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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen 
mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe 
WLTP testmethode. Vraag de dealer 
naar de CO2 emissiewaarden van het 
door jou gewenste voertuig.



Licht en ruimte voor  
het hele gezin.
Praktisch, ruim en veelzijdig: de Touran is een comfortabele familiewagen 

pur sang. Het optionele panorama-schuif-/kanteldak zorgt bijvoorbeeld 

voor meer licht. Het compacte formaat maakt het een ideale stadsauto, 

maar wel een stadsauto waarin je voor én achter over riante beenruimte 

beschikt. Meer comfort dus, ook tijdens lange afstanden.

03De Touran - ExterieurBrandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,5 - 6,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 119 - 138.
Foto’s op de volgende pagina’s tonen optionele apparatuur tegen meerprijs.



Schitterend, maar
niet verblindend.
Ook de andere weggebruikers zullen blij zijn met jouw Touran: de 

optionele LED koplampen en LED achterlichten (beide standaard op 

Highline) zien er schitterend uit. Naast het mooie design zorgen ze ook 

voor optimale herkenbaarheid en maximale zichtbaarheid in het verkeer.

02 – 03   Goed zichtbaar voor de bestuurders achter je:  
optioneel kun je de Touran bestellen met LED  achter -
lichten (standaard op Highline). Die dragen het 
Volkswagen-signatuur en zien er dus goed uit,  
maar ze bieden vooral extra veiligheid. Het achter-
opkomend verkeer kan je goed zien en de verlichting 
versterkt als je afremt.   H    MU

01   Je zult zien dat je meer ziet. De LED koplampen 
zijn extra helder en verlichten de weg daardoor nog 
beter dan halogeen-koplampen. Nog een voordeel: de 
LED koplampen zien er oogverblindend uit, maar ze 
verblinden niet. Het optionele Dynamic Light Assist 
zorgt dat het bereik automatisch zo wordt afgesteld 
dat tegenliggers nooit verblind worden.   MU
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Een openluchttheater 
met echte sterren.
Alle inzittenden (en dat kunnen er wel zeven zijn) genieten van een fantastisch uitzicht  

in de Touran met het optionele panorama-schuif-/kanteldak. Creëer de juiste stemming  

met de sfeerverlichting. Betreed een wereld van ruimte en licht.

01   Wolken tellen en naar de sterren grijpen:  
het panoramadak biedt een hemels uitzicht vanaf 
alle zitplaatsen. En het is niet alleen groot (maar  
liefst 1,4 m2) en voorzien van sfeerverlichting,  
het kan ook nog open. Je kunt de glazen elementen 
elektrisch verstellen en een elektrisch scherm biedt 
bescherming tegen zonlicht.   MU

02   Door de sfeerverlichting mag de Touran rekenen 
op bewonderende blikken. Ook in het donker.  
Bij het instappen worden deurgrepen, de deuropening, 
sierlijsten en de voetenruimte verlicht. Een warme 
begroeting! Je kunt de sfeerverlichting helemaal naar 
jouw eigen wensen aanpassen.   H    MU

01 02
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Een veelzijdig
gezinsleven.
Flexibele ruimte.
Handig en snel voor meer ruimte zorgen in jouw auto? 

Dankzij het flexibele ruimteconcept van de Touran maak 

je er (optioneel) een 7-zitter, een 5-zitter of een ruime 

transportwagen van. De tweede en derde zitrij laten zich 

namelijk in een handomdraai omklappen. Bij de 5-zitter 

beschik je over een verbazingwekkende hoeveelheid 

bagageruimte: maar liefst 834 liter.

