
svensk skylt 

Touareg fakta



• 12-voltsuttag tre i kupé och ett bagageutrymmet
• Avgasutblås, runda
• Baksäte, skjutbart, delbart och fällbart 40/20/40, med mitt-

armstöd
• Bränsletank, 85 liter (V6 BlueMotion Technology)
• Bränsletank, 100 liter (V6 TDI BlueMotion Technology)
• Climatronic, 2-zons klimatanläggning
• Dekorpanel Silver metallic för dörrar och instrumentpanel
• Dimstrålkastare fram med statisk kurvljusfunktion
• Dörrhandtag, inre, indirekt belysta
• Elektronisk startspärr
• Elektriska fönsterhissar fram och bak
• Elektrisk parkeringsbroms
• Eluppvärmda framstolar
• Eluppvärmda spolarmunstycken
• Farthållare
• Framsäten med höjdinställning, tygklädsel Network
• Fjärrstyrt centrallås med crashsensor för automatisk upplåsning
• Förzinkad, självbärande kaross
• Färddator
• Fyra lastöglor i bagageutrymmet
• Golvrumsbelysning samt läslampor, fram och bak
• Gröntonat värmeskyddsglas
• Halogenstrålkastare med högtrycksspolning
• Handskfack, låsbart och belyst med kylmöjlighet
• Instegsbelysning i framdörrarna
• Instrumenttavlor och dekorpanel med blanksvart inramning, 

mittkonsol i blanksvart utförande
• Insynsskydd för bagageutrymmet med komfortöppning
• Kylargrill, svart med kromade lameller
• Lackerade ytterbackspeglar
• Lättmetallfälgar ”Karakum” 18" med låsbara hjulbultar
• Mittarmstöd fram med förvaringsfack
• Mugghållare i mittkonsol fram, två stycken
• Multifunktionsratt, läderklädd, ställbar i höjd-och längsled
• Med- och motlutsassistent, samt Auto Hold
• Permanent fyrhjulsdrift 4MOTION med asymetrisk-dynamisk 

drivmomentsfördelning och självspärrande mittdifferential
• Plastklädda trösklar i svart
• Punkteringsreparationssats med 12-volts kompressor
• Radio RCD 550 med integrerad CD-växlare och åtta högtalare, 

Mp3- och Mp4-stöd
• Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel
• Servostyrning med Servotronic, hastighetsberoende
• Solskydd med belysta makeup-speglar fram
• Start-stopsystem med bromsenergi-återvinning
• Stolpbeklädnad, svart högblank
• Stötfångare, lackerade i bilens färg, underdel samt tröskel-

breddare i svart
• Svart bagagerumströskel
• Textilmattor fram och bak
• Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara samt eluppvärmda

Säkerhet
• Antisladdsystem (ESP) med släpvagns-ESP och Rollover-sensor
• Bältespåminnare fram
• Bältessträckare och höjdinställbara bältesinfästningar fram
• ISOFIX-fästen på ytterplatserna bak
• Knäkrockkudde för förare
• Krockkudde för förare och främre passagerare, urkopplingsbar 

med nyckel på främre passagerarplats
• Låsningsfria bromsar ABS Plus
• Nackskydd och 3-punktsbälte på samtliga sittplatser
• Sidokrockkudde för förare och passagerare
• Sidokrockskyddsgardin fram och bak
• Stöldskyddslarm med kupéövervakning, nivåsensor
• Säkerhetsoptimerade nackskydd fram

Touareg V8 TDI Utöver standardutrustning

• Avgasutblås, i trekantigt, kromat utförande
• Bagagerumströskel, kromad
• Baksäte, delat 40/20/40, fällbart 60/40 via knapp i bagage-

utrymmet 
• Bi-xenonstrålkastare med kurvljusfunktion och LED-varselljus
• Bromsenergiåtervinning
• Coming/Leaving home funktion hos strålkastarna
• Dekorpanel Valnöt för dörrar, mittkonsol och instrumentpanel
• Dubbla solskydd
• Elmanövrerad bagagelucka med fjärrmanövrerad öppning och 

