
Techniek en consumentenadviesprijzen vanaf juni 2016

De Touran



Trendline (standaarduitrusting)
• Velgen ‘Brighton’, lichtmetaal 6,5J x 16 inch

•  Velgen ‘Trondheim’, lichtmetaal 6,5J x 16 inch bij 1.8 TSI 132 kW  

en 2.0 TDI 140 kW

• Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC)

• Airconditioning handmatig (Climatic)

• Centrale vergrendeling met afstandsbediening

• Ruitbediening voor en achter elektrisch

• Buitenspiegels elektrisch instel- en verwarmbaar

• Cruise Control

• Zeven airbags (waarvan één knie-airbag)

• Radio- en multimediasysteem ‘Composition Colour’

• 12,7 cm Touchscreen in de middenconsole

• Boordcomputer 

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Handrem elektronisch inclusief wegrolblokkering (Auto Hold)

• Bumpers in carrosseriekleur

• Bandenreparatieset (Tire Mobility Set)

• Sperdifferentieel elektronisch (XDS)

• Vervolgongevalreductiesysteem (Multi Collision Brake)

• Bandencontrole (Tire Leak Indicator)

• Buitenspiegelbehuizing en deurgrepen in carrosseriekleur

• Middenarmsteun vóór

• Bagageruimte-afdekking, uitrol-, uitneem- en verstelbaar

• Dakreling in zwart uitgevoerd

• Dagrijverlichting

• Vermoeidheidsherkenning

• Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en met leder bekleed

• Mistlampen vóór inclusief bochtverlichting

Comfortline (extra t.o.v. standaarduitrusting)
• Airconditioning automatisch (Climatronic) met 3-zone-temperatuurregeling

• Boordcomputer Plus

• Comfortstoelen vóór, in hoogte verstelbaar met lendensteunen

• 12-Volt aansluiting in de bagageruimte

• Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en met leder bekleed

• Schakelpookknop met leder bekleed

• Schuiflade onder voorstoelen

• Mistlampen vóór inclusief bochtverlichting

• Afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist)

• Regen- en lichtsensor

• Achterlichten led

• Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)

• USB-aansluiting

• Bluetooth telefoonvoorbereiding

Highline (extra t.o.v. Comfortline)
• Boordcomputer Premium

• Top-comfortstoelen vóór, in hoogte verstelbaar met lendensteunen

• Sfeerverlichting

• Dakreling in chroom uitgevoerd

• Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control)

• Bekleding stof/microfleece ‘Art Velours’

• Achterklep met sensorgestuurde opening, elektrisch sluitbaar (Easy Open)

• Vergrendel- en startsysteem zonder sleutel (Keyless Access)

• Zorgeloos parkeren met Parkmobile en voordelig parkeren op Schiphol.

• Voordeel bij de Volkswagen Bank.

• Korting bij Het ANWB Test- en Trainingscentrum.

• Altijd als eerste op de hoogte van nieuws en aanbiedingen.

• Altijd online toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl/inclusief

Ook standaard bij uw Volkswagen
Volkswagen Inclusief

Als waardering voor uw keuze voor Volkswagen belonen wij u met  

Volkswagen Inclusief, het gratis en exclusieve klantenprogramma  

dat speciaal is ontwikkeld voor Volkswagen rijders.

• Gratis zomercheck, wintercheck en aircocheck

• Altijd een gratis upgrade bij Euromobil autoverhuur.

• Snel weer veilig op weg met Ruitenservice & Slim Schadeherstel.



 

Genoemde consumentenadviesprijzen zijn exclusief advieskosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en legeskosten.

Advieskosten rijklaar maken* €  810,00 (incl. BTW)

Recyclingbijdrage** €  45,00 (incl. BTW)

Leges aanvraag kenteken €  39,00 (BTW-vrijgesteld)

Leges tenaamstelling kenteken €  6,06  (BTW-vrijgesteld)

Totaal €  900,06

* Advieskosten rijklaar maken bestaan o.a. uit: transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers, twee kentekenplaten.
** Recyclingbijdrage voor (plug-in) hybride- en elektrische voertuigen bedraagt € 225,00 inclusief btw.

Uitvoering Motor Vermogen Transmissie
excl. BTW
excl. BPM

excl. BTW
incl. BPM

incl. BTW
incl. BPM CO2-uitstoot Energielabel Bijtelling*

Benzine

Trendline 1.2 TSI 81 kW/110 pk 6 € 19.790 24.534 28.690 124 B 25%

Comfortline 1.2 TSI 81 kW/110 pk 6 € 21.740 26.484 31.050 124 B 25%
Comfortline 1.4 TSI 110 kW/150 pk 6 € 23.473 28.961 33.890 130 C 25%
Comfortline 1.4 TSI 110 kW/150 pk 7-DSG € 25.721 30.589 35.990 125 B 25%

Highline 1.2 TSI 81 kW/110 pk 6 € 23.145 27.889 32.750 124 B 25%
Highline 1.4 TSI 110 kW/150 pk 6 € 24.878 30.366 35.590 130 C 25%
Highline 1.4 TSI 110 kW/150 pk 7-DSG € 27.126 31.994 37.690 125 B 25%
Highline 1.8 TSI 132 kW/180 pk 7-DSG  € 27.476 34.080 39.850 139 C 25%

Diesel

Trendline 1.6 TDI 81 kW/110 pk 6 € 20.150 28.558 32.790 118 E 25%

Comfortline 1.6 TDI 81 kW/110 pk 6 € 22.101 30.509 35.150 118 E 25%
Comfortline 1.6 TDI 81 kW/110 pk 7-DSG € 25.228 31.952 37.250 110 D 25%
Comfortline 2.0 TDI 110 kW/150 pk 6 € 24.663 33.071 38.250 118 E 25%

Highline 1.6 TDI 81 kW/110 pk 6 € 23.506 31.914 36.850 118 E 25%
Highline 1.6 TDI 81 kW/110 pk 7-DSG € 26.633 33.357 38.950 110 D 25%
Highline 2.0 TDI 110 kW/150 pk 6 € 26.068 34.476 39.950 118 E 25%
Highline 2.0 TDI 140 kW/190 pk 6-DSG € 30.018 38.846 45.150 120 E 25%

Alle motoren zijn voorzien van BlueMotion Technology
* let op: de bijtelling kan afwijken bij de keuze voor andere velgen in plaats van de standaard velgen. Zie pag. 4 voor meer informatie.

Consumentenadviesprijzen 
Touran

Volkswagen Extra Garantie
Aansluitend op de fabrieksgarantie nog eens twee jaar 

extra zekerheid bij onverwachte reparatiekosten.

100.000 km € 289 (incl. BTW)

150.000 km € 339 (incl. BTW)



16* en 18 inch velgen 17 inch velgen

Meeruitvoering en CO2-emissie

Motor Vermogen Transmissie CO2-emissie (g) Bijtelling 1/100km Energielabel Extra BPM heffing CO2-emissie (g) Bijtelling 1/100km Energielabel Extra BPM heffing

5 zits-uitvoering

Benzine

1.2 TSI 81 kW/110 pk 6 126 25% 5,4 B € 248 127 25% 5,5 B € 372 
1.4 TSI 110 kW/150 pk 6 132 25% 5,7 C € 248 133 25% 5,7 C € 372 

1.4 TSI 110 kW/150 pk 7-DSG 126 25% 5,4 B € 124 127 25% 5,5 B € 248 
1.8 TSI 132 kW/180 pk 7-DSG 139 25% 6,1 C - 139 25% 6,1 C - 

Diesel

1.6 TDI 81 kW/110 pk 6 119 25% 4,6 E € 210 120 25% 4,6 E € 421 
1.6 TDI 81 kW/110 pk 7-DSG 112 25% 4,3 D € 421 113 25% 4,4 D € 631 
2.0 TDI 110 kW/150 pk 6 119 25% 4,6 E € 210 120 25% 4,6 E € 421 
2.0 TDI 140 kW/190 pk 6-DSG 120 25% 4,6 E - 120 25% 4,6 E -

7 zits-uitvoering (mits verbruiksgegevens afwijkend zijn van 5-zits-uitvoering)

Benzine

Geen afwijkingen

Diesel

2.0 TDI 140 kW/190 pk 6-DSG 123 25% 4,7 F € 631 123 25% 4,7 F € 631 

* Afwijkende BPM bij de keuze voor optionele 16 inch velgen, anders dan de standaard velgen



Prijswijzigingen voorbehouden.

