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3Новият Touareg R – Представяне

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 3,0; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 19,9; 
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 69; клас на енергийна ефективност: A+

Днес силата, успехът и постиженията се определят 

преди всичко чрез отговорните действия. Поемете 

към бъдещето с новия Touareg R eHybrid с рlug-in 

хибридна технология. Той следва стъпките на  

рекордния електрически прототип ID.R и пренася 

кръвната си връзка с моторните спортове от състе-

зателните трасета в реалния живот. Неговото 

вдъхновение, внимание и прогресивни технологии 

разкриват пътя към електрическата мобилност за 

всеки. Автономният пробег на електричество дос-

тига 47 километра¹ и позволява изминаването на 

обичайните ежедневни отсечки в режим „e-Mode“.

Най-мощният  
сериен Volkswagen
в историята.

01 Новият високоефективен топмодел с рlug-in 
хибридно задвижване предлага перфектното  
съчетание от самоуверена мощ и висока ефектив-
ност на електрическото задвижване с максимална 
системна мощност от 340 кВт (462 к.с).

02 При използване на домакински контакт, акуму-
латорната батерия се зарежда напълно за около  
8 часа (при 2,3 кВт). На обществена зарядна станция 
или с допълнително предлагания стенен Wallbox 
модул, зареждането продължава само около 2,5 часа 
(при 7,2 кВт).

 
¹ Вижте бележките на задната корица.



5Новият Touareg R – Мощност

На пътя зад волана на новия флагман – елегантно,  

почти безшумно и с нулеви локални емисии в режим 

„e-Mode“ в града, мощно и динамично извън неговите 

граници. При наличие на достатъчен заряд в акумула-

торната батерия, моделът винаги потегля в изцяло 

електрически режим „e-Mode“ до достигане на скорост 

от 135 км/ч. В хибриден режим се поддържа оптимално 

взаимодействие между двигателя с вътрешно горене и 

електрическото задвижване, което е особено ефективно 

при активиран навигационен маршрут. При подаване 

на пълна газ, турбодвигателят V6 се включва винаги, а 

цялата мощ на електрическата система го подкрепя с  

т.нар. Boost режим. Maксималната системна мощност в 

размер на 340 кВт (462 к.с.) и максимумът на въртящия 

момент от 700 Нм са залог за максимална динамика  

на пътя.

Постиженията са 
въпрос на нагласа.

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 3,0; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 19,9; 
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 69; клас на енергийна ефективност: A+
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7НовиятTouareg R – Eкстериор

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 3,0; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 19,9; 
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 69; клас на енергийна ефективност: A+

Бляскавото и запомнящо се външно лаково покритие в цвят „Lapiz Blue“ 

е отличителен белег на Volkswagen R. Спортният дух се подчертава 

отново и отново от R-елементи като специфичното оформление на 

броните и елегантните детайли в черно като предната решетка, въз-

душните отвори, лайстните и корпусите на външните огледала. От 

R-емблемите върху предната решетка и задния капак. Новото дина-

мично лице на марката личи дори в декоративни елементи като лай-

стните на предните калници и вратите. В сърцевината на този дух е 

eHybrid – съчетание от V6 турбодвигател, електромотор и вградена в 

пода на багажното отделение литиево-йонна батерия с нетен капа-

цитет 14,3 кВтч. Идеалният контакт с пътя се осигурява от стандарт-

ната система за двойно предаване 4MOTION, а силовото предаване 

се осъществява чрез 8-степенна автоматична трансмисия с Tiptronic. 

Нова сила.

01 „IQ.Light – матрична LED система на фаровете“.  
При нея управлението на късите и дългите светлина 
се извършва интерактивно на основата на данните 
от фронталната видеокамера.
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9Новият Touareg R – Интериор

01 Част от стандартното оборудване е арматурното 
табло Innovision Cockpit с цифровия екран на кон-
тролните прибори с диагонал 31,2 cм и централният 
сензорен с диагонал 38,1 cм, от който се управляват 
функциите на инфотейнмънт системата. В интериора 
Ви очакват седалки ergoComfort с кожена тапицерия 
с контрастни сиви шевове „Vienna“ и алуминиеви 
декоративни облицовки „Silver Wave“. R-моделът е 
оборудван стандартно и с най-новото поколение на 
спортния мултифункционален волан с облицовка 
от перфорирана кожа, емблема R, сензорни пане-
ли, планки за управление на трансмисията, бутон 
за опционалната асистираща система „Travel  Assist“ 
и функция за отопление. 

