
Новият Touareg

GrandCanyon_PRE_V13.indd   01 23.04.18   15:24



01

03Новият Touareg – Екстериор
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Серийно за Touareg S Серийно за Touareg Elegance E Серийно за Touareg Atmosphere A Серийно за Touareg R-Line R Допълнително оборудване SO

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.

Новият Touareg: създаден, 
за да поеме по нови пътища.
Още от пръв поглед става ясно: новият Touareg носи свеж полъх в премиум сегмента. 

Нови, впечатляващи пропорции, висококачествени материали и иновативни технологии 

се преплитат в едно единствено по рода си, модерно и самоуверено излъчване – от 

характерната предна решетка, през представителната странична линия, до спортния 

дифузор в задната броня. Оборудванията Atmosphere и Elegance носят със себе си още 

по-индивидуална визия с помощта на детайли, като 21-цоловите джанти с блестящо 

покритие „Suzuka“ или трапецовидните накрайници на изпускателната система. Така вие 

ще достигате до целта си с още повече стил. А в съчетание с предлагания като опция 

Offroad-пакет може да стигнете и още по-далеч – по напълно нови пътища.

01   I.Q Light – LED-матричните фарове с динамично 
регулиране на дългите светлини „Dynamic Light 
Assist“ осветяват пътя пред вас по-ярко и по-нада-
леч, без при това да заслепяват участниците на 
движението, които попадат в обсега на светлинното 
им поле.* Характерната графика на светлините 
плавно се прелива в дизайна на хромираната ради-
аторна  решетка и подчертава доминантния дизайн 
на предницата на Touareg. SO

*В рамките на границите на системата.
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05Новият Touareg – Мултимедия
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Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.

Innovision Cockpit: 
бъдещето днес
Изпреварил своето време. Това е усещането, което ви обзема когато 

натиснете стартовия бутон на новия Touareg, с който се събужда за 

живот новия, предлаган като опция Innovision Cockpit. Иновативното 

дигитално приборно табло и TFT-сензорният екран на навигационната 

система „Discover Premium“ отварят нови перспективи във всяко едно 

отношение. Не на последно място благодарение на факта, че със своя 

One-Screen Design, те формират една хомогенна и същевременно 

наистина футуристична командна централа. Лишена от класически 

бутони ергономична концепция, управление с докосване и жестове, 

както и богатите възможности за персонализация допълнително 

засилват това усещане, като същевременно дават на дизайнерите ново 

поле за изява – например с гладките сензорни повърхности. Не е ли 

прекрасно, че още днес може да се докоснем до неща, които си 

пожелаваме да имаме в бъдеще?
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01   С помощта на иновативното Жестово управление вие може да управлявате 
навигационната система „Discover Premium“ или „Discover Pro“ по опростен и 
още по-удобен начин. Чрез прости хоризонтални жестове вие можете да 
преминавате лесно от едно меню в друго. Така например е достатъчно да 
направите елементарно движение с ръка, за да преминете към следващата 
песен от списъка, или пък към следващата радиостанция. S

02   Навигационната система „Discover Premium“ с телефонен софтуер 
„Business“, Wireless зареждане и Car-Net App-Connect отваря нови перспективи 
във всяко направление. Нейният огромен, 38,1-сантиметров (15 инча) TFT-
сензорен цветен дисплей е разположен зад стъклено покритие и за първи път 
формира обща повърхност с 31,2-сантиметровия (12,3 инча) Digital Cockpit. 
Благодарение на сензорите за приближаване и иновативното жестово 
управление, работата със системата е максимално интуитивно. С помощта на 
прости хоризонтални жестове например може лесно да преминавате от едно 

меню в друго. Системата разполага с 10 GB свободно използваема вградена 
памет, както и с инсталирани карти за Европа и FM-радиоприемник. SO

03   Навигационната система „Discover Pro“ е серийно оборудвана с Car-Net 
App-Connect и се управлява максимално интуитивно от 23,4-сантиметровия 
(9,2 инча) TFT-сензорен цветен екран със сензори за приближаване и 
иновативно жестово управление. С помощта на прости хоризонтални жестове 
например може лесно да преминавате от едно меню в друго. Системата 
разполага с 10 GB свободно използваема вградена памет, както и с 
инсталирани карти за Европа и FM-радиоприемник. Два слота за SD-карти и 
два USB-порта. S