stängning
• Framstolar med 12-vägs elinställning, elektriskt ställbara svank-

stöd, samt elektro-pneumatiskt ställbara sidostöd
• Färddator Premium
• Instrumenttavlor och dekorpanel med silverfärgad inramning
• Keyless Access, nyckellöst start- och tillträdessystem
• Kromlister på tröskelbreddare samt kring rutorna
• Luftfjädring
• Läderklädsel ”Vienna”
• Lättmetallfälgar ”Tacora” 18" med låsbara hjulbultar
• Mittarmstöd fram, tvådelat, skjutbart med förvaring
• Mittre luftintag fram med kromad infattning
• Nackskydd fram, ställbara i längsled
• Parkeringsvärmare, fjärrstyrd
• Pedalställ i alu-optik
• Rostfria instegslister
• Silverfärgad takreling
• Stötfångarnas underdel samt tröskelbreddare lackerade  

i bilens färg
• Växelväljare med dekorinlägg i aluminium
• Ytterbackspeglar med markbelysning, förarsidans spegel 

 automatiskt avbländbar

 

Touareg Hybrid Utöver V8 TDI

• Bränsletank, 85 liter
• Lättmetallfälgar ”Yukon” 18"
• Hybrid-emblem i grill, baktill, samt på tröskelbreddarna
• Hybrid-emblem i mittkonsol
• Start-stopsystem med bromsenergi-återvinning

Utrustning

Campanella 
White

Black  Deep Black 

Solid Standardlack

Metallic-lacker (pristillägg)

Pärleffektlack (pristillägg)

Cool 
Silver

Canyon 
Grey

Galapagos 
Anthracite

Highland 
Green

Tungsten 
Silver 

(endast Hybrid)

Night 
Blue

Silver 
Leaf

Dark Flint  
Grey

Graciosa 
Brown



Titan Black 

Normalstol i tygklädsel ”Network”.

Touareg BlueMotion Technology
V6 och V6 TDI

Titan Black Corn Silk Beige 

Normalstol med Cricketläder (pristillägg).

Komfortstolar med läder ”Vienna” (pristillägg).

Titan Black Nature Brown Furioso Brown Corn Silk Beige 

Lättmetallfälg 18" ”Karakum”.

Förarmiljö Touareg BlueMotion Technology. Interiören på bilden är extrautrustad.

Silver Metallic 
 

dekorPanel

Komfortstolar med läder Nappa (pristillägg).

Titan Black Nature Brown Furioso Brown Dark Burgundy/ Pepper Beige/ Corn Silk Beige 
   Titan Black Titan Black



Touareg V6 TSI Hybrid

Förarmiljö Touareg V6 TSI Hybrid. Interiören på bilden är extrautrustad.

Lättmetallfälg 18" ”Yukon”.

Valnöt

dekorPanel

tygklädSel (tillval)

Komfortstolar med läder Nappa (pristillägg).

Komfortstolar med läder ”Vienna”.

Titan Black Nature Brown Furioso Brown Dark Burgundy/ Pepper Beige/ Corn Silk Beige 
   Titan Black Titan Black

Titan Black Nature Brown Furioso Brown Corn Silk Beige 



Touareg V8 TDI

Förarmiljö Touareg V8. Interiören på bilden är extrautrustad.

Lättmetallfälg 18" ”Tacora”.

Valnöt

dekorPanel

tygklädSel (tillval)

Komfortstolar med läder Nappa (pristillägg).

Komfortstolar med läder ”Vienna”. 

Titan Black Nature Brown Furioso Brown Dark Burgundy/ Pepper Beige/ Corn Silk Beige
   Titan Black Titan Black

Titan Black Nature Brown Furioso Brown Corn Silk Beige 



Touareg V6 TSI Hybrid

Touareg Hybrid har en 333 hk stark TSI-motor samt en elmotor 
som utvecklar 34 kW/46 hk. När de båda motorerna arbetar 
 tillsammans uppnås en maximal effekt av 279 kW/379 hk.
0–100 kilometer går på smått revolutionerande 6,5 sekunder. 
Volkswagen har valt ett parallelhybridsystem för nya Touareg. 
Det innebär att bilen kan drivas av antingen bensinmotorn, 
 elmotorn eller båda tillsammans. 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 E-läge kan köras helt emissionsfritt. 
Laddningsnivån i batteriet liksom hybridaktiviteten 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.

Touareg Hybrid är utrustad med   
speciella emblem fram och bak. Bilen har 

även  kromade trekantiga utblås bak.



