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Dziękujemy za zainteresowanie
marką Volkswagen
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Oferta dla Ciebie

Oto, jak będzie wyglądał Twój nowy
Volkswagen

Nowy Touareg Touareg

Wnętrze:
Tapicerka czarna dla R-Line

Lakier:
Biały "Pure" specjalny

Silnik: 3.0 V6 TDI 
170 kW 231 KM / CR74MJ

Skrzynia biegów: automatyczna Tiptronic, 8-
stopniowa

Zużycie paliwa*: 8.3l/100km

Średni poziom Emisji CO2*: 219g/km

Felgi:
Obręcze aluminiowe
Nevada 9J x 20, z czarnym
połyskiem

Na wszelkie pytania odpowie Twój doradca.

Daria Kramarczyk

608 830 034,
kramarczyk_d@citymotors.pl

* Zdjęcia poglądow e

* D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO2 . Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2  mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP. 
Podane ceny są cenami brutto 



Wyposażenie dodatkowe:

System Easy Open / Easy Close
- Półka nad przestrzenią bagażową zasuwana

elektrycznie
- System bezdotykowego elektrycznego

otwierania i zamykania pokrywy bagażnika
- System Keyless Access - bezkluczykowy

dostęp i uruchamianie pojazdu

System Rear Assist z Park Assist
- System Park Assist 3.0 - automatyczne

parkowanie równoległe i prostopadłe,
czujniki parkowania z przodu i z tyłu

- System Rear Assist - kamera cofania

Reflektory LED Matrix
- Reflektory dzienne, mijania i drogowe w

technologii LED z dynamicznym
doświetlaniem zakrętów

- Reflektory LED Matrix
- Światła tylne w technologii LED z

dynamicznymi kierunkowskazami

Volkswagen Media Control oraz Car-Net: App-
Connect

Gniazdo 230 V i 12 V w konsoli środkowej z
tyłu

Pakiet Pamięć (funkcja pamięci ustawień
fotela kierowcy oraz lusterek)
- Fotele przednie z elektryczną regulacją, fotel

kierowcy z pamięcią ustawień i regulacją
głębokości siedziska

- Lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci,
przyciemniane, podgrzewane, elektrycznie
składane, funkcja oświetlenia otoczenia

Podsufitka w kolorze czarnym
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Volkswagen R GmbH

Dojazdowe koło zapasowe

Pakiet Zimowy dla foteli przednich i tylnych
- Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba

przednia)
- Podgrzewane fotele z przodu i zewnętrzne

miejsca z tyłu

Oświetlenie Ambiente dla Pakietu R-Line
Exterieur i Interieur
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza z

możliwością wyboru koloru
- Listwy progowe ze stali szlachetnej

podświetlane z logo R-Line
- Volkswagen R GmbH

Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane

Poduszki powietrzne boczne dla
zewnętrznych siedzeń z tyłu oraz kolanowe
dla siedzeń z przodu
- Boczne poduszki dla zewnętrznych siedzeń z

tyłu
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

funkcja deaktywacji, poduszka kolanowa dla
kierowcy i pasażera

Pakiet Offroad
- Dodatkowa osłona silnika
- Zbiornik AdBlue o pojemności 24 litrów
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów

Numer VIN:
WVGZZZCRZKD019994

Twój Volkswagen Nowy Touareg Touareg

Lakier:
Biały "Pure" specjalny

Felgi:
Obręcze aluminiowe Nevada 9J x 20, z
czarnym połyskiem

0 zł

* W ofercie Leasing Easy Buy (Okres f inansow ania: 24  m-cy, Wkład w łasny: 0%, Roczny l imit kilometrów : 10  tys.)
Podane ceny są cenami brutto 

Nowy Touareg Touareg
3.0 V6 TDI 170kW/231KM automatyczna
Tiptronic, 8-stopniowa (CR74MJ)



Klimatyzacja automatyczna Air Care
Climatronic, czterostrefowa z filtrem
antyalergicznym i panelem z tyłu

Dach szklany panoramiczny

Pakiet Premium

Night Vision - kamera noktowizyjna asystująca
podczas jazdy nocą

Pakiet Zawieszenie
- Oś tylna skrętna
- Zawieszenie pneumatyczne z elektryczną

regulacją wysokości
- Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC z

wyborem profilu jazdy

Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur i Interieur
- Chromowane końcówki wydechu z lewej i

prawej strony
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza białe
- Konsola środkowa z lakierowanymi

wstawkami w kolorze czarnym
- Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
- Listwy na osłonie chłodnicy, chromowane
- Listwy progowe ze stali szlachetnej z logo

R-Line
- Nakładki na pedały wykończone stalą

nierdzewną
- Osłona progu bagażnika ze stali szlachetnej
- Sportowa kierownica multifunkcyjna z logo

R-Line, obszyta skórą, podgrzewana, z
funkcją Tiptronic

- Volkswagen R GmbH
- Wstawki dekoracyjne aluminiowe na desce

rozdzielczej i drzwiach w stylistyce R-Line
- Zderzaki w stylistyce R-Line

Innovision Cockpit
- Volkswagen Media Control oraz Car-Net:

App-Connect
- Mapa Europy (z usługą bezpłatnych

aktualizacji)
- 3 dodatkowe gniazda USB
- Active Info Display - Komputer pokładowy z

personalizowanym 12 calowym ekranem
- Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją

ładowania indukcyjnego i zewnętrzną
anteną

- Konsola środkowa z lakierowanymi
wstawkami w kolorze czarnym

- System nawigacji satelitarnej Discover
Premium z 15 calowym ekranem
dotykowym

Tapicerka skórzana Vienna z siedzeniami
komfortowymi dla R-Line Interieur
- Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba

przednia)
- Fotele przednie, podgrzewane
- Komfortowe fotele przednie
- Opuszczane oparcia siedzeń tylnych
- Podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
- Regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego

dla przednich foteli
- Tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana

ze sztucznej skóry
- Tapicerka siedzeń częściowo ze skóry Vienna

dla siedzeń komfortowych z logo R-Line
- Volkswagen R GmbH
- Zagłówki przednich foteli regulowane w

dwóch płaszczyznach

Pojazd homologowany zgodnie z WLTP

Car-Net: Guide & Inform (3 lata), Security &
Service Basic (10 lat) & Plus (3 lata)
- Car-Net: Guide & Inform oraz Security &

Service Plus (na 1 rok), Security & Service
Basic (na 10 lat)

Śruby kół z zabezpieczeniem
antykradzieżowym

Numer VIN:
WVGZZZCRZKD019994

Twój Volkswagen Nowy Touareg Touareg

* W ofercie Leasing Easy Buy (Okres f inansow ania: 24  m-cy, Wkład w łasny: 0%, Roczny l imit kilometrów : 10  tys.)
Podane ceny są cenami brutto 



Chromowane końcówki wydechu z lewej i
prawej strony

Podnośnik

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC z
wyborem profilu jazdy

Zawieszenie pneumatyczne z elektryczną
regulacją wysokości

Oś tylna skrętna

Podsufitka w kolorze czarnym

Volkswagen R GmbH

Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów

Listwy na osłonie chłodnicy, chromowane

Spryskiwacze reflektorów

System Keyless Access - bezkluczykowy
dostęp i uruchamianie pojazdu

Tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana
ze sztucznej skóry

Obręcze aluminiowe Nevada 9J x 20, z
czarnym połyskiem
- Volkswagen R GmbH

Numer VIN:
WVGZZZCRZKD019994

Twój Volkswagen Nowy Touareg Touareg

* W ofercie Leasing Easy Buy (Okres f inansow ania: 24  m-cy, Wkład w łasny: 0%, Roczny l imit kilometrów : 10  tys.)
Podane ceny są cenami brutto 

256 290 zł

129 140 zł

385 430 zł

44 430 zł

341 000 zł

14 679 zł

0 zł

341 000 zł

Cena modelu bazowego:

Wartość wyposażenia
dodatkowego:

Cena modelu bazowego z
wyposażeniem dodatkowym:

Rabat:

Cena Twojego samochodu:

Wysokość miesięcznej raty*:

Wartość usług dodatkowych:

Cena całkowita samochodu:



WLTP

Emisja CO2

Cykl mieszany 219 g/km

Zużycie paliwa

Cykl mieszany 8.3 l/100km

Silnik

Siln ik 6-cylindrowy, wysokoprężny

Pojemność 2.967 cm³

M oc max., kW 170,00 kW

M ax. moment obr., Nm
przy obr. / min

500 Nm / 1750 - 3000 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AG

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie automatyczna Tiptronic, 8-
stopniowa

Akumulator / Alternator A

Waga

Ładowność 464 - 855 kg

M asa własna min . 2.070 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.850 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy
wzniesien iu 12%

3.500 kg

bez hamulca 750 kg

Dopuszczalne obciążen ie
haka / dachu

140 kg / 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 218 km/h

Przysp ieszen ie 0-80/0-
100 km

5,1 s / 7,5 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.878 mm / 5.008 mm

Szerokość / Szerokość,
max

1.984 mm / 1.984 mm

W ysokość max. 1.717 mm

Rozstaw osi 2.904 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.653 mm / 1.669 mm

Rozstaw kół tył min . /
max.

1.669 mm / 1.685 mm

Kąt natarc ia przód/tył 23,3 ° / 17,2 °

Kąt rampowy 13,5 °

Wymiary bagażnika

Długość z oparc iami
złożonymi

1.910 mm

Szerokość 1.081 mm

Pojemność bagażn ika przy
rozłożonej tylnej kanap ie

- l / - l / 810 l

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.800 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 12.190 mm

Pojemność zb iorn ika
paliwa

75 l

Dane techniczne

D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO2 . Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2  mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP.



Dostępność

Najniższa możliwa rata i niewielki wkład własny.
Dzięki bardzo niskim ratom i niewielkiej wpłacie
początkowej każdy Volkswagen jest w Twoim
zasięgu, a miesięczne zobowiązanie nie obciąża
Twojego budżetu.

