Volkswagen Touareg
Premium Life
Volkswagen Touareg Premium
Life

Технічні характеристики

Тип двигуна
Робочий об’єм, куб.см.
Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об/хв
Максимальний обертовий момент, Нм./об.хв.

6-циліндровий, дизельний
3,0 l / 2.967 cm³
180 (245) / 3.800 - 4.400
550 / 1.750 - 2.750

6-циліндровий, бензиновий
3,6 l / 3.597 cm³
206 (280) / 6.200
360 / 3.200

4.795
1.940
1.709 (1.732 із релінгами)
2.893
201
11,9

4.795
1.940
1.709 (1.732 із релінгами)
2.893
201
11,9

8,5
6,6
7,3
100

13,2
8
9,9
100

580
1.642

580
1.642

2.203
2.890

2.103
2.800

4MOTION
8-ступінчата автоматична коробка
передач

4MOTION
8-ступінчата автоматична коробка
передач

218
8,0

228
7,8

від 551.272 грн

від 544.650 грн

Габаритні розміри, мм.
Довжина
Ширина
Висота
Колісна база
Дорожній просвіт
Радіус розвороту, м

Орієнтовна витрата палива, Л.
Міський цикл
Траса
Середня витрата
Об'єм паливного баку, л.

Об`єм багажного відділення, Л.
При піднятих спинках сидінь
При складених спинках сидінь 1-го та 2-го ряду

Маса автомобіля, кг.
Спорядженого автомобіля
Максимально допустима

Трансмісія
Тип приводу
Коробка перемикання передач

Динамічні характеристики
Максимальна швидкість
Розгін 0-100 км/год, сек.

Рекомендована роздрібна ціна
Основне обладнання

Бі-ксенонові фари ближнього і дальнього світла з поворотним світлом і денним світлом на світлотіодах (LED), динамічне коригування кута нахилу світла фар, омивачі фар
Протитуманні фари із статичним поворотним світлом
Світлодіодні задні ліхтарі (LED)
Обігрів лобового скла
Багатофункціональне шкіряне кермо з кнопками керування багатофункціональним дисплеем, радіо та телефоном
Регулювання керма за нахилом та висотою, підсилювач рульового управління Servotronic, який регулюється в залежності від швидкості
Кондиціонер автоматичний "Climatronic", двозональний з роздільним регулюванням темпетратури справа та зліва
Радіо "RCD 550" з можливістю відтворення MP3-, MP4-формата, інтегрований CD-чейнджер на 6 дисків, 8 динаміків, 4х20 Вт, мультимедійне гніздо MEDIA-IN
Обігрів передніх сидінь; форсунки склоомивачів лобового скла з електрообігрівом
Парк-пілот: акустичне попередження при наближенні до перешкоди спереду та ззаду (лише для дизельних двигунів)
Круїз-контроль
Датчик дощу
Повздовжні релінги на даху, сріблясті
Дизайн-пакет "Chrome & Style"
ESP - електроннна система курсової стійкості з помічником підкермування, вкл. асистент гальмування, ABSplus, EDS, ASR та стабілізацію при русі із причепом
Противідкатна система і пригальмовування при русі униз
Електронне стоянкове гальмо
Зовнішні дзеркала з електронним регулюванням та складанням, з роздільним обігрівом, зі сторони водія асферичне. Внутрішнє дзеркало з авт. затемненням
Підголівники передніх сидінь з механізмом травмобезпечного демпфування
Подушки безпеки для водія та пасажира (подушку пасажира можна деактивувати)
Система подушок безпеки для захисту голови водія та пасажирів передніх та задніх сидінь, вкл. бокові спереду
Розетка 12V в центральній консолі спереду та позаду и сзади, в центральному підлокітнику спереду, а також у багажнику
Спинка заднього сидіння, що складається окремо, 1/3 до 2/3, з розділювальним підлокітником
Оббивка сидінь та обшивка дверей - тканина "Network"
Текстильні килимки спереду та позаду
Легкосплавні диски
* Технічні характеристики, вказані у цій листівці, не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей.
** Для узгодження комплектацій автомобілів та задля отримання додаткової інформації, звертайтесь до офіційних дилерів Volkswagen у вашому регіоні.
*** Вказані ціни на автомобілі є орієнтовними. Точні ціни та комплектації автомобіля погоджуйте в договорах купівлі-продажу автомобіля.
**** Розрахунок здійснюється у національній валюті України по середньому курсу продажу валюти на міжбанківському валютному ринку за попередній день, відповідно даних одного з наступних банків України: ПАТ «КІБ Креді Агріколь», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрсибБанк».
***** Дата останнього оновлення: 25 жовтня 2013 року