BPM-differentiatieBPM-differentiatie

Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een BPM-opslag voor auto’s met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel

• Een Dieseltoeslag van € 86,43 per gram boven de grenswaarde van 67 gram

• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

CO2 malus starttarief (vanaf 1 gr/km)
Benzine € 175
Diesel € 175

Malustabel CO2-uitstoot
Grenswaarden: BPM-opslag per gr/km boven de grenswaarde
Benzine Diesel 
1-79 gr. 1-79 gr. € 6 
> 80 ≤ 106 gr. > 80 ≤ 106 gr. € 69 
> 107 ≤ 155 gr. > 107 ≤ 155 gr. € 124 
> 156 ≤ 174 gr. > 156 ≤ 174 gr. € 239 
> 174 gr. > 174 gr. € 478 

Dieseltoeslag per gr/km boven de grenswaarde
≤ 67 gr. € 0
> 67 gr. € 86,43

Dieselroetfilter 
Alle dieselmotoren zijn voorzien van een dieselroetfilter.

Fiscale bijtelling
Op basis van de CO2-uitstoot valt elke Volkswagen in een bijtellingscategorie voor privégebruik van 
een auto van de zaak.

Categorie Benzine Diesel 
4% ≤ 0 gr. ≤ 0 gr.
15% ≤ 50 gr. ≤ 50 gr.
21% ≤ 106 gr. ≤ 106 gr.
25% > 106 gr. > 106 gr.



Particulier
Financieren

Volkswagen Privé Plan

Kiest u voor financieren dan kiest u voor Volkswagen Privé Plan: de enige 

financiering die is afgestemd op uw wensen, uw keuzes en uw Volkswagen! 

Lage maandlasten door slim gebruik te maken van de hoge inruilwaarde. 

Volkswagen Privé Plan: voordelig en slim.

De voordelen van Volkswagen Privé Plan.

• Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente

• Lage maandbedragen door hoge restwaarde

• Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Touran vanaf € 289 per maand.*

Verzekeren

Volkswagen Autoverzekering

Eindelijk een autoverzekering waar u er niet op achteruit gaat bij schade. 

U kiest bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor een 

Volkswagen Autoverzekering. De autoverzekering die speciaal is afgestemd 

op uw Volkswagen. Met uitstekende voorwaarden tegen een scherpe premie. 

Met de Volkswagen Autoverzekering (all risk) profiteert u van: 

• Uitgebreide aankoopwaarderegeling

• Unieke extra premiebescherming 

• Schadeherstel via de officiële Volkswagen dealer 

• Geen eigen risico bij reparatie via de Volkswagen dealer  

Kijk voor meer informatie op: www.volkswagen.nl/autoverzekering.

U sluit al een Volkswagen Autoverzekering af vanaf € 31 

per maand. 

Genoemde vanaf premies zijn o.b.v. WA Uitgebreid Casco (all risk) en inclusief 21%  
assurantiebelasting. Genoemde premies kunnen lager of hoger uitvallen, dit is  
afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Leasen

Volkswagen Abonnement

Met het Volkswagen Abonnement kunt u ook privé eenvoudig een nieuwe 

auto leasen! Wilt u tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag rijden in een 

gloednieuwe Volkswagen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over  

verzekering, reparatie, onderhoud en banden? Kies dan voor het 

Volkswagen Abonnement. 

Het Volkswagen Abonnement wordt onder het Keurmerk Private Lease 

aangeboden door Volkswagen Financial Services. Veilig, verantwoord en 

vertrouwd een auto leasen.

De voordelen van het Volkswagen Abonnement:
• Zorgeloos rijplezier in een nieuwe Volkswagen 

• Geen investering, geen aanbetaling

•  Verzekerd van reparatie en onderhoud door de officiële  

Volkswagen dealer

• Vaste kosten per maand

U heeft al een Volkswagen Abonnement voor de  

Volkswagen Touran vanaf € 475 per maand. 

Getoond tarief is o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, 
€ 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken i.v.m. provinciale 
opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse  
opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen.

U regelt de brandstof, wij de rest.

Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een all risk Volkswagen Autoverzekering. 
Debetrentevoet zonder de all risk Volkswagen Autoverzekering 7,49%.

Totaal Termijn- Totale door de consument Debet- Jaarlijks
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag te betalen bedrag rentevoet kostenpercentage Looptijd
€ 28.690 € 8.060 € 21.430 € 14.745 € 289 € 25.148 6,99% 6,99% 36 maanden

10 x 12

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Privé Plan Volkswagen Touran



Zakelijk
Financieren

Volkswagen Financial Lease

Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd op uw 

wensen, uw keuzes en uw Volkswagen! Kiest u voor Financial Lease dan 

kiest u voor een fiscaal aantrekkelijke financiering met vele voordelen ten 

opzichte van de traditionele financieringen. U wordt direct economisch 

eigenaar van uw nieuwe Volkswagen. Maar dan zonder onnodige aanslag op 

uw liquideitspositie. U kiest zelf de hoogte van de aanbetaling, de looptijd 

van het Financial Leasecontract en de afschrijving.

De voordelen van Volkswagen Financial Lease.

• Transparante, vaste maandlasten 

• Fiscale afschrijving 

• Lage maandlasten door slottermijn 

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Touran vanaf € 359 per maand.*

Verzekeren

Volkswagen Autoverzekering

Eindelijk een autoverzekering waar u er niet op achteruit gaat bij schade. 

U kiest bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor een 

Volkswagen Autoverzekering. De autoverzekering die speciaal is afgestemd  

op uw Volkswagen. Met uitstekende voorwaarden tegen een scherpe premie. 

Met de Volkswagen Autoverzekering (all risk) profiteert u van: 

• Uitgebreide aankoopwaarderegeling

• Unieke extra premiebescherming  

• Schadeherstel via de officiële Volkswagen dealer 

• Geen eigen risico bij reparatie via de Volkswagen dealer 

Kijk voor meer informatie op: www.volkswagen.nl/autoverzekering.

U sluit al een Volkswagen Autoverzekering af vanaf € 31

per maand. 

Genoemde vanaf premies zijn o.b.v. WA Uitgebreid Casco (all risk) en inclusief 21%
assurantiebelasting. Genoemde premies kunnen lager of hoger uitvallen, dit is  
afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Leasen

Volkswagen Full Operational Lease

Zorgeloos leasen? Kies dan voor Volkswagen Full Operational Lease. U rijdt 

uw Volkswagen voor een vast bedrag per maand. Zo weet u tijdens de 

gehele contractperiode waar u financieel aan toe bent. Inhoud, omvang en 

daarmee de tarieven zijn geheel af te stemmen op uw persoonlijke wensen. 

Uw mobiliteit in één keer geregeld, zonder omkijken.

De voordelen van Volkswagen Full Operational Lease:

• Persoonlijke service van de Volkswagen dealer 

• Alles onder een dak geregeld bij uw eigen Volkswagen dealer 

• De beste zorg voor uw Volkswagen 

• Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden 

•  Service en dienstverlening zoals u die mag verwachten van uw  

leasemaatschappij

U least al een Volkswagen Touran vanaf € 495 per maand.

Full Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd  
van 48 maanden, exclusief BTW en exclusief brandstofkosten.Volkswagen Financial Services is ingeschreven in het Handelsregister met de naam 

Volkswagen Bank GmbH onder nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort.  
Volkswagen Financial Services biedt financieringen en Financial Lease aan en 
bemiddelt in verzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke rijder, AFM
vergunning nummer 12000996. Financieringsaanbieding op basis van een niet- 
doorlopend krediet. Het financieringstarief geldt in combinatie met een verzekering. 
Tarief zonder verzekering 7,49% effectieve rente op jaarbasis. Dienstenwijzer op 
 aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.volkswagenfinancialservices.nl.  
Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Onze verzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samenwerking met en komen tot stand 
bij VVS Assuradeuren B.V. Volkswagen Financial Services is ingeschreven in het  
Handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Leasing B.V. onder nummer 
20073305 en is gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational 
Lease aan voor de zakelijke rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij  
Private Lease toetst en registreert Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel.

volkswagenfinancialservices.nl

Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een all risk Volkswagen Autoverzekering. 
Debetrente zonder all risk Volkswagen Autoverzekering is 7,49%.

