bilens 

färg, underdel samt tröskel
breddare i svart

• Svart bagagerumströskel
• Textilmattor fram och bak
• Varselljus, automatiskt, fram
• Ytterbackspeglar, elektriskt 

 infällbara samt eluppvärmda

Utrustning
Touareg Bluemotion
Technology
– grundutförande
Standard för V6 och V6 TDI

Touareg Terrain Tech
– utöver grundutförande

• 12-voltsuttag, tre stycken i kupén och 
ett i bagage utrymmet

 01  2-zons klimatanläggning, Climatronic
02  Baksäte, skjutbart, delbart och fäll

bart 40/20/40, med mitt armstöd
• Bluetooth handsfree Premium för 

 telefoner med rSAP (remote SIM
access Profile)

• Bränsletank, 85 liter (V6 BlueMotion 
Technology)

• Bränsletank, 100 liter (V6 TDI 
BlueMotion Technology)

• Dekorpanel Silver metallic för dörrar 
och instrumentpanel

03  Dimstrålkastare fram med statiskt 
 kurvljus

• Elektriska fönsterhissar fram och bak
• Eluppvärmda framstolar
• Eluppvärmda spolarmunstycken
•  Farthållare

04  Framsäten med höjdinställning, 
 tygklädsel Network

• Förzinkad, självbärande kaross

SÄKERHET/TRYGGHET
• Antisladdsystem med släpvagns- 

och Rolloversensor
• Bältespåminnare fram
• Bältessträckare och höjdinställbara 

bältesinfästningar fram
• Elektronisk parkeringsbroms
• Elektronisk startspärr
• Fjärrstyrt centrallås med krasch-

sensor för automatisk upplåsning
• Fyra lastöglor i bagageutrymmet
• ISOFIX-fästen på ytterplatserna bak
• Halogenstrålkastare med högtrycks-

spolning
• Knäkrockkudde för förare
• Krockkudde för förare och främre 

passagerare, urkopplingsbar med 
nyckel på främre passagerar plats

• Låsningsfria bromsar ABS Plus
• Med- och motlutsassistent, samt 

Auto Hold, hjälp vid start i backe
• Nackskydd och 3-punktsbälte på 

samtliga sittplatser

2-zons klimatanläggning, Climatronic

01

Baksäte, skjutbart, delbart och fällbart

02

Dimstrålkastare med statiskt kurvljus

03

Framsäten med tygklädsel Network

04

TOUAREG BLUEMOTION TECHNOLOGY
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Förarmiljö Touareg 
BlueMotion Technology 
med bland annat läder
klädd multifunktionsratt 
och dekorpanel Silver 
metallic. Bilen på  bilden 
är extrautrustad

Lättmetallfälg Karakum 18" 

06

• Nackstöd med whiplash-skydd på 
 framstolarna

• Punkteringsreparationssats med 12-volts 
kompressor (utgår vid beställning av 
reservhjul) 

09  Regnsensor och automatiskt avbländbar 
innerbackspegel

• Sidokrockkudde för förare och 
 passagerare

• Sidokrockskyddsgardin fram och bak
• Stöldskyddslarm med kupéöver vakning, 

nivåsensor
• Säkerhetsoptimerade nackskydd fram
• Trötthetsvarnare

TOUAREG TERRAIN TECH

•  Differential spärr på bakaxeln 
• Färddator Premium
• Höjt chassi 10 mm fram och 15 mm bak  
• Mittdifferential med elektriskt reglerad 

lamellspärr och lågväxel 
• Permanent fyrhjulsdrift 4XMOTION med 

fördelningsväxellåda

Radio RCD 550

0805

Lackerade ytterbackspeglar

07

Regnsensor

09
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Utrustning
Touareg v8 TDi
– utöver BlueMotion Technology

Elmanövrerad bagagelucka

02

Framstolar med 
12vägs elinställning

03

• Färddator Premium
• Instrumenttavlor och dekorpanel 

med silverfärgad inramning
• Keyless Access, nyckellöst start- 

och tillträdessystem
• Kromlister på tröskelbreddare 

samt kring rutorna 
• Luftintag i mitten fram med 

 kromad fattning
• Läderklädsel Vienna

04  Lättmetallfälg Tacora 18" med 
 låsbara hjulbultar

• Mittarmstöd fram, tvådelat, 
 skjutbart med förvaring

• Parkeringsvärmare, fjärrstyrd
• Pedalställ med aluminium 
• Rostfria instegslister

