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Volkswagen i Sverige 
Touareg. Ingen utmaning är för stor.

De allra första Volkswagenbilarna 

i Sverige rullade av färjan i 

Helsingborg den 14 juli 1948. Idag 

är de ett självklart inslag på de 

 svenska vägarna och det finns 

modeller för alla smaker och behov.

Från små, energieffektiva varianter 

till kraftfulla familjebilar och sport

bilar för fartentusiasterna. Listan  

är imponerande: Passat, Golf, 

Beetle, Polo, Scirocco, Touareg och 

Tiguan med flera. Oavsett vad du 

behöver så erbjuder Volkswagen 

alltid ett av de allra bästa alterna

tiven. Du får gediget byggda bilar 

anpassade för svenska förhållan

den. Volkswagen satsar också stora 

resurser på att göra bilarna mer 

miljövänliga, bränslesnålare och 

säkrare. Självklart utan att förlora 

den körglädje som är förknippat 

med Volkswagen.

Volkswagen 4MOTION
Redan år 1900 utvecklar 

Volkswagens grundare Ferdinand 

Porsche en fyrhjulsdriven elbil  

med en motor vid varje hjul.  

Genom åren som gått sedan  

dess har Volkswagen satsat stora  

resurser på att ytter ligare förfina  

 tekniken. Idag erbjuds fyr hjuls

driften 4MOTION med den  

svenska Haldexkopplingen  

som anpassar sig till  hastighet, 

acceleration och kurvtagning. 

Till vissa  modeller, bland annat 

Touareg erbjuds 4MOTION 

med den  mekaniska Torsen

differentialen. Båda  versionerna 

är perfekt anpassade för svenska 

förhållanden.   

Touareg
Touareg introducerades år 2002 

och är med 720 000 exemplar en 

av  världens mest sålda SUV i 

premium klassen. Med ny design, 

utökad standardutrustning och 

ledande innovationer är Touareg 

redo att anta alla utmaningar. 

Alla versioner är utrustade med 

 fyrhjulsdriften 4MOTION som 

ger ett optimalt väggrepp och 

ökad säkerhet oavsett hur vägen 

mot toppen ser ut. Och med 

högre motoreffekt ihop med lägre 

bränsle förbrukning, är det här en 

kraftkälla du kan lita på. 
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 Något för alla
Alltid ett bra val 

Vi människor gillar olika saker när 

det kommer till bilar. En del vill 

ha mycket kraft, andra tycker att 

ut seendet är det viktigaste och en 

del fokuserar mest på säker heten 

och miljön. Därför erbjuder vi ett 

brett utbud av unika tillval och 

motorer som gör att du kan skapa 

en personlig Touareg med allt du 

gillar. Motorn är en  effektiv och 

kraftfull V6 TDI diesel motor på 204 

respektive 262 hk utrustad med 

en åttaväxlad Tiptronic automat

växellåda. Bränsleförbrukningen 

har sänkts, bland annat genom 

ett innovativt bromsåtervinnings

system som återvinner rörelse

energin vid inbromsningar. 

Startstoppsystem och fri rullnings

funktion hjälper till ytterligare.

Touareg är bland annat standard

utrustad med ett  speciellt  system för 

offroad körning, nya bixenonstrål

kastare och en automatisk multi

kollisions broms. Utöver dessa finns 

många olika assistans och komfort

system som gör Touareg till en av de 

 säkraste bilarna någonsin.

Alla Touaregversioner har fyrhjuls

driften 4MOTION och är konstru

erade för släpvagnsvikter på upp till 

3,5 ton. Bilen är redo. Är du?

3.0 V6 TDI 262
Förbättrad och förändrad. Den sexcylind

riga turbodieseln på 3 liter med 262 hk 

har uppgraderats så att den uppfyller den 

europeiska utsläppsnormen Euro 6 och 

bränsleförbrukningen har sänkts till låga 

6,6 l/100 km. Den är standardutrustad 

med bland annat bixenonstrålkastare, 

18tums lättmetallfälgar, farthållare, multi

funktionsratt, infotainmentsystemet RCD 

550 med pekskärm, klimatanläggningen 

Climatronic,  servostyrning och ESC (anti

sladdsystem) med släpvagnstabilisering. 

