
Touareg



Yeni maceralara yelken 
açmaya hazır.
İlk bakışta tüm ihtişamını gösteren bir otomobil: Touareg. Yalnızca yüksek kaliteli malzemeler 

kullanılarak en yeni teknolojilerle tasarlanan Touareg, “Premium” otomobil anlayışına yepyeni 

bir bakış açısı getiriyor. Çarpıcı radyatör ızgarasından göz alıcı yan hatlarına ve sportif difüzörüne 

kadar uzanan yenilikçi tasarımı, üzerinizde kolay kolay silinmeyecek bir iz bırakmayı başarıyor.

İç mekânda Atmosphere, Elegance ve R-line dizayn öğelerinin yanı sıra dış tasarımda isteğe 

bağlı olarak sunulan 21" alüminyum alaşımlı “Suzuka” jantlar ve R-Line ekipman detaylarıyla 

aracınıza kendinizden bir dokunuş katarak unutulmaz maceralara yelken açabilirsiniz.

01

01 Dinamik far asistanı “Dynamic Light Assist”
özelliğiyle birlikte sunulan “IQ.LIGHT - LED Matrix” 
far sistemi sayesinde artık siz de diğer sürücülere 
rahatsızlık vermeden yolu daha iyi bir şekilde 
aydınlatabilir ve görebilirsiniz. Krom kaplamalı 
radyatör ızgarasıyla kusursuz bir uyuma sahip olan ve 
Touareg’in dominant karakterini ortaya çıkaran
far tasarımı en dikkat çekici yenilikler arasında
yer alıyor.  S  

Standart donanım S    Opsiyonel donanım O



Touareg - Dış donanım 03



Gelecek karşınızda:
Dijital kokpit
“Innovision Cockpit”
Geleceği bugünden yaşamak nasıl hissettirirdi? Öğrenmek için direksiyon başına geçebilir 

ve dijital kokpit “Innovision Cockpit”i bizzat deneyimleyebilirsiniz. Gösterge ekranlarını 

sürücü odaklı olacak şekilde kavisli tasarımıyla bir araya getiren sistem; kullanıcı dostu 

kumanda yöntemlerini dokunma, jest veya sesli kontroller yardımıyla herhangi bir fiziksel 

butona ihtiyaç duymadan sunuyor. Dijital kokpit “Innovision Cockpit”, tüm işlev ve 

fonksiyonlarını etkileyici grafik ve animasyonlarla gösteriyor. Üstelik bu dev ekranın ana 

sayfasını, fotoğraflarla ya da sıklıkla kullandığınız özelliklerden oluşan bir menü yapısı ile 

dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. 12,3" ekrana sahip dijital gösterge paneli 

“Active Info Display”, 15" renkli dokunmatik ekran “Discover Premium” 

radyo-navigasyon sistemi, “Business” mobil telefon hazırlığı, kablosuz şarj özelliği, 

harekete duyarlı kontrol özelliği “Gesture Control” ve 4 adet USB bağlantı noktasını içeren 

sistem App-Connect özelliği sayesinde günümüzün en önemli bağlantı arayüzlerini de 

beraberinde getiriyor: Apple CarPlay™, Android Auto™ ve MirrorLink®. Ayrıca Volkswagen 

Media Control, radyo istasyonlarını veya müzik dosyalarını ve navigasyon sistemi ayarlarını, 

ön yolcu koltuğundan veya arka koltuklardan yapabilme imkânı sunuyor.

Standart donanım S    Opsiyonel donanım O
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Standart donanım S    Opsiyonel donanım O



02 03

01 Yenilikçi harekete duyarlı kontrol özelliği “Gesture Control” 
sayesinde artık siz de “Discover Premium” radyo navigasyon 
sistemini daha kolay ve konforlu bir şekilde kontrol edebilirsiniz. 
Bunun için bir dizi menü fonksiyonundan faydalanabilir ve 
birkaç basit el hareketiyle kontrolü tam manasıyla kendi elinize 
alabilirsiniz. Böylece sadece küçük bir el hareketiyle örneğin bir 
şarkıdan başka bir şarkıya geçebilirsiniz.  S  