• Stötfångarnas underdel samt tröskel-
breddare lackerade i bilens färg

• Takreling i silver
• Växelväljare med dekorinlägg i aluminium
• Ytterbackspeglar med markbelysning, 

förarsidans spegel  automatiskt avbländbar

SÄKERHET/TRYGGHET
05  Luftfjädring med automatisk nivåreglering 

och höjdinställning samt elektronisk stöt
dämparreglering

• Nackskydd fram, ställbara i längs led

TOUAREG V8 TDI

•  Avgasutblås, i trekantigt, kromat 
utförande

• Bagagerumströskel, kromad
• Baksäte, delat 40/20/40, fäll-

bart 60/40 via knapp i bagage-
utrymmet 

 01  Bixenonstrålkastare med dyna
miskt kurvljus och LEDvarselljus

• Bromsenergiåtervinning
• Coming Home- och Leaving 

Homefunktion hos strålkastarna
• Dekorpanel Valnöt för dörrar, mitt-

konsol och instrumentpanel
• Dubbla solskydd

02  Elmanövrerad bagagelucka med 
fjärrmanövrerad öppning och 
 stängning

03  Framstolar med 12-vägs elinställ-
ning, elektriskt ställbara svankstöd, 
samt elektropneumatiskt ställbara 
sidostöd

Bixenonstrålkastare och 
LEDvarselljus

01

Luftfjädring

05

Lättmetallfälg 
Tacora 18" 

04
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Förarmiljö Touareg V8 TDI 
utrustad med bland annat 
läderklädsel Nappa samt 
klimatsäten
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Utrustning
Touareg Hybrid
– utöver V8 TDI*

Hybridemblem

02

TOUAREG V6 TSI HYBRID
• Bränsletank, 85 liter

01  Lättmetallfälg Yukon 18"
02  Hybridemblem i grill, baktill, samt 

på tröskelbreddarna
03  Hybridemblem i mittkonsol

• Start-stoppsystem med bromsenergi-
återvinning

Förarmiljö Touareg V6 TSI Hybrid 
med bland annat dekorpanel 

valnöt och Hybridemblem i 
mittkonsolen. Bilen på bilden är 

extra utrustad

01

Lättmetallfälg Yukon 18" 

Touareg Hybrid har en 333 hk stark 
TSImotor samt en elmotor som utvecklar 
34 kW/46 hk. När de båda motorerna 
arbetar till sammans uppnås en maxi
mal effekt av 279 kW/379 hk. 0–100 
kilometer går på smått revolutionerande 
6,5 sekunder. Volkswagen har valt ett 
parallell hybridsystem för Touareg. Det 
innebär att bilen kan drivas av antingen 
bensinmotorn,  elmotorn eller båda till
sammans. Den här ger mycket goda 
 off roadegenskaper samtidigt som den 
kan dra släp på upp till 3,5 ton.

Hybridversionens drivlina visar både 
på effektivitet och miljö mässigt 
 kunnande där bilen i Eläge 
kan köras helt utsläppsfritt. 
Laddningsnivån i  batteriet liksom 
hybrid aktiviteten i övrigt visas 
på bildskärmen eller i Färddator 
Premium, tydligt och nära till 
hands.

Högspänningsanläggningen ligger 
i bagageutrymmet och är av typen 
 Nickel-Metallhydrid och har en 
spänning på 288 volt.

*  Obs! 
Parkeringsvärmare, fjärrstyrd 
finns ej tillgänglig för Hybrid
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Paket
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på 
din Touareg? På volkswagen.se finner 
du fler tillval till kombinationspris. 

Premiumpaket 
• Avbländbar ytterbackspegel förarsida 
• Bagagerumströskel klädd i stål 

02  Bixenonstrålkastare med dynamiskt
kurvljus och LEDvarselljus

• Coming Home- och Leaving Homefunktion 
hos strålkastarna 

• Dubbla solskydd med belysta speglar 
• Kromlister kring rutorna 
• Kromlister längs dörrarnas nederkanter 
• Luftintag i mitten fram, kromat
• Markbelysning hos ytterbackspeglarna 
• Nedlackerade tröskelbreddare samt stöt-

fångare fram och bak 
• Parkeringssensorer fram och bak 
• Takreling i silver 
• Trekantiga, kromade avgasutblås

Pris: 19.900:– (ord. pris 36.200:) 
(ej V8 TDI och Hybrid)

Premiumpaket Terrain
• Avbländbar ytterbackspegel förarsida 

02  Bixenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus 
och LEDvarselljus 

• Coming Home och Leaving Homefunktion 
hos strålkastarna 

• Dubbla solskydd med belysta speglar 
• Markbelysning hos ytterbackspeglarna
• Parkeringssensorer fram och bak 
• Runda kromade avgasutblås 
• Stötfångare fram och bak i svart med under-

körningsskydd i silverfärgat offroadutförande 
• Takreling i svart eller silver 
• Tröskelbreddare i svart med list i silverfärgat 

offroadutförande 

Pris: 19.900:– (ord. pris 36.700:)
(ej V8 TDI och Hybrid)