04   Head-up-дисплеят показва важни за шофира-
нето данни директно в зрителното поле на водача. 
Скорост на движение, пътни знаци, действие на 
асистиращите системи, както и различни преду-
преждения и указания от страна на навигационната 
система се прожектират директно на предното 
стъкло на автомобила. По този начин можете мо-
ментално да виждате цялата важна информация, 
без да се налага да отклонявате вниманието си от 
пътя. SO

Новият Touareg – Мултимедия
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Серийно за Touareg S Серийно за Touareg Elegance E Серийно за Touareg Atmosphere A Серийно за Touareg R-Line R Допълнително оборудване SO

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.
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09Новият Touareg – Интериор

01   Новите декоративни апликации от благородна 
дървесина „Olivasche“ от истинско ясеново дърво с 
отворени пори благодарение на единствената по 
рода си структура са наистина необикновени – как-
то на вид, така и на допир. При пакет „Atmosphere“ 
този декор краси арматурното табло и панелите на 
вратите, създавайки особено изискана атмосфера в 
интериора на автомобила. A

Завладяващо релаксиращ:
интериорът на новия 
Touareg.
Динамичен отвън – и същевременно толкова спокоен отвътре. Интериорът на новия 

Touareg създава наистина необикновена атмосфера, най-вече благодарение на изклю-

чителната хармония между отделните детайли. Да вземем за пример предлаганият като 

допълнително оборудване пакет Atmosphere. Тук се срещат ексклузивни материали в 

светли тонове и внимателно подбрани елементи от оборудването. Например декоративните 

лайстни от дървесина с отворени пори „Olivesche“ или комфортните седалки с тапицерия 

от естествена кожа „Savona“, които по желание на клиента се предлагат също така с 

функция за масаж и вентилация. Изчистеният, изискан дизайн, както и изобилието от 

вътрешен простор ви осигуряват всичко необходимо, за да се чувствате в новия Touareg 

не просто добре, а максимално спокойни и релаксирани.

*Средната част на седалките и страничните опори в кожа „Savona“.
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Серийно за Touareg S Серийно за Touareg Elegance E Серийно за Touareg Atmosphere A Серийно за Touareg R-Line R Допълнително оборудване SO

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.
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11Новият Touareg – Екстериор
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Недвусмисленият 
език на формите. 
Има много начини да впечатлиш някого. Новият Touareg предпочита 

директния подход – точно както подобава на един SUV от подобен ранг. 

Още динамичният силует с издължен преден капак и характерна задна 

част дава достатъчно ясен знак какво може да очаквате от този авто-

мобил. Ясните контури и атлетичните странични линии на каросерията, 

които при избор на пакет Elegance са подчертани с благородни хро-

мирани лайстни, както и предлаганите като опция задни светлини с 

LED-технология и динамични мигачи, показват недвусмислено: новият 

Touareg олицетворява една съвършена форма на естетиката.

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.
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13Новият Touareg – Интериор

Интериорът: 
изцяло по ваш вкус.
Множество възможности, една цел: вашата удовлетвореност. Многообразните 

възможности за персонализация гарантират, че интериорът на новия Touareg 

ще бъде съобразен не само с вашите високи изисквания, но и с вашия индиви-

дуален вкус. В пакет Elegance например съчетанието от кожен салон „Vienna“ 

в комбинация от цветове Mistral/Grigio и декоративните апликации от алуминий 

създава ярък стилистичен акцент. Предлаганият като опция пакет амбиентно 

осветление предлага 30 свободно избираеми цветови нюанса, чрез които инте-

риорът да бъде представен в най-добра светлина.

01   Изискана атмосфера за всяко от местата в автомобила – това е цел, която новият Touareg постига 
с  детайли като например новия, предлаган като опция кожен салон „Savona“ с перфорация. В съчетание 
с комфортни седалки, предлаганата като опция функция за масаж и вентилация, както и Memory-функция 
за предните седалки, всяко пътуване се превръща в истинско премиум изживяване. SO

*Средната част на седалките и страничните опори в кожа „Vienna“ или „Savona“.
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GrandCanyon_PRE_V13.indd   12 23.04.18   15:24



01

15Новият Touareg – R-Line
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R-Line
Новият Touareg е подготвен да отговори подобаващо и на предизвикателства със спортен характер. При пакет R-Line тази 

 черта от нрава на автомобила е подчертана особено отчетливо – както отвътре, така и отвън. Множество детайли демонстрират 

динамичното начало в дизайна на автомобила. Например характерната предна броня с R-Line специфични C-образни контури 

и лого R-Line в областта на предната решетка, декоративните елементи на арките на колелата в цвета на автомобила, както 

и задният дифузор с блестящо черно покритие и хромирани накрайници на изпускателната система. Редица ключови елементи 

от интериорното оборудване напомнят на водача по време на пътуване, че се намира в автомобил с логото на R-Line.