Dessutom ingår en automatiserad multi

kollisionsbroms som gör att du undviker 

följd kollisioner.

3.0 V6 TDI 204
Nu breddas motorutbudet med ett 

tredje dieselalternativ: V6 TDI 3,0 med 

204 hk. Motorn uppfyller den europeiska 

utsläppsnormen Euro 6 och bilen är som 

standard utrustad med startstoppsystem, 

frirullningsfunktion och ett system som 

återvinner rörelseenergi vid inbromsning. 

Det har sänkt bränsleförbrukning till  

6,6 l/100 km. Sonora 17 tums lättmetall

fälgar ingår också liksom infotain ment

systemet RCD 550 med CDväxlare, 

Climatronic tvåzons  klimatanläggning, 

multifunktionsratt och farthållare. 

Säkerhetssystemen ESC (antisladdsystem), 

Multikollisionsbroms och trötthetsvarnare 

borgar för en trygg färd.
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3.0 V6 TDI 262 Terrain Tech
Denna Touareg är rustad för  avancerad 

offroadkörning. Exempelvis en differen

tialspärr på bakaxeln och under  kör

ning skydd för drivlinan. Via ett enkelt 

vrid reglage kan du anpassa bilens kör

egenskaper och med färddator Premium 

får du viktig fordons information på den 

högupplösta färgdisplayen. Terrain Tech 

höjer fjädringen 10 mm fram och 15 mm 

bak. I övrigt har denna modell lika generös 

standardutrustning som 3.0 V6 TDI 262. 
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UTRUSTAD MED BLAND ANNAT:

• 4MOTION fyrhjulsdrift   

• Bluetooth handsfree Premium   

• Dimstrålkastare   

• Elektromekanisk servostyrning  
Servotronic   

• Lättmetallfälg Karakum 18 tum   

• Multifunktionsläderratt   

• Radio RCD 550 med CD-växlare (6 CD) 

• Stöldlarm Plus   

• Textilmattor fram och bak   

• Trötthetsvarnare   

• Två-zons klimatanläggning, Climatronic 

01

04

 Komfort och kraft
3.0 V6 TDI 204  •  3.0 V6 TDI 262
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Dessutom frikopplas motorn så snart 

föraren tar foten från  gas  pe dalen.  

Interiören präglas av robusta 

SUVkomponenter och sofisti

kerade detaljer av premiumklass 

som exempelvis vridreglage i 

 aluminium. Touareg kan redan 

från introduktionen beställas med 

de exklusiva tillvalspaketen RLine 

Interiör, RLine Exteriör och RLine 

Sport. I Touareg är det du som 

bestämmer vägen.

Ingen kan låta bli att titta när en 

Touareg åker förbi. Fronten har 

fått en ny design som ger en ännu 

 bredare och kraftfullare look. 

Jämfört med den föregående 

 modellen är bixenonstrålkastare 

numera standard och kylargrillen 

pryds av fyra horisontella krom

lameller istället för två. 

Bränsleförbrukning vid blandad 

körning har sänkts till 6,6 l/100 km 

bland annat genom en förbättrad 

aerodynamik, nya lättrullande 

däck och  bromsenergiåtervinning. 