Цифрова свързаност, Innovision Cockpit и амбиентно осветление в 

  30 тоналности – това са само част от акцентите в стандартното обо-

рудване на модела, които правят бъдещето по-близко до Вас още 

днес. Новият Touareg R гарантира удобство в ежедневието и в ка-

чеството си на влекач – максималният прикачен товар от 3,5 тона и 

опционалната асистираща система за маневри с ремарке Trailer Assist, 

той е идеален спътник в заниманията през свободното време. Наред 

с това, най-новата версия на Travel Assist¹ за първи път дава възмож-

ност за асистирано шофиране със скорост до 250 км/ч. Фин акцент в 

интериора са предлаганите по желание тапицерии от обработена с 

екстракт от маслинови листа естествена кожа „Puglia“², носеща името 

на прочутата с производството на маслини италианска област. Сред 

детайлите са и оформлението с релефна ромбовидна структура на 

седалките и облицовките на вратите, както и цветните ивици в синьо 

Sepangbluе в страничните опори на седалките. 

Технологии, стил 
и комфорт.

¹ Travel Assist оказва подкрепа в рамките на системните ограничения. 
² Вижте представянето на седалките на страници 12–13.Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 3,0; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 19,9; 

комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 69; клас на енергийна ефективност: A+



11Новият Touareg R – Eлектродинамика

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 3,0; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 19,9; 
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 69; клас на енергийна ефективност: A+

Движението напред изисква проява на желание и сме-

лост да демонстрираш нови стандарти и да преследваш 

уверено своите цели. Със своя динамично-елегантен  

дизайн и високо ниво на безопасност и комфорт при  

пътуване на дълги разстояния, новият Touareg R е под-

ходящ не само за пресечени терени, но и за изискани 

събития – дори когато крайната цел се окаже извън ас-

фалтираната пътна мрежа. Благодарение на 4MOTION 

Active Control, различните водачи могат да избират и 

бързо да сменят индивидуалните настройки на режима 

на движение. Всичко това превръща новия Touareg R в 

перфектен спътник както в изпълнението на ежедневни-

те задачи, така и в разнообразяването на свободното 

време. Време е за нова и интелигентна електродинамика. 

Динамика от
ново измерение.
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13Новият Touareg R – Декоративни облицовки и тапицерии

0 2 Кожена тапицерия „Vienna“ в Soul-Black/Kristall Gray ID S  
03 Кожена тапицерия „Puglia“ в Soul Black/Blue OF SO

Изображенията на тези страници могат да служат само за ориентир. 

Печатните мастила не могат да изобразят декоративните облицовки и 

тапицериите на седалките точно такива, каквито са в действителност.

S = Стандартно оборудване, SO = Допълнително оборудване

Облицовки и
тапицерии

0 1 Декоративна облицовка в алуминий „Silver Wave“ S

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 3,0; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 19,9; 
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 69; клас на енергийна ефективност: A+
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15Новият Touareg R – Джанти и лакови покрития

S = Стандартно оборудване, SO = Допълнително оборудване 
¹ Не се предлага в съчетание с кожена тапицерия Puglia.

0 7 Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q S  
08 Лаково покритие металик в кафяво Tamarinden Brown 3V SO  
09 Лаково покритие металик в сиво Silizium Gray 3M SO  
10 Лаково покритие металик в червено Malbec Red X4¹ SO  
11 Лаково покритие металик в сребристо Antimon Silver L5 SO  
12 Лаково покритие металик в бежово Sechura Beige 5Q SO  
13 Лаково покритие металик в синьо Aquamarin Blue 8H¹ SO  
14 Лаково покритие металик в синьо Lapiz Blue L9 SO  
15 Лаково покритие с перлен ефект в черно Deep Black 2T SO  
16 Лаково покритие с перлен ефект в синьо Moonlight Blue C7 SO  
17 Лаково покритие със седефен ефект в бяло Oryx White 0R SO

Джанти и
лакове

0 1 20-цолови алуминиеви джанти „Braga“, Dark Graphite с полирана повърхност S  
02 20-цолови алуминиеви джанти „Braga“, Black с полирана повърхност SO  
03 21-цолови алуминиеви джанти „Suzuka“ Black SO  
04 21-цолови алуминиеви джанти „Suzuka“, Dark Graphite с полирана повърхност SO  
05 22-цолови алуминиеви джанти „Estoril“, Black SO  
06 22-цолови алуминиеви джанти „Estoril“, Black с полирана повърхност SO

Изображенията на тези страници могат да служат само за ориентир. 