02 “Business” mobil telefon hazırlığı, kablosuz şarj özelliği 
ve mobil bağlantı arayüzü “App-Connect” ile birlikte sunulan 
“Discover Premium” radyo navigasyon sistemi size birçok avantajı 
bir arada sunuyor. 15" (38,1 cm) renkli dokunmatik ekrana sahip 
olan bu sistem; 12,3" (31,2 cm) boyutundaki dijital gösterge 
paneli “Active Info Display” ile kusursuz bir tasarımsal bütünlük 
içinde Touareg’in teknolojik görünümüne fazlasıyla vurgu yapıyor. 
Dokunma, jest veya sesli kontroller ise kullanıcı deneyimini bir 
adım öteye taşıyor. 10 GB bellek kapasitesiyle birlikte sunulan bu 
sistem; aynı zamanda 4 adet USB-IN girişini de içeriyor.  S

03 Renkli ek bilgilendirme ekranı “Head-up display” önemli 
sürüş bilgilerini doğrudan görüş açınıza yansıtıyor. Bu sistem 
sayesinde sadece hız, trafik işaretleri, sürüş destek sistemleri 
bilgilendirmeleri değil; uyarı ve navigasyon bilgileri gibi diğer 
bilgiler de doğrudan ön cam üzerine yansıtılıyor. Bu sayede 
istediğiniz bilgileri rahatça takip ederken gözünüzü yoldan 
ayırmanıza gerek kalmıyor.  O
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Premium donanım PR  



İç tasarım.
Dışı ne kadar heyecan vericiyse içi o kadar huzur verici. Benzersiz iç tasarımıyla

Touareg, size hem konforlu bir yolculuk sunuyor hem de kolay kolay unutamayacağınız 

bir sürüş deneyimi vadediyor. Premium donanım seçeneğinde sunulan “Atmosphere” 

dizayn öğeleri ile hem zarif ve parlak renklerle vurgulanmış hem de özel malzemelerden 

üretilmiş benzersiz tasarım ayrıntıları sizi bekliyor. Premium ve Elegance Donanım 

seviyelerinde standart olarak sunulan “Savona” deri koltukları, isterseniz masaj 

fonksiyonu ve koltuk havalandırmasıyla tercih etmenin yanı sıra yüksek kaliteli ahşap 

dekor ile kombinleyerek içeride göz alıcı bir görüntüye sahip olabileceksiniz. 

Tasarımında net çizgiler ve geniş kapsamlı bir iç donanım seviyesi sunan Touareg; 

sadece etkileyici bir görünüm sunmakla kalmıyor, hedefinize mümkün olan

en konforlu şekilde ulaşmanızı da sağlıyor.

01

01 ‘’Atmosphere’’ dizayn öğeleri 
arasında yer alan ahşap dekor eşsiz bir 
görünüm sunuyor. Bu dekor öğeleri 
ön konsoldan kapı içlerine kadar her 
yerde karşınıza çıkıyor ve benzersiz bir 
iç ortam yaratıyor.   PR  
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Neresinden bakarsanız
bakın, etkileyici.
Etkileyici görünmenin birçok yolu olsa da Touareg en kısa yolu seçiyor.

Sahip olduğu dikkat çekici tasarımı ile geniş gövde yapısı sayesinde sağlam ve 

kendinden son derece emin bir karakter çiziyor. Gövdenin etrafını çevreleyen 

krom çıtalar, dinamik sinyal lambalarına sahip LED stop lambaları ve 

şık krom ızgara dizaynı ile mükemmel uyuma sahip “IQ.LIGHT - LED Matrix” 

far sistemi, bu iddiayı fazlasıyla kuvvetlendiriyor. Söz konusu estetik olduğunda

Touareg’in önüne kimse geçemiyor.

Standart donanım S    Opsiyonel donanım O

01 Dinamik sinyal özelliğine sahip LED teknolojili arka lambalar,
Touareg’in sportif ve zarif görünümünün altını çiziyor. S  

01
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Standart donanım S    Opsiyonel donanım O



En etkileyici özelliği, size 
özel olması.
Elegance donanım seviyesinde standart olarak sunulan fırçalanmış alüminyum dekor 

öğelerine sahip “Elegance” dizayn öğeleri ve Mistral/Grigio renklerine sahip “Savona” deri 

döşeme koltuklar ile harika bir kombinasyon oluşuyor. Bunun yanı sıra standart olarak 

sunulan çok renkli ambiyans aydınlatması sayesinde 30 farklı renkle aydınlatmanızı 

kişiselleştirebiliyorsunuz.