 

01  Baksätet är skjutbart hela 160 mm i och 
 lutningen på ryggstödet går att ställa.  
Med nedfällda baksätesryggstöd blir 
 lastutrymmet 1 642 liter stort.  |  S

02 Multifunktionsläderratt  |  S
03 LED-bakljus  |  T
04 Bi-xenonstrålkastare  |  S
05 Bluetooth handsfree Premium  |  S
06 Tygklädsel Network  |  S
07   Lättmetallfälg Sonora 17 tum  |  S V6 TDI 204 

Lättmetallfälg Karakum 18 tum  |  S V6 TDI 262

02 03

05 06 07

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra
utrustade. För dig som önskar en full ständig 
inblick i  vilken utrustning som erbjuds finns 
Produktportalen som du hittar i din mobil, 
läsplattta eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Touareg på  
volkswagen.se/byggdinbil. Här kan du  
välja olika lack färger, fälgar samt tillval och 
direkt se hur din nya bil ser ut och vad den 
kostar. 
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Äventyr 
3.0 TDI V6 262 Terrain Tech

 
TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 

TERRAIN TECH

Utöver 3.0 V6 TDI 262 utrustad  
med bland annat:

• Differentialspärr på bakaxeln

• Färddator Premium

• Förhöjd fjädring, 10 mm fram och  
15 mm bak

• Underkörningskydd för drivlinan  

01

04

Touareg Terrain Tech är mer än 

redo för utmaningar. Modellen 

innehåller en reduktionsväxel lik

som  mellan och bakdifferential 

som möjliggör en stigningsvinkel 

på hela 45°. Via ett enkelt vrid

reglage i mittkonsolen kan du 

anpassa bilens köregen skaper efter 

de yttre förutsättningarna. Färd

dator Premium ger dig utökade 

 funktioner för att planera din 

körning. Som i övriga Touareg

versioner finns ett  speciellt   

system för  off roadkörning som 

enkelt aktiveras via ett vrid reglage. 

Med Terrain Tech sker en steglös 

kraftfördelning mellan fram och 

bakaxeln. Mittdifferentialen kan 

spärras för fast drivkraftsfördel

ning i förhållandet 50:50. Ett kraftigt 

underkörningsskydd skyddar driv

linan mot stenar och skrapskador 

och fjädringen är höjd med 10 mm 

fram och 15 mm baktill. Det ger 

dig mer frigång och möjlighet att 

utmana vildmarken lite extra.
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01 Rampvinkel upp till 30 grader  |  S
02	 	Offroad-läge	i	Navigationsystemet	 

RNS850 med kompass, höjdindikering och 
visning av styrvinkelutslaget  |  T

03 Stigförmåga upp till 45 grader  |  S
04  Vridreglage för 5 olika körlägen; onroad, 

offroad,	low	osv		|		S
05  Överkörningsvinkel upp till 27 grader  |  S
06  Vaddjup upp till 580 mm  |  S
07  Lättmetallfälg Karakum 18 tum  |  S

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra
utrustade. För dig som önskar en full ständig 
inblick i  vilken utrustning som erbjuds finns 
Produktportalen som du hittar i din mobil, 
läsplattta eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Touareg på  
volkswagen.se/byggdinbil. Här kan du  
välja olika lack färger, fälgar samt tillval och 
direkt se hur din nya bil ser ut och vad den 
kostar. 

07

02 03

05 06
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Design och komfort

Till din tjänst  
En efterlängtad nyhet i Touareg 

är de manuellt inställbara svank

stödet i framsätena som nu är 

standard i samtliga versioner. 

Även passagerarna i baksätet kan 

luta sig tillbaka och reglera sitt 

ryggstöd. Det skjutbara panora

masoltaket är större än i någon 

annan SUV och utbudet av kläd

selkulörer och dekorpaneler har 

breddats. Till exempel erbjuds nu 

den nya färgen St. Tropez (en ljus 

sandton) på inrednings detaljerna 

i kombination med den  eleganta 

nappaklädseln. Stilfullt och 

 klassiskt.

Det finns många smarta tillval 

som du kan välja för att göra 

din Touareg ännu mer bekväm. 

Exempelvis eluppvärmt baksäte, 

ambientebelysning och mörk

tonade rutor. Dessutom elektriska 

komfortstolar med 14 inställ

ningsvägar och inbyggt minne. 