• 230-voltsuttag
• 4-zons klimatanläggning Climatronic
• Akustikrutor samt mörktonade rutor från B-stolpe och bakåt
• Bixenonstrålkastare
• Bränsletank med 100 liters kapacitet (Hybrid)
• Dekorpanel Borstad Aluminium
• Dekorpanel Silver Net
• Dekorpanel Valnöt
• Dekorpanel Vavona
• Designpaket Chrome & Style
• Designpaket Terrain & Style
• Dragkrok, elektriskt utfällbar
• Dynaudio ljudsystem Confidence
• Elmanövrerad bagagelucka
• Eluppvärmd ratt
• Eluppvärmd vindruta
• Eluppvärmt baksäte
• Framsäten med aktiv klimatisering
• Färddator Premium
• Garageportsöppnare 433 Mhz
• Keyless Access
• Lastnät, bagagerumsmatta och bagagenät
• Ljus och Siktpaket
• Ljus och Siktpaket för minnespaket
• Luftfjädring
• Luftfjädring för Terrain Tech-paket
• Luftfjädring Sport
• Läderpaket Alcantara/Nappa sportstol
• Läderpaket Cricket
• Läderpaket Nappa komfortstol
• Läderpaket Nappa komfortstol (VW Exclusive)
• Läderpaket Vienna komfortstol
• Lättmetallfälgar ”Everest” 19"
• Lättmetallfälgar ”Girona” 19" (VW Exclusive)
• Lättmetallfälgar ”Metropolitan” 20" 
• Lättmetallfälgar ”Pikes Peak” 20" 
• Lättmetallfälgar ”Tarragona” 20" 
• MEDIA IN för iPod
• MEDIA IN för USB
• Minnespaket för elmanövrerade stolar fram
• Minnespaket Premium för elmanövrerade stolar fram
• Mobiltelefonförberedelse Premium
• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Navigation RNS 850
• Panoramasoltak
• Parkeringsvärmare, fjärrstyrd
• Ratt i läder/träutförande Svart Pianolack (VW Exclusive)
• Ratt i läder/träutförande Valnöt
• Ratt i läder/träutförande Vavona
• Ratt med växlingspaddlar
• Reservhjul, platssparande för 18" fälg
• Rökarutförande
• Solskyddsgardiner, integrerade i dörrsidorna bak
• Sportchassi
• Takreling i silver
• Takreling, svart
• TV-mottagare
• Utan emblem bak
• Utan motorbeteckning bak
• Ytterbackspeglar med minnesfunktion 

Säkerhet
• Förarassistenspaket
• Terrain Tech-paket

Tillval
Observera att vissa tillval inte går att kombinera med varandra och att vissa lanseras senare.  
Ta kontakt med din lokala Volkswagen-återförsäljare, så får du veta mer om detta.

• Sidokrockkuddar bak
• Side Assist
• Lane Assist
• Side Assist och Lane Assist
• Däcktrycksövervakning
• Parkeringssensorer fram och bak
• Area View med Parkeringssensorer och Rear Assist
• Area View med Rear Assist
• Brandsläckare

Premiumpaket (ej Hybrid och V8 TDI)

• Bi-Xenon med kurvljusfunktion
• Kromlister kring rutorna 
• Kromlister längs dörrarnas nederkanter
• Nedlackerade tröskelbreddare samt stötfångare fram och bak
• Parkeringssensorer fram och bak
• Takreling i silver
• Trekantiga, kromade avgasutblås
• Utökat ljus och sikt (avbländbar vänster ytterspegel samt 

Coming/leaving home)

Premiumpaket Terrain (ej Hybrid och V8 TDI)

• Bi-Xenon med kurvljusfunktion
• Parkeringssensorer fram och bak
• Runda kromade avgasutblås 
• Stötfångare fram och bak med underkörningsskydd i offroad-

utförande 
• Svart eller silver takreling 
• Tröskelbreddare i offroad-utförande 
• Utökat ljus och sikt (avbländbar vänster ytterspegel samt 

Coming/leaving home)

Sportpaket
• 12-vägs stolar med minne
• Aluminiumfälg ”Everest” 19" 
• Aluminiumpaneler
• Aluminiumpedaler
• Eluppvärmd sportratt med paddlar
• Instegslister
• Läder Nappa/Alcantara i kulör Titan Black 
• Sportchassi (luftfjädring Sport för V6 TSI Hybrid och V8)
• Sportstolar
• Svart takhimmel
• Tonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Tvådelat främre mittarmstöd

Sportpaket Light
• Aluminiumpaneler
• Aluminiumpedaler
• Eluppvärmd sportratt med paddlar
• Instegslister
• Svart takhimmel
• Tonade rutor från B-stolpen och bakåt

Lastpaket
• Bagagerumsmatta, vändbar
• Dragkrok, elektriskt utfällbar
• Elmanövrerad baklucka (standard V6 TSI Hybrid och V8)
• Lastförskjutningsnät
• Lastsäkringsnät

Borstad Aluminium Silver Net Valnöt Vavona   
      

dekorPaneler (pristillägg)



Tillval
Observera att vissa tillval inte går att kombinera med varandra och att vissa lanseras senare.  
Ta kontakt med din lokala Volkswagen-återförsäljare, så får du veta mer om detta.

