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Touareg R-line V6 3,0 TDI BMT 8TT

Model

 
 

Touareg R-line V6 3,0 TDI BMT 8TT

 
 

* Derzeit können die genauen Verbrauchs- und CO -Werte nicht berechnet werden. Bitte beachten Sie, dass sich auch die damit 
verbundene NoVa Berechnung sowie Preise ändern können.

Celková cena 1 969 300,- *

2

Motor

    2967 cm3 Pohon všech kol Tiptronic 8st. autom
1 823 900,- *

    Výkon: 210 kW / 286 koní
 Spotřeba paliva: 0.0 - 6.9 l/100km

 Emise CO2: 182 - 188 CO  g/km2
 

0,- *

Vnější lakování

 0Q0Q Pure White
0,- *

Potah

VM  Potah: Kůže
 Vnitřní barva: Soul

 Koberec: Soul
 Přístrojová deska: Soul

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou včetně NoVA, DPH ve výši 21%, nákladů na dopravu a při zohlednění NoVA podle §6 zákona o NoVA 
(NoVAG), pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace 
podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou 
částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny 
modelové varianty. Informujte se prosím před uzavřením kupní smlouvy o přesném rozsahu výbavy, resp. o sériovém provedení a také o ceně Vašeho vozidla.

Informace EU o spotřebě paliva a emisích CO2 podle nařízení (ES) 715/2007: Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření odpovídajícího nařízení (ES) 715/2007. Údaje 
se nevztahují k jednotlivému vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. V důsledku zvláštních výbav a příslušenství (např. širší pneumatiky, 
klimatizace, střešní nosič atd.) mohou vzniknout především odlišné hodnoty spotřeby a emisí CO2.
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Výbava

12l nádrž pro SCR

12V zásuvka vpředu

17" kotoučové brzdy vpředu

17" kotoučové brzdy vzadu

20" kola z lehkých slitin "Braga"

9J x 20
pneumatiky 285/45 R20
leštěné

3 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu

výškové nastavení
zvuková a světelná výstraha při nezapnutí

3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

8 reproduktorů

ACC - automatická regulace odstupu
od vpředu jedoucího vozu s omezovačem - "stop & go"

s omezovačem rychlosti

Airbagy

boční airbagy vpředu
hlavové airbagy vpředu a vzadu

Akustické a grafické upozornění
nepřipnutých pásů vpředu a vzadu

Akustický parkovací systém Parkpilot

zvuková signalizace dopředu i dozadu
zobrazení situace na displeji rádia

Alarm s ostrahou interiéru

senzor naklonění vozu
Back-up-Horn houkačka

App-Connect + Volkswagen Media Control
propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, 
navigace)

CarPlay a Android Auto nejsou podporovány v ČR
seznam telefonů aktuálně podporujících Mirrorlink 1.1 je 
na Mirrorlink.com



 Nabídka ze dne 17.04.2018    Strana 4 od 12

Výbava

Automatická klimatizace Climatronic

automatická regulace
2zónová teplotní regulace

Automatická uzávěrka diferenciálu

Torsen

Automatický spínač světlometů

Denní svícení

Bezpečnostní šrouby kol

Centrální zamykání s bezpečnostní
pojistkou a dálkovým ovládáním

2 dálkové klíče
bez alarmu

Čelní airbagy vpředu

u spolujezdce s možností deaktivace

Čelní sklo tepelně izolující

reflektující infračervené záření

Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
(zásuvné)

Dvoutónový klakson

eCall & bCall

Elektrické otevírání a zavírání kufru

el. otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru, 
včetně servodovírání (dálkově ovládané)

Elektromechanická parkovací brzda

s funkcí Auto Hold
asistent pro rozjezd do kopce

Emise splňující EU6 normu

Front Assist
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Výbava

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

Kryt zavazadlového prostoru

elektricky samočinný

Lane Assist

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

Loketní opěrka vpředu

Nárazníky a vnější zpětná zrcátka

v barvě vozu

Navigace "Discover Pro"

9,2" obrazovka

Nekuřácké provedení

12V zásuvka vpředu

Objem palivové nádrže cca 75 l

Ochrana před natankováním špatného
paliva

Označení "Touareg"

na víku zavazadlového prostoru

Palubní literatura v českém jazyce

Palubní počítač "Premium"

7" barevný multifunkční ukazatel
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Výbava

