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Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita.
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Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, jossa on esillä kaikkia varusteita, joita Volkswagenilta on saatavilla. 
Suomen varustetasot sekä tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi. 
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan.
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05Touran – Ulkopuoli

Lisää muunneltavuutta 
perheen tarpeisiin.
Touran tekee vaikutuksen – myös katsottaessa sisältä ulospäin. Luok-

kansa suurin panoraamakattoluukku tuo sisätiloihin enemmän valoa ja 

avartaa näkymiä ulos. Touranin kompaktit mitat soveltuvat hyvin kau-

punkiympäristöön, mutta silti nerokkaat sisätilat antavat tilan tunnetta. 

Tilava yleisvaikutelma tarjoaa siis myös runsaasti jalkatilaa, mikä paran-

taa selkeästi ajomukavuutta erityisesti pitkillä matkoilla.
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07Touran – Ulkopuoli

Loistaa, mutta 
ei häikäise.
Touran pitää valotehonsa mielellään piilossa – jos sii-

tä kerran on hyötyä muille tiellä liikkujille. Led-ajova-

lojen ansiosta vastaan tuleva liikenne ei häikäisty. 

Muotoilu saa kuitenkin haukkomaan henkeä!

01   Tulet näkemään, että sinäkin näet paremmin. 
Led-ajovalot tuovat suurta valotehoa, joka parantaa 
ajoradan valaistusta verrattuna perinteisiin halogee-
nivaloihin. Lisäetuna on vielä se, että led-ajovalot 
näyttävät häikäisevän upeilta häikäisemättä kuiten-
kaan vastaantulijoita. Dynaaminen kaukovalojärjestel-
mä Dynamic Light Assist* himmentää kaukovaloja 
 siten, ettei vastaantuleva liikenne häikäisty.

02 – 03   Silmät takanakin: Touraniin on saatavissa 
myös led-takavalot. Ne ensinnäkin näyttävät hyvältä, 
sillä ne noudattelevat Volkswagenille tyypillistä muo-
toilua, joka tuo esiin klassisen sporttisen kaksisilmäisen 
mallin. Toiseksi led-takavalojen selkeästi tunnistettava 
jarruvalo parantaa ajoturvallisuutta kertomalla takana 
ajaville välittömästi kuljettajan jarrutuspäätöksestä.

* Vain led-ajovalojen yhteydessä kun led-päiväajovalot ja kaarrevalot.
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Ihastuttaa aurinkoisella ilmeellään.
Luokkansa suurin panoraamakattoluukku tuo Touranin 

kaikille (jopa) seitsemälle istumapaikalle taivaallisen 

näköalan – ja runsaasti auringonvaloa.

01   Laske pilviä tai kurkota tähtiin – Touranissa molemmat onnistuvat. Suurikokoi-
sen panoraamakattoluukun voi myös avata. Lasin etuosan voi avata, nostaa ja 
 laskea sähkötoimisesti. Lisäksi sähkötoiminen aurinkoverho suojaa optimaalisesti 
kaikkia matkustajia.

02   Touranin Ambiente-tunnelmavalaistus hämmästyttää pimeässä. Hillitty ter-
vetuliaisvalo syttyy autoon astuttaessa oven kahvoihin, oviaukkoihin, koristelistoi-
hin ja jopa jalkatilaan valaisten ne pehmeästi. Ambiente-tunnelmavalaistuksen 
kirkkautta voi säätää portaattomasti.
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11Touran – Sisätilat

Monipuolista perhe-elämää. 
Muunneltavat sisätilat.

Mieluummin helposti taitettava kuin hankalasti irro-

tettava: muunneltavien sisätilojensa ansiosta Touran 

voi olla haluttaessa seitsenpaikkainen, viisipaikkainen 

tai kuljetukseen soveltuva. Toinen ja kolmas istuinrivi 

ovat käden käänteessä taitettavissa alas. Viisipaikkai-

sessa tavaratilan suuruus on tällöin huikeat 734 litraa.

01 + 03   Istuinmukavuutta käden käänteessä: Touranin 
sisätiloilla on kahdet kasvot. 5- tai 7-paikkaisena 
 Touran toimii perheautona suurellekin perheelle. 
 Yksittäisiä istuimia voi siirtää pituussuunnassa, ja ne 
voi taittaa alas. Selkänojaa voi kallistaa kolmeen eri 
asentoon ja pääntuet voi laskea kokonaan alas. Etuis-
tuimien selkänojien takaosassa ovat esiin taitettavat 
pöydät toista istuinriviä varten. Esiin taitettavien 
 pöytien kallistusta voi säätää ja niissä on mukiteline, 
joten ne sopivat hyvin työskentelytasoksi. Kumipinta 
estää esineiden, esim. tabletin, luistamisen pois pöy-
dältä. Innovatiivisen Fold Flat -järjestelmän ansiosta 
kaikki takaistuimet ja etumatkustajan istuimen selkä-
noja voidaan käden käänteessä taittaa alas tasaiseksi 
pinnaksi. Voit siis nauttia tilavan Touranin suuresta 
 tasaisesta tavaratilasta.

02   Integroidut turvaistuimet tarjoavat pienille mat-
kustajille turvaa ja matkustusmukavuutta. Sivujen 
pääntuet lisäävät turvallisuutta ja toimivat samalla 
mukavan pehmeänä alustana ummistaa silmät pitkän 
päivän jälkeen. Korotettu istuinosa mahdollistaa tur-
vavyölle hyvän asennon ja tuo lisää sivuttaispitoa. 
Kun jälkikasvu ei enää täytä koko- ja painovaatimuk-
sia (alkaen 115 cm, 15–36 kg), voit ISOFIX-kiinnikkei-
den avulla kiinnittää autoon sopivan turvaistuimen.

(Ei kuvaa)   Toisen ja kolmannen istuinrivin kaikilla is-
tuimilla on ISOFIX-kiinnikkeet. Niiden avulla turvais-
tuimen voi kiinnittää turvallisesti. Turvallisuudesta 
huolehtii myös turvavöiden käytön muistutus. Se 
näyttää, onko kaikilla matkustajilla turvavyöt kiinni-
tettynä.

(Ei kuvaa)   Toimi jo ennen kuin lapsi valittaa: taka-
oviin integroidut aurinkoverhot suojaavat lasta voi-
makkaalta auringonpaisteelta. Tärkeä varuste erityi-
sesti silloin, kun autossa matkustaa lapsia.

(Ei kuvaa)   Touranissa matkustat aina ykkösluokassa 
– ainakin mitä tulee miellyttävään lämpöön. Istuin-
lämmitys on nimittäin käytössä myös toisen istuinri-
vin reunimmaisilla istuinpaikoilla.

* Vain Family-paketin yhteydessä.
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13Touran – Sisätilat

03   Tärkeimmät esineet käden ulottuvilla: keskikon-
solin irrotettavassa lokerossa voi säilyttää esim. kuk-
karoa, auton asiakirjoja tai CD-levyjä. Integroitu mu-
kiteline pitää juomat pystyssä ja kiinnityshihna pitää 
puhelimesi paikoillaan.

04   Kattoverhoilun lokero: Trendline-varustetasosta 
lähtien käytettävissä on myös kattoverhoiluun sijoi-
tettu säilytyslokero. Comfortline-varustetasossa lo-
kero on hieman suurempi.

05   Uudet keinot käyttöön! Comfortline-varusteta-
sosta lähtien istut mukavasti, minkä lisäsi matkustus-
mukavuutta lisäväät etuistuimien alla sijaitsevat suu-
ret säilytyslokerot.

06   Todellinen janonsammuttaja: Touranin muka-
vuuksiin kuuluvat jokaisessa ovessa olevat säilytyslo-
kerot. Etuovien lokeroihin mahtuu jopa 1,5 litran juo-
mapullot, takaoviin puolestaan 1 litran pullot.

(Ei kuvaa)   Tavaratilassa vasemmalla oleva 230 V:n 
pistorasia soveltuu sähkölaitteiden lataamiseen. 
 Lisäksi voit liittää siihen kannettavan tietokoneen tai 
kylmälaukun.
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Suuri tavaratila, 
runsaasti mahdollisuuksia.
Hämmästyttävän muunneltava tavaratila on myös luokkansa suurin: 

Touranin suuri tavaratila on monipuolisesti muunneltavissa, ja se tarjoaa 

jopa 47 erilaista säilytyslokeroa ja -taskua. Voit siis ottaa mukaan kaiken, 

mitä tarvitaan perheen todelliseen huviretkeen. Kysymys on enää siitä, 

löydätkö todella kaikki tärkeät tavarat näistä monipuolisista säilytysrat-

kaisuista.

