
 

Euro NCAP 2015: nieuwe Touran beste in zijn klasse 

 

 Nieuwe Volkswagen Touran wint in ‘Compacte MPV’ categorie 

 Erkenning voor uitgebreide veiligheidsfeatures op populaire gezinsauto 

 

Leusden, 21 januari 2016 – Het European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) 

heeft de nieuwe Volkswagen Touran uitgeroepen tot de beste compacte MPV op het gebied 

van veiligheid. Daarmee behoort de Touran tot de meest crashbestendige auto’s van 2015. 

 

De nieuwe generatie van de populaire gezins-MPV heeft de veeleisende botsproeven van Euro 

NCAP met vlag en wimpel doorstaan en haalde de hoogste score van vijf sterren. In de 

totaalscore werden de testresultaten van vier individuele subdisciplines verwerkt: bescherming 

van inzittende kinderen en volwassenen, voetgangerbescherming en rijassistentiesystemen. 

 

Goed voorbereid 

Afgelopen jaren waren de test-eisen van Euro NCAP wederom zwaarder. Met name de 

introductie van een aanvullende frontale aanrijding met de volledige voorzijde tegen een vast 

obstakel vergrootte het belang van de veiligheid van inzittenden nog meer. De Touran toonde 

zichzelf goed voorbereid. Dankzij de geoptimaliseerde carrosseriestructuur en standaard 

systemen als Electronic Stability Control (ESC) met tegenstuurassistentie, ABS en Automatic 

Post-Collision Braking is de Touran nu één van de meest veilige auto’s in Europa. 

 

Proactief 

Het proactieve PreCrash-systeem ter bescherming van de inzittenden neemt eveneens een 

voorname rol in in het totale veiligheidspakket van de Touran. Het systeem wordt voorafgaand 

aan een aanrijding geactiveerd en beperkt de impact van een botsing door preventief maatregelen 

te nemen. Naast het automatisch aantrekken van de veiligheidsgordels herkent het systeem 

slipgevaar en sluit vervolgens automatisch de ramen en het schuifdak. Daarmee wordt de best 

mogelijke ondersteuning van het hoofd door de zijairbags gewaarborgd. 

 

http://www.volkswagen.nl/modellen/touran


Euro NCAP publiceert jaarlijks een lijst van de best presterende auto’s op het gebied van 

veiligheid. In 2015 ondergingen in totaal 40 auto’s van uiteenlopende merken de zware NCAP-

botsproeven. 

 

 

 

Dit persbericht is ook te vinden op nieuws.volkswagen.nl.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen 

Tel: 033-494 9987  

E-mail: dennis.homberg@pon.com   
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