
Ceník

Nový Touran

Platnost od 01.07.2016

Zdvihový objem (l) Převodovka
Kombinovaná

spotřeba
l/100 km

Výkon
kW (k) Comfortline Highline

Manuální 6 st. pr.

1,2 TSI BMT
Manuální
6 st. pr.

5.4 81 (110) 555 900 –

1,4 TSI BMT
Manuální
6 st. pr.

5.7 110 (150) 587 900 617 900

2,0 TDI BMT
Manuální
6 st. pr.

4.6/4.4 110 (150) 647 900 677 900

1,6 TDI BMT
Manuální
6 st. pr.

4.6 85 (115) 619 900 649 900

Aut. DSG7/Aut. DSG6
1,4 TSI BMT Aut. DSG7 5.4 110 (150) 627 900 657 900

1,6 TDI BM Aut. DSG7 4.3 85 (115) 659 900 689 900

2,0 TDI BMT Aut. DSG6 4.8/4.7 110 (150) 687 900 717 900

2,0 TDI BMT Aut. DSG6 4.7 140 (190) – 749 900

DSG - 6stupňová nebo 7stupňová automatická převodovka s dvojitou spojkou s možností manuálního řazení.BMT - motor se sníženou spotřebou. *Spotřeba v kg/100 km.
Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě,
akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách
www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.



Comfortline

Asistenční systémy
– Front Assist systém sledování prostoru před

vozem funkce nouzového brzdění "City
Brake"

Bezpečnost a asistenční systémy
– Akustické a grafické upozornění

nepřipnutých pásů vpředu, grafické
upozornění nepřipnutých zadních pásů

– Boční a hlavové airbagy vpředu hlavové
vzadu

– Čelní airbagy řidiče a spolujezdce možnost
deaktivace u spolujezdce kolenní airbag
řidiče

– Elektromechanická parkovací brzda s funkcí
Auto Hold asistent pro rozjezd do kopce

– Elektronický stabilizační systém ESP
hydraulický brzdový asistent ABS, EDS, ASR,
MSR

– Elektronický stabilizační systém ESP ABS,
EDS, ASR, MSR

– Multikolizní brzda
– Přední opěrky hlavy vpředu nastavitelné

podélně a výškově
– Systém sledování únavy řidiče
– Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu i

vzadu vpředu s výškovým nastavením s
předepínači vpředu i vzadu

– Výstražný trojúhelník
Dekorace interiéru a exteriéru
– Čalounění stropu v šedá "Storm"
Funkční výbava
– 12V zásuvka na středové konzole vzadu

v loketní opěrce vpředu v zavazadlovém
prostoru

– 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

– Automatický spínač světlometů Coming/
Leaving home dešťový senzor

– Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené
65% absorpce světla

– Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou
a dálkovým ovládáním 2 dálkové klíče bez
alarmu

– Dešťový senzor
– Elektronický imobilizér
– Koncové mlhové světlo
– Opěradlo sedadla spolujezdce sklopné

(zcela)
– Palubní počítač "Plus"
– Posilovač řízení
– Přední sedadla výškově nastavitelná
– Rádio Composition Colour 5" barevný

dotykový displej 8 reproduktorů CD-
přehrávač FM příjem slot na SD kartu Aux-
in zdířka

– Start-Stop systém rekuperace kinetické
energie při brždění u vozů s označením
BMT

– Tempomat včetně omezovače
– Vnější zpětná zrcátka elektronicky

nastavitelná a vyhřívaná na straně řidiče
asferické

– Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou
clonou

Kola / Pneumatiky
– 16" ocelová kola "Design B" rozměr 6,5 J x

16 pneumatiky 205/60 R16

Comfortline

– Kontrola poklesu tlaku vzduchu v
pneumatikách nepřímé měření

– Kotoučové brzdy vzadu 15" (série 272x10)
– Plnohodnotné ocelové rezervní kolo
– Přední kotoučové brzdy 16"
Sedadla
– Isofix příprava pro upevnění dětských

sedaček na sedadlech v druhé řadě
– Tři oddělená sedadla v druhé řadě posuvná

podélně s možností nastavení opěradla
loketní opěrka funkce "Easy Fold"