01   Kaksitasoinen tavaratilan lattia: Touranin 7-paik-
kaisessa mallissa on jännittävä säilytyslokero. Tavara-
tilan lattian alla olevassa syvennyksessä on lisää 
 säilytystilaa, joka helpottaa perheen arkisia kuljetus-
tarpeita.

02   5- ja 7-paikkaisessa mallissa tavaratilan säilytys-
paketti mahdollistaa tavaratilan monipuoliset käyttö-
mahdollisuudet. Joustava verkko voidaan asentaa 
usealla eri tavalla, ja se on helppo kiinnittää. Verkko 
kiinnittyy sivuverhoiluun kiskojärjestelmän avulla. 

 Tavaratilan säilytyspakettia ja tavaratilan peitettä voi 
säilyttää syvennyksessä olevassa säilytystilassa.

(Ei kuvaa)   5-paikkaisessa myös tavaratila noudatte-
lee monipuolisen muunneltavuuden ideaa. Kätevästi 
yhdellä kädellä voit asettaa tavaratilan lattian kahdel-
le eri korkeudelle. Monien pienten esineiden kuljetta-
mista varten tavaratilan lattiaa voidaan laajentaa toi-
sen tason avulla, jolloin syntyy lähes tasainen, 
puskurin tasalla oleva lattiataso.
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15Touran – Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja turvallisuus

Upeaa tunnelmaa
ilman hermojen
kiristymistä.
Touran ihastuttaa muunneltavuudellaan, runsailla tiloillaan ja upealla ul-

komuodollaan. Monipuolisuudesta kertovat sisätilojen lisäksi myös mo-

net muut ominaisuudet. Myös teknologisesta näkökulmasta auto ottaa 

avoimesti vastaan erilaiset tilanteet. Perheen hyvinvointi on tietenkin 

etusijalla, joten autossa on runsaasti älykkäitä kuljettajaa avustavia jär-

jestelmiä ja turvaominaisuuksia. Parhaan turvan tarjoaa silti aina rento 

kuljettaja. Näin ollen Touran tarjoaa matkustajilleen mukavuutta aivan 

uudella tasolla.
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17Touran – Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja turvallisuus

04   Dynaamisen kaukovalojärjestelmän Dynamic 
Light Assist ansiosta voit ajaa jatkuvasti kaukovaloilla 
nopeudesta 60 km/h lähtien häikäisemättä silti vas-
taan tulevaa liikennettä.¹⁾ Kamera voi tunnistaa edes-
sä ajavat ja vastaan tulevat ajoneuvot ja himmentää 
sen perusteella valojen tietyt alueet.¹⁾

05   Toiselle istuinriville on saatavissa turvatyynyt, jolloin Touranissa voi olla jopa 
yhdeksän turvatyynyä – eli runsaasti suojausta loukkaantumista vastaan. Onnet-
tomuustilanteen mukaan turvatyyny avautuu törmäyksessä noin 35–45 millise-
kunnissa. Aktivoidut turvatyynyt suojaavat päätä ja ylävartaloa ja jakavat kuormi-
tuksen mahdollisimman suurelle alueelle.

(Ei kuvaa)   Lisää mukavuutta, myös ruuhkassa. Ruuhka-avustin mahdollistaa 
miellyttävän ajamisen ruuhkaisessa jonossa ja auttaa välttämään tyypillisiä ruuh-
kaonnettomuuksia.¹⁾ Järjestelmä pitää auton oikealla kaistalla ja käyttää auto-
maattisesti kaasua ja jarrua.¹⁾ Automaattinen vakionopeussäädin ACC auttaa kul-
jettajaa säilyttämään etukäteen asettamansa suurimman sallitun ajonopeuden²⁾ 
sekä etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon.¹⁾ Kaistanpitoavustin Lane Assist pys-
tyy tunnistamaan nopeudesta 65 km/h alkaen, onko auto siirtymässä vahingossa 
pois omalta kaistalta.¹⁾ Järjestelmä ohjaa kuljettajan huomion takaisin liikenteen 
tapahtumiin tekemällä kevyen korjaavan ohjausliikkeen.¹⁾, ³⁾

 1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2)  Nopeuteen 210 km/h saakka.
3)  Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa 

vastuunsa ajoneuvon varovaisesta ajamisesta.
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Suhtautuu asioihin riittävällä
vakavuudella. 
Myös vilkuiluun olkapään ylitse.

Perhe-elämän kiireisessä arjessa saattaa joskus jäädä huomaamatta 

 suuri kokonaiskuva – sekä takaa tuleva auto, kun kuljettaja kytkee 

vilkun päälle. Touranilla näin ei onneksi pääse kovin helposti käymään. 

Se nimittäin suhtautuu turvallisuuteen vakavasti ja potee merkittävää 

kosketuskammoa. Onneksi.

01–02   Front Assist varustettuna hätäjarrutustoiminnolla ja jalankulkijoiden tun-
nistuksella voi uhkaavassa törmäystilanteessa auttaa lieventämään onnettomuu-
den seurauksia ja ihannetapauksessa estämään onnettomuuden kokonaan.¹⁾ Se 
osaa tunnistaa ajoradalla olevat jalankulkijat ja ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa 
ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi, järjestelmä tekee hätäjarrutuksen.¹⁾

03   Ajon aikana kaistanpitoavustin Side Assist on kuljettajan tukena hänen vaih-
taessaan kaistaa.¹⁾ Järjestelmä valvoo aluetta auton takana ja sivuilla ja varoittaa 
kuljettajaa ulkopeilien led-merkkivaloilla nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista, jotka 
ovat kuolleessa kulmassa.¹⁾ Peruutettaessa pois pysäköintiruudusta integroitu pe-
ruutusavustin valvoo aluetta auton takana ja varoittaa kuljettajaa mahdollisesta 
risteävästä liikenteestä.¹⁾
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19Touran – Mukavuus

04   Easy Open -toiminto avaa takaluukun kätevästi 
myös silloin, kun kädet ovat varatut. Jalan heilautta-
minen takapuskurin alla saa anturit tunnistamaan 
avaimesi, jolloin myös takaluukku avautuu.

*Järjestelmärajoitusten puitteissa.
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Tietä 
edistykselle.

01   Peruutuskamera tukee kuljettajaa peruutettaessa.* Radion tai navigointijär-
jestelmän näytössä näkyvä kameran kuva näyttää auton takana olevan alueen.

02   Pysäköintiavustin Park Assist pystyy tunnistamaan ajorataan nähden pitkit-
täisiä ja poikittaisia pysäköintipaikkoja ja ohjaamaan auton niihin automaattisesti.* 
Järjestelmä ohjaa auton myös pois pitkittäispysäköinnistä. Auto ohjaa kytkimen, 
kaasun ja jarrun käyttöä ja kuljettajan vastuulle jää ympäristön tarkkaileminen 
 pysäköinnin aikana.*

03   Jokainen perävaunua peruuttanut tietää, miten 
hankalaa se saattaa olla. Trailer Assist helpottaa pe-
rävaunun liikuttelua. Se auttaa peruuttamaan perä-
vaunun mukavasti paikalleen sen jälkeen, kun olet 
 valinnut halutun ajosuunnan.* Kuljettajan tarvitsee 
vain säätää nopeutta.
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21Touran – Mukavuus, alusta, moottori ja vaihteisto

Kaksin aina kaunihimpi.
Perhe-elämä saattaa silloin tällöin olla uuvuttavaa – mutta ei silloin, kun 

pääset Touranin ohjaksiin! Uuden Touranin monipuoliset mukavuustoi-

minnot lievittävät niin voimainponnistusta kuin hermojen kiristymistäkin 

polttoaineenkulutuksen alentamisesta puhumattakaan. Polttoaineenku-

lutus on laskenut jopa 19 prosenttia jo muutoinkin taloudelliseen edeltä-

vään malliin verrattuna huolimatta suuremmasta koosta, paremmasta 

tehosta ja laajemmasta perusvarustelusta. Lisäksi kaikki moottorit täyt-

tävät tiukat Euro 6 -päästönormin vaatimukset.

01   Kaksi on nopeampi kuin yksi: innovatiivinen 
DSG-kaksoiskytkinvaihteisto kytkee lähes ilman tun-
tuvaa vedon katkeamista automaattisesti vain muuta-
massa sekunnin sadasosassa seuraavan, jo esivalittu-
na odottavan vaihteen. DSG-kaksoiskytkinvaihteis-
tossa on kaksi ajo-ohjelmaa: normaali ja urheilullinen. 
Urheilullisessa ajo-ohjelmassa DSG vaihtaa vaihdetta 
myöhemmin suuremmalle ja tarvittaessa myös aikai-
semmin pienemmälle.