01

02

01 – 02   Het interieur van de Touran heeft twee 
gezichten. Met vijf of zeven zitplaatsen is het een 
comfortabele en ruime gezinswagen. De afzonderlijke 
stoelen zijn in de lengte te verplaatsen en de rug-
leuningen kun je neerklappen. De rugleuningen zijn 
op drie manieren te verstellen en de hoofdsteunen 
kunnen in hun geheel ingetrokken worden. Voor de 
tweede zitrij is er een uitklapbare tafel, die verstelbaar 
is en te gebruiken als werkblad. Een rubberen coating 
voorkomt het wegglijden van de spullen op tafel, 
zoals jouw tablet of laptop. In mum van tijd heb je 
alle stoelen neergeklapt en daarmee creëer je een 
reusachtige laadvloer. Zo tover je een gezinsauto om 
tot verhuiswagen.   C    H    MU

(Geen afbeelding)   ISOFIX-bevestigingen vind je 
standaard op alle stoelen op de tweede en derde 
zitrij. Kinderzitjes zet je dus veilig vast. Nog meer 
veiligheid door de functie gordelherkenning: zit een 
gordel niet goed vast of schiet hij los tijdens het 
rijden? Er verschijnt een symbool op het beeldscherm 
en er klinkt een waarschuwingssignaal.   C    H

(Geen afbeelding)   Opperst comfort, ook voor 
jouw kinderen. Twee in de deuren geïntegreerde 
rolgordijnen beschermen tegen de felle zon.  
De details maken de auto, zeker als er kleine  
kinderen aan boord zijn.   MU

(Geen afbeelding)   In de Touran zit iedereen eerste 
rang, als het om de temperatuur gaat tenminste. 
Stoelverwarming is niet alleen voor de bestuurder en 
de bijrijder beschikbaar, maar ook voor de buitenste 
stoelen op de tweede zitrij.   MU

Comfortline C    Highline H    Meeruitvoeringen MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,5 - 6,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 119 - 138.

09De Touran - Interieur



Grote klep,
veel plaats.
Zelfs als het gaat om het opbergen van bagage, is de Touran verrassend

flexibel. De grootste bagageruimte in zijn klasse biedt plaats aan in

totaal 47 opbergvakken en –tassen. Dat betekent dat je alles wat je voor

een gezinsuitje nodig hebt gemakkelijk kwijt kunt. De enige vraag is of je

alle opbergmogelijkheden weet te vinden.

01

02

03

04

05 06

01   Ongekende flexibiliteit in de vijfzitter van 
de Touran. Met één hand plaats je de in hoogte 
verstelbare laadvloer op verschillende posities. Voor 
het vervoer van een groot aantal kleinere spullen kan 
de bagageruimte ook aanzienlijk worden uitgebreid 
met een tweede niveau. Het resultaat: een vrijwel 
vlakke laadvloer die gelijk ligt aan de dorpel.

C    H    MU

02   Een auto met dubbele bodem: de versie met 
zeven zitplaatsen beschikt over extra bergruimte. 
In de ruimte onder de laadruimte vind je nog meer 
extra opbergmogelijkheden. Voor een ontspannen 
gezinsleven.   MU

03   In de vijf- en zevenzitter kun je profiteren van 
een nog flexibeler gebruik van de bagageruimte. 
Dit elastische net is op verschillende manieren in te 
stellen en gemakkelijk te vergrendelen. Het wordt 
op zijn plaats gehouden door een railsysteem aan 
het zijpaneel. Je bergt het bagagepakket en het 
laadruimtescherm handig op onder de laadruimte.
MU

04   Het belangrijkste binnen handbereik: in een 
uitneembaar compartiment in de middenconsole 
bewaar je zaken als jouw portemonnee, de 
autopapieren of CD’s. Er is een extra compartiment 
met geïntegreerde bekerhouders voor drankjes.

C    H

05   Comfortabel zitten is belangrijk, maar het is nog 
fijner als je ook je bagage kunt opbergen. Dat kan in de 
opbergvakken onder de voorstoelen van de Touran.

C    H    MU

06   De rijdende dorstlesser. De Touran heeft in 
elke deur een handig opbergvak voor bijvoorbeeld 
waterflessen. In de voorportieren passen flessen van 
1,5 liter, in de portieren achterin flessen van 1 liter.