02

Förarassistanspaket 
01  ACC, Adaptive Cruise Control, adaptiv farthållare 

med stop & gofunktion för kökörning 
• Front Assist, närområdesövervakning och sensorstyrd 

 nödbromsfunktion 
• Lane Assist, assisterar föraren, så att optimalt ”spår” 

bibehålls i förhållande till vägmarkeringarna 
• Parkeringssensorer fram och bak 
• Side Assist, känner av fordon som  befinner sig i bilens 

döda vinkel

Pris: 29.300:– 
 (V6 BMT, V6 TDI BMT och V6 TDI BMT Terrain Tech)

Pris: 23.000:–
(V8 TDI och Hybrid)

01
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Designpaket Terrain & Style 
• Runda kromade avgasutblås 
• Stötfångare fram och bak i svart med 

underkörningsskydd i silverfärgat 
 offroadutförande

• Svart eller silver takreling 
04  Tröskelbreddare i svart med list 

i silver färgat offroadutförande

Pris: 8.900:– 
(ej Hybrid)

03 04

Designpaket Chrome & Style 
• Bagagerumströskel klädd i stål 
• Kromlister kring rutorna 
• Kromlister längs dörrarnas nederkanter 
• Luftintag i mitten fram kromat 
• Nedlackerade tröskelbreddare samt 

stötfångare fram och bak 
03 Trekantiga, kromade avgasutblås

Pris: 8.300:– 
(ej V8 TDI och Hybrid)

R-Line
• Kromade ovala avgasutblås
• Lättmetallfälg Mallory 20"
• R-Line logotyper på framskärmarna
• Sportiga stötfångare fram och bak i R-stil
• Takkantsspoiler lackerad i bilens färg

05  Tröskelbreddare, nedlackerade i Rstil 

Pris: 29.900:– 
(erbjuds ej till kulörerna Black, Silver Leaf, 
Highland Green samt Dark Flint Grey)

05
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Paket
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på 
din Touareg? På volkswagen.se finner 
du fler tillval till kombinationspris. 

Minnespaket Premium
• Backspeglar med markbelysning 
• Avbländbar backspegel på förar-

sidan med minne 
• Elektriskt inställbar ratt med minne

01 Framstolar med minne

Pris: 6.600:– 

Minnespaket
• Avbländbar backspegel på förar-

 sida med minne 
• Minne på förarstol

Pris: 1.300:– 

Sportpaket
• 12-vägs elmanövrerade framstolar med minne och 

 elektropneumatiskt ställbara sidostöd 
• Aluminiumpedaler 
• Automatisk avbländning av förarsidans ytterbackspegel 
• Baksäte fjärrfällbart och delbart 40/60 

03  Dekorpanel i borstad aluminium på dörrar, mittkonsol 
och instrumentpanel 

• Eluppvärmd sportratt med paddlar 
• Lättmetallfälg Everest 19" 
• Markbelysning i bägge ytterbackspeglarna 
• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt 
• Nackstöd, justerbara i längsled för ökad komfort
• Rostfria instegslister 
• Sportchassi (Luftfjädring Sport för V8 TDI & Hybrid) 
• Sportstolar i läder Nappa/Alcantara. 
• Svart takhimmel 
• Tvådelat främre mittarmstöd 
• Växelväljare med inlägg av aluminium

Pris: 29.900:–  (16.200: i kombination med RLine)
(V6 BMT och V6 TDI BMT)

Pris: 9.900:–  (0: i kombination med RLine)
(V8 TDI och Hybrid)

Sportpaket Light
• Aluminiumpedaler 
• Dekorpanel i borstad aluminium 

på dörrar, mittkonsol och instrument
panel 

• Eluppvärmd ratt 
• Mörktonade rutor från B-stolpen 

och bakåt 
• Rostfria instegslister 
• Svart takhimmel 

02  Växelväljare med inlägg av  
aluminium

Pris: 8.500:– 
(V6 BMT och V6 TDI BMT)

Pris: 5.300:– 
(V8 TDI och Hybrid)01 02

03
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Läderpaket Vienna med komfortstolar
• 12-vägs elmanövrerade framstolar och elektro-pneumatiskt 

ställbara sidostöd 
• Baksäte fjärrfällbart och delbart 40/60
• Komfortstolar i läderklädsel Nappa
• Nackstöd, justerbara i längsled och höjdled för ökad komfort 
• Tvådelat mittarmstöd fram

Pris: 34.500:– 
(V6 BMT och V6 TDI BMT) (ej V8 TDI och Hybrid)

Pris: 2.200:– 
(vid val av Sportpaket)