Totaal Termijn- Nominale
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag rente Looptijd
€ 28.690 € 8.291 € 21.199 € 11.796 € 359 6,99% 36 maanden

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Financial lease Volkswagen Touran



 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Standaarduitvoeringen

Exterieur

Achterlichten led - • •
Buitenspiegelbehuizing en deurgrepen in carrosseriekleur • • •
Buitenspiegels bestuurderszijde asferisch • • •
Bumpers in carrosseriekleur • • -
Bumpers in carrosseriekleur, vóór met chromen rand - - •
Carrosserie volledig verzinkt • • •
Dakreling in zwart uitgevoerd • • -
Dakreling in chroom uitgevoerd - - •
Grille in zwart uitgevoerd met lamellen in chroom uitgevoerd - • •
Grille in zwart uitgevoerd met onderste lamel in chroom uitgevoerd • - -
Kentekenverlichting led • • •
Knipperlichten in buitenspiegel geïntegreerd • • •
Koplampverlichting halogeen en knipperlichten beide achter helder glas • • •
Luchtinlaatraster in zwart uitgevoerd • • •
Ruitstijlen in chroom uitgevoerd - - •
Ruitstijlen in glanszwart uitgevoerd • • -
Velgen 'Brighton', 16 inch lichtmetaal (6,5 J x 16) in 5-spaaksdesign inclusief slotbouten met banden 205/60 R 16 met geoptimaliseerde rolweerstand • • •/-
Velgen ‘Trondheim’, 16 inch lichtmetaal (6,5 J x 16) in 5-dubbel-spaaksdesign inclusief slotbouten º º •/-
Voorruit warmtewerend • • •
Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend - • •
Zijruiten en achterruit warmtewerend • • •
Zijruiten met chromen rand - - •

Interieur

Bagageruimte-afdekking, uitrol-, uitneem- en verstelbaar • • •
Bekleding, stof 'Charly' • - -
Bekleding, stof 'Lasano' - • -
Bekleding met zitvlakmiddenbanen in microfleece 'ArtVelours' - - •
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar • - -
Bevestigingsoog 4x in bagegeruimte • • •
Bijrijdersstoel, volledig neerklapbaar met tafel en doorlaadmogelijkheid - • •
Comfortstoelen vóór - • -
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht, met koelmogelijkheid • • •
Decorinleg 'Light Cortina Silver' voor instrumentenpaneel en deurlijsten vóór en decorinleg in zwart uitgevoerd voor middenconsole • - -
Decorinleg 'New Brushed Design' voor instrumentenpaneel en deurlijsten vóór en decorinleg ‘Piano Black’ voor middenconsole - • -
Decorinleg 'Piano Black' voor instrumentenpaneel, deurlijsten vóór en middenconsole - - •
Individuele stoelen 3x op 2e zitrij, in lengte verschuifbaar met rugleuningverstelling incl. inklapfunctie (Easy Fold) • - -
Individuele stoelen 3x op 2e zitrij, in lengte verschuifbaar met rugleuningverstelling incl. armsteun en inklapfunctie (Easy Fold) - • •
Instrumentenverlichting wit, lichtsterkte regelbaar met wit nachtdesign voor schakelaars • • •
Klaptafel aan achterzijde van voorstoelen, verstelbaar - • •
Lampjes led 2x in voetenruimte vóór - - •
Leeslampjes 2x voor en 2x achter • • -
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Leeslampjes led 2x voor en 2x achter - - •
Lendensteunen vóór - • •
Make-up-spiegel in zonnekleppen • - -
Make-up-spiegel in zonnekleppen, verlicht - • •
Middenarmsteun vóór in hoogte en lengte verstelbaar, met uitneembaar opbergvak en twee ventilatieroosters achter • • •
Middenconsole met opbergvak en twee bekerhouders • • •
Opbergnet in voetenruimte van bijrijder - • •
Opbergvak aan achterzijde voorstoelen - • •
Opbergvak en vastzetriem in bagageruimte • • •
Opbergvak in dakconsole - • •
Opbergvak in deuren (met houder voor 1,5 ltr. fles voor en 1,0 ltr. fles achter) • • •
Opbergvak met klep in dashboard • • •
Opbergvak onder dashboard • • •
Schakelpookknop met leder bekleed - • •
Schuiflade onder voorstoelen - • •
Sfeerverlichting (lichtstrips in deurdecoratie en deurgrepen vóór en verlichte armsteunen in deuren vóór) - - •
Stuurwiel (driespaaks) • - -
Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en met leder bekleed - • •
Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar • • •
Tassenhaken in bagageruimte • • •
Top-comfortstoelen vóór - - •
Ventilatieroosters vóór en instrumentenpaneel met chromen rand • - -
Ventilatieroosters vóór en koplampschakelaar, spiegelinstelling en ruitbediening en instrumentenpaneel - • -
Ventilatieroosters vóór en koplampschakelaar, spiegelinstelling en ruitbediening, deurgrepen en instrumentenpaneel met chromen rand - - •
Voetmatten textiel voor en achter - - •
Voorstoelen in hoogte verstelbaar - • •

Functioneel

12-Volt-aansluiting voorin en in de bagageruimte • • •
12-Volt-aansluiting in middenconsole achter en in bagageruimte • • •
Achterklep met sensorgestuurde opening, elektrisch sluitbaar º º •
Airconditioning handmatig (Climatic)* • - -
Airconditioning automatisch (Climatronic) met 3-zone-temperatuurregeling, pollenfilter en bedieningselementen achter* - • •
AUX-IN aansluiting (lijningang voor aansluiting van draagbare audio-apparaten) • • •
Bagageruimteverlichting • • •
Bandenreparatieset (Tire Mobility Set): 12-Volt-compressor en bandendichtmiddel • • •
Bescherming tegen tanken van verkeerde brandstof (alleen voor diesel) • • •
Binnenverlichting met vertragingsmechanisme (activatieschakelaar in alle deuren) en dimfunctie • • •
Bluetooth telefoonverbinding - • •
Boordcomputer • - -
Boordcomputer Plus - • -
Boordcomputer Premium met kleurendisplay - - •
Buitenspiegels elektrisch instel- en verwarmbaar • • •

Standaarduitvoeringen
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 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden



Centrale vergrendeling met afstandsbediening en twee klapsleutels • • •
Claxon tweetonig • • •
Controlelampjes en service-intervalmelding • • •
Cruise Control • • •
Handrem elektronisch inclusief wegrolblokkering (Auto Hold) • • •
Instrumentenpaneel met elektronische snelheidsmeter, kilometer- en ritafstandteller, toerenteller en weergave van buitentemperatuur • • •
Laadbodem in bagageruimte in hoogte verstelbaar met bevestigingselement - • •
Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) º • •
Radio- en multimediasysteem 'Composition Colour', inclusief 6 luidsprekers, Aux-in aansluiting, CD-speler, SD-kaartlezer, 5 inch kleuren touchscreen • • •
Regensensor - • •
Richtingaanwijzer (knippert driemaal met één handeling) • • •
Ruitbediening voor en achter elektrisch • • •
Ruitenwisser voor en achter met intervalschakeling • • •
Snelheidsbegrenzer - • •
Sperdifferentieel elektronisch (XDS) • • •
Start-/stopsysteem met recuperatie van remenergie • • •
Stof- en pollenfilter • • •
Stuurbekrachtiging elektromechanisch, snelheidsafhankelijk • • •
USB-aansluiting - • •
Vergrendel- en startsysteem zonder sleutel (Keyless Access) º º •
Verlichting blijft korte tijd aan bij vergrendeling auto (Coming Home) en verlichting gaat alvast aan bij ontgrendeling auto (Leaving Home) - • •
Vrijloopfunctie voor DSG (wanneer gas wordt losgelaten gaat de auto naar stationair toerental. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de rolweerstand van de auto wat bijdraagt aan een lager brandstofverbruik) • • •

Veiligheid

Afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) inclusief noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency Braking) - • •
Airbag voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) inclusief knie-airbag aan bestuurderszijde • • •
Alarmlichten automatisch geactiveerd bij hard remmen • • •
Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) inclusief afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) en noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency Braking) - - •
Bandencontrole (Tire Leak Indicator) • • •
Dagrijverlichting • • •
Driepuntsveiligheidsgordel en gordelspanner 3x achter • • •
Driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar en met gordelspanner • • •
Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC) met tegenstuurondersteuning incl. antiblokkeersysteem (ABS), aandrijf-slipregeling (ASR), elektronisch differentieelslot (EDS), motorsleepmomentregeling (MSR)  
en aanhangerstabilisatie

• • •

Gevarendriehoek • • •
Hoofdairbagsysteem voor en achter inclusief zijairbags vóór • • •
Hoofdsteun achter 3x, in hoogte verstelbaar • • •
Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar • - -
Hoofdsteunen vóór, in lengte en hoogte verstelbaar - • •
Indicatie versleten remblokken • • •
ISOFIX-voorbereiding voor het gemakkelijk bevestigen van twee kinderzitjes op achterbank • • •
Lichtsensor • • •

Standaarduitvoeringen

 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Mistlampen vóór inclusief bochtverlichting • • •
Reflector in alle deuren • • •
Schijfremmen voor en achter • • •
Startblokkering, elektronisch • • •
Vermoeidheidsherkenning (aanbevolen rusttijd) • • •
Vervolgongevalreductiesysteem (Multi Collision Brake) • • •
Waarschuwingslampje gaat branden bij niet sluiten van deuren of achterklep • • •
Waarschuwingslampje gaat branden bij onvoldoende ruitenvloeistof - - •
Waarschuwingstoon bij niet uitgeschakelde verlichting • • •
Waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen van gordel voor, waarschuwingslampje bij niet dragen van gordel achter • • •

* 'Climatic' of 'Climatronic' kan ook zonder meerprijs komen te vervallen op verzoek van de klant.

