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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
Na slikah na naslednjih straneh je prikazana tudi dodatna oprema.

Touran – vsebina

03

Več prilagodljivosti
za vaše družinsko
življenje.
Touran zna narediti dober vtis – tudi z veličastnim razgledom:
panoramsko dvižno-pomično strešno okno, ki ga lahko naročite kot
dodatno opremo, je največje v tem avtomobilskem razredu. Poleg
tega so kompaktne mere vozila, ki olajšujejo vožnjo in manevriranje v
mestih, združene z inteligentno prostorsko zasnovo. Rezultat je odlična
preglednost, vsem potnikom pa je na voljo obilo prostora za noge. Tako
boste tudi na daljših potovanjih lahko uživali v enkratnem udobju.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.

Touran – zunanjost

05

Zablesti,
a ne zaslepi.
Touran ve, da je včasih bolje ostati neopazen –
na primer takrat, ko je to pomembno za druge
udeležence v prometu. Tako se nikoli ne zgodi,
da bi LED-žarometi zaslepili voznike na nasprotnem

02

voznem pasu. Saj je vendar že dovolj, da Touran
jemlje dih s svojim dizajnom!

03

01 Videli boste, da vidite bolje: LED-žaromete odlikuje
večja svetilnost, zato cestišče osvetljujejo učinkoviteje
kot klasični halogenski žarometi. A pomembno je še
nekaj: LED-žarometi sicer blestijo s svojo učinkovitostjo,
vendar z bleščanjem ne slepijo drugih voznikov.
Opcijski sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči
Dynamic Light Assist¹⁾ ustrezno zasenči dolge luči in
prepreči, da bi motile promet iz nasprotne smeri.
R
01
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DO

02 – 03 Zapeljiv pogled za vse, ki se vozijo zadaj:
Touran je po želji lahko opremljen z zadnjimi lučmi
v LED-tehnologiji. Te so nadvse privlačne na pogled,
s svojo grafiko pa odražajo značilnosti Volkswagnovega oblikovanja. Pri tem zaradi klasičnega športnega
dizajna z jasno začrtanimi linijami delujejo kot dvoje
oči. Zavorne luči ob zaviranju markantno vzbudijo pozornost in tako učinkovito zvišujejo raven varnosti.
R

DO

1) Samo v kombinaciji z LED-žarometi z dnevnimi LED-lučmi in
dinamičnimi smerno prilagodljivimi lučmi.

Touran – zunanjost

07

01

Navdušuje s sončnimi obeti.
Touran lahko po želji opremite z največjim panoramskim dvižno-pomičnim
strešnim oknom v tem avtomobilskem razredu. Z njim se nad vsemi
sedmimi (možnimi) sedeži odpira nebeški razgled – in zagotovljena je
obilica sončne svetlobe.

01 Bi šteli oblake ali segali po zvezdah? V Touranu je mogoče oboje. Opcijsko
je namreč lahko opremljen z izjemno velikim panoramskim dvižno-pomičnim
strešnim oknom, ki ga lahko povsem odprete, sprednjega od dveh steklenih
elementov pa po želji lahko tudi električno privzdignete in spustite. Električni
rolo vsem potnikom zagotavlja optimalno zaščito pred soncem. DO
02 Z ambientno osvetlitvijo vam bo Touran vzel sapo tudi med nočno vožnjo.
Ob vstopanju v vozilo vse potnike diskretno pozdravi pritajena osvetlitev vratnih
kljuk, vratnih odprtin, dekorativnih letev in celo prostora za noge. Jakost osvetlitve
je mogoče brezstopenjsko prilagajati individualnim željam. R DO

02
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Touran – notranjost

09

Razgibano družinsko življenje.
Prilagodljiva notranjost.
Najbrž se vsi strinjamo, da je lažje podreti naslonjalo
kot pa izgraditi sedeže. Touran je zaradi prilagodljive
prostorske zasnove po želji lahko 7-sedežnik, 5-sedežnik ali dostavnik – sedeže v drugi in tretji vrsti je
namreč v samo nekaj potezah mogoče podreti. Pri
5-sedežni postavitvi znaša prostornina prtljažnika
kar do 834 litrov.

03

01 | 03 Vsestransko udobje: notranjost Tourana ima
dva obraza. S petimi oz. sedmimi sedeži ponuja vse
prednosti avtomobilov za velike družine. Enojni sedeži
so vzdolžno pomični in jih je mogoče podreti. Naklon
naslonjal je nastavljiv v treh stopnjah, vzglavnike pa
je mogoče pomakniti tako nizko, da izgradnja ni potrebna. Hrbtna stran naslonjal sprednjih sedežev je
opremljena z zložljivima mizicama za potnike v drugi
sedežni vrsti. Zložljivi mizici imata nastavljiv naklon,
opremljeni pa sta z držalom za pijačo in lahko služita
kot delovna površina. Gumijasta obloga preprečuje,
da bi predmeti – na primer tablični računalnik – zdrsnili
na tla. Sistem Fold Flat vam v Touranu omogoča, da
vse zadnje sedeže in naslonjalo sovoznikovega sedeža
v nekaj potezah podrete in zagotovite ravno površino
za prevoz prtljage. In lahko ste prepričani, da boste
vedno znova presenečeni, kaj vse je mogoče natovoriti
v Touran. S

01
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02 Integrirani otroški sedeži zagotavljajo najmlajšim
potnikom zaščito in udobje. Stranska vzglavnika zvišujeta raven varnosti in otrokom omogočata, da po
napornem dnevu med vožnjo lahko udobno zaspijo.
Dvignjeno sedišče zagotavlja pravilen potek varnostnega pasu in nudi dodatno stransko oporo. So vaši
otroci še premajhni oz. prelahki (sedež je primeren
za otroke, višje od 115 cm oz. težke od 15 do 36 kg)?
V tem primeru lahko na istem avtomobilskem sedežu
v pritrdišča ISOFIX vpnete ustrezni otroški sedež.
Pritrdišča so zlahka dostopna. DO
(brez slike) Vsi sedeži v drugi in tretji vrsti so serijsko
opremljeni s pritrdišči ISOFIX, v katere lahko varno
vpnete otroške sedeže. Posebnost v ponudbi varnostne opreme je sistem za nadzor pripetosti z varnostnim pasom: z njegovo pomočjo boste vedno vedeli,
ali kdo od sopotnikov ni pripet. S

(brez slike) Preden vaši otroci postanejo nejevoljni:
dva senčna roloja¹⁾, integrirana v zadnja vrata, zagotavljata učinkovito zaščito pred žgočim soncem. To
je še kako pomembno, ko se skupaj z vami vozijo
majhni otroci. S
(brez slike) V Touranu boste v hladnih dneh tudi
zadaj imeli občutek, da sedite v prvi vrsti: poleg
sprednjih sta namreč lahko ogrevana tudi oba
zunanja sedeža v drugi vrsti. DO
1) Na voljo samo v kombinaciji s paketom Family, ki je serijsko na voljo
za izvedbo Family ter opcijsko za izvedbo R-Line Edition.

02

Touran – notranjost
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03 Najpomembnejše stvari vedno na dosegu roke:
v sredinski konzoli je odstranljiv predal, v katerega
lahko odložite na primer denarnico, dokumente vozila
ali CD-plošče. V integrirano držalo za pijačo lahko
med vožnjo varno odlagate plastenke in lončke,
dodatni elastični trak pa skrbi, da na svojem mestu
zanesljivo ostane tudi vaš pametni telefon. S

Velik v vseh
pogledih.

04 Praktični predal pod stropom je priročen na primer
za shranjevanje vaših sončnih očal. S

Touran ima največji prtljažnik v svojem razredu, ki pa ne blesti le s
05 Odprite si še več možnosti! Serijsko zagotovljena vam ne bo le visoka raven sedežnega udobja –

prostornostjo, pač pa tudi s prilagodljivostjo: ko boste odprli velik

s predaloma pod sprednjima sedežema bo še bolje
prišla do izraza praktična plat Tourana. S
06 Nikoli žejni: Touran vsem potnikom zagotavlja
izjemno visoko raven udobja, saj ima med drugim
predale v vseh vratih. V sprednja dva je mogoče
odložiti 1,5-litrske, v zadnja dva pa 1,0-litrske plastenke. S
(brez slike) 230-voltna električna vtičnica na levi
strani prtljažnika je primerna za polnjenje električnih
naprav, nanjo pa lahko na primer priključite tudi prenosni računalnik ali termohladilni zaboj. DO

pokrov prtljažnika, vas bo osupnilo, kako vsestranska je zasnova, ki
skupno ponuja kar 47 predalov in drugih praktičnih rešitev za odlaganje
in shranjevanje. Lahko ste torej prepričani, da boste v Touran zlahka
naložili vse, kar boste potrebovali na družinskem izletu. Vprašanje je
le, ali boste vse potem tudi našli.