Läderpaket Nappa med komfortstolar 
• 12-vägs elmanövrerade framstolar och elektro-

pneumatiskt ställbara sidostöd 
• Baksäte fjärrfällbart och delbart 40/60

04  Komfortstolar i läderklädsel Nappa 
• Nackstöd, justerbara i längsled och  höjdled för ökad 

komfort 
• Tvådelat mittarmstöd fram

Pris: 41.000:–
(V6 BMT och V6 TDI BMT)

Pris: 8.800:– 
(vid val av Sportpaket) 

Pris: 6.500:– 
(V8 TDI och Hybrid)

Läderpaket Nappa, komfortstolar 
i tvåfärgat läder från Volkswagen 
Exclusive 

•  12-vägs elmanövrerade framstolar och 
 elektropneumatiskt ställbara sidostöd

• Baksäte fjärrfällbart och delbart 40/60
• Instegslister med Exclusive-emblem

05  Komfortstolarna i exklusivt tvåfärgat utförande: 
Pepper Beige eller Dark Burgundy

•  Nackstöd, justerbara i längsled och höjdled för 
ökad komfort

• Svart takhimmel
• Tvådelat mittarmstöd fram

Pris: 49.400:– 
(V6 BMT och V6 TDI BMT)

Pris: 17.200:– 
(V8 TDI och Hybrid)

Läderpaket Cricket 
• Sittytor, växelväljare och tvådelat 

mittarmstöd fram i läderklädsel 
Cricket

Pris: 16.900:– 
(V6 BMT och V6 TDI BMT) 
(ej V8 TDI och Hybrid)

04 05

Lastpaket 
• Bagagerumsmatta, vändbar 
• Elmanövrerad baklucka 
• Lastförskjutningsnät 
• Lastsäkringsnät 

06  Utfällbar dragkrok med elektrisk 
frikoppling

Pris: 10.500:– (ord. pris 17.500:)
(V6 BMT och V6 TDI BMT)

Pris: 6.500:– (ord. pris 10.600:)
(V8 TDI och Hybrid) 06
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 Tillval
På volkswagen.se kan du bygga din 
egen bil. Du hittar även mer information 
om priser och tillvalsutrustning. 

Observera att alla tillval inte går att 
kombinera med varandra och att en 
del endast finns valbara för vissa 
 utrustningsnivåer eller enbart i 
 kombination med andra. Kontakta din 
lokala Volkswagen-återförsäljare för 
mer  information.

Girona 19"

04

Salamanca 19"

05

Everest 19"

03

* Ej Hybrid
 

• Färddator Premium (standard 
Terrain Tech, V8 TDI och Hybrid)

• Garageportsöppnare 433 Mhz
• Keyless Access (standard V8 TDI och 

Hybrid)
•  Luftfjädring med automatisk nivå-

reglering och höjdinställning samt 
elektronisk stötdämparreglering 
(standard V8 TDI och Hybrid)

• Luftfjädring Sport
03  Lättmetallfälg Everest 19"
04  Lättmetallfälg Girona 19" (VW 

Exclusive)
05  Lättmetallfälg Salamanca 19" 
06  Lättmetallfälg Metropolitan 20" * 
07  Lättmetallfälg Pikes Peak 20" * 
08  Lättmetallfälg Tarragona 20" * 
09  Lättmetallfälg Mallory 21"  

• Multimediauttag MEDIA-IN inklu-
sive USBkabel i mittarmstödet fram 
(finns även med iPodkabel)  

• Mörktonade rutor från B-stolpen och 
bakåt

 10  Radio/navigation RNS 850. 8 tums 
pekskärm med integrerad 60 GB 

hårddisk samt 3D-modul i kartläget. 
CoverArt visar albumomslagen från 
dina mp3-filer. Systemet har även 
DAB, Digital Audio Broadcasting 

  11  Panoramasoltak
• Parkeringsvärmare, fjärrstyrd 

(standard V8 TDI)*
• Ratt i läder/träutförande Svart 

Pianolack (VW Exclusive)
• Ratt i läder/träutförande Valnöt
• Ratt i läder/träutförande Vavona
• Ratt med växlingspaddlar
• Rökarutförande

  12  Solskyddsgardiner, integrerade 
i  dörrsidorna bak

• Sportchassi
• Takreling i silver (standard V8 TDI 

och Hybrid) 
• Takreling, svart
• TV-mottagare
• Utan emblem bak
• Utan motorbeteckning bak
• Ytterbackspeglar med minnes-

funktion 

SÄKERHET/TRYGGHET
  13  Area View med Parkeringssensorer 

och Rear Assist
  14  Area View och backkamera med 

Rear Assist
• Brandsläckare
• Däcktrycksövervakning
•  Eluppvärmd vindruta
• Lane Assist, assisterar föraren så 

att optimalt spår bibehålls i förhåll
ande till vägmarkeringarna

• Lastnät, bagagerumsmatta och 
 bagagenät

• Parkeringssensorer fram och bak
• Reservhjul, platssparande för 18" 

fälg
• Side Assist, känner av fordon som 

befinner sig i bilens döda vinkel
• Side Assist och Lane Assist
• Sidokrockkuddar bak

