
De nieuwe Touareg



Gebouwd voor 
nieuwe wegen: 
de nieuwe Touareg.
Je ziet het meteen: met de nieuwe Touareg waait een frisse wind door de premiumklasse. 

Nieuwe indrukwekkende vormen en formaten, hoogwaardige materialen en innovatieve 

technologieën komen samen in een uniek en zelfverzekerd uiterlijk. Van de markante grille 

en de opvallende belijning aan de zijkanten tot de sportieve en elegante diffuser.  

De uitvoeringen Atmosphere en Elegance stralen kracht en individualiteit uit, bijvoorbeeld 

door de optionele 21 inch lichtmetalen velgen ‘Suzuka’ of de in chroom uitgevoerde 

trapeziumvormige uitlaten.  

01   De IQ.-verlichting ‘Matrix led’ met dynamisch 
grootlichtassistent (‘Dynamic Light Assist’) geeft helder 
en breed licht, maar verblindt je tegenliggers niet.* 
Het kenmerkende lichtsignatuur lijkt samen te smelten 
met de verchroomde radiatorgrille en benadrukt de 
imposante voorkant van de nieuwe Touareg.   SO

*binnen de grenzen van het systeem.
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Visionair:
de Innovision Cockpit.
Je bent je tijd ver vooruit in de nieuwe Touareg. En dat voel je als je op de 

startknop drukt en de Innovision Cockpit tot leven komt. De Innovision 

Cockpit is de samensmelting van een 12,3 inch digitaal instrumentenpaneel 

(Active Info Display) en het 15 inch grote infotainmentsysteem 'Discover 

Premium'. Dankzij het One-screen-curved-ontwerp, komen de verschillende 

systemen samen in een futuristisch ogend digitaal controlecentrum. Het 

bedieningsgemak is optimaal door bewegingssensoren en touch control en 

de talloze personaliseringsmogelijkheden zorgen ervoor dat de interface er 

precies zo uitziet als jij wilt. Alles wat je voor de toekomst wenste, vind je 

vandaag al in je nieuwe Touareg.
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01   Je bedient het navigatiesysteem ‘Discover Premium’ of ‘Discover Pro’ heel 
makkelijk en comfortabel via bewegingsbediening (Gesture Control). Zo navigeer je 
door het menu door je hand van rechts naar links te bewegen en hoef je het scherm 
niet eens meer aan te raken om van playlist of radiozender te veranderen.   S

02   Een wereld gaat voor je open met het navigatiesysteem ‘Discover Premium’ 
met telefooninterface ‘Business’, draadloos opladen en standaard integratie van 
mobiele online diensten (Car-Net) en App-Connect’. Een groot kleuren touchscreen 
(TFT) van 38,1 cm (15 inch) vormt door het brede gebogen ontwerp een 
optische eenheid met het digitale instrumentenpaneel van 31,2 cm (12,3 inch). 
Bewegingssensoren zorgen ervoor dat je de systemen volkomen intuïtief met 
handgebaren kunt bedienen. Met een horizontale beweging roep je bijvoorbeeld 
een hele rij menu-opties op. Het systeem heeft 10 GB kosteloos te gebruiken 

geheugen, kaarten voor heel Europa en FM-radio-ontvangst. Twee SD-kaartlezers, 
een aux-in-aansluiting en vier USB-ingangen maken de infotainment-ervaring 
compleet.   SO

 
03   Het navigatiesysteem ‘Discover Pro’ met standaard integratie van mobiele 
online diensten (Car-Net) laat zich via het glazen kleuren touchscreen (TFT) van  
23,4 cm (9,2 inch) volkomen intuïtief bedienen. Met een horizontale beweging roep 
je bijvoorbeeld een hele rij menu-opties op. Het systeem heeft 10 GB kosteloos te 
gebruiken geheugen, kaarten voor heel Europa en FM-radio-ontvangst.  
Twee SD-kaartlezers, een aux-in-aansluiting, een USB-ingang en een 
telefooninterface via Bluetooth maken de infotainment-ervaring compleet.   S

04   Het Head-up Display geeft bestuurdersinformatie 
direct in je gezichtsveld weer. Snelheid, verkeersborden, 
activiteiten van rijassistenten, navigatie-aanwijzingen 
en verkeerswaarschuwingen worden direct op de 
voorruit geprojecteerd. Zo weet je altijd onmiddellijk 
wat er aan de hand is zonder je focus op de weg te 
verliezen.   SO
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Opwindend ontspannend: 
het interieur.
Een dynamisch exterieur en binnen heerst rust. Dat komt vooral doordat alles 

in de nieuwe Touareg optimaal op elkaar is afgestemd. Neem de Touareg 

Atmosphere. Exclusieve materialen in elegante, warme kleuren komen  

samen met zorgvuldig geselecteerde kenmerken voor deze uitvoering.  