(Ei kuvaa)   Joustaa perhe-elämän tarpeiden mukaan: 
mukautuva alustansäätö DCC mukautuu elektroni-
sesti säätyvien iskunvaimentimien kautta jatkuvasti 

kulloiseenkin ajotilanteeseen. Ajoprofiilin mukaan 
kuljettaja voi muuttaa iskunvaimentimien ja ohjauk-
sen luonnetta ja valita erilaiset asetukset.

(Ei kuvaa)   Tervetuloa tiedon aikakauteen: Sport HMI 
-näytön avulla kuljettaja pystyy tarkkailemaan moot-
torin arvoja, kuten öljyn lämpötilaa, ahtopainetta ja 
senhetkistä tehoa suoraan keskikonsolin näytössä. 
Tätäkin urheilullisempaan tulokseen pääsee tarkkaile-
malla G-mittaria, joka mittaa pitkittäis- ja sivuttais-
kiihtyvyyden, sekä sekuntikelloa, joka mittaa ajan tar-
kalleen.
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05   Kaikki hallinnassa: nahkaverhoillulla monitoimiohjauspyörällä voi käyttää kä-
tevästi monitoiminäyttöä, radioa ja puhelinta. Myös joitakin kuljettajaa avustavia 
järjestelmiä voi ohjata nahkaverhoillulla monitoimiohjauspyörällä. Ohjauspyörän 
vaihteenvalitsimilla voi käyttää DSG-kaksoiskytkinvaihteistoa.

06   Turvallisuudesta huolehtiminen ei saa aiheuttaa puutteita turvallisuuteen: 
luotettavat tiedot ovat hyödyllisiä, mutta ne eivät saa viedä kuljettajan huomiota 
pois liikenteestä. Tätä varten käytössä on värillinen monitoiminäyttö Premium 
suoraan kuljettajan näkökentässä. Näytöstä kuljettaja näkee yhdellä silmäyksellä 
tärkeät tiedot, kuten senhetkisen kulutuksen, ennakoidun toimintasäteen tai öljyn 
lämpötilan.

07   Kuljettajan ja etumatkustajan ergoActive-istuimessa on muun muassa 14 eri 
säätömahdollisuutta sisältäen manuaalisen korkeuden, kallistuksen ja syvyyden 
säädön sekä niskatukien korkeussäädön sekä sähkötoimisen 4-suuntaisen ristise-
läntuensäädön ja hierontatoiminnon. Näiden ansiosta keho rentoutuu ja istu-
ma-asento tuntuu miellyttävältä pitkilläkin matkoilla. Saksassa ergoActive-istui-
melle on myönnetty maailmanlaajuisesti tunnustettu AGR-hyväksyntä*.

*Lähde: www.agr-ev.de
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03   Navigointijärjestelmää Discover Pro¹⁾ ja Car-Net App-Connectia käytetään intuitiivisesti suuren, lasipintai-
sen 23,4 cm:n (9,2 tuuman) TFT-kosketusvärinäytön avulla. Näyttöön kuuluu lähestymistunnistin ja innovatiivi-
nen eleohjaus. Voit ohjata monia valikkokohtia yksinkertaisten vaakasuuntaisten eleiden avulla. Järjestelmässä 
on muistia 10 Gt, ja siihen sisältyy Euroopan asennettu karttamateriaali, kahdeksan kaiutinelementtiä, FM-ra-
diovastaanotto ja DVD-  sekä musiikin kuuntelu MP3-, AAC- ja WMA-yhteensopivassa muodossa. Kaksi SD-kort-
tipaikkaa ja kaksi USB-liitäntää sekä Bluetooth-matkapuhelinliitäntä täydentävät Infotainment-kokemusta.

04   Radio ja navigointi Discover Media¹⁾ on varustet-
tu 20,3 cm:n (8 tuuman) TFT-kosketusvärinäytöllä, 
asennetulla Euroopan kartalla, lähestymistunnisti-
mella, MP3- ja WMA-yhteensopivalla CD-soittimella 
ja kahdeksalla kaiutinelementillä. Lisäksi järjestel-
mään sisältyy kaksi SD-korttipaikkaa, USB-liitäntä ja 
matkapuhelimen Bluetooth-liitäntä. Kun asiakas sol-
mii erillisen sopimuksen Volkswagen AG:n kanssa, 
hän voi Car-Net-verkkopalveluiden²⁾ kautta myös 
matkalla ollessaan olla yhteydessä Internetiin. Lisäksi 
suosittelemme ottamaan käyttöön CarStick LTE -lii-
tännän. Sen kautta voi nopeasti ja sujuvasti ottaa 
 Internet-yhteyden Discover Media -järjestelmään ja 
hyödyntää näin Car-Net-palveluja erityisen tehok-
kaasti.

05   Composition Media -radiossa on värillinen 
20,3 cm:n (8 tuuman) TFT-kosketusnäyttö lähesty-
mistunnistimella sekä MP3- ja WMA-yhteensopiva 
CD-soitin. 8 kaiutinelementtiä ja 4 x 20 W:n teho 
 synnyttävät todellisen multimediaelämyksen. Lisäksi 
järjestelmään sisältyy SD-korttipaikka, USB-  ja matka-
puhelimen Bluetooth-liitäntä.

06   Composition Colour -radioon kuuluu värillinen 
16,5 cm:n (6,5 tuuman) TFT-kosketusvärinäyttö, tehoa 
2 x 20 wattia, kahdeksan kaiutinelementtiä ja SD-
korttipaikka.

(Ei kuvaa)   Nopein tapa hankkia uusimmat kartat. 
Saat kaikki Discover Media- tai Discover Pro -navi-
gointijärjestelmien tiedot aina ajankohtaisina: siirry 
osoitteeseen www.volkswagen.fi, syötä auton malli, 
valmistusvuosi ja navigointijärjestelmän tiedot ja la-
taa uusin karttamateriaali SD-kortille. Tämä palvelu 
on maksuton, ja se on käytettävissä vielä viisi vuotta 
kyseisen laitteen valmistumisen lopettamisen jälkeen.

Touran – Ilmastointi ja multimedia

 1) Lisätietoja saat Volkswagen-jälleenmyyjältä.
2)  Car-Net Guide & Inform -palveluiden käyttö edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Volkswagen AG:n kanssa. Asiakkaalla on auton luovutuk-

sesta lähtien 90 päivää aikaa rekisteröidä auto osoitteessa www.volkswagen.com/Car-Net. Tätä myöhemmin tehtävä rekisteröinti lyhentää il-
maista käyttöaikaa. Mobiilien (Car-Net Guide & Inform -verkkopalveluiden käyttäminen) on mahdollista vain Discover Median kautta. Tarvitset li-
säksi mobiilin, Internet-yhteyden tarjoavan päätelaitteen (esim. älypuhelimen), joka voi toimia mobiilina WLAN-reitittimenä. Vaihtoehtoisesti 
Internet-yhteys navigointilaitetta ja auton WLAN-reititintä varten voidaan kätevästi muodostaa Car-Stick LTE -liitännän kautta yhdessä Discover 
Media -navigointijärjestelmän kanssa. Car-Net-palvelut ovat käytettävissä vain sinun ja oman matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan 
erillisen matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä 
saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). 
Car-Net-palveluiden käytön yhteydessä ladattavien datamäärien vuoksi on suositeltavaa sopia matkapuhelinoperaattorin kanssa kiinteästä mak-
susta. Car-Net Guide & Inform -palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaolo-
ajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Katso lisätietoja Car-Net-palveluista osoitteesta www.volkswagen.com/
car-net ja kysy lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.
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Nautinnollista ajoa. Raikasta ilmaa.
Hyvää viihdettä.
Touranissa voit hengittää vapaasti – myös muut kuin allergikot. 

Rento tunnelma on aistittavissa. Nykyaikainen tekniikka edistää ajonau-

tintoa henkeäsalpaavan viihdelaitteiston ansiosta. Se saa pitkänkin 

 matkan tuntumaan lyhyeltä. Kun upea viihdenautinto saa sinut innostu-

maan, viilennyksestä huolehtii 3-alueinen Air Care Climatronic 

-ilmastointilaite sekä allergeenisuodatin.

01   3-alueisen Air Care Climatronic -ilmastointilait-
teen allergeenisuodatin estää siitepölyn, hiukkasten 
ja muiden allergiaa aiheuttavien aineosien tunkeutu-
misen Touraniin. Selkeitä ratkaisuja on tarjolla myös 
oikean lämpötilan säätämiseen, sillä kuljettaja, etu-
matkustaja ja takapenkkien matkustajat voivat säätää 
haluamansa lämpötilan täysin muista riippumatta. 
Lämpötilaa, ilmansyöttöä ja ilman jakautumista voi 
säätää yksilöllisesti. Ilmastointilaite ottaa huomioon 
myös auringonpaisteen voimakkuuden.

