Touareg R-Line V6 3,0 TDI 4MOT 8TT
Číslo mé nabídky THTPX3

Celková cena
Touareg R-Line V6 3,0 TDI 4MOT 8TT
Celková cena
Sleva
Akční cena

2 306 200,- Kč
561 200,- Kč
1 745 000,- Kč

Motor
2967 cm3 Pohon všech kol Tiptronic 8st. automat
Výkon: 210 kW/ 286 k
Spotřeba paliva kombinovaná: 6.6 l/100km
Emise CO2:: 173 g/km

1 858 900,- Kč

Vnější lakování
šedá

Šedá Silicium metalíza

24 299,99 Kč

Potah
Interiér Soul

Potah: Interiér Soul
Vnitřní barva: Černá Soul
Koberec: Černá Soul
Palubní deska: Černá Soul
Potah stropu: Mistral

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny vč. DPH 21 %, nákladů na dopravu, pokud není uvedeno jinak. V ojedinělých případech je možné, že tyto cenové údaje nejsou aktuální
k danému dni. Kontaktujte prosím Vašeho dealera a získejte na základě kalkulace detailní informaci o ceně. Změny ve variantách modelu, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i polích
pro zadávání údajů jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena doplňkovými výbavami za příplatek, resp. vyobrazení ukazují částečně doplňkové výbavy a detaily
výbav za příplatek, které nejsou k dispozici pro všechny varianty modelu. Informujte se prosím před uzavřením kupní a leasingové smlouvy na přesný rozsah výbavy, resp. sériové výbavy a také
na cenu Vašeho vozidla. Informace zde obsažené mají informativní charakter a nejedná o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Nevyplývá z
nich nárok na uzavření smlouvy. V případě zájmu o konkrétní nabídku návrhu smlouvy je třeba kontaktovat konkrétního prodejce.
Údaje o spotřebě a CO₂ v brožurách a reklamě vždy odkazují na hodnoty stanovené v souladu s předepsanými měřicími postupy (nařízení (ES) 715/2007 v aktuálně platné verzi) v rámci
schvalování typu vozidla na základě zkušebního postupu WLTP. Pro více informací o udávané spotřebě paliva a emisích CO2 nových vozidel se informujte u autorizovaného prodejce.
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Výbava
12V zásuvka vpředu
12l nádrž pro SCR
3 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
výškové nastavení
zvuková a světelná výstraha při nezapnutí
3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
8 reproduktorů
Airbagy
boční airbagy vpředu
hlavové airbagy vpředu a vzadu
Alarm s ostrahou interiéru
senzor naklonění vozu
Back-up-Horn houkačka
App-Connect včetně VW Media Control
propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio,
navigace)
CarPlay a Android Auto nejsou podporovány v ČR
Automatická klimatizace Climatronic
automatická regulace
2zónová teplotní regulace
Automatická uzávěrka diferenciálu
Torsen
Automatický spínač světlometů
Denní svícení
Bezpečnostní šrouby kol
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Výbava
Car-Net "Guide & Inform" + Security &
Service
balíček služeb "Guide & Inform" funkčnost 3 roky zdarma
pro využívání služeb je nutná registrace a aktivace
(kromě funkce nouzového volání)
Systém Car-Net je nehmotným produktem (aplikací resp.
softwarem) společnosti Volkswagen AG, 38436
Wolfsburg, Spolková republika Německo, která je jejím
výhradním prodejcem/poskytovatelem. Autorizovaní
prodejci značky Volkswagen prodávají výhradně
hardware nezbytný pro jeho fungování a ve vztahu k
prodeji softwaru společnost Volkswagen AG žádným
právním způsobem nezastupují.
Centrální zamykání s bezpečnostní
pojistkou a dálkovým ovládáním
2 dálkové klíče
bez alarmu
Dešťový senzor
Dvoutónový klakson
Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
(zásuvné)
Elektromechanická parkovací brzda
s funkcí Auto Hold
asistent pro rozjezd do kopce
Front Assist
Hlasové ovládání
Hliníkový dekor "Silver Wave"
dekor přístrojové desky
dekor předních dveří
Isofix
příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních
vnějších sedadlech
2x TopTether s logem na vnějších sedadlech
1x TopTether bez loga uprostřed
Koncové mlhové světlo
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
přímé měření
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Výbava
Kožené čalounění "Vienna"
středy sedadel a vnitřní části bočního vedení v kůži
"Vienna"
výplně dveří
vyhřívání předních sedadel
zadní loketní opěrka
přední bederní opěrky
Kryt zavazadlového prostoru
elektricky samočinný
Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu
LED statické světlomety
LED denní svícení
Lane Assist
systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
Loketní opěrka vpředu
Navigace "Discover Pro"
9,2" obrazovka
Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu
Objem palivové nádrže cca 75 l
Palubní literatura v českém jazyce
Palubní počítač "Premium"
7" barevný multifunkční ukazatel
Podlaha zavazadlového prostoru
textilní
Povinná výbava
Výstražný trojuhelník
Lékárnička (dle německé normy)
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Výbava
Přední sedadla výškově nastavitelná
odkládací kapsy na zadní straně
Přídavné elektrické topení
vzduchové (pouze pro TDI)
Přístrojová deska
elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr
R-Line "Exteriér & Interiér"
Pedály z ušlechtilé oceli
Multifunkční 3ramenný vyhřívaný, kožený volant s
možností ovládání řazení automatické převodovky
Tiptronic s logem R-Line
Dekorace v hliníku
nástupní lišty z ušlechtilé oceli s logem R-Line
vykládání přístrojové desky, horní části středové konsoly
a dveří v designu "Aluminium"
Rozpoznávání dopravních značek
Servořízení
Sloupek řízení
vertikálně nastavitelný (manuálně)
horizontálně nastavitelný (manuálně)
Střešní podélný nosič stříbrně eloxovaný
- černá patka nosiče
Světlo do špatného počasí
alternativa za "Mlhové světlomety"
Systém rozpoznání chodce s rozšířenou
ochranou
Aktivní kapota
Systém sledování únavy řidiče
Telefonní rozhraní
bluetooth
bez funkčního slotu na SIM
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Výbava
Textilní koberečky
vpředu a vzadu
Tire mobility set
12V kompresor
lepící hmota
vč. sady nářadí
Trysky ostřikovačů čelního skla
automaticky vyhřívané
Tísňové volání
tlačítko tísňového volání ve voze
umožňuje telefonickou hlasovou péči do chvíle, než
dorazí potřebná pomoc
hlasová péče je poskytována v 10ti evropských jazycích
(němčina, angličtina, francouzština, italština, holandština,
polština, portugalština, švédština, španělština a čeština)
Tónovaná skla v zeleném odstínu
Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou
Vnější zpětná el. sklopná zrcátka
elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná
na straně řidiče asferické
Volba profilu jízdy
Zadní sedadlo
asymetricky dělené
sklopné
Zadní světlomety s LED technologií
základní
eCall & bCall
Čelní airbagy vpředu
u spolujezdce s možností deaktivace
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Příplatková výbava
"Innovision Cockpit"