• 230-voltsuttag
•  4-zons klimatanläggning, 

Climatronic
• Akustikrutor samt mörktonade 

rutor från Bstolpen och bakåt
• Bixenonstrålkastare med dyna

miskt kurvljus och LEDvarselljus 
(standard V8 TDI och Hybrid)

• Bränsletank med 100 liters 
kapacitet (till Hybrid)

• Dekorpanel Borstad Aluminium
• Dekorpanel Silver Net
• Dekorpanel Valnöt
• Dekorpanel Vavona
• Dragkrok, elektriskt utfällbar

 01  Dynaudio Confidence, 12-kanals 
digital förstärkare med 10 högta-
lare och totaleffekt på 620 Watt

• Elmanövrerad bagagelucka 
(standard V8 TDI och Hybrid)

• Eluppvärmd ratt
• Eluppvärmt baksäte

02  Framsäten med aktiv klimati-
sering

Framsäten med aktiv klimatisering

02

Dynaudio 

01
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Metropolitan 20"

06

Pikes Peak 20"

07

Tarragona 20"

08

Mallory 21"

09

Solskydddsgardiner

12

Area View med parkerings
sensor och Rear Assist

13

Area View och backkamera med Rear Assist

Radio/navigation RNS850

10

14
11
Panoramasoltak
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Säkerhet, komfort och hållbar 
utveckling är viktiga nyckelord när 
vi tillverkar bilar. Men det räcker inte. 
Vi vill mer. Vi vill vara en förebild för 
rörlighet på vägarna med bilar som 
är spännande, attraktiva och miljö
anpassade.
I vår modellserie BlueMotion 
Technology hittar du extra bränsle
effektiva motorer kombinerat med 
tekniska lösningar som minskar 
bränsleförbrukningen och ger låga 
 koldioxidutsläpp. Samtidigt får du en 
bil som lever upp till allt du kan för
vänta dig och som är en del av ditt liv, 
varje dag.

Touareg med BlueMotion Technology 
visar att extraordinär framkomlighet 
med fyrhjulsdrift går att förena med 
låg bränsleförbrukning.
De effektiva sexcylindriga motorerna 
tillsammans med innovationer ur 
BlueMotion Technologies kapar för
brukningen rejält. Bland dem finns 
startstoppsystem som automatiskt 
stänger av motorn vid till exempel 
 rödljus och som startar motorn på nytt 
så snart du tar foten från bromsen. 
Andra åtgärder är däck med särskilt 
lättrullande egenskaper och broms
kraftsåtervinning. Tillsammans ger 
denna teknologi sänkt förbrukning och 
därmed lägre CO2utsläpp.

BlueMotion Technologies omfattar 
flera typer av teknologier, alla med 
samma fokus. Att bidra till en så låg 
miljöbelastning som möjligt.

Think Blue.

Vi gör miljöanpassade bilar för 
miljömedvetna  kunder med höga 
krav. Vi kallar det kort och gott 
för ”Think Blue.”.
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Stigningsförmåga: 31 .̊ 
Rent teoretiskt är extrema 
stigningar ingen stor utma
ning för Touareg. Och rent 
praktiskt innebär det att du 
kan köra dit du knappt inte 
kan ta dig till fots.

Vaddjup: Maximalt 58 cm. 
Att torrskodd korsa ett 
 vatten drag med en Touareg 
är en mäktig känsla. Motor 
och kupé är tätade för att 
stå emot vatteninträngning.

Sidolutning: 35˚ (stilla stående 
upp till 45˚). Teoretiskt inne-
bär det att Touareg har 
 perfekt dragförmåga även 
vid stark sidolutning. Och 
rent praktiskt att du kan 
vända i nästan alla backar.

Rampvinkel fram: 30 .̊ 
I teorin innebär det att 
Touareg klarar branta vink
lar utan problem. I praktiken 
innebär det att stötfångar
höjden minskar din respekt 
för kantstenar.

Innovationer
och Säkerhet

Rampvinkel bak: 27 .̊ 
Teoretiskt innebar det att 
Touareg inte sätter sig på 
bakpartiet vid större ojämn
heter och hinder. Och rent 
praktiskt att  varken gupp 
eller berghällar  stoppar en 
Touareg.

