Touareg Atmosphere V6 3,0 TDI 4MOT 8TT
Kód vozu DWCBVV

Cena
Touareg Atmosphere V6 3,0 TDI 4MOT 8TT
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Celková
cena
Cenové
zvýhodnění
Speciální
cena

2 272 300,10 Kč
60 000,- Kč
2 212 300,10 Kč
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Motor
2967 cm2 Pohon všech kol Tiptronic 8st. automat
Výkon 210 kW / 286 PS
Diesel:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 8,40 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 219 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 219 g/km
Emise NOx: 0,0181 g/km

Vnější lak
zlatá

Béžová Sechura metalíza

Potah sedadel
Čalounění: Raven
Přístrojová deska: Šedá Raven
Koberce: Šedá Raven
Potah: Raven

Nabídka 06.12.2021

25 000,- Kč

Výbavy
Hlasové ovládání
Dešťový senzor
Objem palivové nádrže cca 75 l
Označení "Touareg"
- na víku zavazadlového prostoru
Výfukový systém
- dvě chromované koncovky výfuku integrované do zadního nárazníku
Textilní koberečky
- vpředu a vzadu
Palubní literatura v českém jazyce
Tire mobility set
- 12V kompresor - lepící hmota - vč. sady nářadí
Bezpečnostní šrouby kol
Povinná výbava
- Výstražný trojuhelník - Lékárnička (dle německé normy)
Automatická uzávěrka diferenciálu
- Torsen
Sloupek řízení
- vertikálně nastavitelný (manuálně) - horizontálně nastavitelný (manuálně)
Volba profilu jízdy
Multifunkční 3ramenný volant v kůži
- možnost řazení pod volantem - hlavice řadicí páky v kůži - s hliníkovou dekorací
Isofix
- příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních vnějších sedadlech - 2x
TopTether s logem na vnějších sedadlech - 1x TopTether bez loga uprostřed
Přední sedadla výškově nastavitelná
- odkládací kapsy na zadní straně
Zadní sedadlo
- asymetricky dělené - sklopné
3 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
- výškové nastavení - zvuková a světelná výstraha při nezapnutí
Střešní podélný nosič stříbrně eloxovaný
- černá patka nosiče
Kryt zavazadlového prostoru
- elektricky samočinný
3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
Centrální zamykání s bezpečnostní
pojistkou a dálkovým ovládáním - 2 dálkové klíče - bez alarmu
Tónovaná skla v zeleném odstínu
Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou
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Výbavy
Čelní airbagy vpředu
- u spolujezdce s možností deaktivace
Airbagy
- boční airbagy vpředu - hlavové airbagy vpředu a vzadu
Dekor z ušlechtilého dřeva "Olivesche"
- s otevřenými póry - dekor přístrojové desky - dekor předních dveří
Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
(zásuvné)
Loketní opěrka vpředu
Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu
Lane Assist
- systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
Front Assist
Podlaha zavazadlového prostoru
- textilní
Alarm s ostrahou interiéru
- senzor naklonění vozu - Back-up-Horn houkačka
Přídavné elektrické topení
- vzduchové (pouze pro TDI)
Přímá kontrola poklesu tlaku v pneu
LED statické světlomety
- LED denní svícení
8 reproduktorů
Zadní světlomety s LED technologií
- základní
Koncové mlhové světlo
Světlo do špatného počasí
- alternativa za "Mlhové světlomety"
Dvoutónový klakson
Automatický spínač světlometů
- Denní svícení
Palubní počítač "Premium"
- 7" barevný multifunkční ukazatel
Trysky ostřikovačů čelního skla
- automaticky vyhřívané
App-Connect včetně VW Media Control
- propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)
12V zásuvka vpředu
Telefonní rozhraní
- bluetooth - bez funkčního slotu na SIM
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Výbavy
Systém sledování únavy řidiče
12l nádrž pro SCR
24 l nádrž pro SCR
Navigace "Discover Pro"
- 9,2" obrazovka
eCall & bCall
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)
Elektrické otevírání a zavírání kufru
- el. otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru, včetně servodovírání (dálkově
ovládané)
Paket Světla a výhled I
- vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, sklopná a vyhřívaná - funkce automatického
sklopení vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky - vnější zpětná
zrcátka s automatickou clonou - funkce Coming Home a Leaving Home
Ambientní osvětlení - bílé
Rozpoznávání dopravních značek
Digitální rádiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání - závislý na síle signálu v daném místě
Servořízení
Přístrojová deska
- elektronický tachometr - počítadlo celkových a denních kilometrů - otáčkoměr
Elektromechanická parkovací brzda
- s funkcí Auto Hold - asistent pro rozjezd do kopce
Systém rozpoznání chodce s rozšířenou
ochranou - Aktivní kapota
Design paket "Atmosphere"
- bílé ambientní osvětlení interiéru - designová koncovka výfukové soustavy - dekorace
interiéru vozu jasanové dřevo - ocelový ochranný kryt nakládací hrany - chromované lišty
bočních oken - mřížka chladiče "Chrom & Style" - nástupní lišty z oceli
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.
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Výbavy na přání
Tažné zařízení
- elektricky sklopné - vč. systému Trailer Assist
20" rezervní kolo
- úsporné - sada nářadí a zvedák vozu - Využíváno u modelů bez
aktivní stabilizace podvozku (eAWS) (paket PSP) nebo audio
systémem Dynaudio - není potřeba manipulace s kompresorem
- Výhoda: jednodušší manipulace pro zákazníka, nižší hmotnost
oproti 1G1 (24,2 kg) - Nevýhoda: Bez možnosti výše zmíněné
aktivní stabilizace podvozku nebo bez systému Dynaudio Rozměry pneumatiky: 175/70 R20
Klimatizovaná a masážní přední sedadla
- perforované potahy