C    H

(Geen afbeelding)   De 230V-aansluiting in de 
bagageruimte aan de linkerkant is geschikt voor het 
opladen van elektrische apparaten, maar je kunt er ook 
jouw laptop of een koelbox op aansluiten.   MU
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Grensoverschrijdend.
Stijlbepalend.
De Touran maakt iedereen blij. Met zijn enorme flexibiliteit, de 

comfortabele ruimte en het fantastische uitzicht. Maar niet alleen van 

binnen is de veelzijdigheid van de auto verbluffend. In technologisch 

opzicht gaat er een wereld voor je open. En omdat het welzijn van jouw 

gezin de hoogste prioriteit heeft, zijn er vele slimme rijassistenten en 

veiligheidssystemen aan boord. Maar de beste veiligheidsmaatregel is  

nog altijd een ontspannen bestuurder. Daarom biedt de Touran comfort 

op het hoogste niveau.
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De techniek kijkt mee.
Je kunt niet overal tegelijk op letten. Maar het overzicht verliezen in de 

hectiek van het verkeer, kan tot gevaarlijke situaties leiden. Als er iemand 

met grote haast passeert, terwijl je net van baan wisselt bijvoorbeeld. 

Maar de Touran ontgaat niets. Deze auto is uitgerust met een systeem 

waardoor hij uitgesproken bang is voor contact. Met andere auto’s 

welteverstaan. Gelukkig maar.

01   De functie Front Assist analyseert continu het verkeer. Dit helpt je bij het 
voorkomen van een aanrijding met een voorligger. Als de onderlinge afstand onder 
een kritieke waarde daalt, krijg je een waarschuwingssignaal. Reageer je niet, dan 
vermindert Front Assist de snelheid om de kans op een aanrijding te verkleinen. 
Front Assist is actief tot een snelheid van 150 km per uur.   C    H

02   De dodehoeksensor (Blind Spot-Sensor) voor de Touran waarschuwt je als je 
beter op de baan waarop je rijdt kunt blijven. Bijvoorbeeld als het wisselen van 
rijbaan te gevaarlijk is of als er een auto in jouw dode hoek zit. De dodehoeksensor 
houdt zelfs een oogje in het zeil bij het uitparkeren.   MU

03   Lane Assist helpt op de juiste rijbaan te blijven, ook bij eentonige autoritten. 
Wijk je van de baan af zonder richting aan te geven, dan waarschuwt Lane Assist 
met een trilling van het stuurwiel. Het systeem is actief vanaf een snelheid van 65 
km per uur.   MU

04   Meer licht, meer zichtbaarheid, meer comfort: 
Dynamic Light Assist stel je in staat permanent met 
grootlicht te rijden, zonder tegenliggers te verblinden. 
Door een maskeerfunctie dimt het grootlicht 
automatisch bij tegenliggers.   MU

05   Met de optionele airbags voor de tweede zitrij erbij opgeteld, heeft de 
Touran maar liefst 9 airbags, inclusief knie-airbag voor de bestuurder. Dus een 
uitstekende bescherming tegen verwondingen. Bij botsingen boven een bepaalde 
kracht blaast een airbag zich binnen maximaal 45 milliseconden op. Geactiveerde 
airbags vangen het hoofd en bovenlichaam en verdelen de klap over een zo 
groot mogelijk gebied. Samen met de gordelspanners vormen de airbags een 
gecoördineerd veiligheidssysteem.   MU

(Geen afbeelding)   Zelfs tijdens de zenuwslopende langzaamrijdende files zit je 
ontspannen achter het stuur dankzij functies zoals adaptieve cruise control,  
Blind Spot-Sensor en Lane Assist. Die maken een semi-automatische rit mogelijk. 
Tot een snelheid van 60 km remt de auto automatisch als je jouw voorligger  
te dicht nadert en je blijft altijd op de juiste baan. Dat voorkomt de typische  
file-aanrijdingen.   MU
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ergoActive Sitz 

Vooruitgang.