Een luxueuze uitstraling door de decorlijn van edelhout ‘Olivesche’ met open 

poriën en de 14-voudig elektrisch verstelbare Comfortstoelen met lederen 

bekleding 'Vienna' (optioneel 'Savona') - die naar wens met massagefunctie 

en stoelventilatie zijn uitgerust. Het lichte, opgeruimde design en de royale 

ruimte zorgen ervoor dat het er in de nieuwe Touareg niet alleen fantastisch 

uitziet, maar ook heel ontspannen aanvoelt.

01   De nieuwe decorlijn van echt edelhout met 
open poriën ‘Olivesche’ voelt heel speciaal aan door 
de unieke structuur. Standaard in de uitvoering 
Atmosphere sieren de houten elementen het 
dashboard en deurbekleding op, waardoor een 
exclusieve sfeer ontstaat in de binnenruimte.   A
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Beeldspraak die  
iedereen begrijpt.
Er zijn veel manieren om indruk te maken. De nieuwe Touareg doet dat 

zoals alleen een SUV dat kan. Kijk naar zijn dynamische silhouet, de lange 

motorkap en de uitgesproken achterkant met brede schouders en je krijgt 

een idee van wat je te wachten staat. Scherpe contouren en atletische 

zijlijnen benadrukken wat de Touareg Elegance met zijn chromen 

sierlijsten, fraaie velgen en trapeziumvormige uitlaten ook al zegt:  

de nieuwe Touareg is in esthetisch opzicht perfect in vorm.
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Individualiteit op maat: 
het interieur.
Vele mogelijkheden, één doel: jij. Alle opties om te personaliseren zorgen 

ervoor dat de binnenruimte niet alleen aan jouw persoonlijke eisen voldoet, 

maar ook aan je persoonlijke smaak. Standaard is de Elegance uitgerust met 

14-voudig elektrisch verstelbare Comfortstoelen met lederen bekleding 

'Vienna' en decorinleg in 'geborsteld aluminium 45'. En met het optionele 

verlichtingspakket, inclusief ambiente verlichting weet je zeker dat je  

alles in het juiste licht ziet. 

01

01   Exclusiviteit op elke stoel. Daarvoor zorgt in de nieuwe Touareg bijvoorbeeld het nieuwe optionele 
geperforeerde lederpakket ‘Savona’*. Samen met de comfortstoelen met optionele massagefunctie en 
stoelventilatie en de geheugenfunctie voor de voorstoelen is elke rit een belevenis op hoog niveau.   SO
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R-Line.
De nieuwe Touareg gaat de sportieve uitdaging graag aan. Bij de uitvoeringslijn R-Line komen de krachtige 

eigenschappen van de SUV nog sterker naar voren, zowel van binnen als van buiten. Je ziet het aan de markante 

voorbumpers met de voor de R-Line zo kenmerkende C-signatuur en het R-Line-logo in de radiatorgrille, de 

verbrede wielkasten en onderzijde van de portieren in carrsosseriekleur, de zwart glanzende diffuser en de in 

chroom uitgevoerde trapeziumvormige uitlaten. Ook in het interieur van de auto zorgen diverse kenmerken 

ervoor dat je niet vergeet dat je in een R-Line rijdt. 

01   Het interieur van de nieuwe Touareg straalt luxe en comfort uit. Daar zorgt 
het verwarmde multifunctionele lederen stuurwiel voor, of de aluminium 
decorinleg ‘Silver Wave’. Nog meer dynamiek is mogelijk met de optionele 
comfortstoelen in leder ‘Savona’* in tweekleurige uitvoering met accenten in 
splitleder ‘Carbon Style’ en het R-Line-logo op de voorstoelen.  
Bij deze uitvoering zijn een zwarte dakhemel en decoratieve kristalgrijze  
stiksels mogelijk, voor een uitstraling die helemaal past bij de R-Line.   R

(geen afbeelding)   Het R-Line exterieurpakket voor de uitvoeringen  
Elegance en Atmosphere bestaat onder meer uit een voorbumper met  
R-Line C-signatuur, R-Line-logo in de radiatorgrille, wielkasten in 
carrosseriekleuren en R-Line-diffuser.   SO

*Zitvlakmiddenbanen en binnenzijde stoelwangen in leder ‘Savona’. 