Du kan även utöka den befintliga 

Climaticanläggningen från två till 

fyra separata klimat zoner. Om du 

 lastar mycket in och ur bakluckan 

så finns automatisk öppning/

stängning som tillval. Allt noga 

ut valt för att vara riktigt bekvämt.
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Bilden visar  
airbagsystemet  

i Touareg
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Vi tar säkerhet på allvar och har 

gjort Touareg till en av våra säkraste 

bilar. Förarassistanssystemet Area 

View bevakar närområdet runt 

Touareg via fyra kameror. Systemet 

innehåller kameror som visar 

området direkt framför och bakom 

bilen samt från ett fågelperspektiv. 

Systemet Lane Assist säkerställer 

att bilen inte oavsiktligen avviker 

från sitt körfält och Side Assist 

varnar vid filbyte för eventuella 

fordon som befinner sig i döda 

vinkeln. Den adaptiva farthål

laren ACC har vidareutvecklats 

och fått Front Assist med City 

Emergency Brake. Bilen accelere

rar och bromsar automatiskt och 

mjukt vid ryckig kötrafik i lägre 

hastigheter. Det kan även kännas 

tryggt att veta att systemet i farter 

upp till 30 km/h bromsar bilen 

till stillastående om det upp

täcker ett objekt i bilens färdrikt

ning. Passagerarskyddssystemet 

PreCrash ser till att bältena sträcks 

och rutor och panoramasoltak 

stängs om det blir nödvändigt. 

Alla versioner är standard utrust

ade med en automatisk multi

kollisionsbroms som bidrar till att 

förhindra följd kollisioner efter en 

eventuell krock. En annan innova

tiv detalj är bixenonstrålkastarna 

med tillvalet Dynamic Light Assist 

som automatiskt reglerar helljus

käglorna på respektive sida så att 

med trafikanterna inte bländas.  

Säkerhet

 I full kontroll

 
MER SÄKERHET OCH TRYGGHET

• Adaptiv farthållare (ACC) inklusive  
Front Assist 

• Area View med Rear Assist

• Backkamera Rear Assist

• City Emergency Brake

• Dynamic Light Assist  
(dynamisk helljusreglering)

• Multikollisionsbroms

• Parkeringssensorer fram och bak

• Side Assist (dödavinkelvarnare) och  
Lane Assist (filhållningssystem)

• Sidokrockkuddar samt bältespåminnare bak  

• Sign Assist (vägmärkesvisning)

Area View med Rear Assist

Multikollisionsbroms

Adaptiv farthållare (ACC)  
inklusive Front Assist och Area 
View med Rear Assist

Side Assist

Dynamic Light Assist

Lane Assist
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Som standard ingår Volkswagens 

senaste radiosystem RCD 550 med 

bland annat Bluetooth handsfree 

Premium som ger dig Internetsurf 

för upp till sju mobiler via din 

mobil eller fast monterat SIMkort. 

Du väljer musik via en 6,5tums 

TFTpekskärm. CDväxlaren tar  

sex skivor och åtta högtalare 

 sprider ljudet i kupén. Systemet 

är kompatibelt för både mp3  

 och mp4. Som tillval finns 

navigationssystem RNS 850. På 

den åtta tum stora pekskärmen 

kan du  kontrollera musik,  kartor 

och få aktuell information om 

bilen. Du kan enkelt se detalje

rade  kartbilder från hela europa i 

2D eller 3D. Navigationsdatan är 

lagrad på ett internt minne och 

upp dateras hela tiden. Det finns 

även en SDkortplats för upp

spelning av ljuddata. Systemet 

har en integrerad hårddisk på 

30 GB och vissa funktioner kan 

du styra med röstkommandon. 

Infotainmentsystemet stöder även 

Bluetooth Audio Streaming som 

till exempel gör att du kan spela 

upp låtar från Spotify via mobilen. 

Dessutom kan du via MEDIAIN 

spela alla dina personliga ljudfiler 

från flera olika källor i det inbygga 

Infotainmentsystemet. Upplev 

underhållning på dina villkor.