Standaarduitvoeringen
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Accessoires

Exterieur

Volkswagen zomersets*

17 inch lichtmetalen zomerset, Salvador 5TACON497  Z49 € 1.795 º º º
- 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.319
- 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.049
- voorzien van Continental zomerband 215/55 R17  94V Premium 5 SEAL

18 inch lichtmetalen zomerset, Marseille 5TACON498  FZZ € 1.995 º º º
- 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.519
- 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.249
- voorzien van Continental zomerband 225/45 R18  95W CS-5 SEAL

Volkswagen wintersets*

16 inch lichtmetalen winterset, Trondheim PS12 003 € 1.195 º º º
- 16 inch lichtmetalen wielen
- Continental winterbanden 205/60 R16 96H

Volkswagen bandentassen 000073900 € 29,95 º º º
- 4-delig, te gebruiken voor zowel de winter- als zomerset
- te gebruiken voor velgen tot en met 18 inch

Interieur

Lederen interieur
-  volledig lederen interieur in meer dan 15 kleuren, nappa leder, alcantara in 3 kleuren,  

verschillende mogelijkheden met o.a. stiksels of perforatie van de middenbaan van de stoel
vanaf € 1.999 º º º

- stoelverwarming (2 stoelen) € 359 º º º
- meerprijs zevenzitter € 500 º º º

Vervoer en vrije tijd

Vaste trekhaak 5QA092103 € 849 º º º
- inclusief 13-polige kabelset
- inclusief montagekosten
.. let op: niet geschikt in combinatie met R-line exterieur i.v.m. afwijkende bumpers

Afneembare trekhaak 5QA092150 € 1.049 º º º
- inclusief 13-polige kabelset
- inclusief montagekosten
.. let op: niet geschikt in combinatie met R-line exterieur i.v.m. afwijkende bumpers

* Genoemde prijzen zijn exclusief montagekosten
Op uw verzoek kunnen deze accessoires achteraf in overleg met uw Volkswagen dealer gemonteerd worden.

Bestelcode incl. BTW

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar
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Meeruitvoeringen

Pakketten

Executive pakket Trendline W42 € 1.566 1.895 º - -
- navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Discover Media' 
- navigatie West-Europa1

- gratis onbeperkt downloads navigatie software
- 16,5 cm kleuren touchscreen
-  Aux-in, SD-kaartlezer (2x) & USB-aansluiting (2x). Ook geschikt voor iPod/iPhone
- digitale radio-ontvangst (DAB+)
- telefoonvoorbereiding 'Comfort' voor Bluetooth 
- mobiele online diensten (Car-Net): 'Guide & Inform Basis' abonnement voor 36 maanden2

- ontvangst van realtime informatie doordat uw auto verbonden is met het internet
- CD-speler
- diefstalalarm (Klasse III, SCM gekeurd)
- parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)
- boordcomputer ‘Plus’
.. let op: alleen mogelijk i.c.m. Climatronic automatische airconditioning

Executive pakket Comfortline en Highline W42 € 1.249 1.511 - º º
- navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Discover Media' 
- navigatie West-Europa
- gratis onbeperkt downloads navigatie software
- 16,5 cm kleuren touchscreen
-  Aux-in, SD-kaartlezer (2x) & USB-aansluiting (2x). Ook geschikt voor iPod/iPhone
- digitale radio-ontvangst (DAB+)
- telefoonvoorbereiding 'Comfort' voor Bluetooth 
- mobiele online diensten (Car-Net): 'Guide & Inform Basis' abonnement voor 36 maanden2

- ontvangst van realtime informatie doordat uw auto verbonden is met het internet
- CD-speler
- diefstalalarm (Klasse III, SCM gekeurd)
- achteruitrijcamera (Rear View)

Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Meeruitvoeringen bij Executive pakket

Parkeerassistent (Park Assist) 7X5 € 255 309 - - º
Navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Discover Pro' ZNC € 977 1.182 - º º
- 64 Gb harde schijf (ca. 10 Gb voor muziekbestanden)
- navigatie West-Europa1

- Widescreen VGA (WVGA)
- onbeperkt gratis downloads navigatie software
- 20,3 cm kleuren touchscreen
- mobiele online diensten (Car-Net) 'Guide & Inform Plus' abonnement 36 maanden2

- ontvangst van realtime informatie doordat uw auto verbonden is met het internet
- 'Guide & Inform Plus' biedt u extra diensten t.o.v. 'Guide & Inform Basis'

- mobiele online diensten (Car-Net): 'App-Connect' smartphone-integratie2

- directe bediening van smartphone apps via het scherm van het infotainmentsysteem
- SD-kaartlezer (2x) & USB-aansluiting
- telefoonvoorbereiding voor Bluetooth 
- multimedia aansluitbox & Aux-in aansluiting
- vermoeidheidsherkenning
- CD-speler

Advance pakket W41 € 1.789 2.165 - - º
- elektrisch bedienbaar panorama schuif- en kanteldak, incl. sfeerverlichting
- ledkoplampen met statische bochtverlichting
- leddagrijverlichting
- elektrisch verstel- en inklapbare buitenspiegels met omgevingsverlichting

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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1)  Albanië*, Andorra, België, Bosnië en Herzegovina*, Bulgarije*, Denemarken, Duitsland, Estland*, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Kosovo*, Kroatië, Letland*, Liechtenstein, Litouwen*, Luxemburg, Malta, 
Macedonië*, Moldavië*, Monaco, Montenegro*, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen*, Portugal, Roemenië*, Rusland*, San Marino, Zweden, Zwitserland, Servië*, Slowakije*, Slovenië*, Spanje, Tsjechië, Turkije*, Oekraïne*, Hongarije*, 
Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland 
*gedeeltelijk

2)  Voor het volledige overzicht aan mobiele online diensten zie de pagina met de aanbodstructuur van Car-Net welke u achterin de prijslijst aantreft. Voor meer informatie over een specifieke Car-Net dienst en de beschikbaarheid per model 
zie http://volkswagen-carnet.com/nl.

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

R-Line pakket
- R-Line bumpers
- R-Line grille met 'R-Line' logo
- sierlijsten met 'R-line' logo
- R-Line zijdorpels
- chromen strips op achterbumper
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar, incl. omgevingsverlichting
- rechter buitenspiegel draait naar stoeprand bij achteruit rijden
.. let op: niet alle exterieur kleuren zijn mogelijk i.c.m. dit pakket. Vraag uw dealer

naar de mogelijkheden.
• R-Line pakket met 17 inch 'Salvador' velgen W02/PI2 € 1.074 1.299 - - º

• R-Line pakket met 18 inch 'Marseille' velgen W02/PI3 € 1.445 1.748 - - º

Het R-Line pakket is uit te breiden met het R-Line interieur pakket.
De vermelde prijs is de meerprijs boven op het R-Line pakket.
W02 komt te vervallen bij het bestellen van W07
R-Line interieur pakket W07 € 420 508 - - º
- R-Line stoelbekleding  in Race / Microfaser ‘San Remo’
- zwarte dakhemel
- aluminium instaplijsten met ‘R-Line’ logo
- R-Line driespaaks multifunctioneel lederen stuurwiel (bij DSG incl. schakelpaddels)
- R-Line decorlijsten ‘Black Lead Grey’ in interieur
- voetpedalen in aluminium 
.. alleen i.c.m. het R-Line pakket (W02)
Prijs in combinatie met DSG-transmissie W07 € 537 650 - - º

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Exterieur

Unilak 'Pure White' CL03 € 105 127 º º º

Metallic lak of pareleffect lak CL02 € 606 733 º º º

Pareleffect lak 'Oryx White' CL04 € 838 1.014 - º º

Model- en typeaanduiding laten vervallen 0NA geen meerprijs º º º

Motoraanduiding laten vervallen 0NB geen meerprijs º º º

Velgen

Reservewiel staal, plaatsbesparend 1G1/1S1 € 45 54 - - º
- 16 inch reservewiel incl. krik en moersleutel
.. let op: alleen i.c.m. lichtmetalen velgen met bandenmaat 6,5J x 17 of 7J x 18
.. let op: niet i.c.m. een 3e zitrij

Reservewiel staal, volwaardig 1G2/1S1 € 223 270 º º º
- 16 inch reservewiel incl. krik en moersleutel
.. let op: alleen i.c.m. 16 inch velgen met bandenmaat 6,5J x 16
.. let op: bij Trendline alleen i.c.m. een variabele laadvloer
.. let op: niet i.c.m. een 3e zitrij of lichtmetalen velgen

Velgen 'Trondheim', 16 inch lichtmetaal* PJ1 geen meerprijs º º -
- vier lichtmetalen velgen 6,5 J x 16 inch
- inclusief 205/60 R 16 banden en slotbouten
.. let op: niet i.c.m. 1.6 TDI 81 kW DSG

Velgen 'Stockholm', 17 inch lichtmetaal* PJ2 € 403 488 - º º
- vier lichtmetalen velgen 6,5 J x 17 inch
- inclusief 215/55 R 17 zelfdichtende banden en slotbouten
- sportonderstel

Velgen 'Vallelunga', 17 inch lichtmetaal* PJ7 € 526 636 - - º
- vier lichtmetalen velgen 6,5 J x 17 inch
- inclusief 215/55 R 17 zelfdichtende banden en slotbouten
- sportonderstel

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Velgen 'Salvador', 17 inch lichtmetaal (R GmbH) in grijs metallic uitgevoerd* PI2 € 617 747 - - º
- vier lichtmetalen velgen 6,5 J x 17 inch
- inclusief 215/55 R 17 zelfdichtende banden en slotbouten
- sportonderstel

Velgen 'Marseille' (Volkswagen R GmbH), 18 inch lichtmetaal in zwart uitgevoerd* PI3 € 983 1.189 - - º
- vier lichtmetalen velgen 7 J x 18 inch
- inclusief 225/45 R 18 zelfdichtende banden en slotbouten
- sportonderstel

* De keuze voor andere velgen dan de standaard velgen beïnvloedt het verbruik en de CO2-uitstoot. De gevolgen voor de bijtelling, het energielabel en de extra BPM-heffing vindt u terug in de tabel ‘Meeruitvoering en CO2-emissie’.