01

03

01 Avto z dvojnim dnom: v 7-sedežni izvedbi Tourana
vam je na voljo dodaten predal. Zadnji del prtljažnega
dna namreč lahko postavite navpično in si tako zagotovite še več shranjevalnega prostora in poenostavite
svoj družinski vsakdan. DO
02 Sistem prtljažne mreže vam v 5- in 7-sedežni
izvedbi Tourana omogoča še več prilagodljivosti pri
uporabi prtljažnika. Elastično mrežo lahko poljubno
prestavljate in zlahka blokirate. Vpeta je v sistem
vodil na oblogah stranic. Tako prtljažno mrežo kot
tudi prtljažni rolo je mogoče shraniti v predal, ki

nastane, ko je zadnji del prtljažnega dna postavljen
navpično. DO
(brez slike) V 5-sedežni izvedbi Tourana se celo
prtljažno dno ravna po zakonu prilagodljivosti.
Povsem preprosto in z eno roko ga lahko namestite
na dve višini. Pri prevozu številnih majhnih predmetov
se z namestitvijo na zgornjo raven bistveno poveča
odlagalna površina prtljažnika – nastane skoraj povsem ravna površina, ki je poravnana s spodnjim robom prtljažnika. S

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
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05
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Touran – notranjost
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Vzneseni občutki
brez vznemirjanja.
Touran navdušuje s prilagodljivostjo in prostornostjo ter odpira nova
obzorja. Toda s številnimi možnostmi ne prepriča le zasnova notranjosti.
Tudi v tehnološkem pogledu Touran ponuja zelo veliko. In ker je za
družine dobro počutje najpomembnejše, so seveda serijsko na voljo
številni inteligentni asistenčni in varnostni sistemi. Zagotovo pa še
vedno velja, da je najboljši varnostni ukrep sproščen voznik. Prav zato
vam Touran zagotavlja visoko raven udobja.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.

Touran – asistenčni sistemi in varnost
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01 – 02 Asistenca za zaviranje v sili Front Assist s funkcijo zaznavanja pešcev
lahko pri nevarnosti naleta zmanjša silovitost trčenja ali – v idealnem primeru –
trčenje celo prepreči.¹⁾ Med vožnjo lahko zazna pešce in vozila na cestišču ter v
kritičnih situacijah pravočasno opozori voznika. Če se ta ne odzove, lahko avtomatsko zavira vozilo.¹⁾ DO
03 Asistenca Side Assist vam med vožnjo lahko pomaga pri menjavi voznega
pasu.¹⁾ Sistem spremlja promet v območju za vozilom in ob vozilu in vas s svetlečo
diodo v ustreznem zunanjem ogledalu lahko opozori na vozila, ki se hitro približujejo od zadaj, ter na vozila v mrtvem kotu.¹⁾ Pri vzvratnem izvozu s parkirnega mesta lahko integrirana asistenca za odparkiranje nadzoruje območje za vozilom in
aktivira opozorilo, če zazna vozilo, ki se približuje iz prečne smeri.¹⁾ DO

01

Namesto vas postori marsikaj.
Na primer gleda vzvratno.
V naglici družinskega življenja se kaj hitro lahko zgodi, da smo premalo

02
04

pozorni – in na primer spregledamo avto, ki se nam nenadoma približa
od zadaj, medtem ko vključujemo smernike. Toda Touranu nič ne uide

04 Sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči
Dynamic Light Assist omogoča, da od hitrosti
60 km/h naprej ves čas vozite z dolgimi lučmi – ne
da bi slepili nasproti vozeče voznike.¹⁾ Kamera lahko
zaznava spredaj ali nasproti vozeča vozila in lahko
ustrezno zasenči svetlobni snop dolgih luči.¹⁾ Sistem
Dynamic Light Assist je sestavni del paketa asistenčnih sistemov Plus. DO

zlahka. Le malokaj se mu namreč zdi tako pomembno kot varnost in med
drugim ne mara, da mu kdorkoli pride preblizu. Še dobro, da je tako.

03

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
Serijska oprema/Family S R-Line Edition R Dodatna oprema DO

05

05 Z opcijskima varnostnima blazinama za drugo sedežno vrsto ima Touran skupno lahko kar devet varnostnih blazin – in tako obilo rezerve v primeru nezgode. Pri
silovitejšem trčenju se varnostna blazina napolni v 35 do 45 milisekundah. Napolnjene varnostne blazine prestrežejo glavo in zgornji del telesa in pri tem naletno
silo porazdelijo na največjo možno površino. DO

(brez slike) Več udobja – celo v zastojih. Asistenca za zastoje v gostem prometu
omogoča udobno vožnjo za drugimi vozili in vam lahko pomaga preprečevati
nezgode, do katerih pogosto pride v tovrstnih situacijah.¹⁾ Sistem lahko ohranja
ustrezno smer vozila na voznem pasu ter samodejno dodaja plin in zavira.¹⁾ Serijski
sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC na željo voznika med vožnjo samodejno ohranja izbrano najvišjo hitrost²⁾ in izbrano minimalno razdaljo do spredaj
vozečega vozila.¹⁾ Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist lahko od hitrosti
65 km/h naprej zazna, da bo voznik nenamerno zapeljal s svojega voznega pasu¹⁾.
S korekturnim posegom v krmiljenje lahko usmeri voznikovo pozornost nazaj na
dogajanje v prometu.¹⁾, ³⁾ DO
1) V okviru sistemskih omejitev.
2) Do hitrosti največ 210 km/h.
3) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega
sistema. Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti za preudarno upravljanje vozila.

Touran – asistenčni sistemi in varnost
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Tehnika gre naprej.
Tudi ko se vi peljete nazaj.
01 Kamera za vzvratno vožnjo Rear View vam pomaga pri vzvratnem manevriranju.¹⁾ Na zaslon radia ali navigacijskega sistema namreč prenaša posnetek območja
za vozilom. DO
02 Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist zna poiskati prečna in bočna
parkirna mesta in pri parkiranju samodejno vrti volan.¹⁾ Pomaga vam lahko tudi pri
izvozu z bočnega parkirnega mesta. Vi pri tem samo upravljate sklopko, dodajate
plin in zavirate ter pozorno spremljate okolico.¹⁾ DO

04 Funkcija Easy Open samodejno odpre pokrov
prtljažnika – kar je še posebej praktično, kadar imate
polne roke. Zadošča enostaven gib z nogo pod zadnjim odbijačem. Senzorji, ki identificirajo vaš avtomobilski ključ, nato omogočijo, da se pokrov prtljažnika
samodejno odpre. Funkcija Easy Open je serijsko na
voljo pri izvedbi Family ter opcijsko pri izvedbi R-Line
Edition. S

03 Kdor je že kdaj poskusil manevrirati s prikolico,
ve, kako zahtevno je to lahko. Toda asistenca Trailer
Assist lahko nalogo bistveno poenostavi. Ko nastavite
želeno smer, med vzvratno vožnjo samodejno usmerja
prikolico do izbranega mesta.¹⁾ Vaša naloga ostane
le, da dodajate plin, zavirate in pozorno spremljate
okolico. Raven udobja je tako bistveno višja. DO

1) V okviru sistemskih omejitev.