Podlaha zavazadlového prostoru

textilní

Potahy v kůži "Vienna"

potahy sedadel v kůži "Vienna"
vyhřívaná přední sedadla
loketní opěrka vzadu
bederní opěrky vpředu (mauálně ovládaná ve 2 směrech)

Povinná výbava

Výstražný trojuhelník
Lékárnička (dle německé normy)

Přední sedadla výškově nastavitelná

odkládací kapsy na zadní straně

Přídavné elektrické vzduchové topení
(pouze pro TDI)

Přístrojová deska

elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr

Přívod čerstvého vzduchu do interiéru

filtrace přes aktivní uhlí

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

Security & Service a Car-Net "Guide &
Inform"

funkčnost 3 roky

Servořízení
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Výbava

Sloupek řízení

vertikálně nastavitelný (manuálně)
horizontálně nastavitelný (manuálně)

Start-Stop systém

rekuperace kinetické energie při brždění

Statické LED světlomety

LED denní svícení

Středová konzole

kombinace černé matné a stříbrnné

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

Textilní koberečky vpředu a vzadu

Tire mobility set

12V kompresor
lepící hmota
vč. sady nářadí

Tísňové volání

tato služba je poskytována na základě stlačení tlačítka 
"SOS" po dobu delší než 3 sek.
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)
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Výbava

Tónovaná skla v zeleném odstínu

Trysky ostřikovačů čelního skla

automaticky vyhřívané

USB

pro připojení iPhone/iPod

Vnější zpětné zrcátko na straně
spolujezdce

konvexní

Vnější zrcátka

elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná
na straně řidiče asferické

Volba profilu jízdy

Zadní sedadlo

asymetricky dělené
sklopné
s loketní opěrkou

Zadní světlomety s LED technologií

základní



 Nabídka ze dne 17.04.2018    Strana 9 od 12

Volitelná výbava

W11WLBWB2PTDPSA4D39A
E

Akční paket "Comfort"

Potahy v kůži "Vienna"
Paket Paměť - Memory paket
Paket Světla a výhled II
Vzduchové pérování "Air & Steering"
Klimatizovaná přední sedadla
Rozšíření sériové 2zónové klimatizace

145 400,- *

$LA Sériové potahy v kůži "Vienna"

potahy sedadel v kůži "Vienna"
vyhřívaná přední sedadla
loketní opěrka vzadu
bederní opěrky vpředu (mauálně ovládaná ve 2 směrech)

0,- *
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Technické údaje

 Motor - typ  2967 Diesel

 Výkon    210 kW 286 koní

 Objem  2967 cm3

 Převodovka Tiptronic 8st. autom

 Pohon Pohon všech kol

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 5

 Vlastní hmotnost 1995 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 2850 kg

 Spotřeba paliva: 0.0 - 6.9 l/100km

 Emise CO2: 182 - 188 CO  g/km2
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Moje financování

Volkswagen Financial Services

 Parametry financování Cena vozu pro financování 1 969 300 Kč

   Splátka předem 35 %

   Doba splácení 60 měsíců

   Měsíční splátka včetně pojištění 27 278 Kč

   Výše úvěru 1 280 045 Kč

   Celková platba úvěru včetně pojištění 1 636 685 Kč

   Úroková sazba 4,49 %

   RPSN* 10,61 %

   Měsíční splátka úvěru 23 858 Kč

   Měsíční splátka pojištění 3 420 Kč

 Parametry pojištění Pojišťovna Česká pojišťovna a.s. 

 

 

Varianta značkového pojištění

BASIC Volkswagen 
Pojištění Česká 
pojišťovna 

 

 

Popis balíčku

Volkswagen Pojištění 
Česká pojišťovna 
BASIC

   Limit pojištění skel 10 000 Kč

   Spoluúčast 10 %

   Věk klienta 46 a více let 

   Počet bezeškodných měsíců 60 

* Derzeit können die genauen Verbrauchs- und CO -Werte nicht berechnet werden. Bitte beachten Sie, dass sich auch die damit 
verbundene NoVa Berechnung sowie Preise ändern können.

2

Volkswagen+ | Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka | Volkswagen Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 24 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | 
Nerovnoměrná poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu |Platnost: Do odvolání

  Stav 17.04.2018. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.porschebank.at!
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Číslo nabídky

QR kód

Q7J3D9 Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit 
Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