Interieur

Familiepakket PKG € 298 361 - º º
-  elektrisch kinderslot voor achterportieren, bedienbaar vanaf de bestuurdersstoel
- spraakbediening (Voice Control) inclusief spraakversterking
- zonneschermen in de achterportieren
.. let op: spraakversterking komt te vervallen i.c.m. radio- en navigatiesysteem Discover Pro

Derde zitrij* PG1 € 665 805 º - -
- twee stoelen op de derde zitrij PG3 € 565 684 - º º
.. let op: niet i.c.m. een reservewiel of variabele laadbodem
I.c.m. lederen interieur 'Vienna' PG4 € 707 855 - º º

* De keuze voor derde zitrij beïnvloedt mogelijk het verbruik en de CO2-uitstoot. De gevolgen voor de bijtelling, het energielabel en de extra BPM-heffing vindt u terug in de tabel ‘Meeruitvoering en CO2-emissie’.

Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie, ergonomisch gevormd  
en 14-voudig instelbaar (ErgoActive)

PB4 € 460 557 - º -

- 14-voudig verstelbare bestuurdersstoel PB4 € 191 231 - - º
- Top-comfortstoelen met 'Art Velours' microfleece bekleding (zwart)
- verwarmbare voorstoelen
- uitschuifbaar zitvlak voor bestuurder
- gecertificeerd met AGR 'Aktion gesunder Rücken' zegel
- instelbare kantelhoek aan bestuurderszijde
- elektrisch instelbare lendensteun met massagefunctie voor bestuurder
- manueel instelbare lendensteun aan passagierszijde
- schuiflade onder de bijrijdersstoel
.. let op: niet i.c.m. lederen interieur 'Vienna'
.. let op: niet i.c.m. stoelverwarming op de 2e rij

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Voorstoelen inclusief massagefunctie, ergonomisch gevormd en 14-voudig instelbaar (ErgoActive) PB6 € 612 741 - º -
- 14-voudig verstelbare voorstoelen PB6 € 344 416 - - º
- Top-comfortstoelen met ‘Art Velours’ microfleece bekleding (zwart)
- verwarmbare voorstoelen
- uitschuifbaar zitvlak voor bestuurder en passagier
- gecertificeerd met AGR ‘Aktion gesunder Rücken’ zegel
- instelbare kantelhoek voorstoelen
- elektrisch instelbare lendensteunen met massagefunctie
- zonder lades onder de voorstoelen
.. let op: niet i.c.m. lederen interieur ‘Vienna’
.. let op: niet i.c.m. stoelverwarming op de 2e rij

Bekleding, leder 'Vienna' WL1 € 2.103 2.545 - º -
- gedeeltelijk lederen Top-comfortstoelen WL1 € 1.778 2.151 - - º
-  alles wat contact heeft met het lichaam is uit leder, middenarmsteun, hoofdsteunen en de rest is leather ‘look’
- elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel
- manueel verstelbare lendensteun passsagier
- elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
- verwarmbare voorstoelen
- schuiflade onder de passagiersstoel
.. let op: niet i.c.m. ErgoActive stoel(en) en bekleding Milano
I.c.m. R-Line interieur pakket (W07) PL2 € 2.114 2.558 - - º
.. let op: alleen i.c.m. Winter pakket (WWC)

Bekleding, leder/Art Velours ‘Milano’ WA1 € 861 1.042 - - º
- stoelbekleding leder ‘Nappa’/’Art Velours’ combinatie in ‘Vulcano-brown’
- zwarte dakhemel bekleding
- verwarmbare voorstoelen
- decor inleg deurpanelen
.. let op: niet i.c.m. ErgoActive stoel(en) en bekleding Vienna
Incl. stoelverwarming op de buitenste zitplaatsen van de 2e rij en zij-airbags achter WA2 € 1.172 1.418 - - º

Sfeerverlichting PA5 € 141 171 - º •
- ledverlichting in de voetenruimte vóór
- verlichte portiergrepen en armsteun
- ledleeslampjes voor en achter
- verlichte lijsten in de portieren
- decorinleg ‘Piano Black’

* De keuze voor derde zitrij beïnvloedt mogelijk het verbruik en de CO2-uitstoot. De gevolgen voor de bijtelling, het energielabel en de extra BPM-heffing vindt u terug in de tabel ‘Meeruitvoering en CO2-emissie’.

Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Co
m

fo
rt

lin
e

H
ig

hl
in

e

Tr
en

dl
in

e



Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Bagagemanagementsysteem WCP € 130 157 º º º
- fixeersysteem voor bagage om schuiven tegen te gaan
- uitneembare bagageruimte verlichting (zaklamp)

230-Volt aansluiting in de bagageruimte PV1 € 112 136 º º º
- 230-Volt aansluiting in de bagageruimte
- uitneembare bagageruimte verlichting (zaklamp)

Laadbodem variabel 3GN € 178 215 º • •

Bagageruimtescheidingsnet 3CX € 175 212 º º º

Kinderzitje geïntegreerd QA2 € 176 213 º º º
- inklapbaar kinderzitje met zijdelingse steun
- aan de rechterkant op de 2e zitrij
.. let op: niet mogelijk i.c.m. stoelverwarming op de 2e zitrij
.. let op: niet i.c.m. lederen interieur ‘Vienna’

Kinderzitjes geïntegreerd QA6 € 353 427 º º º
- inklapbare kinderzitjes met zijdelingse steun
- links en rechts op de 2e zitrij
.. let op: niet mogelijk i.c.m. stoelverwarming op de 2e zitrij
.. let op: niet i.c.m. lederen interieur ‘Vienna’

Stoelverwarming op de buitenste zitplaatsen van de tweede rij PW3 € 176 213 - º º
.. let op: alleen i.c.m. het winterpakket
.. let op: niet i.c.m. geïntegereerd(e) kinderzitje(s)
.. let op: niet i.c.m. ErgoActive stoel(en)

Functioneel

Boordcomputer Plus 9S5 € 41 50 º • •

Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) WDD € 765 926 - º º
-  instelmogelijkheid van de demping van het onderstel en ook de stuurondersteuning
- Driving Profile standen: eco, sport, comfort, normal, individual
- ca. 10 mm verlaagd onderstel
.. let op: niet i.c.m. 81 kW TSI
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Rijprofielinstelling (Driving Profiles) PDA € 95 115 - º º
- instelbare rijprofielen: sport, eco, normal, individual
-  resulteert in een snellere of langzamere respons op het gaspedaal en aangepast schakelgedrag van de 

versnellingsbak bij DSG
- aangepaste aansturing van airconditioning en andere elektrische systemen
.. let op: niet i.c.m. 81 kW TSI

Schakelpeddels aan het stuur voor DSG-automaat PM3 € 362 438 - º -
PM3 € 118 143 - - º

Stuurwiel, multifunctioneel, met leder bekleed en verwarmbaar PM5 € 100 121 - - º
.. bij DSG-automaat inclusief schakelpeddels aan het stuur PM6 € 217 263 - - º
.. let op: alleen i.c.m. een Winterpakket

Parkeersensoren (Park Distance Control) 7X2 € 444 537 º • •
- parkeerwaarschuwingssignaal aan voor- en achterzijde
- grafische weergave obstakels

Parkeerassistent (Park Assist) 7X5 € 255 309 - º º
- parkeerwaarschuwingssignaal aan voor- en achterzijde
- grafische weergave obstakels
- assistentie bij file parkeren
- assistentie bij vooruit inparkeren in haaks parkeervak
- assistentie bij achteruit uitparkeren uit haaks parkeervak

Achteruitrijcamera (Rear View) KA1/KA2 € 175 212 - º º
- projectie van de omgeving achter de auto in het radioscherm
.. let op: alleen i.c.m. radiosysteem ‘Compostion Media’ of een navigatiesysteem

