
De nieuwe Touareg



Groot. 
Krachtig. 
Mooi.
Extreme offroad kwaliteit en geavan-
ceerde onroad technologie. De kracht 
van een SUV en het comfort van een 
limousine. Het is duidelijk. Met de  
Touareg hoeft u geen concessies te doen. 
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Perfect afgewerkt
interieur. 
Business class.
Plaatsnemen in de Touareg is al een 
belevenis op zich. U betreedt een 
technologisch hoogstaande cockpit, 
uitgevoerd in een design dat is afgewerkt 
met hoogwaardige materialen. Zo is 
business class bedoeld.



Tot alles in staat.
Ook op modderige zandwegen en 
rotsachtige bergpaden is de Touareg  
in zijn element. Worden de oneffenheden 
in het terrein alsmaar groter?  
Verstel dan met één druk op de knop de 
bodem in hoogte van 16 tot 30(!) cm. 
Niets kan u nog stoppen.
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Sportief 
uiterlijk.



01 Bi-Xenon verlichting

Dimlicht en grootlicht op basis van Bi-Xenon technologie 

verbreden uw gezichtsveld en verhogen uw veiligheid. Vooral  

‘s nacht en als het regent ziet u meer én bent u beter zichtbaar 

voor medeweggebruikers. Overdag zorgen energiebesparende en 

fraaie LED-lampen voor zuinige dagrijverlichting en parkeerlicht. 

| MU

02 18 inch lichtmetalen velg ‘Arica’ * | MU

03 20 inch lichtmetalen velg ‘Talladega’ | MU

04 20 inch lichtmetalen velg ‘Masafi’ | MU
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Standaarduitrusting | S        Meeruitvoering | MU        * Niet leverbaar in Nederland
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De lakkleuren.

De nieuwe Touareg is verkrijgbaar in een aantal unieke 

kleuren. Hiernaast vindt u een kleine selectie van de 

beschikbare kleuren. Bekijk ook de prijslijst voor een 

totaaloverzicht.

01  

Oryx White

Pareleffect-lak

0R0R 

| MU

02  

Moonlight Blue

Metallic-lak

C7C7 

| MU

03  

Light Silver

Metallic-lak

8E8E 

| MU

04  

Reef Blue

Metallic-lak

0A0A 

| MU

05  

Black Oak Brown

Metallic-lak

P0P0 

| MU
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Het decorinleg. De bekledingen.
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06 Decorinleg 

‘Enginered Ebony’ | MU

07 Decorinleg 

‘Burr Walnut’ | MU

08 Decorinleg 

‘Sapelli Mahagoni’ | MU

        

09 Leder ‘Nappa’ in Bonanza Brown

voor comfortstoelen | MU

10 Leder ‘Nappa’ in St. Tropez 

voor comfortstoelen | MU

11 Leder ‘Vienna’ in Titaanzwart 

voor comfortstoelen | MU

Standaarduitrusting | S        Meeruitvoering | MU 
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De Touareg.
Vijf sterren 
voor veiligheid. 

01 Radio-navigatiesysteem ‘RNS 850’ 

Offroad informatie kan weergegeven worden in  

het radio-navigatiesysteem ‘RNS 850’. | MU

01



02  Instelbare luchtvering

Comfort of sportiviteit in een handomdraai. Soms wilt u sportief 

rijden. Een andere keer heeft u behoefte aan meer comfort. 

In dat geval kunt u eenvoudig de demping van de luchtvering 

aanpassen. Met een draai aan de knop is het voor elkaar. | MU

02

Standaarduitrusting | S        Meeruitvoering | MU     
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Het comfort. De assistentsystemen.

Uw eigen definitie van luxe en comfort. Het uitrustingsniveau van de Touareg is allesbehalve standaard, 

ongeacht de uitvoering die u kiest. Toch weet alleen ú hoe de ideale Touareg eruitziet. Neem bijvoorbeeld 

het ‘Easy Open’ systeem waarmee u automatisch de achterklep op afstand kunt openen.

01  

Front Assist 

Altijd een veilige afstand tot uw voorganger. Met de automatische 

afstandsregeling ACC en het Front Assist-systeem houdt u veilige afstand 

tot uw voorganger. Front Assist brengt de auto in het uiterste geval zelfs 

tot stilstand. | MU

01



02  

Dynamic Light Assist

Met Dynamic Light Assist is het bijvoorbeeld 

mogelijk om permanent met grootlicht aan te 

rijden zonder de tegenligger te verblinden. Een 

camera herkent tegemoet- en vooruitrijdend 

verkeer. Verblinding wordt voorkomen, doordat 

een soort lens over de Xenonverlichting 

variabel schuift. Hierdoor wordt het   grootlicht 

“gemaskeerd”. | MU

03  

Lane Assist 

Alert als u dat even niet bent. Lane 

Assist helpt u op de juiste rijbaan te 

blijven als u even wordt afgeleid. 