02   Takapenkin kuumakalletkin saadaan jäähtymään 
säätämällä toisen istuinrivin lämpötilaa kätevästi 
elektronisella käyttöyksiköllä.

(Ei kuvaa)   Nyt voit luottaa autosi ohjaamisen sekä 
turvallisiin että lämpimiin käsiin: ohjauspyörän läm-
mitystoiminto tuo ajamiseen mukavuutta, jota kuljet-
taja varmasti osaa arvostaa kylminä vuodenaikoina.

(Ei kuvaa)   Tuulilasikin lämpenee: ilmastointilaitteen 
säätimistä voi ohjata myös tuulilasin lämmitystä, 
joka lämmittää tuulilasin ohuiden lankojen avulla.

1848_Touran_K71.indd   22 09.04.19   08:26



01

02

03

04

05

25

01   Touranissa myös hansikaslokero on digitalisoitu: 
hansikaslokeron yläpuolella on mediasuojus, jonka ta-
kaa löytyy yhteys Hightech-maailmaan. Multimedia-
boksista löytyy kahden SD-korttipaikan ja yhden 
SIM-korttipaikan lisäksi myös lisävarusteena saatava 
CD-soitin.

02   Laajenna ohjaamoasi – Car-Net AppConnect¹⁾ tuo 
oman älypuhelimesi sovellukset Infotainment-järjes-
telmän kosketusnäyttöön: Apple CarPlay™, Googlen 
Android Auto™ ja MirrorLink® – kaikki kolme innova-
tiivista tekniikkaa ovat käytettävissä tarjoten lisää 
hyödyllisiä ja viihdyttäviä toimintoja.

03   Tarkemmin perille, ajankohtaisempia tietoja: 
Car-Net Guide & Inform²⁾ -palvelu on saatavissa Discover 
Media- tai Discover Pro -navigointijärjestelmien 
yhteydessä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta
Volkswagen AG:n kanssa. Käytännölliset palvelut, ku-
ten mielenkiintoisten kohteiden hakutoiminto verkos-
sa, pysäköintipaikan etsiminen ja kohteiden tuonti 
autoon verkon kautta avaavat aivan uusia mahdolli-
suuksia hyödyntää Internetin tuomia etuja myös ajon 
aikana omassa Volkswagenissasi.

(Ei kuvaa)   Nyt on keskustelu helppoa: radion Com-
position Media ja navigointijärjestelmien Discover 
Media ja Discover Pro elektroninen puheen vahvistus⁵⁾ 
kaiuttimien kautta helpottaa etupenkkiläisten keskus-
telua takapenkkiläisten kanssa ääntä korottamatta.

 1 )  Vain Discover Media- tai Discover Pro -navigointijärjestelmän yhtey-
dessä. Car-Net App-Connect -sovellus sisältää palvelut MirrorLink®, 
Apple CarPlay™ ja Android Auto™. Näiden palveluiden käytettävyys 
saattaa vaihdella maakohtaisesti. Car-Net App-Connect -sovellusta 
tukevat jo monet matkapuhelimet ja Volkswagen työskentelee tii-
viisti yhdessä suurten älypuhelinvalmistajien kanssa, jotta Car-Net 
App-Connect -standardin käyttöä voitaisiin edistää. Ajankohtaista 
 lisätietoa yhteensopivuudesta uusien ja markkinoilla jo pitkään ollei-
den matkapuhelimien kanssa saat osoitteesta www.volkswagen.de/
mobiltelefon.

2)  Car-Net Guide & Inform -palveluiden käyttö edellyttää erillisen sopi-
muksen solmimista Volkswagen AG:n kanssa. Asiakkaalla on auton 
luovutuksesta lähtien 90 päivää aikaa rekisteröidä auto osoitteessa 
www.volkswagen.com/Car-Net. Tätä myöhemmin tehtävä rekiste-
röinti lyhentää ilmaista käyttöaikaa. Mobiilien (Car-Net Guide &
Inform -verkkopalveluiden käyttäminen) on mahdollista vain Discover 
Median kautta. Tarvitset lisäksi mobiilin, Internet-yhteyden tarjoavan 
päätelaitteen (esim. älypuhelimen), joka voi toimia mobiilina WLAN 
Hotspotina. Vaihtoehtoisesti Internet-yhteys navigointilaitetta ja au-
ton WLAN-reititintä varten voidaan kätevästi muodostaa Car-Stick 
LTE -liitännän kautta yhdessä Discover Media -navigointijärjestelmän 
kanssa. Car-Net-palvelut ovat käytettävissä vain sinun ja oman mat-
kapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erillisen matkapuhe-
linsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelinverkon kanto-
alueella. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa 
kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla 
käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). 
Cat-Net-palveluiden käytön yhteydessä ladattavien datamäärien 
vuoksi on suositeltavaa sopia matkapuhelinoperaattorin kanssa kiin-
teästä maksusta. Car-Net Guide & Inform -palveluiden käytettävyys 
saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopi-
muksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana 
tulla sisällöllisiä muutoksia. Katso lisätietoja Car-Net-palveluista 
osoitteesta www.volkswagen.com/car-net ja kysy lisää Volkswagen-
jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat mat-
kapuhelinoperaattoriltasi.

3)  Car-Net Security & Service -palveluiden käyttö edellyttää erillisen 
 sopimuksen solmimista Volkswagen AG:n kanssa. Jotta palveluja 
voi hyödyntää koko niiden voimassaoloajan, asiakkaalla on auton 
 luovutuksen jälkeen 90 päivää aikaa rekisteröidä auto osoitteessa 
www.volkswagen.com/Car-Net. Tätä myöhemmin tehtävä rekiste-
röinti lyhentää ilmaista käyttöaikaa. Hätäpuhelupalvelu on aktivoitu 
jo autoa luovutettaessa eikä siis edellytä rekisteröintiä. Car-Net -pal-
veluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat 
käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa 
sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Car-Net-sovelluksen 
maksuton käyttö edellyttää iOS tai Android-käyttöjärjestelmällä va-
rustettua älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä ole-
massa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinope-
raattorin kanssa. Datapakettien lähettäminen ja vastaanottaminen 
Internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja 
 erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. 
Roaming-maksuja). Katso lisätietoja Car-Net Security & Service -pal-
veluista osoitteesta www.volkswagen.com/Car-Net ja kysy lisää 
 Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaeh-
doista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.

4)  Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa kulloisenkin 
matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä 
aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). Volkswagen 
suosittelee sopimaan kiinteän hinnan oman matkapuhelinoperaatto-
risi kanssa. Lisätietoja mobiililaitteiden ja Car-Netin käyttämisestä 
saat oman Volkswagenisi käyttöohjeesta. 

5)  Vain Family-paketin yhteydessä.

04   Aja varman päälle. Kun teet Car-Net-sopimuksen 
Volkswagen AG:n kanssa Car-Net Security & Service³⁾ 
-palveluiden käytöstä, saat Volkswagenisi tärkeät tie-
dot ja toiminnot suoraan kuljettajan näkökenttään ja 
näin ollen helposti hallittaviksi. Oli kyse sitten seuraa-
van huoltoajankohdan tilaamisesta, ajokilometrien tai 
polttoainesäiliön tilanteen seuraamisesta tai hätäpu-
helupalvelusta: lukuisat digitaaliset avustavat järjes-
telmät antavat tukeaan mitä erilaisimmissa tilanteissa.

05   Käytä autossa WLAN-reititintä! Sen avulla voit 
Volkswagen AG:n kanssa sovitun Car-Net-sopimuksen 
päättyessä nauttia edelleen monipuolisista 
Car-Net-palveluista²⁾. Auton reitittimen muodostaa 
CarStick LTE -liitäntä, jonka kautta voit käyttää Inter-
netiä⁴⁾ rajoittamattomasti. Discover Media -navigoin-
tijärjestelmän yhteydessä se muodostaa autoon verk-
koyhteyden. CarStick LTE -toiminto käyttää omaa 
SIM-korttia (SIM-kortti ei sisälly toimitukseen), joten 
se mahdollistaa WLAN-reitittimen ja verkkopalvelujen 
käyttämisen täysin riippumatta älypuhelimen yhtey-
destä (Tethering).

Touran – Multimedia
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Hyvät yhteydet.
Touran yhdistää maailmoja. Se taas saa aikaan mukavaakin mukavamman 

matkatunnelman. Voit seikkailla niin katujen verkostossa kuin Internetissä-

kin. Monipuolisten Infotainment-toimintojen, kuten Volkswagen Media 

Controlin, Car-Netin tai WLAN Hotspotin ansiosta se ei ole mikään ongelma. 