Dodehoeksensor (Side Assist) met uitparkeerassistent 7Y1 € 429 519 - º º
- waarschuwt de bestuurder via optisch signaal in de buitenspiegel indien een object zich in de dode hoek bevindt
- dodehoeksensor bij uitparkeren haaks parkeervak
.. let op: alleen i.c.m. spiegelpakket (P18)

Panoramaschuif-kanteldak, elektrisch bedienbaar PS8 € 1.127 1.364 - º º
- elektrisch bedienbaar glazen schuif- en kanteldak, inclusief verlichting
- verval van opbergvak in de dakconsole
- ledleeslampjes voor en achter (standaard op Highline)

Voorruit, verwarmbaar PGX € 141 171 - º º

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Airconditioning, automatisch (Climatronic) 'Pure Air' PH2 € 368 445 º • •
- volautomatische airconditioning
- luchtkwaliteit sensor en allergeen filter
- drie-zone temperatuurregeling, incl. bediening op de tweede zitrij

Dodehoeksensor (Side Assist) met uitparkeerassistent en rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) PAX € 832 1.007 - º º
-  waarschuwt de bestuurder via optisch signaal in de buitenspiegel indien een object zich in de dode hoek bevindt
- dodehoeksensor bij uitparkeren haaks parkeervak
-  herkent d.m.v. een camera dat de auto wegenbelijning passeert zonder richting aan te geven
- waarschuwt d.m.v. een stuurcorrectie
.. let op: alleen i.c.m. spiegelpakket (P18)

Vergrendel- en startsysteem zonder sleutel (Keyless Access) 4I3 € 284 344 - º •
- auto kan gestart, geopend en gesloten worden zonder sleutel

Achterklep, elektrisch bedienbaar 4E7 € 299 362 º º •

Achterklep met sensorgestuurde opening, elektrisch sluitbaar (Easy Open) PE1 € 560 678 º º •
- elektrisch bedienbare achterklep
- sensorgestuurde achterklep opening
- vergrendel- en startsysteem zonder sleutel (Keyless Access)

Asbak en aansteker 9JB € 15 18 º º º
- uitneembare asbak en sigaretten aansteker vóór

Trekhaak 1M6 € 605 732 º º º
- uit- en inklapbare trekhaak
- ontgrendeling vanuit de bagageruimte

Aanhangerassistent (Trailer Assist) 8A9 € 929 1.124 - º º
- inclusief Park Distance Control en Park Assist
.. let op: alleen i.c.m. trekhaak (af fabriek)
.. let op: alleen i.c.m. achteruitrijcamera (Rear View)
.. let op: alleen i.c.m. een navigatiesysteem

Verkeerstekenherkenning WQ1 geen meerprijs - º º
.. let op: alleen i.c.m. een navigatiesysteem
.. let op: alleen i.c.m. Lane Assist (PAX)

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Infotainment

Radio- en multimediasysteem 'Composition Media' ZCB € 546 661 - º -
- acht luidsprekers ZCB € 317 384 - - º
- 16,5 cm kleuren touchscreen
- CD-speler met mp3 afspeelmogelijkheid
- USB-aansluiting
- SD-kaartlezer
- telefoonvoorbereiding voor Bluetooth
- Aux-in aansluiting voor externe audiosystemen

Telefoonvoorbereiding Premium 9ZK € 470 569 - º º
- geïntegreerde UMTS module en rSAP technologie
- bediening en weergave over het radio-navigatiesysteem
- koppeling aan de auto-antenne voor optimale ontvangst
- geen straling in de auto aanwezig
- speciale SIM-kaart houder
.. let op: alleen geschikt voor rSAP telefoons (remote sim access profile)
.. let op: alleen i.c.m. navigatiesysteem ‘Discover Pro’

Afstandsbediening voor radio- en multimediasysteem (Media Control) inclusief smartphone-integratie 
(App-Connect)

9WX € 211 255 - º º

- app voor tablet-bediening van het infotainmentsysteem via WLAN-Hotspot
- Smartphone-integratie (App-Connect)
.. let op: alleen i.c.m. navigatiesysteem ‘Discover Pro’ en telefoonvoorbereiding Comfort

Veiligheid

Zij-airbags achter 4X4 € 268 324 º º º
- zij-airbags en gordelspanners voor de buitenste stoelen achter

Diefstalalarm WD3 € 312 378 º º º
- klasse III, SCM gekeurd

Spiegelpakket P18 € 385 466 º - -
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar incl. omgevingsverlichting P18 € 245 296 - º º
- automatisch dimmende buitenspiegel bestuurderszijde
- rechter buitenspiegel draait naar stoeprand bij achteruit rijden
Bij Trendline ook inclusief:
- ‘Coming home’ & ‘Leaving home’ verlichting
- automatisch dimmende binnenspiegel
- regensensor

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Winterpakket WWC € 366 443 - º º
- verwarmbare voorstoelen
- verwarmbare ruitensproeiers
- ruitenwisservloeistofmeter
- koplampsproeiers
I.c.m. leder Vienna (WL1 of PL2) of ErgoActive stoel(en) (PB4 of PB6) WWC € 266 322 - º º

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) incl. afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) PF1/PF2 € 361 437 - º •
- automatische afstandsregeling ‘ACC’ tot 160 km/h
-  radarsensor ‘Front Assist’ en noodremsysteem voor stadsverkeer ‘City Emergency Braking’
- auto houdt automatisch afstand tot voorligger

Grootlichtassistent (Light Assist) PPL € 117 142 - º º
- signaleert via sensor voorliggend en tegemoetkomend verkeer
- automatische omschakeling tussen dim- en grootlicht vanaf 65 km/h
- automatisch dimmende binnenspiegel
.. let op: niet i.c.m. ledverlichting (Plus)

 Koplampverlichting led WLK € 1.032 1.249 - º º
-  ledkoplampen voor dimlicht, grootlicht, incl. dagrijverlichting (dagrijverlichting niet in led)
- dynamische lichthoogteregeling

Koplampverlichting led Plus WLM € 1.285 1.555 - - º
- ledkoplampen en leddagrijverlichting
- dynamische lichthoogteregeling met dynamische bochtenverlichting

Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist) PXX € 353 427 - - º
- auto rijdt permanent met grootlicht aan (vanaf 65 km/h)
- camera stuurt automatisch de lichtbundel bij
.. let op: alleen i.c.m. ledverlichting Plus

Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash) 7W1/7W2 € 113 137 º º º
- pro-actief veiligheidssysteem voor inzittenden
- bij dreigend ongeval worden ramen en panoramadak gesloten
- maximale remdruk wordt opgebouwd
- veiligheidsgordels worden preventief aangetrokken
.. let op: alleen i.c.m. afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist)

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Accessoires

Exterieur

Volkswagen chroomlook sierlijst achterklep 5QA071360 € 99 º º º

Volkswagen chroomlook achterbumperschermlijst 5QA061195 € 159 º º º

Volkswagen ventieldoppen
- rubber/metaal 000071215 € 19,95 º º º
- aluminium 000071215A € 19,95 º º º

Interieur

Volkswagen sportpedalen
- handgeschakeld 5G1064200 € 249 º º º
- DSG/automaat 5G1064205 € 249 º º º

Volkswagen instapfolie 5QA071310  ZMD € 175 º º º
- voor- en achterportieren
- zwart/zilver

Volkswagen instaplijsten 5QA071303 € 119 º º º
- voorportieren
- aluminium met Touran opschrift

Volkswagen DAB+ uitbreidingsset PM02 012 € 299 º º º
- het uitbreiden van een FM autoradio met DAB+ digitale ontvangst
- digitale radio ontvangst met een aan FM supieure kwaliteit
- veel groter aanbod van zenders

Volkswagen carstick 000051409B € 260 º º º
- wifi hotspot in de auto
.. let op: alleen mogelijk i.c.m. Composition- of Discover Media systeem

Volkswagen AppConnect 5G0054830A € 319 º º º
-  maakt het mogelijk via het beeldscherm van uw infotainmentsysteem direct apps van uw smartphone 

te bedienen, bestaande uit 3 functies:
- MirrorLink™
- CarPlay Apple™
- Android Auto Google (verwacht Q3-Q4 2016)
.. let op: alleen geschikt voor Composition Media Gen2, Discover Media Gen2 vanaf model jaar 2016

Bestelcode incl. BTW
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Volkswagen spraakbediening 5G0054802A € 260 º º º
- handsfree bedienen van het Discover Media systeem 

Volkswagen reis- en comfortsysteem
- basishouder, hoofdsteunbevestiging (noodzakelijk om tablethouder te koppelen) 000061122 € 20 º º º
- iPad 2-4 000061125A € 139 º º º
- iPad mini 000061125B € 129 º º º
- iPad Air 000061125C € 129 º º º
- Galaxy Tab 3/4 000061125D € 129 º º º
- opklapbare tafel 000061124 € 99 º º º
- tassenhaak 000061126B € 21,95 º º º