02

01
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Touran – udobje
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Dvojna sklopka,
dvojni užitek v vožnji.
06

Družinsko življenje je trenutno morda zelo stresno – a zagotovo ne, ko
sedite za volanom Tourana! Za to poskrbi širok nabor komfortne opreme,
ki vas razbremeni in pomiri, obenem pa prispeva k nizki porabi goriva.
Slednja se je kljub večjim meram, večji moči in bogatejši osnovni opremi
v primerjavi z že sicer varčnim predhodnim modelom zmanjšala še za dodatnih 19 %. Poleg tega vsi motorji izpolnjujejo stroga določila emisijske

05

stopnje EU6.
01

05 Vse pri roki: z večfunkcijskim volanom, oblečenim v usnje, je upravljanje večfunkcijskega prikazovalnika, radia in telefona še posebej udobno. Tudi nekatere
asistenčne sisteme je mogoče krmiliti kar prek večfunkcijskega usnjenega volana.
Prestavni tipki pri vozilih z opcijskim menjalnikom z dvojno sklopko DSG omogočata ročno prestavljanje. S

01 Enostavno hitrejše prestavljanje: inovativni
menjalnik z dvojno sklopko DSG prestavi v vnaprej
pripravljeno prestavo v nekaj stotinkah sekunde –
brez prekinitve v prenosu pogonske moči in za potnike domala nezaznavno. Menjalnik DSG ima dva
vozna programa: normalnega in športnega. Pri športnem programu v višje prestave prestavlja pozneje in
po potrebi prej prestavi v nižjo prestavo. DO

06 Dobro je, da želite biti z vsem seznanjeni, toda naj to ne postane vaša šibka
točka. Bolj pomembno je, da ostanete osredotočeni na dogajanje v prometu. Ta
zahteva je odlično izpolnjena z večfunkcijskim prikazovalnikom Premium, ki ima
večbarvni zaslon, nameščen v voznikovem neposrednem vidnem polju. Omogoča
vam, da z enim pogledom zajamete vse pomembne podatke, kot so na primer
trenutna poraba goriva, predvideni doseg ali temperatura olja. S

(brez slike) Blaži vzpone in padce družinskega življenja: dinamično uravnavanje podvozja (DCC) se z
elektronsko uravnavanimi blažilniki nenehno prilagaja
trenutni vozni situaciji. Pri tem lahko s sistemom za
izbiro voznega profila na osnovi različnih nastavitev
ustrezno spremenite karakteristiko blažilnikov in
krmiljenja. DO

07 Sedež ergoActive za voznika in sovoznika ima 14 možnih nastavitev, vključno
z ročnim prilagajanjem višine, naklona in globine ter ročnim nastavljanjem višine
vzglavnika. Opremljen je tudi z električno 4-smerno nastavljivo ledveno oporo z
masažno funkcijo. Vse te lastnosti zagotavljajo manjšo obremenitev telesa in zlasti
na daljših potovanjih omogočajo udoben položaj sedenja. Sedež ergoActive je prejel certifikat nemškega neodvisnega združenja za zdrav hrbet (AGR )¹⁾. DO
1) Vir: www.agr-ev.de
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(brez slike) S sistemom za izbiro voznega profila
lahko vedno izberete ustrezni vozni profil: Normal,
Eco, Sport, Comfort ali Individual. Skladno z nastavljenim profilom se karakteristika motorja in menjalnika ter delovanje določenih asistenčnih sistemov
prilagodita trenutnim pogojem. S profilom Individual
je posamezne nastavitve mogoče še bolj prilagoditi
individualnim željam. Sestavni del sistema za izbiro
voznega profila je tudi športni vmesnik za zaslon v
sredinski konzoli. Ta prikazuje motorne vrednosti, kot
so temperatura olja, polnilni tlak in trenutna moč.
Kdor si želi še več športnosti, lahko z merilnikom
g-pospeškov spremlja vzdolžne in prečne pospeške,
z integrirano štoparico pa natančno meri čase voženj.
DO

07

Touran – udobje, podvozje, motor in menjalnik
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Dobra vožnja. Dober zrak.
Dobro razvedrilo.
04

Končno vam je na voljo prostor, v katerem boste vedno lahko sproščeno
zadihali – ne le kot alergik. Touran vas s prijetnim vzdušjem kaj hitro
pripravi do tega, da pozabite na vse skrbi. Poleg tega najsodobnejša
tehnologija popestri vsako vožnjo z vrhunskim razvedrilnim programom,
ob katerem ne boste več razmišljali o tem, kako dolgo ste že na poti. In
če boste od silne zabave povsem razgreti, bo klimatska naprava Air Care
03

Climatronic s 3-conskim uravnavanjem temperature in protialergenskim
filtrom hitro poskrbela za želeno ohladitev.
01 Protialergenski filter klimatske naprave Air Care
Climatronic s 3-conskim uravnavanjem temperature
zadrži pelod, trose in druge alergene ter onemogoča,
da bi prodrli v notranjost Tourana. Čisto jasen je tudi
odgovor na vprašanje o pravi temperaturi, kajti voznik, sovoznik in potniki na zadnjih sedežih lahko neodvisno drug od drugega izbirajo želeno temperaturo.
Poleg temperature lahko ločeno nastavljajo tudi moč
ventilatorja in razvod zraka. Pri tem klimatska naprava
upošteva celo jakost sončnih žarkov. S

(brez slike) S toplimi rokami je še lažje skrbeti za
varnost: ogrevanje volana občutno zvišuje raven
udobja, kar boste znali ceniti še posebej v hladnem
obdobju leta. DO

01

(brez slike) Dobra naveza: v ogrevanem vetrobranskem steklu so vgrajene drobne grelne žičke, ki ob
pritisku na tipko na upravljalni enoti klimatske naprave ogrejejo vetrobransko steklo. DO

02 Da boste tudi v razgretem ozračju zlahka ohranili
mirno kri: z elektronsko upravljalno enoto za drugo
sedežno vrsto je nastavljanje temperature resnično
enostavno. S

02

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
Serijska oprema/Family S R-Line Edition R Dodatna oprema DO

03 Navigacijski sistem Discover Pro¹⁾ vključuje serijski vmesnik Car-Net App-Connect, 23,4 cm (9,2 palca)
velik barvni TFT-zaslon s krovnim steklom, ki je občutljivo na dotik, senzor približevanja in inovativno upravljanje z gestami ter omogoča intuitivno uporabo. Tako se je na primer med vrsto različnih menijskih točk mogoče pomikati s preprostim gibom z roko v vodoravni smeri. Sistem s prosto razpoložljivim pomnilnikom s
kapaciteto 10 GB ima poleg tega prednaložene zemljevide za Evropo, osem zvočnikov, radijski sprejemnik za
sprejem FM-signala in DVD-enoto, ki predvaja tudi glasbene posnetke v MP3-, AAC- in WMA-formatu. Dve reži
za SD-kartice, dva USB-vhoda ter telefonski vmesnik, ki podpira Bluetooth tehnologijo, odpirajo še številne
dodatne možnosti, s katerimi se lahko podate na enkratno multimedijsko popotovanje. DO

05

04 Navigacijski sistem Discover Media za radio
Composition Media¹⁾ je opremljen z 20,3 cm (8 palcev)
velikim barvnim TFT-zaslonom, ki je občutljiv na dotik
in ima senzor približevanja, s CD-enoto, ki predvaja tudi
MP3-, AAC- in WMA-datoteke, ter z osmimi zvočniki.
Poleg tega ima prednaložene zemljevide za Evropo, ne
manjkajo pa niti dve reži za SD-kartice, USB-vhod in
Bluetooth vmesnik za povezavo z mobilnimi telefoni. Če
se boste odločili za mobilne spletne storitve Car-Net²⁾
(zanje morate z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno
pogodbo), boste tudi med vožnjo lahko dobro povezani
s svetom. Priporočamo pa vam, da dodatno naročite še
CarStick LTE. Z njim boste lahko svoj sistem Discover
Media hitro in preprosto povezali z internetom ter tako
še posebej učinkovito uporabljali storitve Car-Net. DO
05 Radio Composition Media ima 20,3 cm (8 palcev)
velik barvni zaslon TFT, ki je občutljiv na dotik in opremljen s senzorjem približevanja, ter CD-enoto s funkcijo predvajanja MP3- in WMA-datotek. Osem zvočnikov z močjo 4 x 20 W spremeni poslušanje glasbe v
pravo multimedijsko doživetje. Sistem je opremljen
tudi z režo za SD-kartice, USB-vhodom in Bluetooth
vmesnikom za povezavo z mobilnimi telefoni. S
(brez slike) Najhitrejša pot do najnovejših zemljevidov. Zlahka lahko poskrbite, da bodo podatki vašega
navigacijskega sistema Discover Media ali Discover
Pro vedno aktualni: preprosto obiščite spletno stran
www.volkswagen.com, izberite model vozila, leto
izdelave in navigacijski sistem ter si na ustrezno
SD-kartico naložite najnovejše kartografske podatke.
Storitev je brezplačna in vam je na voljo še pet let po
zaključku proizvodnje izbrane naprave. DO

1) Informacije o odstopanjih, specifičnih za posamezne države, lahko dobite pri izbranem partnerju Volkswagen.
2) Za uporabo storitev Car-Net potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID, pri prijavi pa morate vnesti uporabniško ime in geslo. Poleg tega
morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo. Če želite izkoristiti celotno obdobje nudenja storitev, morate po prevzemu
vozila v 90 dneh registrirati svoje vozilo na spletni strani www.portal.volkswagen-we.com. Ob kasnejši registraciji se trajanje brezplačnega obdobja uporabe storitev skrajša. Uporaba mobilnih spletnih storitev Car-Net Guide & Inform je mogoča le z opcijskima sistemoma Discover Media
in Discover Pro. Poleg tega potrebujete prenosno napravo z dostopom do interneta (npr. pametni telefon), ki jo lahko uporabite kot mobilno dostopno točko za WLAN. Alternativno je pri opcijskem telefonskem vmesniku Business v kombinaciji z navigacijskim sistemom Discover Pro mogoče uporabiti mobilni telefon s profilom za oddaljeni dostop do SIM-kartice (rSAP) ali pa SIM-kartico za storitve telefoniranja in prenosa podatkov.
Pri navigacijskem sistemu Discover Media je internetno povezavo za vaš navigacijski sistem in dostopno točko za WLAN v vozilu mogoče vzpostaviti z opcijskim modemom CarStick LTE. Storitve Car-Net so na voljo samo pod pogojem, da imate obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo
z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta
lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Zaradi morebitnega velikega obsega prenosa podatkov med uporabo storitev Car-Net priporočamo, da s svojim mobilnim operaterjem sklenete pogodbo s
pavšalno tarifo za prenos podatkov. Obseg razpoložljivih storitev Car-Net se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni
čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect
sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora
uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Podrobnejše informacije o storitvah Car-Net so na voljo na
spletni strani connect.volkswagen-we.com in pri partnerjih Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega
operaterja.