 Infotainment

 Nytta och nöje

 

Navigation RNS 850 

Radio RCD 550

Soundsystem DYNAUDIO Excite

Bluetooth handsfree Premium med 
WLAN

Med Bluetooth handsfree Premium kan 
upp till sju mobiler surfa med WLAN Hot 
Spot, via din mobil eller SIM-kort monterat 
i handskfacket.

MER INFOTAINMENT

• Bluetooth handsfree Premium  
med WLAN

• Dynaudio Confidence, 12-kanals digital 
förstärkare med 10 högtalare och totalef-
fekt på 620 Watt

• Media-IN för iPod/iPhone

• RCD 550

• RNS 850
 - 6,5 tums färgdisplay med pekskärm 
- Åtta högtalare, 4 x 20 watt 
- Digital radiomottagning DAB+ 
- SD-kortplats 
- AUX-IN och MEDIA-IN
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Lackfärger

Valfrihet
Visa din personlighet. Touareg 

erbjuds i tolv unika lacker varav fem 

är helt nya: Silver Metallic, Sand Gold 

Metallic, Moonlight Blue Metallic, 

Black Oak Brown Metallic och Reef 

Blue Metallic. 

Observera att de tryckta färgerna 

i den här katalogen skiljer sig från 

hur de ser ut lackerade på plåt. 

Välkommen in till din närmsta åter

försäljare och upplev kulörerna  

i verkligheten.

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

PURE WHITE | S
SOLID LACK 

BLACK | S
SOLID LACK 

SAND GOLD | T
METALLICLACK 

DARK FLINT GREY | T
METALLICLACK 

DEEP BLACK | T
PÄRLEFFEKTLACK

TUNGSTEN SILVER | T
METALLICLACK
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BLACK OAK BROWN | T
METALLICLACK 

LIGHT SILVER | T
METALLICLACK 

CANYON GREY | T
METALLICLACK 

MOONLIGHT BLUE | T
PÄRLEFFEKTLACK 

ORYX WHITE | T
PÄRLEMORLACK

REEF BLUE | T
METALLICLACK 
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 Klädsel  

 Komfortabelt 
Ge din bil ett personligt utseende 

med känsla och attityd. Klädslarna  

i Touareg är noggrant sydda och till

verkade av högsta kvalitet. Det gör att 

de klarar många bekväma mil tillsam

mans med dig och dina  passagerare. 

S Standard
T Mot tilläggskostnad

TYGKLÄDSEL  
NETWORK | S
 

LÄDERKLÄDSEL  
NAPPA | T 
TITAN BLACK

LÄDERKLÄDSEL  
CRICKET | T 
CORN SILK BEIGE

LÄDERKLÄDSEL  
CRICKET | T 
TITAN BLACK

LÄDERKLÄDSEL  
ALCANTARA/NAPPA | R-LINE 
TITAN BLACK

LÄDERKLÄDSEL  
NAPPA | T 
CORN SILK BEIGE
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LÄDERKLÄDSEL  
NAPPA | T 
ST TROPEZ

LÄDERKLÄDSEL  
ALCANTARA/NAPPA | R-LINE 
FLINT GREY/TITAN BLACK

LÄDERKLÄDSEL  
NAPPA | T 
NATURE BROWN

LÄDERKLÄDSEL  
NAPPA | T R-LINE 
DARK BURGUNDY/TITAN BLACK
 

LÄDERKLÄDSEL  
NAPPA | T R-LINE 
PEPPER BEIGE/ TITAN BLACK

LÄDERKLÄDSEL  
NAPPA | T 
BONANZA BROWN
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Dekor och fälgar 

 Uttrycksfull  
design
Touareg kännetecknas av diskreta och 

eleganta dekorpaneler. Vissa  färger in

går som standard beroende på modell, 

andra finns som tillval. Silver Lane 

finns endast för RLine Sportpaket.

De designade lättmetallfälgarna är 

inte bara vackra att se på utan även 

formgivna för att skapa en  perfekt 

balans mellan kontroll och kraft.