01   De achteruitrijcamera Rear View is een perfecte 
assistent bij het achteruit inparkeren. Nooit eerder 
zag je zo precies wat er achter je gebeurt. De camera 
geeft ook hulplijnen mee, zodat je weet welke kant je 
op moet sturen om de auto keurig te parkeren zonder 
iets te raken.   MU

02   Park Assist helpt je met het inparkeren. Alles gaat 
zonder handen. Je hoeft alleen zelf het gas en de rem 
te bedienen. Het systeem detecteert automatisch 
de ruimte bij fileparkeren en achteruit inparkeren 

en stuurt zelfstandig in en uit. Park Assist werkt 
samen met Park Distance Control. Dreig je in botsing 
te komen met een ander voertuig dan krijg je een 
waarschuwingssignaal.   MU

03   Technologische vooruitgang, zelfs in zijn 
achteruit. Met het innovatieve Trailer Assist is 
achteruit inparkeren met een aanhanger of caravan 
eenvoudiger dan ooit. Selecteer de rijrichting met de  
knop, bedien de rem en het gaspedaal, let op obstakels 
en Trailer Assist stuurt je zo het parkeervak in.   MU

04   Open met een simpele voetbeweging de riante 
bagageruimte van de Touran met de Easy Open-optie. 
Ontzettend handig als je jouw handen vol hebt.  
Rijd vervolgens gemakkelijk weg zonder de sleutel 
aan te raken dankzij het optionele Keyless Access 
sluit- en startsysteem.   MU

05   Alles onder controle: met het multifunctionele 
lederen stuurwiel bedien je moeiteloos de boord-
computer, de radio en de telefoon. Ook sommige 
assistenten zijn te bedienen via het stuur.

H    MU

06   Tussen de snelheidsmeter en de toerenteller 
prijkt de boordcomputer Premium: een multi func-
tioneel kleurendisplay dat je van allerlei nuttige 
informatie voorziet over de auto, de rit, het verbruik 
en nog veel meer.   H    MU

07   De bestuurdersstoel Ergo Active is verstelbaar 
in 14 standen, waarmee je de hoogte, kanteling en 
diepte kunt instellen. De lendensteun is verstelbaar 
en de stoel beschik over een massagefunctie.  
Dat zorgt voor ontspannen rijden in een comfortabele 
houding.   MU
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Goede reis. Frisse lucht.
Prettig entertainment.
Als je in de Touran stapt, merk je het meteen: frisse lucht. Pollen, sporen, 

roet, stof: het allergenenfilter houdt ongewilde deeltjes buiten de deur. Zo is 

de lucht binnen nog schoner dan de buitenlucht. En dat is fijn ademen, ook 

als je géén last van hooikoorts hebt. De modernste technologie verhoogt 

het rijplezier nog meer. Met het uitgebreide entertainmentsysteem lijken 

zelfs de langste ritten voorbij te vliegen. En als je daar niet warm of koud 

van wordt, dan is er altijd nog Pure Air Climatronic.

01   De Air Quality Sensor met allergenenfilter gaat 
pollen, sporen en andere allergenen effectief tegen. 
De lucht in de cabine kan zelfs schoner zijn dan 
de buitenlucht. Bovendien kun je met de Pure Air 
Climatronic 3 zones instellen. Zo kunnen bestuurder, 
bijrijder en zelfs de passagiers achterin hun eigen 
temperatuur instellen.   C    H

02   Heethoofden achterin houden het hoofd koel: 
met het elektronische bedieningspaneel is het 
instellen van de temperatuur op de tweede zitrij 
kinderspel.   C    H

(Geen afbeelding)   Met een knop op het bedienings-
paneel zet je de voorruitverwarming aan. Via fijne 
bedrading is de voorruit in een ogenblik warm en 
droog.   MU

03   Het navigatiesysteem Discover Pro biedt de 
modernste techniek, zoals een kleurentouchscreen 
en een Bluetooth-interface voor handsfree bellen. 
Uiterst comfortabel is de eenvoudige en intuitive 
bediening, waarmee bestemmingen snel worden 
gevonden en gemakkelijk worden geselecteerd aan 
de hand van jouw gebaren en spraak.   MU