81 500,01 Kč

15" display Infotainmentu
rozlišení (1920x1020 Pixelů)
natočené k řidiči
12" Digital Cockpit
rozlišení (1920x720 Pixelů)
Telefonní rozhraní "Business"
Indukční nabíjecí stanice
Akční paket "Comfort"

148 300,- Kč

Potahy v kůži "Vienna" ergoComfort s vyhříváním a
elektrickým nastavením předních sedadel
Paket Paměť - Memory paket
Paket Světla a výhled II
Vzduchové pérování "Air & Steering"
Klimatizovaná přední sedadla
Rozšíření sériové 2zónové klimatizace
Asistenční akční paket

6 700,- Kč

90l palivová nádrž + 24 l nádrž AdBlue
IQ.Light - LED světlomety "Matrix", zadní dynamická
směrová světla
Easy Open
Asistenční paket řidiče "Plus"

24 000,- Kč

asistent popojíždění v koloně
Emergency Assist
asistent vjezdu do křižovatky
PreCrash +
Lane Assist
Side Assist
Bez označení modelu vzadu

0,- Kč

Ostřikovače světlometů

0,- Kč

Parkování "Basic"

15 700,- Kč

Automat. parkovací asistent Park Assist
umožňující zaparkování částečně bez zásahu řidiče
Zpětná kamera "Rear Assist"
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km

17 500,- Kč

podle toho, která situace nastane dříve
Tažné zařízení

36 500,- Kč

elektricky sklopné
vč. systému Trailer Assist
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Příplatková výbava
14 200,- Kč

Vyhřívané čelní sklo

7 500,- Kč

Čalounění stropu v černé

71 100,- Kč

„Black Style“ paket
- černá leštěná mřížka chladiče - černě lakované kryty
vnějších zpětných zrcátek - černé leštěné ozdobné lišty
oken - černé střešní podélné nosiče
IQ.Light

Technické údaje
Motor - série

3.0 Diesel

Výkon

210 kW 286 k

Objem

2967 cm3

Převodovka

Tiptronic 8st. automat

Pohon

Pohon všech kol

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2850 kg

Skutečná hmotnost

2282 kg

Oficiální spotřeba paliva kombinovaná

6.6 l/100km

Emise CO2:

173 g/km

Dealer
AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
68401 Slavkov u Brna
+420 544 227 123
info@autobayer.cz
https://autobayer.porschegroup.cz
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