Touareg V6 TDI 
BlueMotion Technology 
Terrain Tech har ytter
ligare egenskaper som 
underlättar manövrering 
i  terrängen. Läs mer på 
sidan 5
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Koll på döda vinkeln med Side Assist
Side Assist höjer säkerheten genom att varna när 
en bil dyker upp i döda vinkeln. Sensorer i bakre 
stötfångaren upptäcker bilar som närmar sig 
 bakifrån. Då tänds dioder i din yttre backspegel 
för att tala om att det finns en bil i döda vinkeln. 
Om du inte ser de tända  dioderna och blinkar 
vänster för omkörning, varnar systemet genom 
att dioderna börjar blinka.

Adaptiv farthållare med distans radar
Ställ in önskad hastighet och avstånd till framför
varande bil. Då håller den adaptiva farthållaren 
med radar, ACC, hastigheten och rätt avstånd 
till övrig trafik. Du kan välja mellan de olika fart
hållarlägena Comfort, Normal och Sport. 

Den del av farthållaren som med radar bevakar 
området närmast bilen kallas Front Assist. Den 
är aktiv i hastigheter i intervallet 30–200 km/h. 
Om en  kritisk situation närmar sig varnar syste-
met föraren och gör bromssystemen beredda. 
Den adaptiva farthållaren kan också förbereda 
acceleration vid omkörning och aktiveras då när 
du kommer i kapp ett fordon och använder kör
riktningsvisaren för att indikera att en omkörning 
påbörjas.

Håll kursen med Lane Assist
Lane Assist ser till att du håller kursen. 
En kamera i vindrutans ovankant övervakar 
vägmarkeringarna framför bilen i farter över 
65 km/h. Genom vibrationer i ratten varnas 
föraren om bilen är på väg att lämna sin fil.

Om du använder blinkers för att byta fil 
 avaktiveras systemet till dess du bytt fil, och 
aktiveras igen när du slutar blinka. Liksom 
för andra förarassistenssystem är det alltid 
du som  förare som har ansvar för fullgod 
 uppmärksamhet.

Säkerhet
Touareg är byggd för säkerhet. Om något skulle 
inträffa har den självbärande karossen betryg
gande sidobalkar av höghållfast stål, lasersvets
fogar och helförzinkning. Karossen har högre 
vridstyvhet än vad som är normalt i klassen. 
I Volkswagens säkerhetsfilosofi ingår även att 
skydda andra trafikanter, bland annat med sär
skilda deformationszoner fram och eftergivliga 
material i fronten för ökat fotgängarskydd.

Det omfattande säkerhetskonceptet sätter även 
avtryck i kupén. Totalt sju krockkuddar skyddar 
de åkande: tvåstegs krockkuddar fram, sidokrock
kuddar fram och sidokrockskyddsgardiner längs 
sidorna. I Touareg är dessutom knäkrockkudde 
på förarplatsen standard.
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Touareg
V6 

BlueMotion Technology V6 TSI Hybrid
V6 TDI 

BlueMotion Technology

V6 TDI 
BlueMotion Technology 

Terrain Tech V8 TDI
Motor 6 cylindrar, 24 ventiler

Direktinsprutning 
Katalysator

6 cylindrar, 24 ventiler
Direktinsprutning

Katalysator

6 cylindrar, 24 ventiler
Direktinsprutning med Common 

Rail teknologi
Variabel turbingeometri

Turbo, Laddluftkylare
Katalysator, Partikelfilter

6 cylindrar, 24 ventiler
Direktinsprutning med Common 

Rail teknologi
Variabel turbingeometri

Turbo, Laddluftkylare
Katalysator, Partikelfilter

8 cylindrar, 32 ventiler
Direktinsprutning med Common 

Rail teknologi
Variabel turbingeometri

Turbo, Laddluftkylare
Katalysator, Partikelfilter

Volym cm3 3,0/3597 3,0/ 2995 3,0/ 2967 3,0/2967 4,2/4134
Effekt kW (hk) vid r/min 206 (280)/ 6200 245 (333)/ 5500 – 6500 180 (245)/ 3800 – 4400 180 (245)/ 3800–4400 250 (340)/ 4000
Max vridmoment (Nm) vid r/min 360/3200 440/3000 – 5250 550/1750 – 2750 550/2000–2250 800/1750 – 2750
Växellåda 8 tiptronic 8 tiptronic 8 tiptronic 8 tiptronic 8 tiptronic
Acceleration 0–100 km/h (sek) 7,8 6,5 7,6 8,0 5,8
Toppfart (km/h) 228 240 220 218 242

   