Světla
– Halogenové světlomety směrové ukazatele

pod jednotným sklem s denním svícením
– LED osvětlení SPZ
Ostatní
– Emise splňující EU6 normu
– Palubní literatura v českém jazyce
– Sada nářadí a zvedák vozu
Vnější výbava
– Dvojitá koncová světla brzdové světlo LED
– Chromované lišty bočních oken
– Chromové lemování větracích otvorů

ovládacích prvků pro rádio a klimatizaci
spínače světlometů

– Lakování v barvě vozu kliky dveří klika
zadních dveří vnější zpětná zrcátka vnitřní
lem zrcátek černý

– Nárazníky v barvě vozu
– Podélný střešní nosič stříbrný eloxovaný
– Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce

konvexní
– Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče

asférické
Vnitřní výbava
– Bederní opěrky vpředu
– Dekorace "New Brushed Design" dekorace

přístrojové desky dekorace obložení dveří
vpředu

– Dekorace středové konzole "Piano Black"
– Dětská pojistka manuální
– Komfortní sedadla vpředu
– Kryt zavazadlového prostoru zatažitelný a

odebratelný manuálně
– Loketní opěrka vpředu s odkládacím

prostorem a výdechy ventilace dozadu
– Make-up zrcátka ve slunečních clonách s

osvětlením
– Nekuřácké provedení
– Odkládací přihrádka na středové konsole s

víkem
– Podlaha zavazadlového prostoru textilní
– Potahy sedadel v látce "Lasano" komfortní

sedadla
– Potah zadních částí předních sedadel

potahy z umělé kůže kapsy na zadních
částech sedadel

– Přihrádka u spolujezdce klimatizovaná
– Přihrádka ve stropě
– Přihrádky pod předními sedadly
– Sklopné stolky na zadní straně předních

sedadel
– Tříramenný volant nastavitelný výškově i

podélně materiál: Polyuretan
– Variabilní podlaha zavazadl. prostoru s

fixační elementy
–
– Vision paket Vnitřní zpětné zrcátko s clonou

Automatický spínač světlometů Coming/
Leaving home dešťový senzor

Highline navíc oproti výbavě Comfortline

Asistenční systémy
– Adaptivní tempomat 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)

– Front Assist systém sledování prostoru před
vozem funkce nouzového brzdění "City
Brake"

Funkční výbava
– ACC - automatická regulace odstupu

do 160k/h od vpředu jedoucího vozu
s omezovačem pouze pro manuální
převodovku

– ACC - automatická regulace odstupu
do 160km/h od vpředu jedoucího vozu
s omezovačem "stop & go" pouze pro
automatickou převodovku

– Ambiente osvětlení osvětlení dveří lampičky
LED pro čtení podsvícené dekorační lišty na
dveřích

– Palubní počítač Premium s barevným
multifunkčním ukazatelem

– Zásuvka 230 V vzadu zásuvka na
levé straně kufru přídavné osvětlení
v zavazadlovém prostoru osvětlení je
vyjmutelné a použitelné jako svítilna

Kola / Pneumatiky
– 16" kola z lehkých slitin "Trondheim" rozměr

6,5 J x 16 pneumatiky 205/60 R16
Rádia a multimédia
– Rádio "Composition Media" 6,5" barevný

dotykový displej 8 reproduktorů CD
přehrávač FM příjem slot na SD kartu USB
Bluetooth handsfree Aux-in zdířka

Sedadla
– Top-komfortní sedadla vpředu
Volanty
– Multifunkční 3ramenný volant v kůži

ovládání rádia, telefonu a palubního
počítače (palubní počítač není součástí
paketu) hlavice řadicí páky a madlo ruční
brzdy v kůži

Vnější výbava
– Mlhové světlomety se statickým

odbočovacím světlem
– Nárazníky v barvě vozu vpředu s

chromovou lištou
– Rezervní plnohodnotné kolo z lehkých slitin
Vnitřní výbava
– Dekorace interiéru "Piano Black" přístrojová

deska středová konzola a vykládání dveří
vpředu

– Chromované orámování spínače světlometů
a panelu pro ovládání vnějších zpětných
zrcátek a oken

– Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
– Potahy sedadel "ArtVelours" středový

pruh Microfleece Microfleece na předních
sedadlech

– Textilní koberečky vpředu a vzadu
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Akční nabídka
Akční paket Comfort
Telefonní rozhraní "Comfort";Statické LED světlomety;Zpětná kamera "Rear Assist";Bezklíčové odemykání Keyless Access;Rádio
"Composition Media"

o − 56 600

Asistenční systémy/Bezpečnost a asistenční systémy
Automat. parkovací asistent Park Assist
umožňující zaparkování částečně bez zásahu řidiče; Parkpilot se signalizací vzdálenosti od překážek směrem dopředu i dozadu

o o 23 000

Dynamic Light Assist
regulace dálkových světlometů umožňující trvalé použití dálkových světel bez oslňování vozu v protisměru; částečné clonění pomocí
maskovací funkce

o o 10 100

Light Assist
automatické přepínání mezi dálkovým a potkávacím světlem dle provozu v protisměru

o o 3 500

Side Assist
asistent pro změnu jízdního pruhu

o o 14 100

Zpětná kamera "Rear Assist" o o 5 400

Funkční výbava
Ambiente osvětlení
osvětlení dveří; 2x LED osvětlení prostoru pro nohy; lampičky LED pro čtení; podsvícené dekorační lišty na dveřích; dekorace přístrojové
desky a dveří vpředu "Piano Black"

o − 4 700

Bezklíčové odemykání Keyless Access
včetně bezklíčového zamykání a startování; bez alarmu

o o 9 300

Boční airbagy vzadu o o 8 800

Easy Open bez alarmu
otevírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem; dveře zavazadlového prostoru s elektrickým otevíráním a
zavíráním; zakrytí zavadlového prostoru, stahovatelné a odjímatelné; dveře zavazadlového prostoru s dálkovým odjištěním; otevírání a
zamykání "Keyless Access" včetně startování bez alarmu

o o 18 300

Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru
dálkové odjištění víka

o o 9 800

Paket Zrcátka
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná, vyhřívaná; automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při
zařazení zpátečky; osvětlení okolí

o o 5 000

Paket Zrcátka 2
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná, vyhřívaná; s osvětlením okolí; naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce
při zařazení zpátečky; automatická clona na straně řidiče

o o 8 100

Potahy v kůži "Vienna"
Potahy v sedadel v kůži "Vienna"; Úložný prostor pod sedadlem spolujezdce; Loketní opěrka ve dveřích z umělé kůže; Sedadlo řidiče
elektricky nastavitelné (sklon sedadla a opěradla, podélné a výškové nastavení sedadla); Přední sedadla vyhřívaná; Bederní opěrky
vpředu (na straně řidiče el. nastavitelná, na straně spolujezdce manuálně)

− o 76 200

Potahy v kůži "Vienna"
Potahy v sedadel v kůži "Vienna"; Úložný prostor pod sedadlem spolujezdce; Loketní opěrka ve dveřích z umělé kůže; Sedadlo řidiče
elektricky nastavitelné (sklon sedadla a opěradla, podélné a výškové nastavení sedadla); Přední sedadla vyhřívaná; Bederní opěrky
vpředu (na straně řidiče el. nastavitelná, na straně spolujezdce manuálně); Top-komfortní sedadla vpředu; Kožený volant; Řadící páka
v kůži

o − 88 200

PreCrash
proaktivní bezpečnostní systém; v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření oken, příp.
panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů

o o 3 800

Přídavné topení s dálkovým ovládáním a časovým spínačem o o 38 900

Sériové rádio "Composition Colour"
5" barevný dotykový displej; 8 reproduktorů; CD-přehrávač; FM/AM příjem; slot na SD kartu; Aux-in zdířka

o − 0

Telefoní rozhraní "Premium"
s funkcí LTE; bluetooth připojení; hlasové ovládání; zdířka na vlastní SIM-kartu; funkce rSAP; WiFi-Hotspot

o o 13 500

Telefoní rozhraní "Premium" vks.
bluetooth připojení; hlasové ovládání; zdířka na vlastní SIM-kartu; funkce rSAP; WiFi-Hotspot; v kombinaci s "Akční paket Technik"

