
Model: CR72NJ12 Termín dodania: 2023 Kom. č.: 466 269  / Int. č.:  modelový rok 2023

Motor: 6 - valcový naftový 170 / 231
Prevodovka: 8 -st. DGS automat 7,6
Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2850/464-855 500/1500-3000
Dĺžka vozidla/šírka (mm): 4.850 / 1.984 222
Číslo karosérie: 8-8,2
Poťah/Palubná doska/Farba interiéru: YF - raven/atacama 810/1800
Farba vozidla: 3V3V - hnedá tamarind metalíza 209-215
Stav najazdených km: Počet miest: 5

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou a
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu senzorom proti odtiahnutiu
hlavové airbagy vpredu a vzadu Elektrické otváranie a zatváranie barožinového priestoru

ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 kľúče,
Pedestrian Recognition-asistent rozpoznávania kolísie s chodcom "Keyless Go" - štartovacie tlačidlo pri radiacej páke
"Front Assist" a "City Brake" - systém na sledovanie diania pred Automatická 2-zónová klimatizácia "Air Care Climatronic"
vozidlom a systém núdzového brzdenia Multifunkčný 3-ramenný kožený volant s radiacimi páčkami,
"Lane Assist" - asistent zachovania jazdného pruhu výškovo a pozdĺžne nastaviteľný
eCall – tiesňové volanie 7" farebný palubný počítač
"Sign Assist"- systém na rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Systém rozpoznania únavy vodiča Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápateľné vonkajšie spätné
Detská poistka zadných dverí, elektricky ovládaná z miesta vodiča zrkadlá, na vodičovej strane asferické
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované Dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu Vyhrievané predné sedadlá
výškovo nastaviteľné Vyhrievané ostrekovače čelného skla
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách Osvetlenie
Dojazdová oceľová rezerva, náradie a zdvihák LED predné svetlomety s LED dennými svetlami

LED zadné svetlá, LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom

Permanentný pohon všetkých kolies "4MOTION" "Coming a Leaving home" funkcia
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD, Ambientné biele LED osvetlenie interiéru
asistent rozjazdu do kopca a zjazdu z kopca Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené
Multikolízna brzda Interiér
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách, Imobilizér Kožená výbava "Vienna", sedadlá s bedrovými opierkami vpredu
Start-Stop System s rekuperáciou energie pri brzdení stredová opierka rúk vzadu s 2 držiakmi na nápoje
SCR - Selektívna katalytická redukcia emisií Nox pomocou kvapaliny AdBlue (TDI) Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Dekoratívne drevené  obklady Olivesche v interiéri
Rádionavigačný systém "Discover Pro", 9,2" farebný dotykový displej, Rozšírené ambientné LED osvetlenie interiéru
slot na SD kartu, zásuvka pre iPod/iPhone a USB, Nástupné lišty vo vozidle
AUX IN, hlasové ovládanie, 8 reproduktorov vpredu a vzadu Podlahové textilné koberčeky vpredu a vzadu
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Zadné sedadlo posuvné s nastaviteľným sklonom operadiel
App-Connect - pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné: 40:20:40
AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v závislosti na Exteriér
operačnom systéme a verzii telefónu Dizajnové  nárazníky, výfuky a chrómové doplnky na vozidle, spodná časť nárazníkov

Car-Net "Guide & Inform" a "Security&Service" - 3 roky poskytovania služieb a bočných prahov vo farbe karosérie

Komfort Strešný nosič čierny
Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou funkciou - prispôsobenie Dizajnové nárazníky, výfuky a chrómové doplnky na vozidle,
rýchlosti rýchlostným obmedzeniam a profilu vozovky spodná časť nárazníkov a bočných prahov vo farbe karosérie
Parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením (difúzor čierny, nelakovaný)

Bezpečnostné skrutky kolies

Cena modelu s 20% DPH 63 290,00 €
Obj. kód Cena v Eur

3V3V 1 280,00  

1D9 1 470,00  

* Nočné videnie

* Air&Steering Paket

* Strešný nosič strieborný

* Easy Open a Easy Close

PJ2 1 200,00  
PW3 480,00  

WB2 210,00  

GZ2 660,00  
4GR 570,00  
4D3 860,00  

2FT 520,00  

Cenníková cena vozidla s DPH 85 590,00 €

Cenníková cena vozidla bez DPH 71 325,00 €

Max. rýchlosť (km/h): 

VW Touareg Atmosphere 3.0 V6 TDI 231k

Technické údaje
Výkon kW / PS: 
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 
Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

2 340,00  
s 2 držiakmi na nápoje, ovládanie sklopenia zadných sedadiel z batožinového priestoru 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 
Objem batožinového priestoru (l):
Emisie CO2 g/km: 

Sériová výbava Touareg Atmosphere
Bezpečnosť

Technika

Infotainment

Doplnková výbava

hnedá tamarind metalíza

WLC Kožená výbava Savona Comfort s ergoComfort sedadlami vpredu, bedrové opierky vpredu, stredová opierka rúk vzadu 

Ťažné zariadenie (elektricky ovládané) s Trailer Assist asistentom manipulácie s prívesom

W46

Technik Packet v hodnote 9 940 € teraz len za:

6 090,00  

* Head-up displej - zobrazenie údajov na čelnom skle
* Ambiente Paket - farebné LED osvetlenie interiéru, nástupné lišty osvetlené

* Pneumatické pruženie s meniteľnou charakteristikou tlmičov
* Nastavenie jazdného profilu Normal, Sport, Komfort, Eco, Snow, Offroad, Individual
* Natáčanie zadných kolies

* Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 80% svetla

PF2

Parking Paket 2

790,00  

* Area View s cúvacou kamerou Rear Assist - kamera v prednom nárazníku, B71v spätných zrkadlách a vzadu na zobrazenie
okolia vozidla v 360° uhle
* Parkovací asistent Park Assist Plus
podpora pre zaparkovanie a vyparkovanie auta, prevencia pred bočným nárazom so zásahom do riadenia a ochrana diskov kolies pri

Vyhrievané krajné zadné sedadlá

* Bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru
* Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru s oneskorením
* Bezkľúčový prístup Keyless Access

* LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami

parkovaní, parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

Sedadlá vpredu Memory, 18-smerovo elektricky nastaviteľné, sedadlo vodiča s pamäťou, vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením okolia a s 
pamäťou, automaticky stmievateľné

Disky z ľahkej zliatiny 9Jx20 Nevada, pneu 285/45 R20

Z50

Innovision Cockpit

3 800,00  

* Rádionavigačný systém Discover Premium s 15" farebným dotykovým displejom v stredovej konzole

* Digital Cockpit - 12" LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením

* Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Business s LTE, WiFi, hands free profile, Bluetooth Audio, bezdrôtové spojenie vonkajšej 
antény, bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny
* 2 zásuvky pre iPod/iPhone a USB vpredu
* 2 nabíjacie zásuvky pre iPod/iPhone a USB vzadu

Predné sedadlá s aktívnou ventiláciou

WXE

IQ. Light

2 030,00  
* Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné svetlá

* Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel

Vyhrievané (bezdrôtové) čelné sklo

* Ostrekovače predných svetlometov
Elektrické dovieranie bočných dverí

Multifunkčný vyhrievaný 3-ramenný kožený volant s radiacimi páčkami

Ušetríte  3 850 € s DPH
(Technik Paket 3 850 € )

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, tel.: 048/43 66 300,  www.autonovo.sk