Печатните мастила не могат да изобразят лаковите покрития и коле-

лата точно такива, каквито са в действителност.

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 3,0; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 19,9; 
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 69; клас на енергийна ефективност: A+
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Вносителят си запазва правото на промени.

volkswagen.bg/TouaregR

Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми.

Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени в 
съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017 го-
дина, определени превозни средства се хомологират в съответствие със Световно хармо-
низираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на реално пътно дви-
жение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата на емисии-
те на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя постепенно Новия 
европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving Cycle). Поради по-близките до 
реалната пътна обстановка условия на измерване, установените при WLTP процедурата 
стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO₂ в много случаи са 
по-високи от тези, измерени в съответствие с правилата на NEDC. Вследствие на това, от 
1 септември 2018 година могат да възникнат съответните промени в данъчното облагане на 
автомобилите. Допълнителна информация относно разликите между WLTP и NEDC (NEFZ) 
можете да намерите в интернет на адрес volkswagen.de/wltp.
Към момента е задължително обявяването на данните, измерени според процедурата 
NEDC. Когато става дума за нови автомобили, получили типово одобрение по WLTP, 
стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP стойностите. Допълнителното 
обявяване на WLTP стойностите може да става доброволно до задължителното им въвеж-
дане. Тъй като стойностите по NEDC се обявяват в определен диапазон, те не се отнасят 
за определено конкретно превозно средство и не са част от търговска оферта. Те могат да 
служат единствено за сравнение между различните видове автомобили. Допълнителното 
оборудване и принадлежностите (аксесоари, размер на гумите и др.) могат да променят 
съответните параметри на автомобила, като напр. тегло, съпротивление при търкаляне и 
аеродинамично съпротивление и наред с метеорологичните условия, пътната обстановка 
и индивидуалния стил на шофиране да окажат влияние върху разхода на гориво, потребле-
нието на електроенергия, количеството на емисиите на CO₂ и динамичните характеристики 
на даден автомобил.
Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните количе-
ства на емисиите на CO₂ при новите леки автомобили можете да откриете в „Справочник 
с данни за разхода на гориво, емисиите на CO₂ и разхода на електроенергия при новите 
леки автомобили“, който се предлага безплатно във всички места за продажба.

Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборуд-
ване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики се ос-
новава на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната информация 
към момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще Ви информира 
за специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия. Запазваме си 
правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие. DSG®, 4MOTION® и TSI® 
са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG и други компании на Volkswagen Group 
в Германия и други държави. Обстоятелството, че определен знак в този документ не е 
маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, че въпросният знак или марка не е реги-
стрирана марка и/или че този знак или марка може да се използва без предварителното 
писмено съгласие на Volkswagen AG. Volkswagen има грижата за обратното приемане и 
последващо рециклиране на излезлите от употреба превозни средства. По този начин 
всички автомобили Volkswagen подлежат на рециклиране и могат да бъдат върнати от 
собствениците им безплатно при изпълнение на определените законови изисквания. За 
по-подробна информация се свържете с Вашия Volkswagen дилър или посетете адрес 
www.volkswagen.bg.

¹ Измерено в съответствие с изискванията на Световно хармонизираната изпитателна 
процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles 
Test Procedure, WLTP) при най-изгодният по отношение на продължителността на авто-
номния пробег вариант на оборудване на Touareg R eHybrid, комбиниран разход на гори-
во в л/100 км: 3,0; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 19,9; комбинира-
ни емисии на CO₂ в г/км: 69; клас на енергийна ефективност: A+, пробегът изцяло на 
електричество е измерен на ролков изпитателен стенд. Същинската стойност на продъл-
жителността на пробега с изцяло електрическа тяга съгласно изискванията на WLTP може 
да се отклонява в зависимост от оборудването. В реални условия същинската продължи-
телност на пробега с изцяло електрическа тяга се отклонява в зависимост от индивиду-
алния стил на шофиране, скоростта на движение, използването на комфортни/допълни-
телни енергоконсуматори, външната температура, броя на пътниците/количеството на 
багажа, както и от релефа на маршрута.

Новият Touareg R