− o 4 200

Telefoní rozhraní "Premium" vks.
bluetooth připojení; hlasové ovládání; zdířka na vlastní SIM-kartu; funkce rSAP; WiFi-Hotspot; v kombinaci s "Akční paket Comfort"

− o 4 200
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Telefonní rozhraní "Comfort"
2 USB připojení inkl. iPod/iPhone; AUX-IN připojení; pouze pro Rádio "Composition Media"

o o 9 300

Vyhřívané čelní sklo
vyhřívané pomocí drátků

o o 4 700

Kola / Pneumatiky
17" kola z lehkých slitin "Salvador"
Volkswagen R; šedá metallic; rozměr 6,5 J x 17; pneumatiky 215/55 R17; samozacelující pneumatiky; bezpečnostní šrouby

− o 18 300

17" kola z lehkých slitin "Salvador"
Volkswagen R; šedá metallic; rozměr 6,5 J x 17; pneumatiky 215/55 R17; samozacelující pneumatiky; bezpečnostní šrouby

o − 29 200

17" kola z lehkých slitin "Stockholm"
rozměr 6,5 J x 17; pneumatiky 215/55 R17; samozacelující pneumatiky; bezpečnostní šrouby

− o 12 700

17" kola z lehkých slitin "Stockholm"
rozměr 6,5 J x 17; pneumatiky 205/55 R17; samozacelující pneumatiky; celoroční pneumatiky; bezpečnostní šrouby

− o 22 000

17" kola z lehkých slitin "Stockholm"
rozměr 6,5 J x 17; pneumatiky 205/55 R17; samozacelující pneumatiky; celoroční pneumatiky; bezpečnostní šrouby

o − 33 600

18" kola z lehkých slitin "Marseille"
Volkswagen R; černé, leštěné; rozměr 7 J x 18; pneumatiky 225/45 R18; samozacelující pneumatiky; bezpečnostní šrouby

− o 29 300

18" kola z lehkých slitin "Marseille"
Volkswagen R; černé, leštěné; rozměr 7 J x 18; pneumatiky 225/45 R18; samozacelující pneumatiky; bezpečnostní šrouby

o − 40 300

Odpadá "Tire mobility set" a rez.kolo
odpadá i sériová rezerva

o o 0

Tire mobility set
12V kompresor; lepící hmota; odpadá rezerva

o o 0

Navigace
Navigace "Discover Media"
6,5" barevný dotykový display; Bluetooth; USB; Aux-In; 4 reproduktory vpředu, 4 vzadu; 2 sloty na SD karty; 3 roky aktualizací zdarma;
navigační data pro Evropu na SD kartě; Car-Net "Guide & Inform"; připojení mobilního zařízení

− o 23 600

Navigace "Discover Media"
6,5" barevný dotykový display; Bluetooth; USB; Aux-In; 4 reproduktory vpředu, 4 vzadu; 2 sloty na SD karty; 3 roky aktualizací zdarma;
navigační data pro Evropu na SD kartě; Car-Net "Guide & Inform"; připojení mobilního zařízení

o − 32 900

Podvozky
Adaptivní regulace podvozku DCC
jízdní režimy Sport, Comfort a Normal (nastavuje tlumiče a přizpůsobuje posilovač řízení)

o o 23 400

Volba profilu jízdy o o 3 200

Rádia a multimédia
Rádio "Composition Media"
6,5" barevný dotykový displej; 8 reproduktorů; CD přehrávač; FM příjem; slot na SD kartu; USB; Bluetooth handsfree; Aux-in zdířka

o − 9 300

Sedadla
1 integrovaná dětská sedačka vpravo
s bočním držením a hlavovou opěrkou; pro děti od 3 let; v druhé řadě sedadel; vyklopitelné

o o 5 800

2 integrované dětské sedačky
vpravo a vlevo; s bočním držením a hlavovou opěrkou; pro děti od 3 let; v druhé řadě sedadel; vyklopitelné

o o 11 600

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"