04   Discover Media is een volledig geïntegreerd 
navigatie-, radio- en multimediasysteem dat 
snel en prettig werkt. Naast een CD-speler, SD-
kaartlezer en AUX-in beschikt het over een modern 
navigatiesysteem. De bediening is heel eenvoudig  
via een 8-inch kleuren touchscreen.   MU

05   De radio Composition Media overtuigt 
dankzij zijn eenvoudige bedienbaarheid via een 
kleurentouchscreen met een diagonaal van 20,3 
cm. Het systeem heeft een externe CD-speler in het 
dashboardkastje en diverse aansluitmogelijkheden 
voor externe apparaten, zoals o.a. een SD-kaartlezer. 
Comfortabel bellen tijdens het rijden is mogelijk 
dankzij een geïntegreerde telefooninterface met 
Bluetooth-aansluiting.   H    MU

06   De radio Composition Colour zorgt met zijn 
acht luidsprekers voor een volle klank. Hij kan 
makkelijk bediend worden via een 16,5 cm groot 
kleurentouchscreen en biedt diverse manieren om 
muziek af te spelen. Naast de optionele (externe) CD-
speler met MP3-functie en FM-radio ontvangst, heeft 
het systeem ook een SD-kaartlezer.   C    H
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Alle passagiers online.
De Touran biedt mobiliteit op het hoogste niveau, ook voor wie niet 

achter het stuur zit. Alle zitplaatsen beschikken over hypermoderne 

connectiviteit. Plaats een update op Facebook of luister naar jouw 

favoriete album. Met de uitstekende infotainmentfuncties als  

Volkswagen Media Control, Car-Net App-Connect en Wi-Fi is het  

leven eenvoudiger dan ooit.

01   In de Touran is zelfs het dashboardkastje digitaal. 
Achter een klepje vind je aansluitingen voor twee  
SD-kaarten en een SIM-kaart.   MU

02   Gebruik het infotainmentsysteem als handige 
touchpad. Met Car-Net App-Connect1) kun je apps 
van jouw smartphone op het infotainmentsysteem 
weergeven en bedienen. En het mooiste hiervan? 
Je hoeft de telefoon niet aan te raken om het te 
gebruiken.   MU

03   Dankzij de Volkswagen Car-Net Cam-Connect-app 
voor jouw GoPro®2) Camcorder mis je niets meer.  
De beelden van jouw GoPro®-camera worden op het 
beeldscherm van het infotainmentsysteem getoond 
via App-Connect™. Zo weet je altijd wat er achterin 
gebeurt.   MU

(Geen afbeelding)   Met de Touran is elke autorit 
een media-event. Tover jouw tablet om tot 
een afstandsbediening voor het Volkswagen-
infotainmentsysteem met de Volkswagen 
Media Control-app. Voor toegang tot al jouw 
favoriete nummers, belangrijke reisinformatie en 
bezienswaardigheden. Een multimediawereld ligt 
binnen handbereik.   MU

04   Eenvoudig communiceren zonder stemverheffing. 
Dat kan met de automatische spraakversterking 
voor achterin. Zo voer je goede gesprekken met alle 
inzittenden.   MU

1) Alleen in combinatie met het radiosysteem Composition Media of 

Discover Media met radio-navigatiesysteem Discover Pro.

2) De GoPro®-camera wordt niet met de Touran geleverd, maar moet 

je zelf aanschaffen. De beschreven functionaliteit is compatibel met 

de volgende versies: GoPro® Hero Camera (3, 3+ of 4). GoPro®, Hero. 

Het logo en de GoPro® GoPro® Be a Hero-logo zijn handelsmerken of 

geregistreerde handelsmerken van GoPro® teken.
01 02

03 04
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Jouw auto:
alles wat je wilt.
In het eigentijdse interieur van de Touran zit je heerlijk.  

