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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Benzin

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Manuální 6 st.

Výkon

   110 kW / 150 koní

Objem

 1498 cm3

Model

Touran CL 1,5 TSI EVO2 6G

803 900,- Kč

Benzin 95 / 1.5 l / 110 kW (150 koní) / Manuální 6 st.

  Spotřeba paliva 6,6 l/100km

  Emise CO2: 149 g/km

Design

 Barva interiéru Látka Titanově černá

0,- Kč

 Vnější lakování Šedá Urano

0,- Kč

16" ocelová kola Design B

0,- Kč

  

Celkem vč. DPH

826 400,- Kč
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Dekor "New Brushed Design"

dekor přístrojové desky

dekor obložení dveří vpředu

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce

možnost deaktivace u spolujezdce

kolenní airbag řidiče

Čalounění stropu v šedá "Storm"

Centrální zamykání Keyless Start

bezklíčové startování

bez SAFELOCK

Boční a hlavové airbagy vpředu

hlavové vzadu

Bez označení motoru vzadu

Bederní opěrky vpředu

Automatický spínač světlometů

Coming/Leaving home

dešťový senzor

Automatická klimatizace Climatronic

automatická regulace

nastavení teploty oddělené pro řidiče a spolujezdce

klimatizovaná přihrádka spolujezdce

senzor kvality vnějšího vzduchu s automatickým přepnutím na vnitřní 

cirkulaci

3zónová

Akustické a grafické upozornění

nepřipnutých pásů vpředu,

grafické upozornění nepřipnutých zadních pásů

Adaptivní tempomat do 210km/h s funkcí

Front Assist a City-brake

automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu s funkcí Front 

Assist

zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu

funkce City-brake - nouzové brzdění (do 30 km/h)

16" ocelová kola Design B

rozměr 6,5 J x 16

pneumatiky 205/60 R16

12V zásuvka

na středové konzole vzadu

v loketní opěrce vpředu

v zavazadlovém prostoru

Sériová výbava
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Kotoučové brzdy vzadu

Koncové mlhové světlo

Komfortní sedadla vpředu

ISOFIX

příprava pro upevnění dětských sedaček na sedadlech v druhé 

řadě

Infotainment Ready2Discover

8" barevný dotykový display

třetí generace infotainmentu MIB 3

We Upgrade - možnost aktivovat mapové podklady a další funkce přímo v infotainmentu 

za poplatek

Bluetooth (handsfree, přenos hudby)

2x USB-C port vpředu

reproduktory vpředu a vzadu (8)

Volkswagen Media Control

funkce Streaming & Internet

Chromové lemování

větracích otvorů

ovládacích prvků pro rádio a klimatizaci

spínače světlometů

Chromované lišty bočních oken

Halogenové světlomety

směrové ukazatele pod jednotným sklem

s denním svícením

Elektronický imobilizér

Elektromechanická parkovací brzda

s funkcí Auto Hold

asistent pro rozjezd do kopce

Dvojitá koncová světla

brzdové světlo LED

Digitální radiopřijímač (DAB+)

rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání

závislý na síle signálu v daném místě

Digital Cockpit

8" obrazovka

s barevným multifunkčním ukazatelem

volitelné profily

Dětská pojistka

manuální

Dešťový senzor

Dekor středové konzole "Piano Black"
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Potahy sedadel v látce "Lasano"

vc. komfortní sedadla

Posilovač řízení

Podlaha zavazadlového prostoru

textilní

Podélné střešní nosiče

stříbrně eloxované

Parkovací senzory Park Pilot

senzory vpředu a vzadu

zobrazení na displeji

Palubní literatura v českém jazyce

Paket Světla a výhled

vnitřní zpětné zrcátko s clonou

automatický spínač světlometů

funkce Coming/Leaving home

dešťový senzor

Opěradlo sedadla spolujezdce sklopné

(zcela)