01

01 Touareg’in Premium ve Elegance donanım seviyelerinde standart olarak sunduğu 
“Savona” deri döşeme seçeneği size eşi benzeri bulunmayan bir oturma konforu sağlıyor. 
Ayrıca sahip olduğu delikli deri döşeme ile isteğe bağlı olarak kombine edilebilen 
koltuk havalandırması ve masaj fonksiyonu sayesinde her koşulda unutulmaz yolculuk 
deneyimleri yaşatıyor. O  
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Kendine özgün bir karaktere sahip olan R-Line donanım seviyesi, araç içinde birçok 

ayrıntıyı beraberinde getiriyor. “R-Line” logolu “Savona” deri koltuk döşemeleri, 

R-Line donanım seviyesini ayrıştıran özelliklerden sadece biri. Kendine has bir 

karakter sunan R-Line donanım seviyesi araç içinde R-Line özelliklerini vurgulayan 

birçok ayrıntıyı beraberinde getiriyor. “R-Line” logosu bulunan çok fonksiyonlu spor, 

dokunmatik, ısıtmalı deri direksiyon, alüminyum “Silver Wave” dekor öğeleri ve 

”R-Line” logolu “Savona” deri döşeme koltuklar gibi R-Line iç tasarım öğeleri 

sayesinde iç donanımıyla da etkileyici bir otomobile sahip olabilirsiniz.

R-Line
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01 Gece görüş sistemi “Night Vision” içinde yer alan
kızılötesi termal bir kamera, otomobilin önünde yer alan 
yaklaşık 130 metrelik bir alanı tarıyor ve her türlü canlının
vücut sıcaklığını algılıyor. Elde edilen görüntü ise Dijital 
kokpit “Innovision Cockpit” ekranına yansıtılıyor. Gece 
veya sis gibi görüşün kısıtlı olduğu koşullarda tehlikeli bir 
durumla karşılaşılması hâlinde sistem uyarı vererek
sizi tehlikelerden koruyor. Ayrıca son derece yenilikçi
bu sistem, kritik durumlarda “IQ.LIGHT - LED Matrix”
far sistemi sayesinde otomatik selektör yaparak
canlı engelleri uyarabiliyor.  O  01

En iyiler, daima en iyi yardımcılara 
sahiptir: Sürüş destek sistemleri.
Birçok yenilikçi teknoloji ve sürüş destek sistemini beraberinde getiren Touareg, sadece tasarım açısından değil; işlevsellik açısından da

sayısız avantaj sunuyor. Bu otomobilde yer alan sürüş destek sistemlerinin yardımıyla beklenmedik olaylara karşı daima hazırlıklı olabilirsiniz. 

Örneğin isteğe bağlı olarak sunulan gece görüş sistemi “Night Vision” ile karanlıkta bile görebilirsiniz, yeter ki dijital kokpitinize bakın.

Standart donanım S    Opsiyonel donanım O



02 Gelişmiş çarpışma hazırlığı “PreCrash 360°” 
tehlikeli durumları algılamak ve bunlara karşı
önlem almak için birçok sürüş destek sisteminden 
ve sensörden eşzamanlı olarak faydalanıyor. 
Tehlike durumunda devreye giren sistem; emniyet 
kemerlerini geriyor, koltukları dikey pozisyona 
getiriyor, açık olan cam veya panoramik açılır 
cam tavanı bir miktar boşluk kalacak şekilde hızla 
kapatıyor ve bu boşluk sayesinde açılan hava 
yastıkları nedeniyle ortaya çıkan sıcak gazlar ile 
basıncın tahliyesini de sağlıyor. Ayrıca arkadan 
kontrolsüzce yaklaşan diğer sürücüler için dörtlü 
uyarı lambalarını etkinleştiriyor.  S  

04 Kavşak asistanı “Front Cross Traffic Assist”
Aracın ön kısmına konuşlandırılan sensörler
yardımıyla ekstra güvenlik ve konfor sunuyor.
10 km/s hıza kadar aracın ön kısmını tarayan
bu sistem, köşeler dâhil ön bölgede bir araç
fark edilmesi durumunda sürücüye sesli ve
görsel olarak uyarılar veriyor; çarpışmaların önüne 
geçmek için otomatik olarak acil durum frenlemesi 
de gerçekleştirerek tehlikeleri engelleyebiliyor.  S