Drivsystem
Drivning Permanent 4-hjulsdrift, 4MOTION
Hjulupphängning fram/bak Individuell Luftfjädring Individuell Individuell Luftfjädring
Spårvidd fram/bak (mm) 1656/ 1676 1650/ 1670 1656/ 1676 1656/ 1676 1656/ 1676
Axelavstånd (mm) 2893 2893 2893 2893 2893
Styrsystem Kuggstångsstyrning med hastighetsberoende servo, säkerhetsrattstång av teleskoptyp
Vändcirkel (m) 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
Bromsar Ventilerade skivbromsar runt om med låsningsfria bromsar (ABS Plus) och elektronisk bromskraftsfördelning (EBF)

Fälgar/Däck     Lättm. 8 J x 18, 255/55 R18 Lättm. 8 J x 18, 255/55 R18 Lättm. 8 J x 18, 255/55 R18 Lättm. 8 J x 18, 255/55 R18 Lättm. 8 J x 18, 255/55 R18
   

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 220A / 105 Ah – / 75 Ah 220A / 105 Ah 220A / 105 Ah 190A / 105 Ah
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 97,4/ 181,4 97,4/ 181,4 97,4/ 181,4 97,4/ 181,4 97,4/ 181,4
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 580/ 1642 493/ 1555 580/ 1642 580/ 1642 580/ 1642
Tjänstevikt 1)  2103 2415 2153 2203 2297
Totalvikt 2800 2910 2840 2890 2920
Max släpvagnsvikt (kg) 3500 3500 3500 3500 3500
Max taklast (kg) 100 100 100 100 100

    

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning  9,9 8,2 7,2 7,3 9,1
Stadskörning   13,2 8,7 8,4 8,5 11,9
Landsvägskörning  8,0 7,9 6,5 6,6 7,4
Tankvolym, liter ca 85 85 100 100 100
Aktionsradie (mil), bl körning   86 104 138 137 110

    

Miljödeklaration
Bränsle Blyfri 98/95 Blyfri 98/95 Diesel Diesel Diesel
Dieselpartikelfilter (DPF) – – Ja Ja Ja
Miljöklass 2 ) EU5 EU5 EU5 EU5 EU5
Miljöbil 3) – – – – –
CO2 utsläpp (g/km)   236 193 189 193 239

    

Off-roadvärden
Vaddjup, mm 500 580 500 500 580
Frigångsvinkel fram/bak vid totaltvikt, grader 24,6/ 19,9 24,7/ 19,9 24,6/ 19,9 24,6/ 19,9 24,6/ 19,9
Markfrigång (totalvikt), mm 201 202 201 230 201
Rampvinkel, grader 16,6 16,7 16,6 16,6 16,6
Backtagningsförmåga, grader 31 31 31 45 31

    

Pris (kr) * 489 000 799 000 489 000 505 000 699 000
Förmånsvärde (kr) 5 )   3 350 4 313 3 350 3 483 5 250
Fordonsskatt (kr) 2 680 1 820 4 687 4 891 7 237

   

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och 
Miljödeklaration gäller bil i grundversion. Högre utrust-
ningsnivå och eventuell unik svensk utrustning ger högre 
vikt och därmed högre bränsleförbrukning och  
CO2-utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgas-
certifieringsvärden och CO2 finns i bilregistret. För att se 
hur fordonsskatten beräknas, gå in på www.transport-
styrelsen.se (klicka på ”Väg”, ”Fordon”, ”Fordonsskatt”,  
”Hur bestäms skattens storlek” i nämnd ordning).

Återvinning
Minst 85 % används till återvinning och återanvändning. 
I enlighet med förordningen om producentansvar för 
bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att 
kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. 
För mer information om auktoriserade mottagnings-
stationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifie-
rade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanlägg-
ningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

1 )  Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänste-
vikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. 
Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna 
totalvikten och tjänstevikten.

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.

2)  Den europeiska avgasnormen EU 5 innebär en 
 skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
2005 och 2005 PM.

3)  Det finns en mängd olika definitioner på miljöbil 
 •  Miljöbil enligt statlig upphandling, ”Förordning 

om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar 
(2004:1364)”. Se www.transportstyrelsen.se 

 •  Miljöbil med sänkt förmånsvärde enligt skatte-
lagstiftningen. Se www.skatteverket.se

 •  Miljöbil enligt vissa kommuners miljöbilsdefintion.  
Se hemsidor på respektive kommun.

4)  För Track & Field är maximal släpvagnsvikt 2 500 kg. 

5)     Preliminärt förmånsvärde vid 50 % marginalskatt 
(exkl. bränsle) baserat på SKV-nybilspris alternativt 
bilens på gatan-pris (vid trycktillfället), reducerat för-
månsvärde för etanol (E85), fordonsgas och hybrid.

*    Angivna priser tillämpas i Stockholm, september 
2012. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin 
egen prissättning.
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GaranTier. Nybilsgaranti – 2 år. 
Vagnskadegaranti – 3 år. Lackgaranti – 3 år. 
Garanti mot genomrostning – 12 år – ej krav 
på efterbehandling. Garantivillkoren finns 
beskrivna i garantibeviset.