9 200,10 Kč

34 900,10 Kč

Vyhřívané čelní sklo

14 500,- Kč

Rozšíření sériové 2zónové klimatizace
na 4zónovou - ovládací panel pro pasažéry v 2. řadě

23 200,- Kč

Prodloužená záruka 3 roky/90.000 km
- podle toho, která situace nastane dříve

11 300,- Kč

Servomechanické dovírání dveří

16 700,- Kč

Park Assist vč. AreaView
- 360° kamera "Area View" se zpětnou kamerou "Rear View" Rozšíření parkovacího asistentu "Park Assist Plus" - umožňující
zaprkování částečně bez zásahu řidiče, ochrana disků kol při
parkování, manévrovací asistent (prevence kolize při parkování
do 10km/h) - Parkovací senzory vpředu a vzadu s optickým a
akustickým upozorněním - včetně paketu "Světla a výhled II"

18 500,- Kč

Asistenční paket řidiče "Plus"
- Travel Assist - Emergency Assist - asistent vjezdu do křižovatky
- PreCrash + - Lane Assist - Side Assist

29 600,- Kč

20" kola z lehké slitiny "Montero"
- 9J x 20 - pneumatiky 285/45 R20
Vzduchové pérování "Air & Steering"
- s elektronickým, na rychlosti jízdy závislým nastavením
tlumičů - automatická regulace světlé výšky a sklonu vozu adaptivní regulace podvozku DCC - řízení všech kol (natáčení
zadních kol při rychlostech do cca 37km/h = protilehlé, natáčení
zadních kol při rychlostech nad cca 37km/h paralelní)

47 199,99 Kč
79 000,- Kč

Akční paket "Comfort"
- 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

-34 100,- Kč

Asistenční akční paket s funkcí Safelock
- 90l palivová nádrž - IQ.Light - LED světlomety "Matrix", zadní
dynamická směrová světla - Easy Open s funkcí Safelock

58 599,99 Kč

Paket Paměť - Memory paket
- vnější zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná a samostatně
vyhřívaná, na straně řidiče s Memory funkcí - sedadlo řidiče s
Memory funkcí - přední sedadla elektricky nastavitelná
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37 500,10 Kč

5 499,99 Kč

Výbavy na přání
Kožené čalounění "Vienna" ergoComfort
- středy sedadel a vnitřní části bočního vedení v kůži "Vienna" ergonomická přední sedadla ergoComfort - odjištění zadních
sedadel ze zavazadlového prostoru - výplně dveří - vyhřívání
předních sedadel - zadní loketní opěrka - pneumaticky
nastavitelné přední bederní opěrky

38 800,10 Kč

Technické údaje
Typ motoru

3.0 Diesel

Výkon

210 kW 286 PS

Zdvihový objem

2967 cm2

Převodovka

Tiptronic 8st. automat

Pohon

Pohon všech kol

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

2850 kg

Pohotovostní hmotnost

2092 kg

Skutečná hmotnost

2305 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Diesel)

8,40 l/100km

Emise CO2 - kombinované

219 g/km

Emise NOx

0,0181 g/km

VIN

WVGZZZCRZMD039107

Prodejce
TOP CENTRUM car Hodonín
Brněnská 4031
695 01 Hodonín
518 389 811
info@topcentrumcar.cz
https://topcentrumcarhodonin.porschegroup.cz
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