Alarmsysteem
- conform SCM norm PM50 069 € 805 º º º
- conform SCM norm met hellinghoekdetectie PM50 070 € 919 º º º

Ritregistratie PM51 017 € 505 º º º
- ritregistratie abonnement noodzakelijk per maand € 10 º º º

Voertuigvolgsystemen
- conform SCM norm PM51 007 € 505 º º º
- Plus conform SCM norm PM51 026 € 852 º º º
- diefstalopvolging abonnement noodzakelijk per maand € 21 º º º

Vervoer & Vrije tijd

Volkswagen allesdragers 5QA071151 € 249 º º º
.. let op: alleen i.c.m. een dakreling

Volkswagen fietshouder voor op allesdrager 6Q0071128A € 119 º º º
- 1 fiets

Volkswagen ski- en snowboardhouder
- uitschuifbaar 6 paar ski’s of 4 snowboards 1T0071129 € 209 º º º
- niet uitschuifbaar 6 paar ski’s of 4 snowboards 3B0071129G € 139 º º º
- niet uitschuifbaar 4 paar ski’s of 2 snowboards 3B0071129F € 119 º º º

Volkswagen bagagebox 340 liter 000071200 € 199 º º º
- kleur: matzwart
- inhoud: 340 liter
- laadvermogen: 50 kg
- eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers
- door de tweepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal
- lengte: 190 cm

Accessoires
Bestelcode incl. BTW
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Volkswagen bagagebox 460 liter 000071200FA € 549 º º º
- kleur: titaangrijs
- inhoud: 460 liter
- laadvermogen: 75 kg
- eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers
- aan beide zijden te openen
- door de driepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal
- lengte: 230 cm

Thule VeloCompact fietsendrager
- 2 fietsen ZC 925001 € 349 º º º
- 3 fietsen ZC 927000 € 449 º º º
.. let op: niet geschikt voor elektrische fietsen

Thule Easyfold fietsendrager
- 2 fietsen ZC 932014 € 499 º º º
- geschikt voor elektrische fietsen

Volkswagen all-weather mattenset 5QB061500 82V € 79 º º º
- 4-delig, kunstof

Volkswagen kofferbakmat
- vijfzitter 5QA061160 € 50 º º º
- zevenzitter 5QA061160A € 50 º º º

Volkswagen omkeerbare kofferbakmat
- vijfzitter 5QA061210 € 119 º º º
- zevenzitter 5QA061210A € 119 º º º

Accessoires
Bestelcode incl. BTW
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De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. 
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder 4-cilinder benzinemotor / 4 4-cilinder benzinemotor / 4 4-cilinder benzinemotor / 4
Inspuiting / turbolading Directe inspuiting / Turbo Directe inspuiting / Turbo Directe inspuiting / Turbo
Cilinderinhoud, liter/cm3 1,2/1.197 1,4/ 1.395 1,8/1.798
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 81 (110) / 4.600 - 5.600 110 (150) / 5.000 - 6.000 132 (180) / 5.100 - 6.200
Max. koppel, Nm bij, t/min 175 / 1.400 - 4.000 250 / 1.500 - 3.500 250 / 1.250 - 5.000
Emissienorm (automaat) EURO 6 EURO 6 EURO 6
Uitlaatgasreiniging katalysator, lambda-regeling katalysator, lambda-regeling katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak handgeschakelde 6-versnellingsbak 7-traps automaat (DSG)
Versnellingsbak tegen meerprijs - 7-traps automaat (DSG) -
Dynamo, A max./accu, A(ah) 140 / 320 (59) 140 / 320 (59) (140 / 360 (69)) 140 / 320 (59)

Gewichten
Leeggewicht, kg (automaat) 1) 1.336 1.354 (1.378) (1.441)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (automaat) 2.060 2.050 (2.100) (2.130)
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg (aut.) 1.040 / 1.070 1.040 (1.080) / 1.060 (1.070) (1.110 / 1.070)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

- geremd bij 12% helling, kg (automaat) 1.300 1.500 (1.500)
- ongeremd, kg (automaat) 710 720 (750)
Maximale dakbelasting, kg 75 75 75
Kogeldruk, kg 80 80 80

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 189 209 -
Met automaat - 209 218

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 7,4 / 11 ,3 6,3 / 8,9 -
Met automaat - 6,3 / 8,9 5,9 / 8,3

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 4) Euro loodvrij RON 95 Euro loodvrij RON 95 Euro loodvrij RON 95
Verbruik in liter per 100 km*
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 6,9 - 6,8 7,0 - 6,9 (6,7 - 6,5) 7,3
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 4,7 - 4,5 5,1 - 4,9 (5,0 - 4,8) 5,3
- totaal, l/100 km (automaat) 5,5 - 5 4 5,8 - 5,6 (5,6 - 5,4) 6,1
Verbruik in km per liter
- binnen de bebouwde kom, km/l (automaat) 14,5 - 14,7 14,3 - 14,5 (14,9 - 15,4) 13,7
- buiten de bebouwde kom, km/l (automaat) 21,3 - 22,2 19,6 - 20,4 (20,0 - 20,8) 18,8
- totaal, km/l (automaat) 18,2 - 18,5 17,2 - 17,8 (18,2 - 18,5) 16,4
CO2-emissie, g/km (automaat) 127 - 124 133 - 130 139

Uitvoeringen Trendline, Comfortline Comfortline, Highline Highline

* Brandstofverbruik varieert o.b.v. wielkeuze

Technische gegevens benzine 1.2 TSI 81 kW / 110 pk 
BlueMotion Technology (5-zits)

1.4 TSI 110 kW / 150 pk 
BlueMotion Technology (5-zits)

1.8 TSI 132 kW / 180 pk 
BlueMotion Technology (5-zits)



De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. 
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder 4-cilinder dieselmotor / 4 4-cilinder dieselmotor / 4 4-cilinder dieselmotor / 4
Inspuiting / turbolading Common rail / Uitlaatgasturbo Common rail / Uitlaatgasturbo Common rail / Uitlaatgasturbo
Cilinderinhoud, liter/cm3 1,6 / 1.598 2,0 / 1.968 2,0 / 1.968
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 85 (115) / 3.250 - 4.000 110 (150) / 3.500 - 4.000 140 (190) / 3.500 - 4.000
Max. koppel, Nm bij, t/min 250 / 1.500 - 3.250 340 / 1.750 - 3.000 400 / 1.900 - 3.300
Emissienorm (automaat) EURO 6 EURO 6 EURO 6
Uitlaatgasreiniging dieselroetfilter dieselroetfilter dieselroetfilter
Versnellingsbak standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak handgeschakelde 6-versnellingsbak 6-traps automaat (DSG)
Versnellingsbak tegen meerprijs 7-traps automaat (DSG) 6-traps automaat (DSG)
Dynamo, A max./accu, A(ah) 180 / 420 (70) 180 / 380 (68) 180 / 380 (68) 

Gewichten 
Leeggewicht, kg (automaat) 1) 1.439 (1.460) 1.452 (1.471) (1.515)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (automaat) 2.160 2.180 (2.200) (2.240)
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg (aut.) 1.130 (1.140) / 1.080 (1.070) 1.160 / 1.090 (1.180 / 1.110)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

- geremd bij 12% helling, kg (automaat) 1.500 1.800 1.800
- ongeremd, kg (automaat) 750 750 750
Maximale dakbelasting, kg 75 75 75
Kogeldruk, kg 80 80 80

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 190 208 -
Met automaat 190 206 220

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 7,9 / 11,9 6,5 / 9,3 -
Met automaat 7,9 / 11,9 6,5 / 9,3 5,9 / 8,2

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 4) Diesel Diesel Diesel 
Verbruik in liter per 100 km*
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 5,4 - 5,3 (4,8 - 4,7) 5,4 - 5,3 (5,5 - 5,3) 5,3
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 4,2 - 4,1 (4,1 - 4,0) 4,2 - 4,1 (4,3 - 4,2) 4,2
- totaal, l/100 km (automaat) 4,6 - 4,5 (4,4 - 4,2) 4,6 - 4,5 (4,7 - 4,6) 4,6
Verbruik in km per liter
- binnen de bebouwde kom, km/l (automaat) 18,5 - 18,8 (20,8 - 21,3) 18,5 - 18,9 (18,2 - 18,9) 18,9
- buiten de bebouwde kom, km/l (automaat) 23,8 - 24,4 (24,4 - 25,0) 23,8 - 24,3 (23,3 - 23,8) 23,8
- totaal, km/l (automaat) 21,7 - 22,2 (22,7 - 23,8) 21,7 - 22,2 (21,3 - 21,7) 21,7
CO2-emissie, g/km (automaat) 120 - 118 (113 - 110) 118 - 120 (122 - 120) 120

Uitvoeringen Trendline, Comfortline Comfortline, Highline Highline

* Brandstofverbruik varieert o.b.v. wielkeuze

Technische gegevens diesel 1.6 TDI SCR7) 85 kW / 115 pk 
BlueMotion Technology (5-zits)