Touran – klimatiziranje in multimedija
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01 V Touranu je digitalen celo sovoznikov predal:
nad odlagalnim prostorom se pod pokrovom multimedijskega predala odpirajo vrata v svet visokih tehnologij. V predalu so integrirane reže za dve SD- in
eno SIM-kartico, zagotovljena pa je tudi optimalna
dosegljivost CD-predvajalnika. DO
02 Razširite možnosti, ki vam jih ponuja armaturna
plošča – z opcijo Car-Net App-Connect¹⁾ lahko aplikacije s svojega pametnega telefona prezrcalite na zaslon infotainment sistema v vozilu. To vam omogočajo inovativne tehnologije Apple CarPlay™, Google
Android Auto™ in MirrorLink®, s katerimi so v avtomobilu na voljo dodatne funkcije. DO

01

Dobro povezan.
Touran povezuje svetove. In kaj to pravzaprav pomeni? Potovanja bodo
odslej za vas dobila povsem novo dimenzijo: med vožnjo namreč ne boste

03 Boljša orientacija, aktualnejše informacije: paket
storitev Car-Net Guide & Inform²⁾ je na voljo v kombinaciji z opcijskim navigacijskim sistemom Discover
Media ali Discover Pro in po sklenitvi pogodbe z družbo Volkswagen AG. Praktične storitve, kot so Spletno
iskanje posebnih ciljev, Iskanje parkirnega mesta in
Spletni uvoz ciljev, odpirajo nove možnosti, s katerimi
prednosti interneta lahko izkoristite tudi za vožnjo s
svojim Volkswagnom. DO
04 Varnost vedno in povsod: če boste z družbo
Volkswagen AG v sklopu ponudbe Car-Net sklenili
ločeno pogodbo za storitve Security & Service²⁾, vam
bosta nenehno zagotovljena popoln pregled in nadzor
nad najpomembnejšimi podatki o vozilu in glavnimi
funkcijami. Kadarkoli boste lahko preverili število
prevoženih kilometrov in količino goriva v rezervoarju,
med drugim pa vam bosta na voljo tudi storitvi
Načrtovanje servisnih terminov in Klic v sili. Številni
digitalni asistenti, ki so del paketa Security & Service²⁾,
vam pomagajo v najrazličnejših situacijah. S

več samo v cestnem, pač pa tudi v internetnem omrežju. To omogočajo
raznolike opcijske rešitve, kot so aplikacija Volkswagen Media Control,
storitve Car-Net in dostopna točka za WLAN. Z njimi bo vožnja z avtomobilom še večji užitek – tudi za tiste, ki ne bodo sedeli za volanom.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
Serijska oprema/Family S R-Line Edition R Dodatna oprema DO

05 Uporabljajte WLAN tudi v avtomobilu! Tako boste ob
sklenitvi pogodbe za Car-Net z družbo Volkswagen AG
lahko izkoristili prednosti, ki vam jih z najrazličnejšimi
informacijami prinašajo storitve Car-Net²⁾. Dostopno
točko za neomejeno uporabo interneta³⁾ lahko v svojem
Volkswagnu vzpostavite z modemom CarStick LTE.
Ta v kombinaciji z navigacijskim sistemom Discover
Media v vašem vozilu omogoča dostop do svetovnega
spleta. Ker ima CarStick LTE lastno režo za SIM-kartice

02

04

03

05

(SIM-kartica ni zajeta v naročilo), je dostopno točko za
WLAN in mobilne spletne storitve mogoče uporabljati
neodvisno od povezave s pametnim telefonom (deljenje
internetne povezave). DO
(brez slike) Poenostavljena komunikacija: elektronski
ojačevalnik govora⁴⁾, ki je na voljo za radio Composition Media ter navigacijska sistema Discover Media in
Discover Pro, omogoča vozniku in sovozniku, da se
sproščeno in brez naprezanja glasilk pogovarjata s potniki na zadnjih sedežih. S
(brez slike) Telefonski vmesnik Comfort je prava izbira za vse, ki želijo sproščeno in varno telefonirati tudi
med vožnjo. Raven funkcionalnosti pri tem še dodatno zvišuje predal, ki omogoča indukcijsko povezavo z
zunanjo anteno vozila in indukcijsko polnjenje. Sistem
za prostoročno telefoniranje zagotavlja kar najboljšo
kakovost sprejema, udobno pa ga je mogoče upravljati prek večfunkcijskega prikazovalnika, večfunkcijskega volana ali zaslona na dotik na vgrajenem radiu.
Dodaten USB-priključek omogoča priklop zunanjih
naprav. DO

1) Car-Net App-Connect vključuje tehnologije Apple CarPlay™, Android
Auto™ in MirrorLink®. Razpoložljivost teh tehnologij se v posameznih
državah lahko razlikuje. Vmesnik Car-Net App-Connect je že zdaj
združljiv s številnimi mobilnimi telefoni. Volkswagen tesno sodeluje
z velikimi proizvajalci pametnih telefonov, da bi zagotovil kar najširšo
podporo za tehnologije v sklopu ponudbe App-Connect. Aktualne
informacije o združljivosti novih mobilnih telefonov in mobilnih
telefonov, ki so na trgu že dalj časa, so na voljo na spletni strani
www.volkswagen.de/mobiltelefon.
2) Za uporabo storitev Car-Net potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID, pri prijavi pa morate vnesti uporabniško ime in geslo. Poleg
tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo. Če želite izkoristiti celotno obdobje nudenja storitev, morate
po prevzemu vozila v 90 dneh registrirati svoje vozilo na spletni strani
www.portal.volkswagen-we.com. Ob kasnejši registraciji se trajanje
brezplačnega obdobja uporabe storitev skrajša. Uporaba mobilnih
spletnih storitev Car-Net Guide & Inform je mogoča le z opcijskima
sistemoma Discover Media in Discover Pro. Poleg tega potrebujete
prenosno napravo z dostopom do interneta (npr. pametni telefon),
ki jo lahko uporabite kot mobilno dostopno točko za WLAN. Alternativno je pri opcijskem telefonskem vmesniku Business v kombinaciji
z navigacijskim sistemom Discover Pro mogoče uporabiti mobilni
telefon s profilom za oddaljeni dostop do SIM-kartice (rSAP) ali pa
SIM-kartico za storitve telefoniranja in prenosa podatkov. Pri navigacijskem sistemu Discover Media je internetno povezavo za vaš
navigacijski sistem in dostopno točko za WLAN v vozilu mogoče
vzpostaviti z opcijskim modemom CarStick LTE. Storitve Car-Net so
na voljo samo pod pogojem, da imate obstoječo ali posebej sklenjeno
pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z
ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih
paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi
v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih
omrežjih). Zaradi morebitnega velikega obsega prenosa podatkov
med uporabo storitev Car-Net priporočamo, da s svojim mobilnim
operaterjem sklenete pogodbo s pavšalno tarifo za prenos podatkov.
Obseg razpoložljivih storitev Car-Net se v posameznih državah lahko
razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe,
pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna
pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android

ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim
operaterjem. Podrobnejše informacije o storitvah Car-Net so na
voljo na spletni strani connect.volkswagen-we.com in pri partnerjih
Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na
svojega mobilnega operaterja.
3) Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od
tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški
(npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). V sklopu Volkswagnove
ponudbe dopolnilne opreme vam priporočamo, da s svojim mobilnim
operaterjem sklenete pogodbo s pavšalno tarifo za prenos podatkov.
Nadaljnje informacije o uporabi prenosnih naprav in o storitvah
Car-Net boste našli v Volkswagnovih navodilih za uporabo vozila.
4) Na voljo samo v kombinaciji s paketom Family, ki je serijsko na voljo
za izvedbo Family ter opcijsko za izvedbo R-Line Edition.