01   С новия Touareg R-Line получавате един наистина необикновен интериор, 
който ще ви впечатли не само от пръв поглед, но и при първото докосване. За 
целта се грижат детайли като например Мултифункционален кожен волан или 
Алуминиеви декоративни апликации „Silver Wave“. Още по-динамична визия 
ще получите с помощта на предлаганите като опция Комфортни седалки с 
тапицерия от естествена кожа „Savona“ в двуцветно изпълнение с кожени 
елементи „Carbon Style“, както и лого R-Line на предните седалки. В допълнение 
към това при избор на тази опция за седалките получавате също така декора-
тивни шевове в цвят Crystal Grey. Последните могат да бъдат открити в областта 
на арматурното табло, мултифункционалния волан, опорите за ръце от вътреш-
ната страна на вратите, централния подлакътник и скоростния лост, придавайки 
на интериора спортната нотка, която подобава на R-Line. R

(без снимка)   Екстериорният пакет R-Line включва характерна предна броня 
с R-Line-специфични C-образни контури и лого R-Line в областта на предната 
решетка, декоративните елементи на арките на колелата в цвета на автомобила, 
както и дифузор в специална R-Line оптика. Това е подходящият отговор за 
всички, които търсят изявена спортна визия. SO

Серийно за Touareg S Серийно за Touareg Elegance E Серийно за Touareg Atmosphere A Серийно за Touareg R-Line R Допълнително оборудване SO

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.

*Средната част на седалките и страничните опори в кожа „Savona“. 

Предложение от Volkswagen R GmbH. За повече информация потърсете вашия Volkswagen дилър.
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17Новият Touareg – Design-пакет „Black Style“
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Design-пакет „Black Style“
Предлаганият като опция Design-пакет „Black Style”* за новия Touareg R-Line залага 

на черния цвят. Със специални акценти като например предната решетка в блестящо 

черно, боядисаните в черно корпуси на страничните огледала, както и издържаните 

в черен цвят декоративни лайстни в областта на страничните прозорци, пакетът създава 

трайно впечатление още при първия визуален контакт с автомобила. 

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.

Пакет R-Line „Exterieur Black Style“* е възможен само при линии на оборудване Elegance и Atmosphere.
Touareg – R-Line
Предложение от Volkswagen R GmbH. За повече информация потърсете вашия Volkswagen дилър.

*Ще се предлага на по-късен етап.
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движещия се отпред автомобил.¹⁾ Предиктивното регулиране на скоростта 
разширява тази функция с допълнителна асистенция за скорост и завои*. С 
оглед на официалните ограничения на скоростта, асистентът допринася за 
това да не превишавате неволно тези ограничения.¹⁾ Освен това, с оглед на 
данните за съответния маршрут, системата автоматично изчислява оптимална-
та скорост за всеки завой.¹⁾ По този начин комфортът на пътуване се подобрява 
и едновременно с това се намалява разхода на гориво. SO

*Предиктивната функция не се предлага за България.

04   Асистентът при навлизане в кръстовище използва радарни сензори в 
предната част на автомобила. Те следят активно пространството пред автомо-
била и при скорост на движение до 30 км/ч оптично и акустично предупрежда-
ват за приближаване на друг участник в движението отстрани в кръстовище.¹⁾ 
Ако друг автомобил приближи от посока, която е извън вашето зрително поле, 
а новият ви Touareg се придвижва със скорост до 10 км/ч, системата е в състоя-
ние да предизвика пълно спиране с цел избягване на произшествие.¹⁾ По този 
начин асистентът при навлизане в кръстовище ви помага да преминавате без-
проблемно през кръстовища с ограничена видимост. SO