Näin ajamisesta tulee entistäkin hauskempaa – myös niille, jotka eivät istu 

ohjauspyörän takana.
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27Touran – Multimedia
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Elämä ei ole 
toivekonsertti. 
Auto on.
Touranissa mukanasi kulkevat nykyaikaiset varusteet – myös tiedon

valtaväylällä. Mobiilien laitteiden ja Infotainment-järjestelmän yhteis-

työn ansiosta voit nauttia digitaalisesta multimediashow’sta, joka täyt-

tää vaativatkin toiveet. Takaistuimella perheen pienimmät (ja miksei 

isommatkin) voivat katsella lempielokuviaan, kuunnella uusinta listayk-

köstä tai chattaillä Internetissä. Samalla etupenkillä voi käyttää Infotain-

ment-järjestelmän kautta omia sovelluksia, keskustella takapenkkiläis-

ten kanssa vahvistamalla ääntä mikrofonin ja kaiuttimien kautta sekä 

tarkistaa matkatietoja.
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29Touran – Varustetasot

Highline
Niin monta upeaa yksityiskohtaa, että Touranin Highline-varustetasoa 

voisi kutsua jopa luksusversioksi. Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä 

ja vaihteenvalitsin suorastaan hivelevät kämmentä. Composition Colour 

-radio hyväilee korvia. 3-alueinen Air Care Climatronic -ilmastointilaite 

ja sen allergeenisuodatin vastaa miellyttävästä sisälämpötilasta ja tekee 

jokaisesta hengenvedosta erityisen puhtaan. Silmät lepäävät Premium-

monitoiminäytössä ja Ambiente-tunnelmavalaistuksessa sekä led-teknii-

kalla toteutetuissa lähi-, kauko- ja päiväajovaloissa. Voit nautiskella 

näistä hemmottelevista ominaisuuksista mukavilta etuistuimilta tai toi-

sen istuinrivin kolmelta erillisistuimelta. Turvallisuudesta huolehtivat 

monitörmäysjarrutus, hätäpuhelupalvelu*, sumuvalot kulmavaloineen ja 

sivuturvatyynyt takana. 

*Vain Security & Service Plus -palvelun tai Guide & Inform ja Security & Service Plus -palvelujen yhteydessä.
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31Touran – Varustetasot

Koe Touranin mukavuusalueet: Comfortline-varustetaso täyttää varmasti 

kaikki toiveet. Pysäköintiavustin edessä ja takana tukee pysäköintiä. Mo-

nikäyttöiseen keskikonsoliin pääset kätevästi käsiksi sekä etupenkeiltä 

että toiselta istuinriviltä, joten siellä voi säilyttää nopeasti tarvittavia ta-

varoita. Edessä on kaksi mukitelinettä ja säilytyslokero. Etumatkustajan 

jalkatilaan voidaan lisäksi kiinnittää pieni säilytysverkko litteitä esineitä, 

kuten kirjoja tai tablettia, varten. Tavaratilan hallintajärjestelmän ansios-

ta voit pakata turvallisesti kaiken matkalla tarvittavan – ja irrotettavan 

välipohjan ansiosta vaikka vähän ylimääräistäkin. Voit siis lähteä mat-

kaan mukavista asetelmista  myös turvallisesti, sillä ympäristönvalvonta-

järjestelmä Front Assist, johon liittyy hätäjarrutustoiminto, varoittaa 

 järjestelmärajoitusten puitteissa optisesti ja akustisesti kriittisestä tör-

mäystilanteesta. Järjestelmä myös muodostaa jarrupainetta ja jarruttaa 

autoa automaattisesti, kun este havaitaan. Touranissa mukava matkan-

teko on myös turvallista.

Comfortline
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Design-paketti Black Style
Musta on aina ajaton ja kaunis. Design-paketissa 

Black Style on juuri se kaikkein tärkein: urheilullinen 

tyylikkyys. Se erottaa Touranisi edukseen muista.

Touran – Varustetasot ja Design-paketti Black Style

Touran saa Design-paketin Black Style myötä erottuvia ominaisuuksia ja upeita 
mustia yksityiskohtia. Näihin kuuluvat kattokaiteet, ulkopeilien kotelot ja sivuikku-
noiden koristelistat – kaikki mustina. Urheilullista ilmettä korostavat myös jääh-
dyttimensäleikkö, jossa on yksi kromattu ja kaksi mustaa koristelistaa, sekä mustat 
koristelistat puskurissa ja diffuusorissa. Valittavissa on myös musta katto.*

* Saatavissa Highline-varustetasoon. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä. 

Kaikki tässä mainitut varusteet kuuluvat Volkswagen R -valikoimaan. 
Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Kuvassa Touran Highline ja R-Line-paketti. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.
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Trendline

Miksi Touranin Trendline-varustetasossa on varustee-
na väsymyksentunnistus? Hyvä kysymys, sillä lukuis-
ten turvavarusteiden ihmettely varmasti pitää hereil-
lä: seitsemän turvatyynyä, ennakoiva turvajärjestel-
mä, monitörmäysjarrutus, turvavöiden käytönvalvon-
ta, toisen istuinrivin kolmen erillisistuimen ISOFIX-
kiinnikkeet sekä aktiivinen konepelti – siinä muutama 

painava esimerkki! Turvallisuuden lisäksi on otettu 
huomioon myös muita tärkeitä seikkoja: Start-Stop-jär-
jestelmä sammuttaa auton pysähtyessä moottorin 
automaattisesti, jarrutusenergian talteenotto muun-
taa jarrutuksessa tai moottorijarrutuksessa vapautu-
van energia sähköenergiaksi – näin ympäristö kuor-
mittuu vähemmän ja samalla säästyy myös rahaa.
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35Touran – R-Line

01 – 03   R-Line-paketti on ulkonäköpakettien ykkönen. Kylkien, etuovien ja jääh-
dyttimensäleikön R-Line-logot kertovat, miksi perheauto näyttää aivan huippu-
urheilijalta. Kynnyslevikkeet ja kiiltävän musta diffuusori sekä kromatut pakoput-
kenpäät¹⁾ korostavat erottuvaa muotoilua. R-Line-tyyliset etu- ja takapuskurit ovat 
korinväriset. Etupuskurissa on ilmanottoaukot ja kiiltävän musta C-muotoilu, joka 
antaa ulkonäölle vaikuttavan ilmeen. Hopeanväriset eloksoidut kattokaiteet ja ta-
kapuskurin kromiset koristelistat luovat dynaamisen vaikutelman. Voittajan ilmet-
tä täydentävät 17-tuumaiset Salvador-kevytmetallivanteet²⁾ tai 18-tuumaiset 
Marseille-kevytmetallivanteet. Urheilullisuus ei toki lopu vielä tähän: laadukkai-
den mukavuusistuimien selkänojissa on R-Line-logo, ja verhoiluna on käytetty 
Magnetic Grey -harmaata Race-kangasta. Istuimien sivuosat on verhoiltu antrasii-
tinvärisellä San Remo -mikrokuidulla. Koristesaumaompeleet ovat väriä Crystal 
Grey. Istuimiin on saatavissa myös Vienna-nahkaverhoilu³⁾ ja R-Line-logo. Koriste-
saumaompeleet ovat myös tällöin väriä Crystal Grey.

 1) Vain tiettyjen moottoreiden yhteydessä. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.
2) Comfortlinessa vain 17 tuuman Salvador-kevytmetallivanteiden yhteydessä.
3) Highlinessa vain 18 tuuman Marseille-kevytmetallivanteiden yhteydessä.
4) Istuimien keskiosat ja sivuosien sisäreunat Vienna-nahkaa.

Kaikki tässä mainitut varusteet kuuluvat Volkswagen R -valikoimaan. 
Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.
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R-Line
Arki tarjoaa rankimmat haasteet: perhe-elämän vaatimukset asettavat tiukat vaatimukset 

myös hyvälle kunnolle. Asianmukaista urheilullista ilmettä tarjoaa R-Line-varustelu. 
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37Touran – R-Line
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04 – 06   Jo ennen kuin R-Line-logo avautuu aloitus-
näyttöön, on itsestään selvää, että Touranin R-Line-
ulkonäköpaketin tyylikäs ilme toistuu saumattomasti 
myös urheilullisissa sisätiloissa. Etuosan R-Line-
logolla varustetut laadukkaat alumiiniset kynnyslistat 
sekä harjattua terästä olevat polkimet ja jalkatuki 
ovat todellinen huutomerkki, jota ei voi olla huomaa-
matta. Nahkaverhoiltu ja alumiinikoristein somistettu 
urheilullinen monitoimiohjauspyörä ja sen Crystal 
Grey -koristesaumaompeleet tarjoavat sekä urheilulli-
sen ilmeen että urheilullisen ajotuntuman. Kattover-
hoilun väri on Titan Black. Kojelaudan Black Lead 
Grey -koristelistat kuljettajan ja etumatkustajan puo-

lella sekä oviverhoiluissa luovat urheilullista tunnel-
maa. Yhtenäisen urheilullinen tyyli jatkuu Chrystal 
Grey -koristesaumaompelein varusteltujen tekstiili-
mattojen kautta aina jalkatilaan saakka.