− o 6 300

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"

o − 15 100
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ErgoActive sedadla II
Top komfortní sedadla vpředu; sedadla vpředu manuálně nastavitelná 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 vpředu; přední sedadla vyhřívaná; potah sedadel mikrofleece "ArtVelours";
odpadají schránky pod předními sedadly; odpadá možnost sklopení sedadla spolujezdce

− o 11 300

ErgoActive sedadla II
Top komfortní sedadla vpředu; sedadla vpředu manuálně nastavitelná 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 vpředu; přední sedadla vyhřívaná; potah sedadel mikrofleece "ArtVelours";
odpadají schránky pod předními sedadly; odpadá možnost sklopení sedadla spolujezdce

o − 20 100

Sedmimístné provedení vks. Vienna
3 oddělená sedadla v druhé řadě s loketní opěrkou; 2 samostatná sedadla ve třetí řadě s funkcí "Easy Fold"

o o 29 600

Zimní výbava 2
vyhřívané přední sedačky; vyhřívané zadní vnější sedačky

o o 5 800

Zimní výbava I
vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla; kontrolka stavu nádržky ostřikovačů; ostřikovače světlometů

o o 11 000

Světla
LED světlomety
včetně LED denního svícení; dálkové svícení

o o 37 100

LED světlomety s dynamickým přisvětlování zatáček
včetně LED denního svícení; regulace dálkového svícení (v závislosti na rychlosti, od cca 100km/h zvýšení svítivosti); dynamické
přisvětlování zatáček; neobsahuje Light Asisst

o o 45 400

Volanty
Multifunkční 3ramenný volant v kůži
ovládání převodovky DSG; ovládání rádia, telefonu a palubního počítače (není součástí paketu); hlavice řadicí páky a madlo ruční
brzdy v kůži

− o 4 200

Multifunkční 3ramenný volant v kůži
ovládání převodovky DSG; ovládání rádia, telefonu a palubního počítače (není součástí paketu); hlavice řadicí páky a madlo ruční
brzdy v kůži

o − 14 800

Multifunkční 3ramenný volant v kůži
ovládání převodovky DSG; ovládání rádia, telefonu a palubního počítače (není součástí paketu); hlavice řadicí páky a madlo ruční
brzdy v kůži

o − 4 100

Multifunkční 3ramenný volant v kůži
ovládání rádia, telefonu a palubního počítače (palubní počítač není součástí paketu); hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy v kůži

o − 10 700

Multifunkční 3ramenný volant v kůži
vyhřívaný; ovládání palubního počítače, rádia a telefonu; hlavice řadicí páky v kůži

− o 3 300

Multifunkční 3ramenný volant v kůži
vyhřívaný; ovládání palubního počítače, rádia a telefonu; hlavice řadicí páky v kůži

o − 13 900

Multifunkční 3ramenný volant v kůži
vyhřívaný; k ovládání automatické převodovky, palubního počítače, rádia a telefonu; hlavice řadicí páky v kůži

− o 7 400

Multifunkční 3ramenný volant v kůži
vyhřívaný; k ovládání automatické převodovky, palubního počítače, rádia a telefonu; hlavice řadicí páky v kůži

o − 18 100

Ostatní
Ochranná sluneční roleta
pro boční okna vzadu

o o 2 800

Paket Rodina
Dětské pojistky pro zadní dveře - elektricky ovládané - ovladatelné z místa řidiče; sluneční roletky na zadních dveřích

o o 4 600

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

o o 8 400

Vnější výbava
Koncová LED světla
brzdové světlo LED

o o 9 600

Mlhové světlomety
se statickým odbočovacím světlem

o − 6 600



Co
m

fo
rt

lin
e

H
ig

hl
in

e Cena v Kč
vč. 21% DPH

Rezervní plnohodnotné kolo z lehkých slitin o − 10 900

Vnitřní výbava
Textilní koberečky vpředu a vzadu o − 4 200


