NEO TOUAREG.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

Tiptronic, 8 σχέσεων

Λιανική Τιμή

3,0lt V6 TDI SCR BMT

Εκπομπές CO2, g/km

TERRAIN TECH

Μέση Κατανάλωση,
lt/100 km

NEO TOUAREG.

Ιπποδύναμη , PS

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ.

262

7,2

189

83.000 €

SCR = Selective Catalytic Reduction. Χρησιμοποιείται AdBlue®
ΒΜΤ = BlueMotion Technology

Ο τιμοκατάλογος με τις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους καταλόγους και ισχύει από 13.11.2015.
Οι ενδεικτικές τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TOUAREG.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 Προβολείς Bi-Xenon με αυτόματη ρύθμιση ύψους και εύρους δέσμης φώτων. Περιλαμβάνονται φώτα ημέρας
 Προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό στροφής
 Ζάντες αλουμινίου “Arica” 8J x 18, με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης 255/55 R18
 Εμπρός μάσκα και κεντρική εισαγωγή αέρα προφυλακτήρα με επιχρωμιωμένες γρίλιες
 Διακοσμητικά χρωμίου στα πλαίσια των πλευρικών παραθύρων, στους προφυλακτήρες και στο κάτω μέρος των θυρών
 Προφυλακτήρες και μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος

 Σκαλοπάτι χρωμίου στον πίσω προφυλακτήρα και κατώφλι χώρου αποσκευών από ανοξείδωτο χάλυβα
 Μαύρος διαχύτης με σπορ επιχρωμιωμένες εξατμίσεις αριστερά & δεξιά
 LED φιμέ πίσω φωτιστικά σώματα και φώτα πινακίδας
 Θερμομονωτικά κρύσταλλα παραθύρων σε πράσινο χρώμα
 Διαμήκης ράγες οροφής σε ματ φινίρισμα αλουμινίου
 Πίσω αεροτομή οροφής

 Γαλβανισμένο αμάξωμα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TOUAREG.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 Δερμάτινο σαλόνι με ταπετσαρίες “Cricket”

 Εμπρός καθίσματα με χειροκίνητη ρύθμιση 6 κατευθύνσεων και οσφυϊκή υποστήριξη
 Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και σύστημα πλύσης παρμπρίζ
 Πίσω καθίσματα συρόμενα κατά μήκος (16cm), ασύμμετρα αναδιπλούμενα (40:20:40), με δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης σε 3 θέσεις
 Θερμαινόμενο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, με δερμάτινη λαβή επιλογέα ταχυτήτων
 Πρίζες 12V στο εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο, στο χώρο των πίσω επιβατών και στο χώρο αποσκευών
 Διπλά σκιάδια οδηγού και συνοδηγού, φωτιζόμενα με καθρέπτη

 Διπλό κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με χώρο αποθήκευσης (αναδιπλούμενο & συρόμενο)
 Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με 2 ποτηροθήκες (αναδιπλούμενο)
 Διακοσμητικά στοιχεία στο ταμπλό και τις πόρτες σε Ασημί μεταλλικό, και στην κεντρική κονσόλα σε Μαύρο στιλπνό
 Κλειστός χώρος αποθήκευσης στο επάνω μέρος του ταμπλό
 Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά, φωτισμό και δυνατότητα ψύξης
 Κάλυμμα χώρου αποσκευών με άνετο άνοιγμα
 Φωτισμός στο χώρο αποσκευών, με άγκιστρα και 4 σημεία πρόσδεσης φορτίου
 Φωτισμός χειρολαβών και ανακλαστήρες σε όλες τις πόρτες
 Φώτα ανάγνωσης για τους εμπρός και πίσω επιβάτες
 Πατάκια εμπρός – πίσω

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TOUAREG.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗΣ
 Σύστημα μόνιμης τετρακίνησης “4MOTION Terrain Tech” με 40:60 κατανομή ροπής εμπρός και πίσω υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης

 Δυνατότητα κλειδώματος κεντρικού διαφορικού
 Δυνατότητα υποπολλαπλασιασμού σχέσεων κεντρικού διαφορικού
 Δυνατότητα κλειδώματος διαφορικού στον πίσω άξονα
 Ενισχυμένη ανάρτηση “Terrain Tech” (αυξημένο ύψος κατά 10χιλ εμπρός, 15χιλ πίσω)
 Προστατευτική ποδιά κινητήρα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού
 Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων (Multi-Collision Brake)
 Σύστημα προστασίας από ανατροπή και προετοιμασίας πρόσκρουσης (Rollover sensor & Pre-crash)
 Μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, αερόσακοι οροφής εμπρός και πίσω, αερόσακος γονάτων για τον οδηγό
 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP) με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS Plus), Brake Assist, ηλεκτρονικό κλείδωμα
διαφορικών (EDL), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR) και σύστημα σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
 Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

 Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων alarm σε περίπτωση πέδησης πανικού ή πρόσκρουσης
 Ζώνες ασφαλείας εμπρός με προεντατήρες και με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος, και 3 ζώνες ασφαλείας πίσω με προεντατήρες
 Προετοιμασία ISOFIX για τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα & υποδοχές “Top Tether”
 Εμπρός προσκέφαλα βέλτιστης ασφάλειας “WOKS” και 3 πίσω προσκέφαλα
 Κουτί πρώτων βοηθειών και προειδοποιητικό τρίγωνο
 Εφεδρικός τροχός ανάγκης

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TOUAREG.
ΑΝΕΣΗ
 Ηλεκτρική υποβοήθηση για το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας στο χώρο αποσκευών. Περιλαμβάνεται και ηλεκτρικό κλείδωμα
 Τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα θυρών και ηλεκτρικό ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών από το εσωτερικό
 Αυτόματο σύστημα κλιματισμού “Climatronic” 2 ζωνών

 Ηχοσύστημα RCD 550 με έγχρωμη οθόνη αφής 8”, αναπαραγωγή αρχείων MP3/MP4, CD–Changer 6 θέσεων, 8 ηχεία και υποδοχή AUX/IN
 Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι με αντιθαμβωτική λειτουργία, του συνοδηγού με βύθιση κατά την
οπισθοπορεία
 Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός – πίσω & παιδικές ασφάλειες πίσω
 Υπολογιστής ταξιδίου με έγχρωμη οθόνη 7” πολλαπλών λειτουργιών
 Λειτουργία “Coasting” για το κιβώτιο ταχυτήτων
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ

 Adaptive Cruise Control με αυτόνομη λειτουργία “Stop & Go” σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, και σύστημα αποφυγής οπίσθιας πρόσκρουσης
από διερχόμενο όχημα.
 Front Assist με City Emergency Brake. Σύστημα επιτήρησης εμπρόσθιου χώρου, και αυτόματης πέδησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 Side Assist. Σύστημα επιτήρησης οπίσθιου χώρου και προειδοποίησης οδηγού για ύπαρξη οχήματος στο νεκρό σημείο
 Lane Assist. Σύστημα προειδοποίησης οδηγού σε περίπτωση ακούσιας αλλαγής λωρίδας
 Park Pilot. Σύστημα ελέγχου παρκαρίσματος με αισθητήρες εμπρός & πίσω, ηχητικές και οπτικές ενδείξεις
 Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων πορείας και υαλοκαθαριστήρων
 Εσωτερικός αντιθαμβωτικός καθρέπτης
 Proactive Stop - Start (αυτόματη απενεργοποίηση κινητήρα σε ταχύτητες < 7km/h. Επανεκκίνηση με την αποδέσμευση του πεντάλ φρένου)
 Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση
 Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill-start Assist)
 Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση τιμονιού "Servotronic" με μεταβαλλόμενη υποβοήθηση ανάλογα με την ταχύτητα
 Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-hold

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOUAREG.
ΕΚΔΟΣΗ
Κυβισμός (cm3)

3.0 V6 TDI SCR 262PS BMT TERRAIN TECH
2.967

Ιπποδύναμη (Ίπποι / σ.α.λ)

262 / 3.800 - 4.400

Ροπή (Νm / σ.α.λ)

580 / 1.750 - 2.500

Προδιαγραφές Ρύπων
Kιβώτιο Ταχυτήτων

EU 6
8-Τάχυτο Tiptronic

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη Ταχύτητα (km/h)

220

Επιτάχυνση 0 - 100 (sec)

7,6

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/100km) & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO2
Πόλης

7,9

Εκτός Πόλης

6,3

Μέση Κατανάλωση

6,9

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km)

180

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (με ράγες οροφής)

Μεταξόνιο
Εμπρός / Πίσω μετατρόχιο

4.801 / 1.940 / 1.709 (1.732)

2.893
1.656 / 1.676

ΒΑΡΗ (Kg)
Απόβαρο / Ωφέλιμο

Ελκτική ικανότητα με φρένα, κλίση 12% / χωρίς φρένα, κλίση 8%

2.251 / 724
3.500 / 3.500

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (lt)
Χώρος αποσκευών με τα πίσω συρόμενα καθίσματα στην πρώτη θέση
Χώρος αποσκευών με αναδιπλούμενη πλάτη των πίσω καθισμάτων
Ρεζερβουάρ καυσίμου

697
1.642
100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TOUAREG.
Σημείωση: Η απόσταση από το έδαφος στην έκδοση Terrain Tech είναι αυξημένη κατά 10χιλ εμπρός και 15χιλ πίσω, σε σχέση με τα παρακάτω.