05 Acil durumda yalnız kalmayın: Acil durum
asistanı “Emergency Assist” sürücünün bilincini
yitirdiği ya da ciddi bir rahatsızlık geçirdiği
durumlarda direksiyona müdahale edememe
ihtimaline karşı otomatik olarak devreye giriyor.
Bu sistem belirli bir süre için sürücüden bir tepki
alınamaması hâlinde sürücüye sesli, görsel 
ve fiziksel uyarılar (“pulse braking” frenleme) 
gönderiyor. Tüm bunlara rağmen aracın 
kontrolünde bir değişiklik olmaması hâlinde diğer 
araçları uyarmak üzere dörtlüler yakılarak aracın 
hızı düşürülüyor ve araç kontrollü bir şekilde 
durduruluyor.  S  

06 Trafikte sürüş asistanı “Traffic Jam Assist” 
trafiğin sıkışık olduğu durumlarda 60 km/s hıza 
kadar aracın kontrolünü devralabiliyor. Otomatik 
gaz, fren ve direksiyon müdahaleleri sayesinde 
öndeki araçla güvenli takip mesafesini ayarlarken 
aynı zamanda aracın şeritte kalmasına da yardımcı 
olarak yarı otonom sürüş imkânı sağlıyor.  S  

03

02

06

04

05

03 Önünüzde seyretmekte olan araçları sürekli 
olarak takip eden Adaptif hız sabitleyici “ACC”,
sadece belirli bir azami hızı değil, önünüzdeki
araçla aranızdaki güvenli takip mesafesini de
koruyor. Çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden
ayarlanabilen sistem, frene basıldığı anda 
devreden çıkıyor ve direksiyon üzerinde bulunan 
bir tuş yardımıyla tekrar aktive edilebiliyor.  S  
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Premium donanım PR   Elegance donanım EL   R-Line donanım R   Opsiyonel donanım O    

Dekor seçenekleri ve koltuk 
döşemeleri

01

02

03

04

01 Yüksek kaliteli ahşap dekor  PR

02 Fırçalanmış alüminyum dekor EL

03 R-Line dekor “Silver Wave”  R

04 Ahşap dekor “Walnuss”* O

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir.

*Sadece Premium donanım seviyesinde isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.



09

06

10

07

08

05

05 Deri koltuk döşemesi “Savona” Soul VM EL

06 Deri koltuk döşemesi “Savona” Florence/Soul YV PR

07 Deri koltuk döşemesi “Savona” Mistral/Grigio VD EL

08 Deri koltuk döşemesi “Savona” Atacama/Raven YF PR

09 Deri koltuk döşemesi “Savona” Raven VV PR

10 Deri koltuk döşemesi “Savona” Soul/Kristal Grisi ID R

Touareg - Dekor seçenekleri ve koltuk döşemeleri 19



01

02

Standart donanım S    Opsiyonel donanım O

01 Saf beyaz opak 0Q0Q O

02 Ayışığı mavisi sedefli C7C7 O

03 Malbec kırmızısı metalik X4X4 O

04 Titan gri metalik L5L5 O

05 Okyanus mavisi* metalik 8H8H O

06 Sechura beji metalik 5Q5Q O

07 Derin siyah sedefli 2T2T O

08 Terrarossa kahve metalik 3V3V O

09 Yarış mavisi** metalik L9L9 O

10 Granit grisi metalik 3M3M O

11 Oryx beyazı sedefli 0R0R O

Renk seçenekleri

*Okyanus mavisi rengi Premium donanım seviyesinde sunulmamaktadır.

**Sadece R-Line donanım seviyesinde opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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Jantlar

01 19” alüminyum alaşımlı “Osorno”* jantlar EL  PR

02 19” alüminyum alaşımlı “Esperance”* jantlar O

03 19” alüminyum alaşımlı “Sebring” jantlar, Volkswagen R R

04 20” alüminyum alaşımlı “Montero”* jantlar O

05 20” alüminyum alaşımlı “Braga” jantlar, koyu grafit, Volkswagen R O

06 20” alüminyum alaşımlı “Nevada” jantlar, Volkswagen R O

07 20” alüminyum alaşımlı “Braga Black” jantlar, Volkswagen R O

08 21” alüminyum alaşımlı “Suzuka” jantlar, Volkswagen R O

Premium donanım PR   Elegance donanım EL   R-Line donanım R   Opsiyonel donanım O    