Het systeem wordt automatisch actief 

bij een snelheid van 65 km/u. Zodra 

u ongewild van uw koers afwijkt, 

waarschuwt Lane Assist u met 

trillingen van het stuurwiel. | MU

04  

Side Assist

Weg met de dode hoek. Side Assist 

waarschuwt u voor auto’s in de dode 

hoek van uw buitenspiegel. Het systeem 

wordt automatisch actief vanaf 30 km/u. 

U ziet de waarschuwing als een optisch 

signaal in de buitenspiegel. | MU

05  

Multi-collision braking system

Extra veiligheid bij tweede botsing. Met het multi- 

collision remsysteem maakt u op het gebied van 

veiligheid gebruik van de nieuwste technologieën. 

Het systeem houdt na een eerste botsing de 

remmen vast en de airbags paraat, waardoor 

bij een tweede botsing letselschade wordt 

voorkomen. | MU 
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Standaarduitrusting | S        Meeruitvoering | MU 
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Wie auto’s bouwt, 
draagt een 
verantwoordelijkheid; 
voor klanten én 
voor het milieu. 

01

De Touareg rijdt zuinig en milieuvriendelijk 

dankzij de toepassing van BlueMotion 

Technology. Deze is standaard op de TDI-

dieselmotor. BlueMotion vermindert het 

brandstofverbruik, maar ook de uitstoot van 

CO2, fijnstof en stikstofoxiden.

01 Touareg Hybrid

De Touareg Hybrid is een ‘full-hybride’ auto. De elektromotor van de Touareg ondersteunt de verbran-

dingsmotor en geeft extra kracht bij acceleratie als dat nodig is. In de electric mode kan de Touareg Hybrid 

ongeveer 3 km op elektriciteit afleggen met een snelheid van 50 km/u. 



04 BlueMotion Technology TDI

De diesel die het milieu spaart. Met de moderne TDI-dieselmotor voor de 

Touareg is hij schoon en zuinig in zijn klasse. Aan zijn prestaties zult u het 

niet merken. De TDI-dieselmotor is goed voor 193 kW. Gekoppeld aan de 

8-traps tiptronic automaat zit u binnen 7.3 seconden op de 100 km/u.

02 ‘Premium’ boordcomputer 

In de Boordcomputer ‘Premium’ valt belangrijke informatie af te lezen, 

zoals bijvoorbeeld het energieverbruik. | S

03 Radio-navigatisysteem ‘RNS 850’ 

Ook in het radio-navigatiesysteem kunt u belangrijke informatie over het 

energieverbruik bekijken. | MU
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Standaarduitrusting | S        Meeruitvoering | MU 
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R-Line.
01  

De R-Line. Beter wordt het niet.

Niets overtreft een Touareg, behalve de Touareg R-line. Deze absolute topversie van de Touareg combineert 

superieure offroad kwaliteiten met uitmuntend comfort en de techniek van de toekomst. Bovendien beschikt de 

Touareg R-Line niet alleen over een buitengewoon krachtige motor, maar ook over een uitgesproken in- en  

exterieur met bijzondere sportelementen. Ook het interieur bewijst dat het hier om een bijzondere Touareg gaat. 

Wie eenmaal de Touareg R-line heeft ervaren zal het beamen: beter wordt het niet.

01



02  

Het multifunctioneel lederen stuurwiel

Het R-Line multifunctioneel lederen stuurwiel met R-Line 

logo is niet alleen sportief, maar ook verwarmbaar. | MU

03  

Edelstalen instaplijsten met R-Line opschrift.

De edelstalen instaplijsten met R-line opschrift 

maken het onmiskenbaar duidelijk dat u in een 

bijzondere SUV stapt. | S

04  

‘Nappa/Alcantara’ sportstoelen

Standaard is de Touareg R-Line voorzien van sportstoelen met de lederen 

bekleding ‘Nappa/Alcantara’. Hierin kunt u comfortabel uren achter het stuur 

zitten. Deze stoelen zijn 14-voudig elektrisch verstelbaar inclusief lendensteunen 

en opblaasbare zijwangen en hebben stoelverwarming vóór. Optioneel kunt ook 

kiezen voor de lederen bekleding ‘Nappa’. 
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Standaarduitrusting | S        Meeruitvoering | MU 
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