Touran – multimedija
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V življenju ne dobimo
vedno vsega.
Razen v avtomobilu.
V Touranu boste potovali z najsodobnejšo opremo – tudi po podatkovni
avtocesti. Infotainment sistem vam v povezavi z različnimi prenosnimi
napravami lahko pričara prav posebno multimedijsko predstavo, ki vam
bo izpolnila vsako željo. Na zadnjih sedežih lahko vaši mali (pa tudi veliki)
sopotniki gledajo svoje najljubše filme, poslušajo najnovejše glasbene
uspešnice ali klepetajo na internetu. Medtem pa lahko vi spredaj prek
infotainment sistema dostopate do svojih aplikacij, se z ojačevalnikom
govora vključujete v dogajanje zadaj ali preverjate podatke o vožnji.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.

Touran – multimedija
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R-Line Edition
Seznam opreme, ki jo ponuja Touran v izvedbi R-Line Edition, jemlje dih.
Večfunkcijski usnjeni volan in usnjena glava prestavne ročice laskata
prstom. Serijska 3-conska klimatska naprava Air Care Climatronic s protialergenskim filtrom skrbi za prijetno temperaturo v notranjosti vozila
in zagotavlja izjemno čist zrak. Na oči blagodejno delujeta ambientna
osvetlitev ter večfunkcijski prikazovalnik Premium. Kdaj ste bili nazadnje
deležni tako prijetnega razvajanja? Prepustite se mu lahko bodisi na
udobnih sprednjih sedežih ali pa na enem od treh enojnih sedežev
v drugi vrsti. Paket R-Line Exterieur poudarja športni videz vozila.
Skupaj s 17-palčnimi aluminijastimi platišči Salvador zaokrožajo markantno
obliko zunanjosti.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.

Touran – izvedbe
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Family
Naj Touran postane vaša cona udobja: izvedba Family v tem pogledu lahko
izpolni prav vse želje. Serijski parkirni sistem s senzorji spredaj in zadaj
pomaga pri parkiranju, v večfunkcijski sredinski konzoli pa je s sprednjih
sedežev in iz druge vrste zlahka mogoče doseči vse, kar mora biti vedno
pri roki. Na sprednjem delu konzole sta dve držali za pijačo in predala,
ob strani pa je v sovoznikovem prostoru za noge mrežast žep, kamor
lahko pospravite tanjše predmete, kot so knjige ali tablični računalnik.
V prtljažniku vam variabilno prtljažno dno omogoča, da s seboj zlahka
vzamete še kaj več, kot ste prvotno načrtovali, funkcija Easy Open pa
samodejno odpre pokrov prtljažnika. Da pa vožnja ni le udobna, temveč
tudi varna, sta na krovu Tourana tudi tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in asistenca za zaviranje v sili Front Assist z mestno
funkcijo zaviranja v sili. Ko ta v okviru sistemskih omejitev zazna kritično
zmanjšanje razdalje, vas z optičnimi in akustičnimi signali ter z zavornim
sunkom opozori na nevarnost trčenja. Če se zgodi, da oviro spregledate,
avtomatsko zavira vozilo. V Touranu je udobje pač tudi sinonim za varnost.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.

Touran – izvedbe
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Stilski paket Black Style
Črna barva je že od nekdaj sinonim za brezčasen in
uglajen slog. Pri stilskem paketu Black Style poleg
tega pooseblja predvsem eno: športno eleganco. Tako
bo vaš Touran deležen še več zavidljivih pogledov.

Stilski paket Black Style z markantnimi črnimi poudarki poskrbi, da Touran dobi
povsem individualno podobo. V črni barvi so zasnovani strešne letve, ohišji zunanjih ogledal in okrasne obrobe na stranskih oknih. Tudi mreža hladilnika z eno kromirano in dvema črnima okrasnima letvama ter črne okrasne letve na odbijaču in
na difuzorju poudarjajo športni značaj vozila. Opcijsko lahko poleg tega izberete
še črno streho.¹⁾ DO
1) Na voljo za izvedbo R-Line Edition. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen.
Vsa tukaj predstavljena oprema sodi v ponudbo podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite
spletno stran www.volkswagen.com.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119. Na sliki je prikazan Touran R-Line Edition. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.
Serijska oprema/Family S R-Line Edition R Dodatna oprema DO

Touran – izvedbe in stilski paket Black Style

33

02

01

R-Line
Vaš vsakdanjik je najtežji preizkus zmogljivosti: če želite biti kos izzivom družinskega
življenja, potrebujete zadostno mero vadbe. Za ustrezen videz pri tem lahko poskrbite
z opremo R-Line.

01 – 03 Paket R-Line Plus v vseh pogledih stavi na dinamičen videz. Logotip
R-Line na sprednjem delu bokov in sprednjih vratih ter seveda na mreži hladilnika
jasno sporoča, zakaj je družinski avto videti kot odlično pripravljen športnik.
Razširjena pragova, difuzor v visokosijajni črni barvi in kromirani izpušni cevi¹⁾
dajejo zunanjosti Tourana markantne poteze. Oba odbijača v značilnem slogu
R-Line sta lakirana v barvi vozila. Pri tem ima sprednji odbijač posebni odprtini
za zajemanje zraka, ki ju obdaja bleščeče črn element v obliki črke C. Prav zato
deluje še posebej mogočno. Dinamično celostno podobo prepričljivo zaokrožajo
srebrno eloksirane strešne letve in kromirana okrasna letev v zadnjem odbijaču,
ki skupaj s 17-palčnimi aluminijastimi platišči Salvador ali 18-palčnimi aluminijastimi platišči Marseille zagotavljajo, da se boste na vsaki cesti počutili kot
na zmagovalnem odru. In ko se trening enkrat začne, pravi športnik ne odneha
zlahka: ekstra komfortni sedeži z logotipom R-Line na naslonjalih sprednjih sedežev so oblečeni v tekstilne prevleke Race magnetitsko sive barve. Notranje
dele stranic krasi tkanina iz mikrovlaken San Remo v antracitni barvi, okrasni
šivi pa so kristalno sivi. Po želji so sedeži lahko oblečeni v usnje Vienna²⁾. Tudi
v tem primeru so okrasni šivi kristalno sivi, na sprednjih sedežih pa je logotip
R-Line. DO
1) Na voljo samo v kombinaciji z določenimi motorji. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih
Volkswagen.
2) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v usnju Vienna.
Vsa tukaj predstavljena oprema sodi v ponudbo podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite
spletno stran www.volkswagen.com.
03
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04 – 06 Vse je kristalno jasno, še preden se prikaže
začetna zaslonska slika z logotipom R-Line: izrazito
športna ni le zunanjost, pač pa tudi notranjost Tourana s paketom R-Line Plus. Kakovostne aluminijaste
vstopne letve spredaj z logotipom R-Line ter pedali
in opora za voznikovo levo nogo iz krtačenega legiranega jekla so prava paša za oči. Večfunkcijski usnjeni
športni volan z aluminijastim dekorjem, logotipom
R-Line in okrasnimi šivi kristalno sive barve dopolnjuje izrazito športen občutek pri vožnji z ustreznim
športnim videzom. Pod stropno oblogo titanovo črne
barve dekorativni elementi v izvedbi Black Lead Grey
na voznikovi in sovoznikovi strani armaturne plošče

04

ter na vratnih oblogah poudarjajo športni značaj vozila. Piko na i ubranemu slogu dajejo tekstilni predpražniki z okrasnimi šivi kristalno sive barve. DO
07 Paket R-Line Exterieur v celoti stavi na zunanje
vrednote. Ponudba je povsem enaka kot pri paketu
R-Line, le da ne vključuje notranje, pač pa samo zunanjo opremo. Kljub temu ste lahko prepričani, da boste
s športnim videzom naredili nepozaben vtis. Po želji
lahko tudi pri paketu R-Line Exterieur atletski videz
markantno zaokrožite s 17-palčnimi aluminijastimi
platišči Salvador ali 18-palčnimi aluminijastimi platišči
Marseille. R

05

06
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Dopolnilna oprema Volkswagen
Družinski vsakdan je marsikaj – le vsakdanji ne. Z dopolnilno opremo Volkswagen lahko
svoj Touran še bolj prilagodite individualnim potrebam in pričakovanjem, ki jih imate do
družinskega avtomobila. Seveda ni treba posebej poudarjati, da se lahko zanesete na
maksimalno kakovost in natančno izdelavo.*

03

01 – 02 Nosilec za kolesa Compact II tehta le 14 kg in ima zložljivo kompaktno
zasnovo. Pritrditi ga je mogoče na vlečno kljuko, na njem pa je dovolj prostora za
dve običajni ali dve električni kolesi s skupno maso do 60 kg. Ko želite odpreti
pokrov prtljažnika, lahko nosilec s posebnim mehanizmom povsem enostavno
pomaknete navzdol z nogo – celo z nameščenimi kolesi. Zloženi nosilec lahko
shranite v prtljažnik. Na voljo je tudi izvedba za 3 kolesa. Ponudba poleg nosilca
vključuje še praktično torbo za shranjevanje. DO
* Podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne opreme lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.