05   Бъдете добре подготвени за аварийни 
ситуации – с помощта на Асистиращата система 
„Emergency Assist“, която в случай на възникване 
на медицински проблем при водача е в състояние 
частично да поеме контрола върху автомобила.¹⁾ 
Системата се активира в случаите, когато престанат 
да се регистрират признаци на активност от страна 
на водача. В случай, че дори след съответните 
предупреждения водачът продължава да не 
реагира на опасността, системата започва да 
предупреждава пътниците в автомобила, както и 
останалите участници в движението. Ако и след 
това не последва реакция от страна на водача, 
системата с помощта на асистента „Side Assist“ 
контролирано и в зависимост от трафика спира 
автомобила в най-дясната лента на пътя.¹⁾ SO

06   Повече комфорт, дори в задръстване: 
Асистентът за задръстване „Traffic Assist“ 
позволява комфортно придвижване в колона в 
условия на задръстване и намалява риска от 
типичните за този тип движение произшествия.¹⁾ 
Системата е в състояние автоматично да поддържа 
автомобила в рамките на пътната лента и 
самостоятелно оперира с газта и спирачките.¹⁾ SO

07   Системата за наблюдение на зоната пред авто-
мобила „Front Assist“ с включена функция за ава-
рийно спиране в градски условия City Emergency 
Brake и Система за разпознаване на пешеходци 
спомага за намаляване на последствията от прои-
зшествие и – в идеален случай – изцяло избягва 
произшествието.¹⁾ Системата разпознава появата на 
превозни средства и пешеходци на пътното платно 
пред автомобила и своевременно предупреждава 
водача за наближаващата опасност. Ако водачът не 
реагира своевременно на предупреждението, сис-
темата автоматично предизвиква аварийно спиране 
на автомобила.¹⁾ S

 1) В рамките на възможностите на системата.
2) Максимум до 210 км/ч.

Новият Touareg – Асистиращи системи
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Асистиращи водача системи
Новият Touareg изобилства от иновативни технологии и асистиращи системи – защото 

премиум усещането се отнася не само за дизайна. Многообразието от интелигентни 

асистиращи системи ви гарантират, че ще посрещате по-спокойни дори неочакваните 

ситуации на пътя. Включително и през тъмната част от денонощието – благодарение 

на Асистента за нощно виждане. 

Серийно за Touareg S Серийно за Touareg Elegance E Серийно за Touareg Atmosphere A Серийно за Touareg R-Line R Допълнително оборудване SO

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.

01   Асистентът за нощно виждане разполага с инфрачервена камера, чиято 
задача е да сканира разстояние от около 300 метра пред автомобила и да 
регистрира топлината, която излъчва тялото на човек или животно.¹⁾ На 
комбинирания прибор или на предлагания като опция Digital Cockpit вие 
виждате съответен предупредителен сигнал. В случай, че ситуацията бъде 
оценена като критична, вие бивате допълнително предупредени от системата.¹⁾ 
По този начин вие сте подпомагани от един допълнителен източник на 
информация в случаите, когато на платното неочаквано се появи човек или 
например горско животно – това е особено полезно, когато видимостта е 
допълнително намалена от фактори като тъмнина, мъгла или дъжд. По този начин 
получавате възможност да реагирате по-рано на възникналата опасност. SO

02   Проактивната защита на пътниците може да се намеси, когато се стигне 
до критична ситуация на пътя.¹⁾ За да разпознава критичните ситуации, тази 
технология черпи информация от различни системи в автомобила, 
включително и от асистиращите системи. Когато бъде разпозната опасност, се 
взимат различни мерки, целящи осигуряването на безопасността на 
пасажерите: предпазните колани се затягат, седалките се настройват в опти-
мална позиция, вратите се заключват, а прозорците и предлаганият като опция 
панорамен покрив се затварят. ¹⁾ При опасност от удар от движещия се отзад 
автомобил, автоматично се активира високочестотен режим на аварийните 
светлини.¹⁾ SO

03   Система за автоматичен контрол на дистанцията ACC с предикативно 
регулиране на скоростта ви помага да поддържате предварително зададената 
максимална скорост на движение ²⁾, както и минимална дистанция спрямо 
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21Новият Touareg – Декорации и тапицерии