07   R-Line-ulkonäköpaketti arvostaa ulkoisia arvoja. 
Se tarjoaa ulkoisesti samat varusteet kuin R-Line-pa-
ketti, mutta ei sisällä sisätilojen R-Line-tyylisiä varus-
teita. Urheilullista säteilyä ei silti voi kiistää. Atleettista 
tyyliä täydentävät 17 tuuman Salvador- tai 18 tuuman 
Marseille-kevytmetallivanteet.

1848_Touran_K71.indd   36 09.04.19   08:26



03

04

05

06

01 02

39Touran – Volkswagen-lisävarusteet

03   Perusteline muodosta perustan kaikille lisäkiinnikkeille. Ne ovat tukevat, ke-
vyet ja kiinnitettävissä helposti kattokaiteisiin. Varkaudelta suojattu lukitus estää 
ikävät yllätykset.

04   Suksi- ja lumilautakiinnike Comfort mahdollistaa kuuden suksiparin tai neljän 
lumilaudan turvallisen ja kätevän kuljettamisen. Eloksoidusta alumiinista valmiste-
tun ja kevyen järjestelmän käytännöllisen vetotoiminnon ansiosta suksien kiinnitys 
ja irrotus on helppoa. Se onnistuu leveiden avauspainikkeiden ansiosta myös pak-
sut käsineet kädessä. Kiinnikkeet ovat luonnollisesti lukittavat.

05   Kiiltävän musta tukeva kattoboksi on valmistettu laadukkaasta muovista. Se 
on lukittava ja helppo asentaa paikalleen perustelineeseen kätevän pikalukituksen 
ansiosta. Boksin voi avata sekä kuljettajan että etumatkustajan puolelta, ja se on 
helppo lastata ja purkaa erittäin laajan avautumiskulmansa ansiosta. Kattoboksista 
on saatavissa seuraavat koot: 340 ja 460 litraa.

06   Kuljeta polkupyöräsi turvallisesti ja vakaasti pol-
kupyörätelineessä Touranin katolla. Runkopidike ja 
kisko on muotoiltu siten, että pyörä asettuu auto-
maattisesti oikeaan asentoon. Polkupyörän rungon 
kiinnittäminen sujuu kätevästi innovatiivisella kiris-
tysmomenttia rajoittavalla kiertopainikkeella. Runko-
pidikkeessä on suuret pehmusteet, jotka jakavat 
kuormituksen tasaisesti ja suojaavat polkupyörän 
runkoa. Polkupyöräteline on testattu kaupunkinope-
uksissa (City Crash Plus).
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Alkuperäiset Volkswagen-lisävarusteet
Perheen arkeen kuuluu kaikenlaista, mutta harvoin mitään tylsää. Volkswagen-lisävarustei-

den avulla voit muokata Touranista vieläkin yksilöllisemmän perheauton omien tarpeidesi 

ja vaatimustesi mukaan. On itsestään selvää, että voit luottaa parhaaseen mahdolliseen 

laatuun ja mittatarkkuuteen. Täydellinen valikoima löytyy Volkswagenin lisävarusteluette-

losta Volkswagen-jälleenmyyjältä. 

01 – 02   Pieni, 14 kg painava ja kompakti, kokoon taitettava polkupyöräteline 
Compact II kantaa kaksi polkupyörää tai sähköpolkupyörää jopa 60 kilogrammaan 
saakka. Vetokoukkuun asennetun polkupyörätelineen voi taittaa alas myös polku-
pyörien ollessa kiinnitettyinä painamalla uutta jalkakytkintä. Näin pääsee kätevästi 
käsiksi takaluukkuun. Kokoon taitettua polkupyörätelinettä voi säilyttää tavarati-
lassa. Saatavissa myös mallina, jossa voidaan kuljettaa kolmea polkupyörää. Toimi-
tukseen sisältyy kätevä säilytyspussi.

Varmista varusteiden saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.
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11   Etuoviin tarkoitettu tuulenohjain mahdollistaa si-
sätilojen optimaalisen tuuletuksen ja ilmanvaihdon – 
myös sateella tai lumisateella. Tuulenohjain auttaa 
parantamaan sisätilojen ilmanlaatua, ja se vaimentaa 
samalla tuuletuksessa muodostuvaa häiritsevää tuuli-
melua. Ovien tuulenohjaimet on helppo asentaa, ja ne 
ovat laadukkuutensa ansiosta hoitovapaat ja pesuka-
dun kestävät.

12 – 13   Läpinäkyvä tai teräksenvärinen tavaratilan 
reunasuojus suojaa maalipintaa naarmuuntumiselta 
tavaroita purettaessa ja kuormattaessa. Reunasuojus 
on kätevä liimata paikalleen.

14   Takaluukun suojalista antaa ilmeeseen kiiltoa ja 
suojaa samalla takaluukun reunaa. Suojalista on käte-
vä ja nopea liimata takapuskurin yläreunaan.

15   Oli kyseessä sitten venetraileri, asuntovaunu tai 
peräkärry – perävaunun vetämistä varten tarvitaan 
vetokoukku. Se on saatavissa sekä kiinteänä (kuvassa) 
tai irrotettavana versiona. Sähkönsyötöstä vastaa 
13-napainen sähköasennussarja, joka mahdollistaa 
perävaunun vetämisen, tukee pysäköintijärjestelmää 
ja perävaunun yhdistelmänvakautustoimintoa.

16   Kuraläpät ovat saatavissa sekä eteen että taakse. 
Ne suojaavat alustaa, helmalistoja ja ovia lialta ja 
roiskeilta. Ne vähentävät kiveniskemiä ja vesiroiskeita.

Touran – Volkswagen-lisävarusteet
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07   16-tuumaisten kevytmetallivanteiden värinä on 
kirkas hopea. 5-puolaiset vanteet on suunniteltu eri-
tyisesti talviolosuhteisiin.

08   Kestävät kynnyslistakalvot (musta/hopea) suo-
jaavat ovikynnysten maalipintaa naarmuuntumiselta. 
Valmiiksi muotoon leikattu kalvo on helppo liimata 
paikalleen. Sarja sisältää neljä kalvoa etu- ja taka-
ovien kynnyksiin.

09   Alumiinisissa kynnyslistoissa on Touran-teksti. 
Ne suojaavat kovalle rasitukselle joutuvia kynnyksiä ja 
ovat lisäksi todella tyylikkään näköiset. Sarjaan sisäl-
tyy kaksi kynnyslistaa kummankin etuoven kohdalle.

10   Läpinäkyvät kynnyslistakalvot suojaavat taka-
ovien kynnyksiä naarmuuntumiselta. Valmiiksi muo-
toon leikattu kalvo on helppo liimata paikalleen. Sarja 
sisältää kaksi kalvoa takaovien kynnyksiin.
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23 – 24   Onko sinulta jäänyt tilaamatta tehdasasenteinen ominaisuus, jonka halu-
aisit nyt kuitenkin saada omaan Touraniisi? Se käy helposti. Monet innovatiivisista 
tekniikoistamme voidaan helposti jälkiasentaa, kuten puheohjaus radioon Compo-
sition Media¹⁾ tai navigointijärjestelmään Discover Media. Puheohjauksen avulla 
voit käyttää puhelinta, radioa ja navigointijärjestelmää kätevästi pelkästään puhe-
komennoilla. Lisätietoa Touraniin jälkiasennettavista ominaisuuksista saat
Volkswagen-jälleenmyyjältä.

25   Myös Car-Net App-Connect¹⁾ on saatavissa jälkiasennuksena. MirrorLink®-toi-
minnolla voit peilata älypuhelimesi näytön radion tai navigointijärjestelmän²⁾ näyt-
töön ja käyttää eri sovelluksia kätevästi matkan aikana. Älypuhelimen on oltava 
yhteensopiva tämän toiminnon kanssa. Katso lisätietoja aiheesta Liitettävyys 
alkaen sivulta 22.