Ook dankzij de naadloze integratie van alle mobiele apparaten met  

het entertainmentsysteem van de auto. Zo luister je voorin naar jouw  

favoriete muziek, terwijl de kleine (of grote) passagiers achterin naar  

hun lievelingsfilm kijken, de hitlijsten beluisteren of een spelletje spelen.  

Wil je de passagiers op de tweede of derde zitrij wat vertellen?  

Door spraakversterking hoef je niet je stem te verheffen.
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Highline.
Niet voor niets Highline: deze Touran kent haast meer 

hoogtepunten dan we hier kunnen opnoemen. Het 

multifunctionele stuurwiel voelt bijvoorbeeld heel 

prettig aan: net als de versnellingspook is het bekleed 

met zacht leer. Het radiosysteem Radio Composition 

Media is een feest voor de oren en met de Pure Air 

Climatronic kun je voor 3 zones de temperatuur 

instellen. Zo kunnen bestuurder, bijrijder en zelfs de 

passagiers achterin hun eigen temperatuur instellen. 

De boordcomputer Premium is een traktatie voor 

jouw ogen. Dan hebben we het nog niet eens over 

de verlichting gehad: de sfeerverlichting binnen, 

de LED achterlichten, maar ook de LED koplampen 

met dimlicht, grootlicht en dagrijverlichting zijn 

ontwikkeld voor morgen en leveren fantastisch 

helder licht. Intussen zorgen vele slimme 

assistentiesystemen, zoals adaptieve cruise control, 

vermoeidheidsherkenning en het multi-collision 

braking system dat je altijd veilig onderweg bent.

De naam zegt het eigenlijk al: de Touran Comfortline is van alle gemakken voorzien. Van comfortstoelen met verstelbare lendensteunen 

en volautomatische 3-zone ‘Pure Air’ airconditioning tot slimme schuifladen en een uiterst intelligente boordcomputer. De Touran 

Comfortline is standaard voorzien van de nieuwste multimedia-technologie, zoals de Radio Composition. Het rijden wordt nog plezieriger 

met de cruise control en automatische rijverlichting met Leaving homefunctie. Je profiteert van de grootste laadruimte in dit segment 

en ook op het gebied van veiligheid is de Touran toonaangevend: zeven airbags, vermoeidheidsherkenning en het multi-collision braking 

system zorgen ervoor dat jij en jouw gezin altijd beschermd de weg op gaan.

Comfortline.

Afgebeeld is de optionele Radio Composition Media.
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R-Line.
Met een intensief gezinsleven heb je geen trainingskamp nodig: je krijgt jouw

dagelijkse portie fitness zo ook wel. Met een Touran in de uitvoering R-Line

heeft jouw auto ook de sportieve uitstraling die daarbij past.

01-03   Met het R-Line-pakket geef je jouw auto een door en door dynamische 
look. Alleen al het logo op de zijpanelen, de voorste deuren en de grille. In het 
oog springen ook de verbrede dorpels, de diffuser in zwarte hoogglans en de 
verchroomde uitlaatsierstukken. De specifieke bumpers die zich aan de kleur van 
de auto aanpassen, de voorbumper met luchtinlaten maken een nog imposantere 
indruk. Meer dynamiek door de zilverkleurige dakrais en chromen sierlijsten in 
de achterbumpers. De wielen hebben de lichtmetalen velgen Salvador of de 
18-inch lichtmetalen wielen Marseille. Ook van binnen mag de R-Line er zijn: 
stoelen bieden topcomfort en zijn bekleed met de stof Race in magneetgrijs. 
In de rugleuning zit het R-Line-logo. Optioneel kun je kiezen voor Vienna-leer, 
decoratieve stiksels in kristalgrijs.   MU
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Comfortline C    Highline H    Meeruitvoeringen MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,5 - 6,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 119 - 138.
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04-06   Nog voordat het R-Line logo in het 
startscherm verschijnt, weet je het al: van binnen  
is de Touran R-Line even stoer als van buiten.  
Hoge dorpels in aluminium met het R-Line-logo. 
Pedalen en voetsteun van geborsteld roestvrij staal. 
Een multifunctioneel sportstuur met leer bekleed 
en aluminium afwerking en decoratieve stiksels 
in Crystal Grey. Dashboard en deurpanelen aan de 
bestuurders- en bijrijderskant zijn afgewerkt met 
titanium en zwarte inleg in Black Lead Grey.