06 Текстилна тапицерия „Graphite“ Soul VM S

07 Кожена тапицерия „Vienna“* Soul VM E SO

08 Кожена тапицерия „Vienna“* Raven VV A

09  Кожена тапицерия „Vienna“* Mistral/Grigio VD
SO

10  Кожена тапицерия „Vienna“* Atacama/Raven YF
SO

11 Кожена тапицерия „Vienna“* Raven VV SO

12  Kожена тапицерия „Vienna“* Soul/Crystal Grey 
за R-Line ID SO

13 Кожена тапицерия „Savona“* Soul VM SO

14  Кожена тапицерия „Savona“* Juniper/Soul YA SO

15  Кожена тапицерия „Savona“* Florence/Soul YV
SO

16  Кожена тапицерия „Savona“* Mistral/Grigio VD
SO

17  Кожена тапицерия „Savona“* Atacama/Raven YF
SO

18 Кожена тапицерия „Savona“* Raven VV SO

19  Кожена тапицерия „Savona“* Soul/Crystal Grey
за R-Line ID SO

* Средната част на седалките и страничните опори в кожа „Vienna“ 
или „Savona“.
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Серийно за Touareg S Серийно за Touareg Elegance E Серийно за Touareg Atmosphere A Серийно за Touareg R-Line R Допълнително оборудване SO

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.

01  Алуминиева декорация „Cortina-Silver“ S

02  Декорация „Четкан алуминий 45°“ E

03  Декорация от дърво „Olivesche“ A

04  Алуминиева декорация „Silver Wave“ R

05  Декорация от дърво „Walnuss“ SO

(без снимка)    Декорация от дърво „Silver Birch“ SO

Декорации 
и тапицерии

Изображенията на тези страници са илюстративни, тъй като цветовете при печат не могат да възпроизве-
дат с достатъчна точност действителния цвят на тапицериите.
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23Новият Touareg – Лакови покрития
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Лакови покрития

Серийно за Touareg S Серийно за Touareg Elegance E Серийно за Touareg Atmosphere A Серийно за Touareg R-Line R Допълнително оборудване SO

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.

01 Black Универсанел лак A1A1 S

02 Pure White Универсанел лак* 0Q0Q SO

03 Tamarind Brown Металик* 3V3V SO

04 Silicon Grey Металик* 3M3M SO

05 Malbec Red Металик X4X4 SO

06 Antimonial Silver Металик* L5L5 SO

07 Reef Blue Металик 0A0A SO

08 Juniper Green Металик 6H6H SO

09 Sand Gold Металик 4T4T SO

10 Aquamarin Blue Металик 8H8H SO

11 Deep Black Перлен ефект* 2T2T SO

12 Moonlight Blue Перлен ефект* C7C7 SO

13 Oryx White Седефен ефект* 0R0R SO

* Предлага се при Touareg R-Line иTouareg R-Line с Design-пакет „Black Style“. 
Повече информация можете да получите при вашия Volkswagen дилър.

Изображенията на тези страници са илюстративни, тъй като цветовете при печат не могат да
възпроизведат с достатъчна точност действителния цвят на лаковите покрития.
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25Новият Touareg – Колела
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Серийно за Touareg S Серийно за Touareg Elegance E Серийно за Touareg Atmosphere A Серийно за Touareg R-Line R Допълнително оборудване SO

Разход на гориво в л/100 км: 8,1 (градско)/6,2 (извънградско)/6,9 (комбинирано), Емисии CO₂ в г/км: 182 (комбинирано), Енергиен клас: C.

 1)  Предложение от Volkswagen R GmbH. За повече информация 
се обърнете към вашия Volkswagen дилър.

2)  Предлага се в два цвята.

Изображенията на тези страници са илюстративни, тъй като цветовете при печат не могат да
възпроизведат с достатъчна точност действителния цвят на джантите.

Нашите автомобили са серийно оборудвани с летни гуми.

01 18-цолови алуминиеви джанти „Cascade“ S

02 18-цолови алуминиеви джанти „Cordova“ SO

03 18-цолови алуминиеви джанти „Concordia“ SO

04 19-цолови алуминиеви джанти „Osorno“ SO

05 19-цолови алуминиеви джанти „Esperance“ SO

06 19-цолови алуминиеви джанти „Sebring“, Volkswagen R¹⁾ SO

07 19-цолови алуминиеви джанти „Tirano“ SO

08  20-цолови алуминиеви джанти „Montero“ SO

09  20-цолови алуминиеви джанти „Braga“, Volkswagen R¹⁾, ²⁾ SO

10  20-цолови алуминиеви джанти „Nevada“, Volkswagen R¹⁾ SO

11  21-цолови алуминиеви джанти „Suzuka“, Volkswagen R¹⁾, ²⁾ SO

Колела
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27Новият Touareg – Двигатели

Двигатели

 1)  SCR-катализаторът съдържа синтетичен разтвор, който трябва да се долива между сервизните интервали. За повече информация се 
обърнете към вашия Volkswagen дилър.