26   Laadukkaat mustat Premium-tekstiilimatot Touran-tekstillä ovat kulutusta 
kestävää, tiiviskudoksista veluuria, ja niissä on luistamaton takapinta. Valkoisen 
reunuksen ansiosta matot näyttävät tyylikkäiltä ja suojaavat samalla jalkatilaa 
likaantumiselta.

27   Touran-tekstillä varustetuissa Optimat-tekstiilimatoissa yhdistyvät kumimat-
tojen käytännöllisyys ja tekstiilimattojen tyylikkyys. Mittatarkkojen mattojen 
U-muotoinen reuna pitää lian ja kosteuden tiukasti paikoillaan.

28   Pidä jalkatilat puhtaina kaikkina vuodenaikoina: mittatarkat, luistamattomat 
kumimatot Touran-tekstillä pitävät kuran ja kosteuden loitolla. Lisäksi ne ovat 
 hajuttomammat ja 100-prosenttisesti kierrätettävät.

  1)  Jälkiasennus voidaan tehdä kaikkiin Composition Media -radioihin. 
Kysy lisätietoja jälkiasennusmahdollisuudelta Volkswagen-jälleen-
myyjältä. 

2)  Soveltuvat laitteet: Radio Composition Media (Gen2), navigointijär-
jestelmä Discover Media (Gen2) alkaen mallivuodesta 2016.
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17   Väliverkko erottaa tavaratilan matkustamosta. 
Tukeva, mustaksi jauhemaalattu väliverkko on helppo 
ja kätevä kiinnittää ilman poraamista sille tarkoitet-
tuihin kohtiin.

18   Touran-tekstillä varustettu korkeareunainen suo-
jakaukalo on tukeva, haponkestävä ja tarkasti tavara-
tilaan sopiva. Korkea reuna suojaa tavaratilaa epäpuh-
tauksilta. Saatavissa vain 5-paikkaisiin malleihin.

19   Touran-tekstillä koristettu tavaratilan kaukalo-
matto on kevyt, joustava ja tarkasti tavaratilan muo-
toon istuva. Noin 4 cm korkea reuna suojaa tavarati-
laa lialta ja ruudutettu pintakuvio estää tavaroita 
luistamasta. Saatavissa sekä 5- että 7-paikkaiseen 
malliin.

20   Pehmeää ja tyylikästä veluuria toiselta puolelta ja 
kestävää ja luistamatonta nappulamuovia toiselta 
puolelta: mittatarkka tavaratilan kääntömatto on 
juuri sopiva alusta arkojen, likaisten tai kosteiden ta-
varoiden kuljettamiseen. Integroitu, esiin taitettava 
suojakangas suojaa tavaratilan reunaa tavaroita pu-
rettaessa ja lastattaessa. Saatavissa sekä 5- että 
7-paikkaiseen malliin.

21   Tarkasti mitoitettu, luistamaton tavaratilan matto 
suojaa tavaratilaa lialta ja kosteudelta. Kun matto ei 
ole käytössä, sen voi rullata kokoon ja säilyttää näin 
kätevästi. Saatavissa sekä 5- että 7-paikkaiseen malliin.

22   Kestävä tavaraverkko pitää pienet ja keskikokoi-
set esineet tukevasti paikallaan ajon aikana. Verkko 
kiinnitetään tavaratilassa valmiina oleviin kuormansi-
dontalenkkeihin.
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35 – 39   Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja moni-
puolinen: innovatiivinen modulaarinen matka- ja
mukavuuspidike on todellinen tuhattaituri, jonka an-
siosta sisätilat pysyvät siistinä. Sen ansiosta kaikki 
tärkeät tavarat ovat takapenkkiläisille helposti ulottu-
villa ja kätevästi käytettävissä. Järjestelmä muodos-
tuu perusosasta, joka kiinnitetään etuistuimien pään-
tukien varsiin, sekä kamerapidikkeestä ja erikseen 

saatavista lisämoduuleista. Tällaisia ovat esimerkiksi 
irrotettava vaateripustin, kestävä laukkukoukku, 
käännettävä tablettiteline eri valmistajien malleille ja 
taittopöytä mukitelineineen. Näiden ansiosta matkan 
varrella pidettävät tauot tarjoavat mukavaa puuhaa! 
Yksi pidike, monta mahdollisuutta: kaikki nämä eri 
moduulit voidaan kiinnittää perusosaan ja vaihtaa tar-
peen mukaan.
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29   Joskus on kiva, että aurinko pysyy ulkopuolella. 
Esimerkiksi silloin, kun takaistuimella matkustaa lapsia 
tai eläimiä. Takasivulaseihin, tavaratilan ikkunoihin ja 
takalasiin saatavissa olevaa aurinkoverhoa voi käyttää 
myös ikkunan ollessa auki. Se suojaa niin auringolta 
kuin lämmöltäkin vaarantamatta silti liikenneturvalli-
suutta.

30   Aina juuri sopivan kylmiä tai lämpöisiä herkkuja 
autossa: kylmäboksi on kätevä liittää auton tai kodin 
pistorasiaan. Noin 25-litraiseen kylmäboksiin mahtu-
vat myös kahden litran juomapullot pystyasennossa.

31   G1 ISOFIX DUO PLUS -turvaistuimessa matkusta-
vat turvallisesti ja mukavasti kahdeksan kuukauden ja 
noin neljän vuoden ikäiset lapset (9–18 kg). Turvais-
tuin kiinnitetään Top-Tether-liitännällä auton tavara-
tilan Top-Tether-liitäntään, mikä tuo lisää tukea.

Turvaistuimen turvavöiden korkeutta voi säätää käte-
västi. Istuinkaukalo voidaan lukita kolmeen eri kalte-
vuuteen. Helposti puhdistettava ja luistamaton is-
tuinsuoja suojaa istuinta esimerkiksi turvaistuimen 
aiheuttamalta kulumiselta ja likaantumiselta. Lisätie-
toja muista turvaistuimista Volkswagen-jälleenmyy-
jältä.

32   Kahvitaukoa ei enää välttämättä tarvitse pitää 
huoltoasemalla. Mukaan otettava Espresso-keitin 
tarjoaa oman kahvilan suoraan autoon. Auton ollessa 
pysähdyksissä keittimen voi liittää 12 voltin pisto-
rasiaan auton sisätiloissa ja nauttia sitten tuoreena 
jauhetusta espressosta. Sarjaan kuuluu kaksi tukevaa 
espressokuppia, lautasliina, 25 espressokapselia ja 
tyylikäs, käytännöllinen säilytyskotelo.

33   Roskasäiliö clean solution kiinnitetään etuistui-
mien niskatukien varsiin, ja se on helppo tarvittaessa 
irrottaa. Mukana tulee rulla roskapusseja, joiden an-
siosta auto pystyy puhtaana.

34   USB-kaapelilla voit liittää älypuhelimen tai muun 
mobiililaitteen kätevästi Touranin Infotainment-
järjestelmään. Näin voit käyttää sujuvasti esimerkiksi 
App-Connec-toimintoja* – sekä tietenkin myös järjes-
telmään liitettyä laitetta. 30 cm:n pituisessa kaape-
lissa on laadukas tekstiilipinta ja kromattu liitin
Volkswagen-logolla. Saatavissa Micro-USB-, USB-C- 
tai Apple-Lightning-liitäntä. Saatavissa myös 70 cm:n 
kaapeli.

* Vain Composition Media -radion tai Discover Media- tai Discover Pro 
-navigointijärjestelmän yhteydessä. Car-Net App-Connect -sovellus 
 sisältää palvelut MirrorLink®, Apple CarPlay™ ja Android Auto™. Näiden 
palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Car-Net 
App-Connect -sovellusta tukevat jo monet matkapuhelimet ja Volks-
wagen työskentelee tiiviisti yhdessä suurten älypuhelinvalmistajien 
kanssa, jotta Car-Net App-Connect -standardin käyttöä voitaisiin edistää. 
Ajankohtaista lisätietoa yhteensopivuudesta uusien ja markkinoilla jo 
olevien matkapuhelimien kanssa saat osoitteesta www.volkswagen.de/
mobiltelefon.
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01   Tee jokaisesta avaimesta muodikas asuste: kestävät Volkswagen-avaimenpe-
rät. Valitse joko metallinen Volkswagen-logo tai sinkistä valmistettu Luxor-van-
netta muistuttava avaimenperä: voit nauttia upeasta avaimesta jo ennen kuin 
avaat oman Volkswagenisi ovet.

02   Varsinainen katseenvangitsija on jerseykangasta oleva klassinen baseball-
lippis, jonka etuosassa on kolmiulotteinen kirjottu Volkswagen-logo. Vuorta koris-
tavat keltaiset koristenauhat Volkswagen-tekstillä. Takaosan säätönauha takaa hy-
vän istuvuuden.