01
*Osorno, Esperance ve Montero jantlar R-Line donanım seviyesinde sunulmamaktadır.
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Teknik özellikler

VOLKSWAGEN TOUAREG 3,0 V6 TDI SCR* 286 PS
4MOTION® Tiptronik

Motor tipi 6 silindir 24V dizel SCR TDI CR motor
Motor hacmi, lt/cm3 3,0/2967
Maks. güç, kw (PS) dv/dk 210 (286)
Maks. tork, Nm dv/dk 600/2250-3250
Karışım sistemi Common rail direkt dizel enjeksiyonu
Vites kutusu 8 ileri tiptronik

BOYUTLAR

Uzunluk, mm 4878
Genişlik, mm 1984
Yükseklik, mm 1646**
Aks mesafesi, mm 2899
İz genişliği, ön/arka, mm 1660/1670
Yakıt tankı, lt 75
Dönme çapı, m 12,19
Bagaj kapasitesi, lt 810/1800
Boş ağırlık, kg 2092

OFF-ROAD KAPASİTESİ

Yamaç açısı, ° 35
Yaklaşma/uzaklaşma açısı, ° 23,3/17,2
Rampa açısı, ° 13,5
Su geçme derinliği, mm 580

VOLKSWAGEN TOUAREG 3,0 V6 TDI SCR* 286 PS
4MOTION® Tiptronik

HIZLANMALAR

0-100 km/s sn 6,1
Maks. hız, km/s 238

YAKIT TÜKETİMİ, lt/100 km
((AT) 715/2007)***

Şehir içi 8,3-8,9
Şehir dışı 5,6-5,9
Genel 6,8
CO2 emisyonu, g/km 179

*SCR katalizatörü (Selective Catalytic Reduction), AdBlue katkısı sayesinde, azot oksit (NOx) egzoz gazı 
bileşenini istenmedik yan ürünler oluşmadan seçici bir şekilde azota ve suya dönüştürür.
** Minimum değerdir.
***Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel 
donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir. Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler, araç sürme 
alışkanlığı ve teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir.



Donanım özellikleri
VOLKSWAGEN TOUAREG Premium Elegance R-Line

İç Donanım
Ahşap iç dekor S - -
Alüminyum iç dekor - S -
Silver Wave iç dekor - - S
230 V güç soketi (orta konsolda) S S S
“Savona” deri döşeme paketi, elektrikli ayarlanabilir ergoComfort ön koltuklar S S -
“Savona R-Line” deri döşeme paketi, elektrikli ayarlanabilir ergoComfort ön koltuklar - - S
Paslanmaz çelik pedallar - - S
Sürücü tarafı hafıza özellikli elektrik ayarlı ön koltuklar ve sliding özellikli bacak desteği S S S
Hafızalı direksiyon derinlik ve yükseklik ayarı S S S
Isıtmalı ön ve arka koltuklar S S S
Elektrikli bel destek ayarı S S S
Bagaj bölümünden kontrollü katlanabilir arka koltuklar, arka kol desteği S S S
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü S S S
Okuma spotları (Ön/arka) S S S
30 renkli ambiyans aydınlatması S S S
Aydınlatmalı ön kapı eşikleri S S -
R-Line logolu ve aydınlatmalı ön kapı eşikleri - - S
Işıklı makyaj aynalarına sahip çift katmanlı güneşlikler S S S
Çok fonksiyonlu, dokunmatik, ısıtmalı deri direksiyon ve deri vites topuzu S S -
Çok fonksiyonlu spor, dokunmatik, ısıtmalı deri direksiyon ve deri vites topuzu - - S
Direksiyon üzerinde tiptronik vites kumandaları S S S
Dijital gösterge paneli “Active Info Display” (12,3" renkli ekran) (Innovision Cockpit) S S S
“Discover Premium” radyo navigasyon sistemi (15" renkli dokunmatik ekran) 
(Innovision Cockpit) S S S

4 adet USB-in girişi, SD kart okuyucu S S S
8 adet hoparlör S S S
“Business” Bluetooth® mobil telefon hazırlığı S S S
Kilitli ve soğutmalı torpido gözü S S S
Yer tasarruflu stepne ve bagaj bölümünde haricî hava kompresörü S S S
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Donanım özellikleri
VOLKSWAGEN TOUAREG Premium Elegance R-Line