MobilitetsGaranti: Gäller vid akut okörbar 
bil som inte vållats av föraren och omfattar 
hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på 
hotell. Förnyas vid varje intervallservice 
utförd av auktoriserad Volkswagenverkstad.

ServiceinTervaller. Bilen har flexibelt 
serviceintervall enligt bilens intervallindi
kering (individuell), dock max 24 månader.

volkSwaGen ServiceavTal.  
Alla bilar behöver service och 

med ett serviceavtal undviker 
du överraskningar. Du betalar 
en fast månadskostnad och 

vet vad din service kommer 
att kosta. Serviceavtal kan kom

bineras med alla våra finansieringsformer.

volkSwaGen FinanSierinG. Nyckeln 
till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren 
erbjuder en rad bra finansierings alternativ 
till privatpersoner eller företag. Anpassade 
efter dina egna, eller företagets förutsätt
ningar, fyllda med valmöjligheter. Din 
Volkswagensäljare ger gärna tips och 
 aktuella villkor för finansiering baserad  
på dina förutsättningar. Här hittar du 
 kortfattad information om några av våra 
populära finansieringsformer.

volkSwaGen Billån. Vårt vanligaste 
lån med flera individuella valmöjligheter 
avseende tid, kontantinsats (lägst 20 % för 
privatperson) och om kontraktet ska vara 
med eller utan restskuld.

volkSwaGen priSlån. Betala 1 % per 
månad oavsett vilken Volkswagenmodell 
som du är intresserad av.

volkSwaGen FinanSFörSäkrinG. 
Rabatterad försäkring i kombination med 
vår finansiering, med ersättnings nivå och 
innehåll utöver det vanliga. Eventuell skada 
repareras med Volkswagen Originaldelar 
hos auktoriserad Volkswagenverkstad.

volkSwaGen leaSinG. Vi erbjuder indivi
duellt anpassad finansiering för stora och 
små företag. Du kan med fördel kombinera 
vår finansiering med serviceavtal och för
säkring. Allt på samma faktura specificerat 
för sig. Momsavlyft på leasingavgiften och 
serviceavtalet ger ekonomiska fördelar. 

volkSwaGen perSonalBil. Fler och  
fler företag upptäcker denna löneväxlings
modell, som ger den anställda en löne
för mån. Erbjudandet personalbil är kost
nadsneutralt för företaget och attraktivt  
för personalen. 

volkSwaGen BUSineSSFleX. Vi har gjort 
det så enkelt det bara går att vara företags
kund hos Volkswagen. Ditt företag kanske 
har ett par bilar, eller en något större vagn
park. BusinessFlex samlar finansiering, 
service och reparationer, försäkring, driv
medel, däck, tvätt och parkeringsavgifter 
i ett paket. Ditt företag får ett lätthanterat 
bilinnehav och mer tid att ägna åt företa
gets affärer. Din Volkswagenåterförsäljare 
blir din kontakt för allt som har med bilen 
eller bilarna att göra.

volkSwaGenkorTeT viSa. Du som äger 
en Volkswagen kan få ett kort fulltankat 
med unika förmåner, helt kostnadsfritt. 
Med kortet kan du till exempel dela upp 
dina kostnader för service, reparationer  
och tillbehör på 6 månader utan ränta  
eller avgifter. Dessutom fungerar

Volkswagenkortet VISA som betalnings
medel på 24 miljoner inköpsställen runt om 
i världen och ger dig rabatt på driv medel 
hos Preem.
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n.Bli BäTTre Bakom raTTen Volkswagen 
EcoSafety gör dig till en säkrare och mer 
miljömedveten förare. Under en hel eller 
halvdag tränar vi dig i välutrustade nya 
Volkswagenbilar under erfaren ledning 
av våra instruktörer. Mer information om 
kursplatser och datum hittar du på: 
www.carevents.se

Mer information om kursplatser och 
datum finner du på www.carevents.se

åTervinninG. Minst 85 % används till 
åter vinning och återanvändning. I enlighet 
med förordningen om producentansvar  
för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens 
bilägare att kostnadsfritt lämna in sina 
ut tjänta bilar för återvinning. För mer 
infor  mation om hur Volkswagen arbetar  
för att underlätta och förenkla återvin
ningen gå in på www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen
säljare, eller på www.volkswagen.se 

Mycket mer än bilen 
Volkswagen kan erbjuda dig mycket mer än bilen du kör. För varje 
modell har vi en mängd erbjudanden och tjänster som gör det lättare 
och mer kostnadseffektivt för dig eller ditt företag att köra Volkswagen.

Du kör bilen, så kan vi hjälpa dig med  resten.