03   Voit nauttia currywurstisi tai ranskalaisesi tyylikkäästi kahdesta posliinisesta 
currywurst-astiasta käyttäen apuna kahta teräksistä otinta. Painettu/kaiverrettu 
Volkswagen-logo.

04   Tyylikäs Volkswagen-sateenvarjo on suunniteltu yhdessä Volkswagen Design 
-toimiston kanssa. Sateenvarjossa on nahkainen kädensija, jonka koristesauma-
ompeleet ovat samanlaiset kuin ohjauspyörässä. Sateenvarjo istuu hyvin käteen. 
Tutulla tunnuksella merkityn painikkeen takaa löytyy avauspainike, joka avaa
teflonpinnoitetun mustan sateenvarjon. Se suojaa sinua sateelta ja värikäs sisä-
puoli ilahduttaa muodikkaalla ilmeellään.

05   Volkswagen-rannekellot pitävät sinut tyylikkäästi ajan tasalla. Harjattua te-
rästä olevat muodikkaan litteät rungot sekä hopea-valkoiset päivämääränäytöllä 
varustetut numerotaulut ovat tämän ajannäyttäjän ominaispiirteitä. Kellojen 
 yhteisenä piirteenä on myös Citizen Miyota -kvartsikoneisto, etsattu Volkswagen-
logo sekä vesitiiviys arvoon 5 atm saakka. Toisen kellon kohokohtana ovat krono-
grafiset ominaisuudet kun taas toinen ihastuttaa laadukkailla vaihdettavilla ran-
nekkeilla ja vaihtotyökalulla.

06   Muutamalla käden liikkeellä saat tästä litteästä levystä tukevan laatikon – ja 
päinvastoin. Taittolaatikon kevyt materiaali on tukevaa sekä vettä ja likaa hylkivää. 
Laatikon kantavuus on 30 kg.

07   Coffee to drive or to go! Kaksiseinäisessä teräsmukissa on Volkswagen-logo ja 
tyhjiö, jonka ansiosta neste (jopa 0,4 litraa) pysyy pitkiäkin aikoja kylmänä tai kuu-
mana. Erityisenä muotoilun yksityiskohtana on sininen kansi ja raita sekä laser-
kaiverrettu Volkswagen-logo.

08   Ihanteellinen seuralainen töihin ja vapaa-aikaan: ajattoman tyylikkäästi muo-
toiltu reppu ja siihen sopiva kosmetiikkalaukku. Volkswagen-logo ja teksti
Moving People Forward sekä väriläiskänä keltaiset vetoketjun päät. Repussa on 

pehmustettu takaosa ja säädettävät olkahihnat, mikä 
takaa erinomaisen kantomukavuuden. Useat taskut ja 
lokerot, kuten kannettavan tietokoneen lokero, pitä-
vät tavarasi järjestyksessä. Kosmetiikkalaukun päälo-
kerossa on neljä pientä sisätaskua. Etupuolella on li-
säksi vetoketjullinen lokero.

09   Sininen takapenkin järjestelijä on kätevä kiinnit-
tää pääntukeen ja istuimen vivustoon. Siinä on riittä-
västi tilaa kaikelle, mitä lapsi tarvitsee viihdyttävään 
matkantekoon. Kuten puuhakirja ja muut lastenmal-
listomme suositut tähtöset. Tai ota mukaan puinen 
palapeli, jossa on seitsemän eri Volkswagen-mallia.

Volkswagen Lifestyle

Lisätietoja valikoimasta ja niiden saatavuudesta Volkswagen-jälleen-
myyjältä ja Varusteiden verkkokaupasta https://shop.volkswagen.fi/.

Touran – Volkswagen Lifestyle
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Istuinverhoilut

01 Kangas Charly Anthracit AB
02 Kangas Lasano Titan Black BG
03 Kangas Lasano Palladium Dark – Storm Grey JH
04 Mikrokuitu Art Velours Titan Black BG
05 Mikrokuitu Art Velours Deep Mocca BJ
06 Mikrokuitu Art Velours Palladium Dark – Storm Grey BH
07 Nahka Vienna Black VE
08 Nahka Vienna Storm Grey FG
09 Kangas Race – mikrokuitu San Remo, malliin R-Line, Magnetic Grey – Anthracit OV  Vain R-Line.

 10 Nahka Vienna* malliin R-Line, Black OW  Vain R-Line.

*Istuimien keskiosat ja sivuosien sisäreunat Vienna-nahkaa.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Painettuina istuinverhoilujen värit eivät täysin vastaa alkuperäisiä.
Istuimien kuvissa on vakioistuin, joka saattaa poiketa lisävarusteena saatavista versioista.

Silmä lepää tyylikkäissä verhoiluissa. Istuinverhoiluja valittaessa on hyvä 

kiinnittää huomiota moneen seikkaan. Laadukkaat materiaalit ja tyylikäs 

työn jälki ovat toki erittäin tärkeitä. Myös erinomainen istuvuus on huo-

mioitava. Valittavissasi onkin kymmenen väri- ja materiaalivaihtoehtoa, 

joka ovat kaikki niin houkuttelevia, että tekee mieli istahtaa alas!
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Ulkovärit

01 Urano Grey* normaaliväri 5K
02 Pure White* normaaliväri 0Q
03 Crimson Red metalliväri 5P
04 Atlantic Blue metalliväri H7
05 Indium Grey* metalliväri X3
06 Caribbean Blue* metalliväri F9
07 Petroleum Blue* metalliväri Z3
08 Reflex Silver* metalliväri 8E
09 Titanium Beige metalliväri 0N
 10 Deep Black* helmiäisväri 2T
 11 Oryx White* helmiäisväri 0R

*Saatavissa myös R-Line-pakettiin. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. 
Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. 

Voit muunnella Touranissa paljon muutakin kuin istuimia. Sinulla on 

 runsaasti valinnanvaraa myös ulkovärin suhteen. Valittavissasi on nämä 

yksitoista ulkoväriä. Oikea väri saa autosi hehkumaan myös yksilöllistä 

tyylikkyyttä.
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Vanteet

01 16 tuuman teräsvanteet ja pölykapselit
02 16 tuuman kevytmetallivanteet Trondheim
03 16 tuuman kevytmetallivanteet Brighton
04 17 tuuman kevytmetallivanteet Stockholm
05 17 tuuman kevytmetallivanteet Vallelunga
06 17 tuuman kevytmetallivanteet Salvador¹⁾, Volkswagen R
07 18 tuuman kevytmetallivanteet Marseille¹⁾, ²⁾ Volkswagen R

 1) Volkswagen R GmbH. Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä. 
2) Vain Highline.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. 

Upeat vanteet saavat pääsi pyörälle. Sinun pitää vain valita näistä seitse-

mästä vanteesta juuri se, joka sopii parhaiten omaan ja Touranin tyyliin. 

Valintaa helpottanee se, että valitset minkä tahansa vaihtoehdon, se on 

joka tapauksessa mainio valinta!
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55Touran – Huolto

Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa 
matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista 
Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuis-
tossa. Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea monen-
laista autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on mahdol-
lista tutustua Volkswagen-konsernin eri merkkeihin 
näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit nähdä 
havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja seurata au-
ton historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN -näyt-
tely tuo esiin kestävän kehityksen teemoja. Voit myös 
seurata, miten lapset suorittavat oman ajokorttinsa. 
Tehdaskierroksella pääset tutustumaan autonvalmis-
tukseen käytännössä. Lisätietoja: www.autostadt.com.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamo-
palvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton mää-
räaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä. 
Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkalleen 
sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitai-
toisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin varmiste-
taan auton luotettava toiminta.

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään 
kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden 
maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumat-
tomuudelle.

Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävälli-
nen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan 
huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpi-
tosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimak-
suja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa missä 
tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopi-
muksen voimassaoloajan.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien Volks-
wagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpalvelu. 
Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa yllättä-
vissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta johtu-
van teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmainen 
palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudutaan 
hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjattua 
kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta lyhy-
taikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymiseen. 
Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elinkaaren 
ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrittämän 
huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen Volks-
wagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä 
mahdollisesti havaitut viat korjataan.
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Löydä Volkswagenin automaailma.
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Volkswagen-jälleenmyyjäsi

Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. 
 Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajo-
neuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetel-
mä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTP-menetel-
mä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testaus-
olosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-
päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. WLTP-
normissa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, 
kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenne-
olosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutuk-
seen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja 
CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä esit-
teessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei 
saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat li-
sätietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin ja vir-
heisiin pidätetään. BlueMotion®, DSG® ja TSI® ovat Volkswagen-konsernin Saksassa ja muissa 
maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsit-
teitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa. 
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