Dış Donanım
8J x 19" Osorno alüminyum alaşımlı jantlar, 255/55 R19 lastikler S S -
8,5J x 19" Sebring alüminyum alaşımlı jantlar, 255/55 R19 lastikler - - S
R-Line tampon ve radyatör ızgarasında R-Line logosu S S S
Panoramik cam tavan, Gümüş tavan rayları S S S
Krom çıtalı ön radyatör ızgarası S S S
Krom yan cam çerçeveleri ve bagaj eşiği kaplaması S S S
Trapez formunda krom egzoz çıkışları S S S
Isı yalıtımlı ön cam, %82 karartılmış arka ve arka yan camlar S S S
“IQ.LIGHT - LED Matrix” far sistemi S S S
LED gündüz sürüş farları, Far yıkama sistemi S S S
Dinamik viraj farları, Dinamik ön sinyal lambaları S S S
LED stop lambaları ve dinamik sinyal lambaları S S S
Konfor
Kolay açılır/kapanır bagaj kapağı (Easy Open/Close) S S S
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi S S S
Elektrikli kapı kapatma desteği, Lastik basınç görüntüleme sistemi S S S
Elektrikli, katlanabilir, hafızalı ve ısıtmalı yan aynalar (Kendiliğinden kararma özelliği) S S S
Hafızalı dış dikiz aynaları, Yağmur sensörü, Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası S S S
Dinamik uzun far asistanı “Dynamic Light Assist” S S S
Elektromekanik park freni ve Autohold fonksiyonu S S S
App-Connect, Volkswagen Media Control, Kablosuz şarj özelliği S S S
Park mesafe sensörleri (Ön/arka), Geri görüş kamerası S S S
Park asistanı ve çevre görüş sistemi S S S
Otomatik yanan kısa farlar S S S
Havalı süspansiyon (Otomatik seviye ayarı) S S S
Adaptif şasi kontrolü ve sürüş profil seçimi S S S
Bagaj bölümünden kontrollü arka süspansiyon yükleme seviyesi ayarı S S S
Klimatronik (Dört bölgeli tam otomatik klima) S S S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu “Coming Home-Leaving Home” S S S
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S S
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Güvenlik
4MOTION® sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemi S S S
Adaptif hız sabitleyicisi “ACC”                                                                                                      S S S
Gelişmiş Çarpışma Hazırlığı “PreCrash 360” S S S
Kavşak asistanı “Front Cross Traffic Assist” S S S
Ön bölge asistanı “Front Assist” S S S
Şerit değiştirme asistanı “Side Assist”  S S S
Şerit takip asistanı “Lane Assist” ve Acil durum asistanı “Emergency Assist” S S S
Trafikte sürüş asistanı “Traffic Jam Assist” S S S
“Onroad” ve “Offroad” sürüş programları S S S
Yokuş iniş desteği “Hill Descent Assist” S S S
Offroad fonksiyonlu anti blokaj fren sistemi (ABSPlus) S S S
Elektronik fren güç dağılımı (EBD) S S S
Elektronik fren asistanı (BAS) S S S
Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) S S S
Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR) S S S
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR) S S S
Elektronik stabilizasyon programı (ESP) S S S
Elektronik amortisör ayarı (CDC) S S S
Gelişmiş ön aydınlatma sistemi (AFS) S S S
İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake) S S S
Önde ve arkada 3 noktalı piroteknik emniyet kemerleri S S S
Ön emniyet kemeri görsel ve sesli uyarısı S S S
Kamçı etkisini azaltan “X” ayarlı ön koltuk başlıkları S S S
Arkada 3 adet koltuk başlığı S S S
Arka koltuklarda 2 adet çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S S
Hıza duyarlı elektromekanik servo direksiyon, Immobilizer S S S
Perde hava yastıkları S S S
Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları (Yolcu hava yastığı deaktivasyonu) S S S
Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları ve perde hava yastıkları S S S
Yorgunluk tespit sistemi “Fatigue Detection” S S S
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Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Tel: (0262) 676 90 90
www.vw.com.tr

Bu katalog 2021 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm 
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (01.01.2021) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da 
numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış 
olup Türkiye’de sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, 
ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen 
Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 

Volkswagen dünyasını
daha yakından
tanımak için
tek yapmanız
gereken QR kodu
taratmak.
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