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Dekorpanel Silver Metallic | S
 

Dekorpanel Silver Lane | T * Dekorpanel Sapelli Mahagoni  | T

Dekorpanel Silver Net  | T * Dekorpanel Piano Black  | T * Dekorpanel Engineered Ebony  | T

* Ingår endast i R-Line Sportpaket
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SONORA 17" | S V6 204

METROPOLITAN 20" | T 

MALLORY 21" | T

SALVADOR 19" | T TARRAGONA 20" | T 

EVEREST 19" | T GIRONA 19" | T

TALLADEGA 20" | T

TALLADEGA ANTHRACITE 20" | T MASAFI 20" | T 

KARAKUM 18" | S V6 262
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 Tilläggspaket 

Prisvärda  
lösningar
Våra tillvalspaket innehåller 

 färdigpaketerad utrustning för din 

bil, både invändigt och utvändigt. 

Här hittar du funktioner, material 

och detaljer som gör din Touareg 

ännu mer personlig.

Tänk på att det är mer förmån

ligt att välja paketlösningarna än 

att plocka ihop din utrustning 

 styckvis.

R-LINE INTERIÖR | T 1)	2)

• Metallklädda pedaler

•  Eluppvärmd multifunktionsratt i R-design med paddlar för 
växling 

• Dekorlister och mittkonsol i SilverLane 

• Instegslister R-Line

• Växelspak i R-design

R-LINE EXTERIÖR | T 1)

• Kromade rektangulära avgasutblås

•  Stötfångare fram och bak i R-Line design med lameller  
i svart högglans med kromadetaljer Tröskelbreddare 
 lackerade i bilens färg

• Lättmetallfälg 19 tum Salvador antracit 

• Takspoiler i R-Line design 

• R-Line emblem i fronten

R-LINE SPORTPAKET | T 1)

• Lättmetallfälg Everest 19 tum 

• R-Line interiörpaket

•  Sportstolar fram med klädsel i Alcantara/Nappa med 
R-Line emblem, Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt

• Svart innertak

• Sportchassi

•  Elmanövrerad förarstol med minne och infällbara 
 ytterbackspeglar

T Mot tilläggskostnad

1) Ej 3.0 V6 204
2) Ingår endast i R-Line Sportpaket
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FÖRARASSISTANSPAKET | T
•  Adaptiv farthållare ACC inklusive Front Assist och City Emergency Brake 

•  Side Assist och Lane Assist, filbytes- respektive  filhållningsassistent 

• Färddator Premium 

• Parkeringssensorer fram och bak

• PreCrash

• Multifunktionsratt, eluppvärmd med växlingspaddlar

•  Ljus och Siktpaket (Makeupspegel belyst i dubbelsolskydden, 
ytterbackspeglar elektriskt infäll-, inställ- och uppvärmbara)

LASTPAKET | T
• Dragkrok, elektriskt utfällbar 

•  Lastförskjutningsnät, bagagerumsmatta 
och bagagenät

• Elmanövrerad bagagelucka

PREMIUMPAKET | T
• Bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus

• Parkeringssensorer fram och bak

• Takreling, silvereloxerad 

• Ljus och Siktpaket

•  Designpaket Chrome & Style 
(ej 3.0 V6 TDI 262 Terrain Tech) 
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 Bygg din bil 
Prova olika utföranden

I bilkonfiguratorn på  volkswagen.se 

kan du bygga ihop din egen personliga 

Touareg. Här kan du välja olika lack

färger, testa olika fälgar och tillval och 

se hur din nya bil ser ut. Du får direkt 

veta vad den kostar och kan enkelt 

räkna ut en månadskostnad. 

• 24  Touareg modellbroschyr maj 2015



Finansiering

Serviceavtal

Försäkring

  Volkswagen 
 Finansiering 
Nyckeln till mobilitet

Det finns mängder av sätt att 

finansiera sitt bilköp, från att 

belåna huset till att betala  kontant, 

eller kanske ännu  enklare – via 

någon av Volkswagens  flexibla och 

förmånliga finansieringsformer.