Pewność

Gwarantowana cena odkupu. Gwarantowana
wartość odkupu zabezpiecza Cię przed
wahaniami cen na rynku samochodów. Jeśli
zdecydujesz się wymienić auto na nowe
- swojego Volkswagena możesz oddać do
salonu. Jeśli uznasz, że lepiej sprzedać auto we
własnym zakresie - też możesz to zrobić. Na
pewno więc nie stracisz!

Elastyczność

Możliwość regularnej zmiany na nowego
Volkswagena. Sam wybierasz sposób
zakończenia kontraktu: możesz spłacić auto do
końca lub zmienić je na nowe. Decyzję
podejmujesz przy finalizowaniu, a nie
zawieraniu umowy. Nie musisz się martwić o to,
co będzie za kilka lat.

Finansowanie
dopasowane do Twoich
potrzeb.

miesięczne raty

opłata wstępna
od 0% do 45%
wartości auta

wartość końcowa
1% do 25%
wartości auta

okres leasingu:
24, 36, 48 albo 60 miesięcy

* Zdjęcia poglądow e



Mała utrata wartości

Wartość rezydualna to kwota, za którą możesz
odsprzedać swój samochód po kilku latach
eksploatacji. Volkswageny są cenione na rynku
wtórnym i tracą na wartości niewiele.

Gwarancja

Na koszty eksploatacji wpływ mają również
nieplanowane naprawy. Chcąc mieć spokój na
lata, warto zdecydować się na opiekę
pogwarancyjną Volkswagena. Do wyboru są
rok, dwa lub trzy lata dodatkowej ochrony. Gdy
wybierzesz tę ostatnią opcję, możesz przejechać
nawet 150 tys. km nie martwiąc się o nic.

Zużycie paliwa

Niezależnie od tego, czy wybierzesz
Volkswagena z silnikiem TDI czy też TSI możesz
mieć pewność, że zużycie paliwa będzie bardzo
niskie. Dzięki szerokiej gamie jednostek
napędowych dopasujesz samochód idealnie do
swoich potrzeb.

Przeglądy okresowe

Na koszt przeglądów wpływa częstotliwość ich
wykonywania oraz ceny części. W przypadku
Volkswagena, serwisy odwiedzasz nawet co
30.000 km, czyli dużo rzadziej niż w przypadku
wielu konkurencyjnych marek. Dodatkowo
koszty wizyt w serwisie można obniżyć
decydując się na zakup atrakcyjnych pakietów.

To, ile będzie kosztował samochód na
przestrzeni lat, zależy od utraty wartości,
kosztów paliwa, ubezpieczenia, przeglądów
i części eksploatacyjnych. Na niski całkowity
koszt użytkowania składają się takie elementy,
jak:

Finansowanie zakupu

Volkswagen Bank przygotował bardzo
atrakcyjną ofertę, dzięki której nowym
samochodem można jeździć płacąc niskie
miesięczne raty. Co więcej, albo trzech lub
czterech latach użytkowane auto można
wykupić albo zmienić na nowe.

Przeanalizuj wszystkie koszty, a zobaczysz, że
Volkswagen to zawsze dobry wybór.

Całkowity koszt
użytkowania - oszczędzasz
każdego dnia

* Zdjęcia poglądow e



Skorzystaj z naszej oferty
i ciesz się swoim wymarzonym
samochodem.

Daria Kramarczyk

608 830 034,
kramarczyk_d@citymotors.pl

Autoryzowany Dealer VW CityMotors
CityMotors Gdańsk

Twój nowy Volkswagen
jest tak blisko!

* Zdjęcia poglądow e

Informacje zaw arte na stronie nie są praw nie w iążące i nie mają charakteru oferty w  rozumieniu Kodeksu cyw ilnego. Zamieszczone na w itrynie zdjęcia jedynie przykładow o obrazują
prezentow ane treści. Niektóre elementy w yposażenia opisane i demonstrow ane na stronie mogą być dostępne tylko w  w ybranych krajach lub w yłącznie za dodatkow ą opłatą. D la
uzyskania aktualnych specyfikacji produktów  w  danym kraju należy kontaktow ać się z autoryzow anym przedstaw icielem marki Volksw agen. Wszelkie w iążące ustalenia dotyczące
w yposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazow o w  indyw idualnej umow ie zaw ieranej przez strony.

Wszystkie produkow ane obecnie samochody marki Volksw agen są w ykonyw ane z materiałów  spełniających pod w zględem możliw ości odzysku i recyklingu w ymagania określone
w  normie ISO22628  i są zgodne z europejskimi św iadectw ami homologacji w ydanymi w g dyrektyw y 2005/64/WE. Volksw agen Group Polska Sp. z o.o. podlega obow iązkow i
zapew nienia w szystkim użytkow nikom samochodów  Volksw agen sieci odbioru pojazdów  po w ycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z w ymaganiami ustaw y z 20  stycznia 2005  r.
o recyklingu pojazdów  w ycofanych z eksploatacji (tj. D z.U . 2018  r., poz. 578) Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach:
https://w w w .volksw agen.pl/pl/ochrona-srodow iska/recykling-samochodow .html
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