2)  Посочените стойности са установени в съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. Данните не се отнасят за 
определено конкретно превозно средство и не са част от търговска оферта, а могат да служат единствено за сравнение между различните 
видове автомобили. Разходът на гориво и количествата на емисиите на CO₂ на даден автомобил зависят не само от ефективното 
използване на горивото от страна на автомобила, а се влияят и от стила на шофиране и други фактори от нетехническо естество (напр. 
условия на заобикалящата среда). Допълнителното оборудване и принадлежностите (аксесоари, гуми и др.) могат да променят съответните 
параметри на автомобила, като напр. тегло, съпротивление при търкаляне и аеродинамично съпротивление и наред с метеорологичните 
условия и пътната обстановка да окажат влияние върху разхода на гориво и динамичните характеристики на автомобила. Данните по 
отношение на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO₂ важат в определен диапазон в зависимост от избрания размер гуми и 
допълнително предлагано специално оборудване. Забележка в съответствие с нормата 1999/94/EG в актуално валидната й версия: 
Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните количества на емисиите на CO₂ при новите леки 
автомобили можете да откриете в „Справочник с данни за разхода на гориво, емисиите на CO₂ и разхода на електроенергия при новите 
леки автомобили“, който се предлага безплатно във всички места за продажба.

3)  Класовете за енергийна ефективност класифицират превозните средства на основата на количествата на емисиите на CO₂ при отчитане на 
теглото на автомобила. Автомобилите, които отговарят на средните стойности, се класифицират с индекс D. Автомобилите, които се 
представят по-добре от актуалните в момента средни стойности, се класифицират с индекси A+, A, B или C. Автомобилите, които се 
представят по-зле от средните стойности, се окачествяват с индекс E, F или G.
 

Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени в съответствие с предписаните в закона измервателни 
процедури. От 1 септември 2017 година, определени превозни средства се хомологират в съответствие със световно хармонизираната 
изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до 
условията на реално пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO₂. От 1 
септември 2018 година цикълът WLTP ще започне да заменя постепенно досега използвания нов европейски тестови цикъл NEDC (New 
European Driving Cycle). Поради по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване, установените при WLTP процедурата 
стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO₂ в много случаи са по-високи от тези, измерените в съответствие с 
правилата на NEDC. Допълнителна информация относно разликите между WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на адрес 
www.volkswagen.de/de/technologie/wltp. Към момента е задължително обявяването на данните, измерени според процедурата NEDC. Когато 
става дума за нови автомобили, получили типово одобрение по WLTP, стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP стойностите. 
Допълнителното обявяване на WLTP стойностите може да става доброволно до задължителното им въвеждане. Тъй като стойностите по NEDC 
се обявяват в определен диапазон, те не се отнасят за определено конкретно превозно средство и не са част от търговска оферта. Те могат да 
служат единствено за сравнение между различните видове автомобили. Допълнителното оборудване и принадлежностите (аксесоари, размер 
на гумите и др.) могат да променят съответните параметри на автомобила, като напр. тегло, съпротивление при търкаляне и аеродинамично 
съпротивление и наред с метеорологичните условия, пътната обстановка и индивидуалния стил на шофиране да окажат влияние върху 
разхода на гориво, потреблението на електроенергия, количеството на емисиите на CO₂ и динамичните характеристики на автомобила. 

Скоро ще бъдат на разположение и допълнителни варианти по отношение на двигателите и трансмисиите. Вашият дилър на Volkswagen ще ви 
информира с удоволствие. 

Dieselmotoren 210 кВт (286 к.с.) V6 TDI (SCR)¹⁾ 4MOTION

Разход на гориво, л/100 км²⁾
Автоматична трансмисия: 8-степенна
градско/извънградско/комбинирано 8,1/6,2/6,9
Емисии на CO₂ комбинирано, г/км²⁾
Автоматична трансмисия: 182
Клас на енергийна ефективност³⁾
Автоматична трансмисия: C
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