Enkel hantering för företaget
Vi erbjuder finansiering med 

rest skuld eller restvärde där bilen 

fungerar som  säkerhet. 

Finansieringen följer bilens värde 

minskning. Det ger dig lägre 

månads  betalning och du kan byta 

till ny bil oftare.

Rabatt på försäkringen
Väljer du vår finansiering kan du 

även teckna Volkswagen 

Försäkring till förmånliga villkor.

De flesta kunder, oavsett ålder 

och bostadsort, brukar uppfatta 

försäkringspremien som för

delaktig.

 
Serviceavtal med en  
fast månadskostnad
Om du även kombinerar med  

ett service avtal får du en fast 

månadskostnad  under hela 

avtalstiden och kontroll på 

 kostnaderna för service. 

För mer information:  
volkswagen.se/finansiering
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Teknisk data 

Fakta
Touareg erbjuds i flera kraft fulla 

motoralternativ, alla med fyrhjuls

driften 4MOTION. Välj mellan två 

nya dieselmotorer och en hybrid

motor med bensin och elmotor.  

Här bredvid ser du lite fakta om de 

olika modellerna.

För dig som önskar en full ständig 

inblick i utrustning, teknisk data 

med mera finns Produktportalen. 

Här finns detaljerad information om 

 exempelvis alla mått, markfrigång, 

vinterhjuls rekommendationer och 

mycket annat.

produktportalen.volkswagen.se

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 fordons skatten 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 Euro 6 innebär en 
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
Euro 5, 2005 och 2005 PM.

Touareg 3.0 V6 TDI 204 3.0 V6 TDI 262
3.0 V6 TDI 262

Terrain Tech
Motorer 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

6 cylindrar, 24 ventiler
Direktinsprutning med Common 

Rail teknologi
Variabel turbingeometri

Turbo, Laddluftkylare
Katalysator, Partikelfilter

  

Drivlina
Växellåda 8 vxl Tiptronic automatväxellåda

  

Motor
Max vridmoment vid r/min 450 / 1250 – 3 200 550 / 1750 – 2500 550 / 1750 – 2500
Effekt vid 150 kW (204 hk) 193 kW (262 hk) 193 kW (262 hk)
Toppfart 206 km/h 225 km/h 220 km/h
Acceleration 0–100 km/h 8,7 sek 7,3 sek 7,6 sek

  

Styrsystem
Vändcirkel 11,9 m 11,9 m 11,9 m

Elektromekanisk styrservo med Servotronic
  

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) 2 185 kg 2 185 kg 2 251 kg
Totalvikt 2 880 kg 2 880 kg 2 900 kg
Max Taklast 100 kg 100 kg 100 kg
Maximalt tillåten släpvagnsvikt 3 500 kg 3 500 kg 3 500 kg
Max släpvagnsvikt på B-körkort 750 kg 750 kg 750 kg
Längd 4 801 mm 4 801 mm 4 801 mm
Bredd inklusive ytterspeglar 2 208 mm 2 208 mm 2 208 mm
Bredd exklusive ytterspeglar 1 940 mm 1 940 mm 1 940 mm
Höjd 1 709 mm 1 709 mm 1 709 mm

  

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte 974 / 1 814 mm 974 / 1 814 mm 974 / 1 814 mm
Volym 697 – 1 642 liter 697 – 1 642 liter 697 – 1 642 liter

  

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6 Euro 6
CO2-utsläpp 173 g/km 174 g/km 180 g/km 
Bränsletyp Diesel Diesel Diesel 
Stadskörning 7,6 l/100km 7,7 l/100km 7,9 l/100km 
Landsvägskörning 6,0 l/100km 6,0 l/100km 6,3 l/100km 
Blandad körning 6,6 l/100km 6,6 l/100km 6,9 l/100km 

  

Övriga tekniska data
Fordonsskatt 4 335 kr 4 075 kr 4 381 kr
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facebook.com/volkswagensverige

Instagram: @volkswagensverige

Twitter: @vwsverige

youtube.com/volkswagensverige
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