”Everest” 19" ”Girona” 19"

lättMetallfälgar

”Metropolitan” 20" ”Pikes Peak” 20" ”Tarragona” 20"





Touareg
V6 

BlueMotion Technology V6 TSI Hybrid   
V6 TDI

BlueMotion Technology 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

8 cylindrar  
32 ventiler 

Direktinsprutning med Common  
Rail teknologi 

Variabel turbingeometri 
Turbo, Laddluftkylare 

Katalysator 
Partikelfilter

Volym (l/cm3) 3,0/3597 3,0/2995 3,0/2967 4,2/4134

Effekt kW (hk) vid r/min 206 (280)/6200 245 (333)/5500–6500 176 (240)/4000–4400 250(340)/4000

Max vridmoment (Nm) vid r/min 360/3200 440/3000–5250 550/2000–2250 800/1750–2750

Drivsystem

Växellåda automat 8 tiptronic 8 tiptronic 8 tiptronic 8 tiptronic

Drivning Permanent 4-hjulsdrift, 4MOTION

Hjulupphängning fram/bak Individuell Luftfjädring Individuell Luftfjädring

Spårvidd fram/bak (mm) 1656/1676 1650/1670 1656/1676 1656/1676

Axelavstånd (mm) 2893 2893 2893 2893

Styrsystem Kuggstångsstyrning med hastighetsberoende servo, säkerhetsrattstång av teleskoptyp

Vändcirkel (m) 11,9 11,9 11,9 11,9

Bromsar Ventilerade skivbromsar runt om med låsningsfria bromsar (ABS Plus) och elektronisk bromskraftsfördelning (EBF)

Fälgar 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18

Däck 255/55 R 18 255/55 R 18 255/55 R 18 255/55 R18

Elsystem

Generator (A) / Batteri (Ah)  220A / 105Ah – / 75Ah 220A / 105Ah 190A / 105Ah

Bagageutrymme

Längd uppfällt/nedfällt baksäte (cm) 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

Tjänstevikt  1  ) (kg)

Med automatväxellåda 2103 2400 2174 2375

Totalvikt

Med automatväxellåda 2800 2910 2860 2920

Max last och släp (kg)

Max släpvagnsvikt, bromsad 3500 3500 3500 3500

Max taklast 100 100 100 100

Fordonsskatt (kr)*   4MOTION/Terrain Tech

   2680 1820 4993/5197 7237

Försäkringspremieklass   

– 3) – 3) – 3) – 3)

Acceleration 0–100 km/h (sek)

 7,8 6,5 7,8 5,8

Toppfart (km/h)

 228 240 218 242

Off-roadvärden

Vaddjup, mm 500 580 500 580

Frigångsvinkel fram/bak, grader 24,6/19,9 27,7/19,9 24,6/19,9 24,6/19,9

Markfrigång (totalvikt), mm 159 160 159 159

Rampvinkel, grader 16,6 16,7 16,6 16,6

Backtagningsförmåga, grader 31 31 31 31

Bränsledeklaration (l/100km) 4MOTION 4MOTION 4MOTION/Terrain Tech 4MOTION

Blandad körning   9,9 8,2 7,4/7,6 9,1

Stadskörning    13,2 8,7 8,8/8,9 11,9

Landsvägskörning   8,0 7,9 6,5/6,8 7,4

Tankvolym, liter ca 85 85 100/100 100

Aktionsradie 86 104 135/132 110

Miljödeklaration

Bränsle Blyfri 95 Blyfri 95 Diesel Diesel

Dieselpartikelfilter (DPF) – – Ja Ja

Miljöklass2 ) EU5 EU5 EU5 EU5

CO2 utsläpp (g/km)   236 193 195/199 239

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och Miljödeklaration 
gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå och eventuell unik svensk 
utrustning ger högre vikt och därmed högre bränsleförbrukning och  
CO2-utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgascertifieringsvärden 
och CO2 finns i bilregistret. För att se hur fordonsskatten beräknas, gå in 
på www.transportstyrelsen.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 åter-
vinning. För mer information om hur Volkswagen arbetar för att underlätta 
och förenkla återvinningen gå in på www.volkswagen.se.