04

06

03 Prečna strešna nosilca sta sistemska osnova za vse nadgradnje. Sta stabilna
in lahka, pritrditev na strešne letve pa je preprosta in hitra. Opremljena sta s posebnimi zaklepi z zaščito proti kraji. DO
04 Nosilca za smuči in snežne deske Komfort sta optimalna rešitev za udoben
in varen prevoz do šestih parov smuči ali štirih snežnih desk. Izdelana sta iz lahkih
eloksiranih aluminijastih profilov in opremljena s praktično izvlečno funkcijo, ki
znatno olajšuje nameščanje smuči in snežnih desk ter dostop do njih. Pred krajo
sta zaščitena s ključavnico. Zaradi širokih tipk lahko zaklepa brez težav odprete tudi
z debelimi zimskimi rokavicami. Nosilca sta seveda opremljena s ključavnico. DO

01
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02

05

05 Stabilen strešni kovček iz kakovostne plastike v visokosijajni črni barvi je
opremljen s ključavnico in s praktičnimi hitrimi zaklepi omogoča enostavno
pritrditev na prečna strešna nosilca. Odpreti ga je mogoče tako z voznikove kot

tudi s sovoznikove strani vozila, zelo velik kot odpiranja pa bistveno olajšuje natovarjanje in raztovarjanje. Strešni kovček je na voljo v izvedbah s prostornino 340 in 460 litrov. DO
06 Svoje kolo lahko s stabilnim nosilcem za kolesa
po želji varno prevažate na strehi Tourana. Držalo za
okvir in spodnje vodilo sta zasnovana tako, da avtomatsko ohranjata pravilni položaj kolesa. Vrtljivi gumb
z omejevalnikom navora omogoča udobno pritrditev
okvira kolesa. Na držalu za okvir je objemka z mehko
oprijemno površino, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev sil in optimalno zaščito okvira. Nosilec je uspešno opravil test City Crash Plus. DO
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11 Protivetrna ščitnika za sprednja vrata omogočata
optimalno prezračevanje in odzračevanje notranjosti
vozila – tudi v dežju in snegu. Skrbita za boljšo kakovost zraka v potniškem prostoru in pri prezračevanju
zmanjšujeta moteč piš vetra. Montaža je povsem preprosta, zaradi kakovostne obdelave pa sta protivetrna
ščitnika tudi enostavna za čiščenje ter primerna za
avtomatske pralnice. DO

08

14

12

15

13

16

12 – 13 Prozorna zaščitna folija ali zaščitna letev v
videzu legiranega jekla zanesljivo ščiti spodnji rob
prtljažnika pred praskami, ki bi lahko nastale pri
natovarjanju in raztovarjanju. Na zadnji odbijač ju
preprosto prilepite. DO
14 Zaščitna letev za pokrov prtljažnika elegantno
zaokroža zunanjo podobo vozila, obenem pa predstavlja učinkovito zaščito za spodnji rob pokrova
prtljažnika. Namestitev ne zahteva veliko časa in
spretnosti, saj letev na pokrov prtljažnika enostavno
prilepite. DO

07

11

09

07 16-palčna aluminijasta platišča Corvara v briljantno srebrni barvi navdušujejo z markantnim 5-krakim
dizajnom. Zasnovana so posebej za uporabo v zimskih
razmerah. DO

09 Vstopne letve iz visokokakovostnega aluminija
z napisom Touran učinkovito ščitijo izpostavljeni del
pragov, obenem pa polepšajo vozilo. V kompletu sta
dve letvi za sprednja vratna pragova. DO

08 Trpežne črno-sive folije ščitijo lak na vratnih
pragovih pred praskami in ostalimi manjšimi poškodbami. Izdelane so po meri, na pragove pa jih
preprosto prilepite. En komplet vključuje štiri folije
za sprednje in zadnje vratne pragove. DO

10 Praktične prozorne folije ščitijo vratne pragove
pred praskami in poškodbami, ki bi lahko nastale pri
vstopanju in izstopanju. Izdelane so po meri, na pragove pa jih enostavno prilepite. En komplet vključuje
dve foliji za zadnja vratna pragova. DO

15 Naj gre za čoln, počitniško prikolico ali dodatno
prtljago – za vleko prikolice potrebujete vlečno napravo. Ta je na voljo s fiksno (na sliki) ali snemljivo
vlečno kljuko. 13-polna električna vgradna garnitura
je že zajeta v ponudbo in zagotavlja napajanje ter s
tem varno uporabo prikolice. Garnitura podpira delovanje parkirnega sistema in funkcije stabiliziranja
prikolice. DO

10
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16 Zavesice, ki so na voljo tako za sprednji kot tudi za
zadnji del vozila, ščitijo dno, stranska pragova in vrata
pred grobo umazanijo. Poleg tega močno zmanjšujejo
škropljenje vode in zaustavljajo kamenje, ki bi sicer
lahko povzročilo poškodbe. DO
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17 Predelna mreža ločuje prtljažnik od potniškega
prostora. Montaža stabilne, prašno lakirane jeklene
mreže v črni barvi je nadvse enostavna, saj jo lahko
brez vrtanja pritrdite v le nekaj potezah. DO
18 Visoko prtljažno korito je zelo trdno, odporno
proti kislinam in se natančno prilega meram vozila.
Na dnu ima široke žlebove, krasi pa ga napis Touran.
Visok rob varuje prtljažnik pred morebitnimi nečistočami. Na voljo samo za 5-sedežno izvedbo. DO

17

20

23

25 Tudi opcijo Car-Net App-Connect¹⁾ je mogoče naročiti naknadno. S funkcijo
MirrorLink® lahko zaslonsko površino svojega mobilnega telefona prezrcalite na
zaslon vgrajenega radia ali navigacijskega sistema²⁾ in tako različne aplikacije
udobno uporabljate tudi med vožnjo. Pogoj za to je, da vaš pametni telefon podpira funkcijo MirrorLink®. Podrobnejše informacije o povezljivosti lahko najdete
od strani 22 naprej. DO

19 Prtljažna školjka z napisom Touran je lahka,
upogljiva in izdelana po meri vozila. Pribl. 4 cm visok
rob ščiti prtljažnik pred umazanijo, posebna površinska struktura pa zmanjšuje drsenje prtljage. Na voljo
tako za 5- kot tudi za 7-sedežno izvedbo. DO
24

18

19

21

20 Mehak in prijeten velur na eni strani ter trpežna,
protizdrsna gumirana površina na drugi strani: z
obojestransko zaščitno podlogo, ki se natančno prilega prtljažniku, boste optimalno pripravljeni na vse
transportne naloge – ne glede na to, ali boste morali
prepeljati občutljive, umazane ali vlažne predmete.
Podloga ima na eni strani podaljšano stranico, ki jo je
mogoče razgrniti prek roba prtljažnika, tako da nudi
zaščito pred poškodbami, ki bi lahko nastale pri natovarjanju ali raztovarjanju. Na voljo tako za 5- kot tudi
za 7-sedežno izvedbo. DO
21 Protizdrsna podloga za prtljažnik je izdelana po
merah prtljažnega prostora in zagotavlja zanesljivo
zaščito pred umazanijo in mokroto. Kadar podloge
ne potrebujete, jo lahko preprosto zvijete in pospravite. Na voljo tako za 5- kot tudi za 7-sedežno izvedbo. DO

22
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22 Trpežna prtljažna mreža je idealna za vse majhne
in srednje velike predmete, za katere želimo, da se
med vožnjo ne premikajo po prtljažniku. Vpeti jo je
mogoče v serijske pritrdilne obročke. DO