Alle uitrustingen worden aangeboden door Volkswagen R GmbH.  
Meer informatie vind je op www.volkswagen.de.
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Design-pakket ‘Black Style’.
Met het optionele design-pakket ‘Black Style’* voor de Touareg R-Line schiet je altijd raak. 

Met accenten als een zwart glanzende radiatorgrille, zwart glanzende buitenspiegelbehuizing 

en zwart glanzende sierlijsten rond de ramen laat je een blijvende indruk achter. 

Het pakket R-Line ‘Exterieur Black Style’ is optioneel verkrijgbaar voor de uitvoeringen Elegance en Atmosphere.

*Later beschikbaar. Je Volkswagen dealer informeert je graag. 
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Rijassistenten.
De nieuwe Touareg met innovatieve technologieën en rijassistenten is niet alleen 

hoogwaardig als het om design gaat. Met talloze intelligente rijassistenten ben je  

verzekerd van hulp in onverwachte verkeerssituaties. Zelfs als het donker is.

01   Met de nachtzichtondersteuning ('Night Vision') kijkt een infraroodcamera 
die lichaamswarmte kan signaleren1) ongeveer 300 meter vooruit. In het digitale 
instrumentenpaneel of in de optionele digitale cockpit zie je de thermische 
contouren. Als de situatie kritiek is, waarschuwt het systeem.1) Hierdoor heb je een 
extra bron waarmee je voetgangers kunt herkennen, maar bijvoorbeeld ook een 
overstekend hert.  
Zelfs bij regen of mist.   SO

02   Het proactieve inzittendenbeschermingssysteem (‘Pre Crash’) grijpt in als 
er zich een kritieke situatie voordoet.1) Om zo’n situatie te herkennen gebruikt 
het informatie van andere rijassistenten en voertuigsensoren. Bij een gevaarlijke 
situatie kunnen verschillende veiligheidsmaatregelen geactiveerd worden, 
afhankelijk van de situatie. Riemen worden aangetrokken, stoelen omhoog 
gebracht, deuren vergrendeld en ramen en het panoramisch zonnedak gesloten.1) 
Als er een aanrijding van achteren dreigt, knippert er in hoog tempo een 
waarschuwingslicht.   SO
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03   De automatische afstandsregeling met snelheidsregeling (‘Adaptive 
Cruise Control’) helpt doordat je een maximumsnelheid2) kunt instellen en 
een minimumafstand tot het voertuig voor je.1) Doordat het de officiële 
snelheidslimieten kent, kan de assistent overtredingen voorkomen.1)  
Het gebruikt weggegevens om de ideale bochtsnelheid te berekenen.1)  
Dit verhoogt je rijcomfort en verlaagt het brandstofverbruik.   S  

04   De kruisingsassistent gebruikt radarsensoren aan de voorkant van de auto. 
Het inspecteert het gebied voor de auto en waarschuwt tot een snelheid van  
30 km per uur met akoestische en visuele signalen als er kruisverkeer nadert.1)  
Bij naderend verkeer buiten je gezichtsveld brengt de nieuwe Touareg de snelheid 
terug naar 10 km per uur of hij activeert de noodrem om een aanrijding te 
voorkomen.1) De kruisingsassistent helpt in onoverzichtelijke situaties en brengt  
je probleemloos aan de andere kant van een ingewikkeld kruispunt.   SO

05   Het noodremsysteem (‘Emergency Assist’) kan 
een deel van de besturing overnemen in geval van 
(medische) nood.1) Als het systeem na verschillende 
waarschuwingen geen activiteit signaleert van 
de bestuurder, probeert het passagiers en andere 
weggebruikers te waarschuwen. Als de besturing niet 
wordt overgenomen, leidt het systeem het voertuig 
naar de rechterkant van de weg en brengt het daar 
gecontroleerd tot stilstand, met behulp van de 
dodehoeksensor (‘Side Assist’).1)   SO