De sportieve stijl zet zich zelfs voort in de 
textielmatten in de voetenruimte met stiksels in 
Crystal Grey.   MU

07   De atletische uitstraling van het R-Line exterieur 
pakket van de Touran is ongeëvenaard. De 17-inch 
lichtmetalen velgen Salvador of 18-inch lichtmetalen 
velgen Marseille zijn de finishing touch van de 
sportieve uitstraling van deze auto.   MU
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Comfortline C    Highline H    Meeruitvoeringen MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,5 - 6,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 119 - 138.
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Stoelbekleding.
Het oog wil ook wat. Bij het uitzoeken van de bekleding van jouw auto 

houd je daarom rekening met verschillende factoren: het materiaal, maar 

ook het ontwerp en de afwerking. Maar met onze stoffen, materialen en 

designs hebben we de keuze voor jou wel erg lastig gemaakt.

01 Stoelbekleding Lasano Titaanzwart BG   C

02 Stoelbekleding in microvezel Art Velours Titanschwarz BG   H

03 Stoelbekleding in microvezel Art Velours Deep Mocca BJ   H

04 Stoelbekleding R-Line Race-Microfaser San Remo Magneetgrijs/antraciet OV   MU

Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen niet  
exact weergeven hoe de bekleding er in werkelijkheid uitziet. De modellen  
zijn basisstoelvormen. Er zijn varianten beschikbaar.
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Comfortline C    Highline H    Meeruitvoeringen MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,5 - 6,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 119 - 138.
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Lakken.
Niet alleen de stoelen kun je afstemmen op jouw wensen 

en smaak, dat geldt ook voor het uiterlijk van jouw auto. 

Je kunt kiezen uit 11 lakken van de beste kwaliteit. Die 

passen bij jouw smaak en bij jouw Touran.

01 Uranogrijs unilak, 5K5K   C    H

02 Pure White unilak, 0Q0Q   MU

03 Atlantic Blue metallic lak, H7H7   MU

04 Carribean Blue metallic lak, F9   MU

05 Indium Grey metallic lak, X3   MU

06 Reflex Silver metallic lak, 8E   MU

07 Titanium Beige metallic lak, ON   MU

08 Deep Black lak met pareleffect 2T2T   MU

09 Oryxwit lak met pareleffect OR   MU

10 Crimson Red metallic lak, 5P   MU

11 Petroleum Blue metallic lak, Z3   MU

Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen  
niet exact weergeven hoe de lak er in werkelijkheid uitziet.
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Comfortline C    Highline H    Meeruitvoeringen MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,5 - 6,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 119 - 138.
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Velgen.
Ben je er al helemaal uit? Dan is het nu tijd om de velgen te kiezen.  

Welke passen het beste bij jouw smaak en bij jouw Touran? 

Misschien maakt dit het kiezen iets makkelijker: een verkeerde 

keuze maken bestaat niet.

01 16-inch lichtmetalen velgen Brighton, glanzend   C    H

02 16-inch lichtmetalen velgen Karlstad   MU

03 17-inch lichtmetalen velgen Salvador Volkswagen R, grijs metallic   MU

04 18-inch lichtmetalen velgen Marseille Volkswagen R, zwart, glanzend oppervlak   MU
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Comfortline C    Highline H    Meeruitvoeringen MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,5 - 6,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 119 - 138.
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Volkswagen webcare op Twitter en Facebook
Dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur (ook in het weekend) staat ons webcareteam voor je klaar. 
Het team luistert naar suggesties, beantwoordt vragen en lost problemen op.

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP 
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou 
gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, 
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op 
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 
TDI ® is in Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.
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