
Touareg

3.0 V6 TDI SCR 4MOTION 231PS AT8

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κυβισμός (cm3) 2967

Ιπποδύναμη (Ίπποι / σ.α.λ) 231

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km) 173

Μέση Κατανάλωση (lt / 100 km) 6,6

Βασικός Εξοπλισμός
Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση δέσμης φώτων. Περιλαμβάνονται φώτα ημέρας LED

Ζάντες αλουμινίου “Concordia”  8J x 18

Εφεδρικός τροχός εξοικονόμησης βάρους και χώρου

Εμπρός μάσκα και εισαγωγές αέρα προφυλακτήρα με επιχρωμιωμένες γρίλιες

Προφυλακτήρες και μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος

Μαύρος διαχύτης με σπορ επιχρωμιωμένες εξατμίσεις αριστερά & δεξιά

LED πίσω φωτιστικά σώματα

Θερμομονωτικά κρύσταλλα παραθύρων σε πράσινο χρώμα

Διαμήκεις ράγες οροφής σε ασημί ανοδιωμένο

Πίσω αεροτομή οροφής

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός και πίσω με χώρο αποθήκευσης

Διακοσμητικά ένθετα ταμπλό και πάνελ θυρών από βουρτσισμένο αλουμίνιο 45°

Λευκός ατμοσφαιρικός φωτισμός εσωτερικού

Εσωτερικό κατώφλι θυρών από ανοξείδωτο χάλυβα

Κατώφλι φόρτωσης με προστατευτικό από ανοξείδωτο χάλυβα

Εσωτερικές επενδύσεις σε δέρμα “Vienna”

Off-road πακέτο. Περιλαμβάνει: Πρόσθετα προγράμματα οδήγησης Off road, Προστασία κάτω 

μέρους κινητήρα και δεξαμενής καυσίμου, Δεξαμενή AdBlue με 24 lt (μόνο για κινητήρες 

πετρελαίου), Δεξαμενή καυσίμου με 90 lt

Διακοσμητικά χρωμίου στα πλαίσια των πλευρικών παραθύρων, στους προφυλακτήρες και στο 

κάτω μέρος των θυρών

Εμπρός καθίσματα ergoComfort. Περιλαμβάνουν λειτουργία θέρμανσης και πνευματική ρύθμιση 

οσφυικής υποστήριξης



Απομακρυσμένo ξεκλείδωμα πλάτης πίσω καθισμάτων

Αυτόματα θερμαινόμενο σύστημα πλύσης παρμπρίζ

Πατάκια εμπρός – πίσω 

Διπλά σκιάδια οδηγού και συνοδηγού, φωτιζόμενα με καθρέπτη

Κάλυμμα χώρου αποσκευών με ηλεκτρικό άνοιγμα

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Εμπρός προσκέφαλα βέλτιστης προστασίας αυχένα “WOKS” και 3 πίσω προσκέφαλα 

Προειδοποιητικό τρίγωνο και κουτί πρώτων βοηθειών

Emergency Assist

Park Pilot

Park Assist

Fatigue Detection 

Emergency Call Service 

Road Sign Recognition

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-hold

Σύστημα κλειδώματος / ξεκλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί (KESSY)

Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων alarm σε περίπτωση πέδησης πανικού ή πρόσκρουσης 

Air Care Climatronic 2-ζωνών (Αυτόματος κλιματισμός με ξεχωριστή ρύθμιση οδηγού-

συνοδηγού). Περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο

Πακέτο Συστημάτων Υποβοήθησης οδηγού "Plus". Περιλαμβάνει:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Predictive Adaptive Cruise Control, Front Assist με City Emergency Braking, Lane Assist, Side 

Assist & Rear Cross Traffic Alert, Intersection Assist ή Front Cross Traffic Alert, Pre-Crash 360°, 

Traffic Jam Assist

Πίσω καθίσματα συρόμενα κατά μήκος, ασύμμετρα αναδιπλούμενα, με δυνατότητα ρύθμισης 

της πλάτης σε 3 θέσεις 

Προετοιμασία ISOFIX για τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα & 

υποδοχές “Top Tether” 

Ζώνες ασφαλείας εμπρός με προεντατήρες και με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος, και 3 ζώνες 

ασφαλείας πίσω με προεντατήρες

Μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, αερόσακοι οροφής εμπρός και πίσω, 

αερόσακος γονάτων για τον οδηγό

Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, του οδηγού 

με αντιθαμβωτική λειτουργία, του συνοδηγού με βύθιση κατά την οπισθοπορεία

Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ & εξατομίκευσης ρυθμίσεων αυτοκινήτου

Easy Open & Close - Σύστημα εύκολου ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών 

(ενεργοποίηση μέσω ανίχνευσης της κίνησης ποδιού ή με τηλεχειρισμό). Περιλαμβάνει επιπλέον 

ηλεκτρικό κλείσιμο πόρτας με χρονοκαθυστέρηση 



App-Connect - Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphones από το ηχοσύστημα. Συμβατό 

με smartphones για MirrorLink®, Google Android Auto® και Apple CarPlay®.

Guide & Inform δωρεάν για 3 έτη

Innovision Cockpit. Περιλαμβάνει:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Active Info Display, Σύστημα πλοήγησης "Discover Premium" με κυρτή έγχρωμη οθόνη αφής 15", 

Διαισθητικός έλεγχος ψηφιακών ενδείξεων μέσω χειρονομιών ή φωνητικών εντολών (gesture ή 

voice control), VW Media Control: Έλεγχος του Συστήματος Infotainment μέσω tablet ή 

smartphone, Τηλεφωνική διεπαφή "Business" με επαγωγική λειτουργία φόρτισης, Διεπαφή USB 

κατάλληλη και για iPod / iPhone, 2 υποδοχές φόρτισης USB

Security & Service. Το πακέτο Security & Service Basic προσφέρεται δωρεάν για 10 έτη, και το 

πακέτο Security & Service Plus δωρεάν για 3 έτη. 