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt 
ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är  certifierade  
enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen (markerat som fotnoter i tabellen)
1  )   Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. Lastförmågan 

är skillnaden mellan den angivna totalvikten och tjänstevikten.
  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. Fordonsskatten kan variera beroende på  tjänstevikten.
2  )   Den europeiska avgasnormen EU5 innebär en skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna 2005 och 2005 PM.  

För mer information se www.transportstyrelsen.se och www.naturvardsverket.se
3   )  Ännu ej fastställd.

* Fordonsskattens värde gäller från 2011-01-01 
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n.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 Volkswagen-
verkstad.

SErVIcEInTErVALLEr. Bilen har flexibelt serviceintervall enligt bilens 
intervallindikering (individuell), dock max 24 månader.

VOLkSwAGEn FInAnSIErInG. Nyckeln till mobilitet. Volkswagen-
återförsäljaren erbjuder en rad bra finansieringsalternativ till privat-
personer eller företag. Anpassade efter dina egna, eller företagets 
förutsättningar, fyllda med valmöjligheter.  
Din Volkswagensäljare ger gärna tips och aktuella villkor för 
 finansiering baserad på dina förutsättningar, eller läs mer om några 
av våra populära finansierings former.

VOLkSwAGEn BILLån. Vårt vanligaste lån med flera individuella 
valmöjligheter avsende 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. Vi erbjuder ersättningsnivå 
och innehåll utöver det vanliga. Kombinera vår finansiering med 
 försäkring.

VOLkSwAGEn LEASInG. Vi erbjuder indivduellt anpassad 
 finansiering för stora och små företag. Du kan med fördel  kombinera 
vår finansiering med serviceavtal och försäkring. Allt på samma 
 faktura specificerat för sig. 

VOLkSwAGEn PErSOnALBIL. Fler och fler företag upptäcker 
denna löneväxlingsmodell, som ger den anställda en löneförmån. 
Erbjudandet personalbil är kostnadsneutralt för företaget och 
 attraktivt för  personalen. 

VOLkSwAGEnkOrTET. Självklart är den långa kredittiden, med 
 möjlighet att dela upp kostnaden på 6 månader utan ränta, ett 
av görande skäl till att ha ett Volkswagenkort i plånboken. Dessutom 
finns det inga avgifter eller kostnader för att ha eller skaffa kortet. 
Men här får du fler argument: Du får regelbundet information om de 
exklusiva erbjudanden som kommer kortinnehavaren till godo. Det 
kan vara allt från fritidstillbehör till service och reservdelar. Genom 
våra samarbetspartners, får du också rabatt på t ex drivmedel, bilhyra, 
färjeförbindelser och övernattningar på hotell. Du kan även lägga 
ditt sparande på ditt Volkswagenkort och få en av marknadens bästa 
räntor på dina pengar. Behöver du fler argument, kan du känna till att 
vi kontinuerligt utvecklar tjänster som byggs in i kortet. Vi gör allt och 
lite till för att göra livet enklare för våra trogna kunder.

VOLkSwAGEn SErVIcEAVTAL. Alla bilar behöver service och med ett 
serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månads-
kostnad och vet vad din service kommer att kosta. Serviceavtal kan 
kombineras med alla våra finansieringsformer.

VOLkSwAGEn FörArkUrSEr. Vi tar inte bara ansvar för våra 
 produkter utan även hur dom används: Volkswagen Blue Driving 
& Safety ser till att göra dig till en säkrare och mer miljömedveten 
Volkswagen-ägare. Under en hel- eller halvdag tränar vi dig under 
säkra former för att skapa säkra attityder, förbättrat omdöme och 
ökad förståelse för våra tekniska lösningar. Du genomför kursen i  
våra välutrustade och nya bilar under erfaren ledning av våra 
Volkswagen-instruktörer.

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

åTErVInnInG. Minst 85% används till återvinning och återanvänd-
ning. 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 hur 
Volkswagen arbetar för att underlätta och förenkla återvinningen gå 
in på www.volkswagen.se

Välkommen till din Volkswagen-säljare för en kalkyl, baserad på dina 
förutsättningar. Eller gör dina beräkningar på www.volkswagen.se 