Odkládací přihrádka na středové konsole

s víkem

Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

Nárazníky v barvě vozu

Multikolizní brzda

Make-up zrcátka ve slunečních clonách

s osvětlením

Loketní opěrka vpředu

s odkládacím prostorem a výdechy ventilace 

dozadu

LED osvětlení SPZ

Lane Assist

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

Lakování v barvě vozu

kliky dveří

klika zadních dveří

vnější zpětná zrcátka

vnitřní lem zrcátek černý

Kryt zavazadlového prostoru

zatažitelný a odnímatelný

manuálně

15" (série 272x10)
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Tísňové volání

tlačítko tísňového volání ve voze

umožňuje telefonickou hlasovou péči do chvíle, než dorazí potřebná pomoc

Systém sledování únavy řidiče

Systém rozpoznání chodců a cyklistů

Systém PreCrash

proaktivní bezpečnostní systém

v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření 

oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů

Start-Stop systém

rekuperace kinetické energie při brždění u vozů s označením 

BMT

Sklopné stolky

na zadní straně předních sedadel

Side Assist

asistent pro změnu jízdního pruhu

asistent pro vyparkování (v případě vyjíždění z parkovací místa, zabrání kolizi s 

projíždějícím vozem)

Sada nářadí a zvedák vozu

Rezervní kolo plnohodnotné ocelové

Příprava na We Connect a We Connect Plus

pro využívání služeb je nutná registrace a aktivace

Systém We Connect je nehmotným produktem (aplikací resp. softwarem) společnosti 

Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Spolková republika Německo, která je jejím výhradním 

prodejcem/poskytovatelem. Autorizovaní prodejci značky Volkswagen prodávají výhradně 

hardware nezbytný pro jeho fungování a ve vztahu k prodeji softwaru společnost 

Volkswagen AG žádným právním způsobem nezastupují.

Pokud nejsou služby ve voze aktivovány do 90 dní od předání vozu zákazníkovi, začne 

běžet bezplatná lhůta. Zákazník může služby aktivovat i později, ale bezplatná lhůta je v 

tom případě kratší.

součástí přípravy není App-Connect

Přihrádky pod předními sedadly

Přihrádka ve stropě

Přihrádka u spolujezdce klimatizovaná

Přední sedadla výškově nastavitelná

Přední opěrky hlavy vpředu nastavitelné

podélně a výškově

Přední kotoučové brzdy 16"

Potah zadních částí předních sedadel

potahy z umělé kůže

kapsy na zadních částech sedadel
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Zatmavená zadní okna

boční zadní okna

okno pátých dveří

65% absorpce světla

Výstražný trojúhelník

Vnější zpětná zrcátka el. sklopná

elektricky nastavitelná

vyhřívaná

s automatickou clonou

automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení 

zpátečky

na straně spolujezdce konvexní

na straně řidiče asférické

Variabilní podlaha zavazadl. prostoru

s fixačními elementy

Tři oddělená sedadla v druhé řadě

posuvná podélně s možností nastavení opěradla

loketní opěrka

funkce "Easy Fold"

Tříbodové bezpečnostní pásy

vpředu i vzadu

vpředu s výškovým nastavením

s předepínači vpředu i vzadu

hlasová péče je poskytována v 10ti evropských jazycích (němčina, angličtina, 

francouzština, italština, holandština, polština, portugalština, švédština, španělština a 

čeština)
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Volitelná výbava 2FM Multifunkční volant v kůži vyhřívaný

ovládání palubního počítače, rádia a telefonu
hlavice řadicí páky v kůži

4 000,- Kč

PB4 ErgoActive sedadla I

sedadlo řidiče manuálně nastavitelné ve 14-směrech s masážní 
funkční
sedadlo řidiče s nastavením výšky, vzdálenosti od volantu, délky 
opěradel stehen (délkově nastavitelné)
nastavení sklonu sedáku a opěradla na sedadle řidiče
bederní opěrka elektricky nastavitelná s masážní funkcí na straně 
řidiče
bederní opěrka vpravo manuální
schránka pod sedadlem spolujezdce
přední sedadla vyhřívaná
potah sedadel mikrofleece "ArtVelours"

18 500,- Kč
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  MPV

Počet dveří  5

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Benzin

Maximální výkon spalovacího motoru  110 kW (150 koní)

Zdvihový objem  1 498 cm3

Počet válců  4

Pohon  Přední pohon

Převodovka  Manuální 6 st.

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  209 km/h

Hlučnost  68 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  2 110 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  1 574 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  1 090 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  1 070 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  1 500 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  750 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  3 610 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  80 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 644 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 829 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 532 mm

Rozvor  2 786 mm
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Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  EURO 6 AP

Emise částic  0,00003 PM

Emise NOx  0,0229 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou 

skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné zatížení. 

Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit užitečnou hmotnost.


