
VW Touareg 3.0TDI TIPTRONIC*SKÓRA 
*NAWIGACJA*XENONY* 

MODEL 2008 !!! 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Samochód terenowy/pick-up, Pojazd u!ywany  
Przebieg:  
81 600 km  
Moc:  
165 kW / 224 KM  
Rodzaj paliwa:  
Olej nap!dowy  
Naklejka informuj"ca o klasie emisji spalin:  
4 (Zielony)  
Zu!ycie paliwa (cykl mieszany):   
Warto#ci zosta$y zmierzone zgodnie z wymaganymi procedurami (RL 80/1268/EEC w bie!"cej wersji). 
Liczby nie dotycz" pojedynczego pojazdu i nie stanowi" cz%#ci oferty. S$u!" jedynie do celów 
porównawczych mi%dzy ró!nymi typami pojazdów. 
10,7 l/100 km  
Zu!ycie paliwa (cykl miejski):  
14,4 l/100 km  
Zu!ycie paliwa (cykl pozamiejski):  
8,5 l/100 km  
Emisja CO2 w cyklu mieszanym:  
283 g/km  
Pierwsza rejestracja:  
07/2007  
Typ wn%trza:  
Wszystko ze skóry  
Kolor wn%trza:  
Inne  
Dodatkowe szczegó$y  

Wyposa"enie 



ABS, Alufelgi, Centralny zamek, Czujniki parkowania, Elektryczne szyby, Filtr cząstek stałych, Hak 
holowniczy, Immobilizer, Napęd na cztery koła, Podgrzewane fotele, Reflektory ksenonowe, 
Serwisowany, Skórzana tapicerka, System nawigacji, Szyberdach, Tempomat, Układ ESP, 
Wspomaganie kierownicy , Przednie, boczne i inne poduszki powietrzne  

Opis pojazdu 

• Skórzana tapicerka Cricket  
• Nawigacja satelitarna-Plus DVD z Multi-Funkcyjnym –Kolorowym  Wyświetlaczem(MFD)  
• Xenonowe reflektory z dynamicznym dodatkowym oświetleniem ułatwiającym         

pokonywanie zakretów i manewrowanie  
• Park-Distance-Control PDC(z przodu i z tyłu)  
• Hak holowniczy z demontowaną końcówką  
• Szyberdach sterowany elektrycznie 
• Pakiet Chrom 
• Pakiet Coming-Home  
• Pakiet Zimowy 
• Pakiet Oświetleniowy 
• Lakier Metalik 
• Chromowane Relingi Dachowe 
• Zintegrowane halogeny  
• Automatycznie włączane światła(ALS)  
• Spryskiwacze reflektorów(SRA)  
• Wycieraczki z czujnikiem deszczu 
• Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia(65%)  
• Przygotowanie do telefonu z  Bluetooth  
• Komputer pokładowy 
• Tempomat)  
• Klimatyzacja automatyczna  2-strefowa  
• Podgrzewane przednie siedzenia 
• Komfortowe przednie siedzenia 
• Elektryczna regulacja ustawienia przednich siedzeń 
• Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane 
• Lusterka zewnętrzne el. sterowane, podgrzewane i składane 
• Multifunkcyjna skórzana kierownica  
• Skrzynia biegów Automat-Tiptronic(6-przełożeniowa))  
• Aluminiowe felgi 19" cali(Siena)  
• Przyciemniane szyby  
• Wspomaganie układu kierowniczego  
• Elektr. Sterowane szyby 
• Centralny zamek sterowany pilotem 
• Model:2008  
• DPF-Filtr cząstek stałych 

 
ESP, ASR, ABS, ASD, System nagłośnieniowy, Tremometr zewnętrzny, Dzielone tylne 
siedzenie,  
 