23 – 24 Se ob nakupu Tourana niste odločili za opremo, ki bi vam zdaj prišla še
kako prav? Nič še ni zamujeno. Številne Volkswagnove inovativne tehnologije
je preprosto mogoče aktivirati naknadno, npr. glasovno upravljanje za radio
Composition Media¹⁾ ali za navigacijski sistem Discover Media. Telefon, radio
in navigacijski sistem boste tako lahko udobno upravljali kar z glasovnimi ukazi.
Več informacij o možnosti naknadnega aktiviranja funkcije v vašem Touranu lahko
dobite pri izbranem partnerju Volkswagen. DO

26 Kakovostni tekstilni predpražniki Premium z napisom Touran so izdelani iz
trpežnega, gosto tkanega velurja, hrbtna stran pa ima posebno površino, ki je
odporna proti obrabi. Z belo obrobo zagotavljajo, da prostor za noge izstopa z
izrazito lepim videzom, obenem pa nudijo učinkovito zaščito pred umazanijo. DO
27 Tekstilni predpražniki Optimat z napisom Touran združujejo prednosti gumijastih predpražnikov in eleganco tekstilnih predpražnikov. Izdelani so po meri
prostora za noge in imajo rob v obliki črke U, ki zanesljivo zadrži vso umazanijo
in mokroto. DO

25

28 Da bo prostor za noge v vseh letnih časih ostal čist: komplet po meri izdelanih,
protizdrsnih vsevremenskih predpražnikov z napisom Touran učinkovito ščiti talne
obloge pred umazanijo in mokroto. Predpražniki nimajo močnega vonja in jih je
mogoče v celoti reciklirati. DO

26

1) Naknadno naročilo ni možno z vsakim radiom Composition Media.
Informacije o možnosti naknadnega naročila za vaše vozilo lahko
dobite pri izbranem partnerju Volkswagen.
2) Primerne naprave: radio Composition Media (2. generacija), navigacijski sistem Discover Media (2. generacija) od modelskega leta 2016
naprej.

27

28
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35 – 39 Praktičen, udoben in prilagodljiv: modularni
potovalni in komfortni sistem je inovativna in izjemno vsestranska rešitev, s katero je notranjost vozila
vedno lahko urejena in pregledna. Poleg tega so pomembni predmeti za potnike na zadnjih sedežih vedno zlahka dosegljivi in zagotovljeno je enostavno
upravljanje. Sistem sestavljajo osnovni modul, ki ga
pritrdite med nosilca sprednjega vzglavnika, nosilec
za aktivnostne kamere ter različni ločeno dobavljivi

29

30

29 So situacije, ko je treba poskrbeti za zaščito
pred soncem. Na primer, ko skupaj z vami na zadnjih
sedežih potujejo otroci ali domači hišni ljubljenček.
Senčniki za stranska stekla od B-stebričkov naprej ter
za zadnje steklo zmanjšujejo izpostavljenost soncu,
dodatno pa tudi segrevanje notranjosti – in pri tem
ne vplivajo negativno na prometno varnost. Nameščeni so lahko tako pri zaprtih kot tudi pri odprtih
oknih. DO
30 Prava temperatura za vsako vsebino: termohladilni zaboj se lahko napaja na električni vtičnici
v vozilu ali pa doma na gospodinjski vtičnici. V zaboj
s pribl. 25-litrsko prostornino lahko 2-litrske plastenke spravite celo v pokončnem položaju. DO
31 V otroškem sedežu G1 ISOFIX DUO PLUS varno
in udobno potujejo otroci, stari od 8 mesecev do

31

pribl. 4 let (težki od 9 do 18 kg). Sedež s posebnim
pasom dodatno omogoča še vpetje v pritrdišča Top
Tether v prtljažniku – s tem je zagotovljena še bolj zanesljiva pritrditev. Integrirana varnostna pasova sta
nastavljiva po višini, školjko sedeža pa je mogoče pomakniti v tri položaje z različnim naklonom. Zaščitna
podloga, ki je enostavna za čiščenje in preprečuje
drsenje, učinkovito ščiti občutljive sedežne prevleke
pred umazanijo in obrabo. Več informacij o celotni
ponudbi otroških sedežev lahko dobite pri partnerjih
Volkswagen. DO
32 S prenosnim kavomatom si boste odslej lahko kadarkoli privoščili kavo po svojem okusu. Med postanki
boste kavomat preprosto priključili na 12-voltno električno vtičnico v vozilu in že čez nekaj trenutkov boste
lahko uživali v pitju sveže pripravljenega espressa.
Komplet vključuje tudi dve nelomljivi espresso
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32

33

32

34

skodelici, servieto, 25 espresso kavnih blazinic in
shranjevalni etui. DO
33 Vrečo za odpadke „clean solution“ lahko pritrdite
na nosilca sprednjega vzglavnika in jo po potrebi
zlahka znova odstranite. V njej je zavoj vrečk za smeti,
zato boste tudi na daljših potovanjih vedno lahko
poskrbeli, da bo potniški prostor ostal čist. DO
34 Z visokokakovostnim USB-kablom lahko svoj
pametni telefon ali druge prenosne naprave nadvse
preprosto priključite na infotainment sistem, vgrajen
v Touranu. Tako so vam na idealen način na voljo
prednosti vmesnika App-Connect¹⁾, seveda pa med
priklopom poteka tudi polnjenje naprave. 30 cm
dolgi kabel je oplaščen s kakovostnim tekstilnim
materialom in ima kromirana kovinska vtiča s
Volkswagnovim znakom. Na voljo je z micro

USB-konektorjem, konektorjem USB-C ali konektorjem Apple Lightning. Alternativno je mogoče naročiti
kabel z dolžino 70 cm. DO

dodatni moduli. Mednje sodijo na primer prenosni
obešalnik²⁾, stabilen kaveljček za vrečke²⁾, pomični
nosilec za tablične računalnike različnih proizvajalcev
in nastavljiva zložljiva mizica z držalom za pijačo³⁾.
Z njo postanki med potovanji postanejo še bistveno
prijetnejši. En nosilec, številne možnosti: vse dodatne
module je glede na potrebe mogoče enostavno pritrditi na osnovni nosilec in jih poljubno menjati. DO

36

38

37

39

1) Car-Net App-Connect vključuje tehnologije Apple CarPlay™, Android
Auto™ in MirrorLink®. Razpoložljivost teh tehnologij se v posameznih
državah lahko razlikuje. Vmesnik Car-Net App-Connect je že zdaj
združljiv s številnimi mobilnimi telefoni. Volkswagen tesno sodeluje
z velikimi proizvajalci pametnih telefonov, da bi zagotovil kar najširšo
podporo za tehnologije v sklopu ponudbe App-Connect.
Aktualne informacije o združljivosti novih mobilnih telefonov in
mobilnih telefonov, ki so že na trgu, so na voljo na spletni strani
www.volkswagen.de/mobiltelefon.
2) Uporaba je možna le, ko na sedežu za njim ne sedi noben potnik.
3) Če na sedežu za njo sedi potnik, mora biti mizica med vožnjo zložena.

35
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Volkswagen Lifestyle

01

03

05

02

04

06

01 Vsak ključ lahko postane modni dodatek: s Volkswagnovim obeskom za ključe.
Na njem je lahko kovinski Volkswagnov logotip, lahko pa se odločite tudi za obesek
v videzu Volkswagnovih platišč Luxor, izdelan iz cinka. Vaš ključ vam bo tako na
obrazu narisal nasmeh, še preden boste z njim odklenili svoj Volkswagen. DO
02 Klasična temnosiva kapa s ščitnikom je izdelana iz džersija in ima spredaj tridimenzionalno izvezen logotip znamke Volkswagen. Nekaj posebnega je tudi notranja stran: podlogo namreč krasijo rumeni kontrastni trakovi z napisom Volkswagen. Zadaj ima kapa zaponko, s katero je mogoče optimalno prilagoditi širino. DO
03 S tem kultnim kompletom dveh porcelanastih skodelic in dveh nabodal iz legiranega jekla bo vaš prefinjeni slog prišel do izraza, tudi ko si boste privoščili klobaso s curryjevo omako ali pomfrit. Na skodelicah in nabodalih je vtisnjen oz. vgraviran Volkswagnov logotip. DO
04 Elegantni dežnik z značilnim Volkswagnovim dizajnom ima usnjen ročaj, ki
zagotavlja dober oprijem in vzbuja pozornost z okrasnim šivom, ki je enak šivu na
volanu. Na zgornjem delu ročaja je decentno integrirana tipka za avtomatsko odpiranje. Črni dežnik ima sicer učinkovito teflonsko prevleko, z notranjo stranjo v
kontrastni barvi pa v dežju poskrbi, da zasijete z izrazito modnim videzom. DO
Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
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07