06   Meer comfort, zelfs in de file: de fileassistent 
volgt het verkeer en kan zelfs typische filebotsingen 
voorkomen.1) Het systeem houdt de auto in de goede 
baan en kan zelfstandig remmen en gasgeven.1)   SO

07   Het afstandswaarschuwingsysteem (‘Front 
Assist’) met noodremsysteem voor stadsverkeer 
(‘City Emergency Braking’) en voetgangersherkenning 
kan de ernst van een ongeval verminderen en in het 
beste geval kan het zelfs een ongeval voorkomen.1) 
Het herkent voetgangers en voertuigen op de weg en 
waarschuwt de bestuurder. Bij geen reactie wordt het 
noodremsysteem geactiveerd.1)   S

1) Binnen de grenzen van het systeem. 
2) Tot maximaal 210 km p/u.
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Decorinleggen en 
stoelbekleding.

01   Decorinleg in aluminium ‘Cortina-Silber’   S

02   Decorinleg ‘geborsteld aluminium 45°’   E

03   Decorinleg in edelhout ‘Olivesche’ met open poriën   A

04   Decorinleg in aluminium ‘Silver Wave’   R

05   Decorinleg in vormvolgend edelhout ‘Walnoot’ met open poriën   SO

(geen afbeelding)   Decorinleg in vormvolgend edelhout ‘Silver Birch’   SO

De afbeeldingen zijn indicatief. De inkt toont de stoelbekledingen niet zoals ze werkelijk zijn.  
Stoelen staan in basisstand en het kunnen modellen zijn die tegen meerprijs beschikbaar zijn.

06   Stof ‘Graphite’ Soul VM   S

07   Leder ’Vienna’* Soul VM   E    SO

08   Leder ’Vienna’* Raven VV   A

09   Leder ‘Vienna’* Mistral/Grigio VD   SO

10   Leder ‘Vienna’* Atacama/Raven YF   SO

11   Leder ‘Vienna’* Raven VV   SO

12    Leder ‘Vienna’* Soul/Kristalgrijs   
voor R-Line ID   SO

13   Leder ‘Savona’* Soul VM   SO

14   Leder ‘Savona’* Juniper/Soul YA   SO

15   Leder ‘Savona’* Florence/Soul YV   SO

16   Leder ‘Savona’* Mistral/Grigio VD   SO

17   Leder ‘Savona’* Atacama/Raven YF   SO

18   Leder ‘Savona’* Raven VV   SO

19    Leder ‘Savona’* Soul/Kristalgrijs  
voor R-Line ID   SO

*Zitvlakmiddenbanen en binnenzijde stoelwangen  
in leder ‘Vienna’ of ‘Savona’. 
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Lakken.

01   Zwart unilak A1A1   S

02   Pure White unilak 0Q0Q   SO

03   Tamarindenbruin metallic 3V3V   SO

04   Siliciumgrijs metallic 3M3M   SO

05   Malbec Red metallic X4X4   SO

06   Antimoniumzilver metallic L5L5   SO

07   ReefBlue metallic 0A0A   SO

08   Juniper Green metallic 6H6H   SO

09   Sand Gold metallic 4T4T   SO

10   Aquamarin Blue metallic 8H8H   SO

11   Deep Black pareleffect 2T2T   SO

12   Moonlight Blue pareleffect C7C7   SO

13   Oryxwit parelmoereffect 0R0R   SO
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Velgen.

01   18 inch lichtmetalen velgen ‘Cascade’   S

02   18 inch lichtmetalen velgen ‘Cordova’   SO

03   18 inch lichtmetalen velgen ‘Concordia’   SO

04   19 inch lichtmetalen velgen ‘Osarno’   SO

05   19 inch lichtmetalen velgen ‘Esperance’   SO

06   19 inch lichtmetalen velgen ‘Sebring’, Volkswagen R   SO

07   19 inch lichtmetalen velgen ‘Tirano’   SO

08   20 inch lichtmetalen velgen ‘Montero’   SO

09   20 inch lichtmetalen velgen ‘Braga’, Volkswagen R   SO

10   20 inch lichtmetalen velgen ‘Nevada’, Volkswagen R   SO

11   21 inch lichtmetalen velgen ‘Suzuka’, Volkswagen R   SO
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