08

09

05 S Volkswagnovima ročnima urama postane merjenje časa nadvse prijetna naloga. Obe uri imata elegantno tanko ohišje iz krtačenega jekla, številčnico s prikazom datuma v srebrni/beli barvi in kvarčni mehanizem Citizen Miyota. Krono krasi
jedkan Volkswagnov logotip, poleg tega pa je pri obeh urah zagotovljena vodotesnost do 5 ATM. In še individualne posebnosti: prva ura je zasnovana kot kronograf,
druga pa je na voljo z dvema različnima, kakovostnima paščkoma, ki ju je mogoče
poljubno menjati. DO
06 Tanka torba se lahko v nekaj preprostih potezah spremeni v prostoren, stabilen zaboj – in obratno. Lahki material je izjemno trpežen, vodoodbojen in neobčutljiv na umazanijo. Nosilnost zaboja znaša do 30 kg. DO
07 Ste eden tistih, ki radi vzamejo kavo s seboj, tudi ko se odpravijo na pot z
avtomobilom? 0,4-litrski termolonček iz legiranega jekla ima dvojno steno in je
vakuumsko izoliran, zato pijača v njem še dolgo ostane vroča ali hladna. Lonček
ima prepoznaven Volkswagnov dizajn s kontrastnim modrim pokrovčkom in obročkom ter z lasersko vgraviranim Volkswagnovim logotipom. DO

Volkswagnov logotip, napis „Moving People Forward“
in držala na drsnikih zadrg v kontrastni rumeni barvi.
Nahrbtnik ima podloženo hrbtno stran in po dolžini
nastavljiva ramenska pasova, kar zagotavlja visoko
udobje pri nošenju. Opremljen je z različnimi predali
in žepi, ki poskrbijo, da v njem vedno vlada red – tako
ima med drugim poseben predelek za prenosni računalnik. V toaletni torbici so štirje manjši predelki, na
sprednji strani pa je še žep z zadrgo. DO
09 Modri organizator je s pasom z nastavljivo dolžino
mogoče pritrditi na vzglavnik, z elastičnim pasom pa
na spodnji del sedežnega naslonjala in tako zagotoviti
dodaten prostor za vse, česar otroci ne želijo pogrešati
med vožnjo – npr. za veliko slikanico brez besedila in
za junake iz Volkswagnove otroške kolekcije. Ali pa za
leseno vstavljanko s sedmimi Volkswagnovimi motivi.
DO

08 Idealna spremljevalca za službene obveznosti in prosti čas: nahrbtnik in
z njim usklajena toaletna torbica v klasičnem slogu. Njun prepoznavni znak so

Dodatne informacije o celotni ponudbi in cenah lahko dobite pri
pooblaščenih partnerjih Volkswagen.
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Sedežne prevleke
V avtu sedimo z odprtimi očmi. Zato je pri izbiri sedežnih prevlek
treba upoštevati več dejavnikov. Pomembni nista samo visoka
kakovost materialov in elegantna izdelava, pač pa je treba gledati
tudi na prilegajočo se oblikovno zasnovo. Na tej strani vam predstavljamo predloge za devet kombinacij različnih barv in materialov
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– vse so tako privlačne, da jih boste zagotovo želeli preizkusiti že
kar takoj.

01
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Tkanina Lasano, titanovo črna BG S
Tkanina Lasano, temno paladijeva/viharno siva JH S
Mikrovelur ArtVelours, titanovo črna BG R
Mikrovelur Art Velours, temno kavna BJ R
Mikrovelur ArtVelours, titanovo črna/viharno siva JH R
Usnje Vienna¹⁾, črna VE DO
Usnje Vienna¹⁾, viharno siva FG DO
Tkanina Race/mikrovlakna San Remo za R-Line²⁾, magnetitsko siva/antracitna OV
Usnje Vienna za R-Line¹⁾, ²⁾, črna OW DO

DO

1) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v usnju Vienna.
2) Naročilo možno samo v kombinaciji s paketom R-Line Plus.
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz sedežnih prevlek.
Na slikah so prikazani sedeži v osnovni modelski izvedbi, ki lahko odstopajo od drugih razpoložljivih opcij višje kakovosti.
Prevleke se na posameznih sedežih ali delih sedežev lahko razlikujejo.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
Serijska oprema/Family S R-Line Edition R Dodatna oprema DO

09
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Barve lakov
Pri Touranu ni prilagodljiva samo postavitev sedežev. Veliko oblikovne
svobode vam omogoča tudi izbor lakov. Izbirate lahko med desetimi
prikazanimi barvami. Vaš avto potem ne bo blestel samo s kakovostnim
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lakom, temveč tudi z vašim individualnim slogom.
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Uranovo siva¹⁾, univerzalni lak 5K S
Čista bela¹⁾, univerzalni lak 0Q DO
Škrlatno rdeča, kovinski lak 5P DO
Atlantsko modra, kovinski lak H7 DO
Indijevo siva¹⁾, kovinski lak X3 DO
Karibsko modra¹⁾, kovinski lak F9 DO
Zrcalno srebrna¹⁾, kovinski lak 8E DO
Titanovo bež, kovinski lak 0N DO
Globoko črna¹⁾, biserni lak 2T DO
Oriksovo bela¹⁾, biserni lak 0R DO
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1) Na voljo tudi za R-Line. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen.
10

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
Serijska oprema/Family S R-Line Edition R Dodatna oprema DO
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Platišča
Naj se vam zavrti. Od premišljevanja. Pred vami je težka odločitev:
med šestimi dizajni platišč morate izbrati tista, ki najbolje pristajajo
vam in vašemu Touranu. Morda vam bo nalogo olajšala naslednja
ugotovitev: vseeno je, katera platišča boste izbrali – zanesljivo bodo
dobra!
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16-palčna aluminijasta platišča Karlstad DO
16-palčna aluminijasta platišča Brighton S
17-palčna aluminijasta platišča Alexandria DO
17-palčna aluminijasta platišča Vallelunga DO
17-palčna aluminijasta platišča Salvador¹⁾, Volkswagen R R
18-palčna aluminijasta platišča Marseille¹⁾, ²⁾, Volkswagen R DO

1) Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
2) Samo za R-Line Edition.
Slike na desni strani naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz platišč.
03

06

Vozila Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,7 in 4,5; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 130 in 119.
Serijska oprema/Family S R-Line Edition R Dodatna oprema DO
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Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu
uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo
vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite
na www.porscheleasing.si.
Servisne storitve. Partnerji servisne mreže Volkswagen
vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po meri
vašega vozila Volkswagen. Ponudba bo prilagojena
vašim željam in potrebam.

Odkrijte Volkswagnov
avtomobilski svet.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen
veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju
svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za
novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo
ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije
vam kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program
jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu
starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov,
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja
brez doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so
prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji.
Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi

podaljšano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega, kaj
nastopi prej*.
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen*. Jamstvo
mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč
na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah.
Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem,
tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v
najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom
ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi
takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen.
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen* velja za
celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje
z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na
pooblaščenem servisu Volkswagen v Sloveniji ter
v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico.
Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volkswagen:
080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.
Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti. Nepozabno doživetje: Autostadt je servisno in komunikacijsko
središče koncerna Volkswagen v Wolfsburgu, kjer boste
na potovanju skozi svet mobilnosti izvedeli vse o posameznih znamkah koncerna Volkswagen. V paviljonu
zgodovine boste sledili avtomobilskim mejnikom, na
razstavnem prostoru LEVEL GREEN boste izvedeli vse
o novostih na področju trajnostnega razvoja, lahko pa
se boste tudi čudili, kako preprosto lahko vaši otroci
opravijo otroški vozniški izpit.

* Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem
servisu Volkswagen.
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Touran
915.1196.09.68 · Tiskano v Nemčiji.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. · Izdaja: julij 2019.
www.volkswagen.si

Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi
merilnimi postopki. Po 1. septembru 2017 je bil pri določenih novih vozilih homologacijski
postopek že opravljen skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila
(angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz
porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP postopoma povsem nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel (NEVC).
Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene
po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC.
Posledično je po 1. septembru 2018 pri obdavčitvi vozil lahko prišlo do ustreznih sprememb.
Podrobnejše informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC lahko najdete na spletni
strani www.volkswagen.de/wltp. Trenutno je obvezno še navajanje vrednosti, izmerjenih po
postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC
izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba
vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna
oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev,
prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne zmogljivosti vozila. Podrobne okoljske informacije o novih
osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni
strani www.volkswagen.si.

Partner Volkswagen:

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju
razmer v času priprave tiskovine. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije
o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na www.volkswagen.si. DSG®
in TSI® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem dokumentu
ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko
dobite pri partnerjih Volkswagen.