2.0 TDI SCR7) 110 kW / 150 pk 
BlueMotion Technology (5-zits)

2.0 TDI SCR7) 140 kW / 190 pk 
BlueMotion Technology (5-zits)



 

Afmetingen  Touran

Exterieur 
Lengte / lengte incl. trekhaak, mm 4.527 / 4.632

Breedte / breedte incl. buitenspiegels, mm 1.829 / 2.087

Hoogte, mm  1.659 (7-zits: 1.658)

Wielbasis, mm 2.791

Spoorbreedte voor /achter, mm 1.569 / 1.542

Draaicirkel, m  11,5

Inhoud brandstoftank, liter 5) 58

 

Interieur
Hoofdruimte 1e zitrij /2e zitrij / 3e ritzij, mm* 1.064 ( 1.021) / 979 (952) / 930 (930)

Interieurbreedte 1e zitrij /2e zitrij / 3e ritzij, mm 1.490 / 1.518 / 1.269

Bagageruimte 6)

Inhoud 5-/7-zits, liter  834 - 1.980 / 137 - 1.857

Lengte 5-/7-zits, mm 1.139 - 1.865 / 344 - 1.892

Breedte tussen de wielkasten, mm 1.048

Hoogte 5-/7- zits, mm 690 / 561 (3e zitrij: 507)

Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen

* Tussen haakjes de afstand bij panorama schuif-kanteldak

Onderhoudsbeurten
Dankzij moderne technieken zijn er veel minder vaak onderhoudsbeurten 

nodig. Volkswagen gebruikt hiervoor een techniek die op betrouwbare  

en eenvoudige wijze de verkeers- en bedrijfsveiligheid van uw auto  

garandeert. Deze verlengde onderhoudsinterval-indicatie herinnert u 

automatisch op het juiste tijdstip aan de volgende onderhoudsbeurt.  

Een onderhoudsservice bestaat uit 2 elementen: een olieservice en een 

inspectieservice. Uw boordcomputer geeft een melding wanneer u welke 

service kunt verwachten.

De inspectieservice voor de Touran dient voor het eerst na 2 jaar of  

maximaal 30.000 km uitgevoerd te worden, daarna elk jaar of 30.000 km.  

De olieservice dient bij maximaal 2 jaar of 30.000 km uitgevoerd te  

worden, afhankelijk van gebruik en rijstijl. Extra werkzaamheden en/of  

het vervangen van onderdelen kunnen afhankelijk van kilometerstand  

en leeftijd van de auto voorkomen. In het serviceplan bij uw wagen- 

documentatie kunt u hier meer over lezen.

Voetnoten
1) Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.
2)  Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen af. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en met iedere 1000 m meer dient daarom telkens tien procent van het treingewicht (toelaatbare aanhangbelasting + 

maximaal toelaatbaar gewicht van de auto) te worden afgetrokken.
3)  De vaststelling van het verbruik volgens EG-voorschrift, voor het laatst gewijzigd door 1999/100/EG, gaat uit van het daadwerkelijke leeggewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen leiden tot indeling in een ho-

gere gewichtsklasse en tot een onder deze gewichtsklasse vallend hoger verbruik. Afhankelijk van rijstijl, wegdek, verkeersomstandigheden, milieu-invloeden en conditie van de auto kunnen de verbruikswaarden in de 
praktijk afwijken van de waarden die in deze norm zijn vastgelegd.

4) In plaats van Super loodvrij RON 98 kan dankzij de anti-pingelregeling Euro loodvrij RON 95 worden gebruikt bij geringe vermindering van het vermogen en verhoogd brandstofverbruik.
5) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) is niet mogelijk.
6) Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk neergeklapte achterbank.
7)  Ad Blue. Een TDI motor kan uitgerust zijn met een meertraps uitlaatgasnabehandelingssysteem (roetfilter en SCR-katalysator). De SCR-katalysator gebruikt AdBlue om schadelijke stikstofoxide (NOx) in het uitlaatgas 

om te zetten naar stikstof (N2) en water (H2O). De AdBlue is in een aparte tank opgeslagen. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden dient de AdBlue tussen de servicebeurten door bijgevuld te worden. U kunt  
dit zelf doen of dit laten uitvoeren door uw dealer. Via de boordcomputer wordt u hier tijdig over geïnformeerd.
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Volkswagen Car-Net®

Aanbodstructuur Car-Net®

Directe bediening van smartphone 
apps via het scherm van het 

infotainmentsysteem. 

App-Connect

Altijd veilig op weg door optimale 
ondersteuning bij onderhoud, 

pech en ongevallen.

Security & Service Guide & Inform

Ontvangst van realtime informatie 
doordat uw auto verbonden is 

met het internet.

SOS

De toekomst staat voor de deur. 

Met de mobiele online diensten van Volkswagen Car-Net® bent  
u overal en altijd verbonden. Car-Net® geeft u verschillende  
mogelijkheden om op elk moment over de juiste informatie te 
beschikken en biedt u steeds nieuwe technologische oplossingen 
die het dagelijks leven eenvoudiger en interessanter maken.  
Maar vooral: comfortabeler.

Inmiddels zijn vrijwel alle nieuwe modellen van Volkswagen  
voorzien van Car-Net®. Intuïtief, praktisch, behulpzaam en leuk. 

De handige services van Volkswagen Car-Net® geven u een kijkje 
in de toekomst van mobiliteit.

Ontdek de verschillende mogelijkheden en beschikbaarheid per 
model op http://volkswagen-carnet.com/nl.

Apple® CarPlay 
Met CarPlay van Apple® zijn de dingen die u 
onderweg met uw iPhone wilt doen, zichtbaar op 
het ingebouwde display van je auto. Krijg route-
aanwijzingen, voer telefoongesprekken, verzend en 
ontvang berichten en luister naar muziek. Allemaal 
zonder het verkeer uit het oog te verliezen.  
Sluit uw iPhone aan en u bent weg.

MirrorLink®
Smartphones zijn handig, altijd binnen  
handbereik en voor elke situatie is een  
passende app. Met MirrorLink® hoeft u nooit meer 
zonder deze handige assistent. Ook niet achter het 
stuur. Maak simpelweg verbinding met uw auto en 
gebruik de MirrorLink® app gemakkelijk op uw  
infotainmentsysteem. U vindt hier een selectie van 
de Volkswagen MirrorLink® apps.

Voor alle informatie over Volkswagen Car-Net® verwijzen wij graag naar de website http://volkswagen-carnet.com/nl. Hier vindt u naast gedetailleerde uitleg over het voordeel en de werking van de verschillende Car-Net® diensten tevens informatie over o.a. het registratieproces*, de (contract)voorwaarden, compatibiliteit van  
smartphones en multimediasystemen, vereisten die nodig zijn om van Car-Net® gebruik te kunnen maken en beschikbaarheid en inhoud van Car-Net® diensten per model.

*Let op: u heeft na levering van het voertuig 90 dagen de tijd om u te registreren via het klantportaal http://volkswagen-carnet.com/nl. 



Laadstations 
Toont gelegenheden voor elektrisch laden. 
Beschikbaar voor e-Golf, Golf GTE en Passat 
(Variant) GTE.

Online route Importeren 
Samengestelde routes in uw Car-Net®  
klant portal worden geïmporteerd in  
het navigatiesyteem van uw auto.

Parkeerplaatsen 
Toont parkeergelegenheden in de omgeving 
en informeert over beschikbare  
parkeerplekken, prijzen en openingstijden.

Time Manager 
Geeft inzage in uw persoonlijke agenda en 
koppelt deze aan actuele verkeersdata en 
reisbestemmingen.

Tankstations 
Toont u handige informatie m.b.t.  
tankstations die zich in de nabijheid  
of op de route van uw auto bevinden.

NOODOPROEP-SERVICE 
Handmatig via knop of automatisch te activeren; sensoren (airbag of gordelspanner) registreren een ongeval, waarna verbinding met een callcenter tot stand wordt gebracht.
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Basis Plus

Automatische ongevalsmelding 
Bij een ongeval zonder airbagactivering 
handmatig via een knop te activeren zodat  
verbinding wordt gemaakt met ons 
callcenter.

Parkeerpositie
Laatste parkeerpositie wordt weergegeven 
op een kaart.

Portieren & licht
Status van deuren en verlichting opvragen.

Voertuigstatusrapport 
Informatie via klant portal over de 
voertuigstatus.

Laden
Geeft inzicht in accustatus en actieradius en 
maakt starten/stoppen van opladen mogelijk.

Vertrektijden
Volle accu op het gewenste tijdstip.

Klimatiseren
Gebruik uw computer of een mobiel toestel 
om de temperatuur in de auto in te stellen, 
zelfs als u er niet in zit.

Pechoproep 
Handmatig via een knop te activeren in  
geval van pech met uw auto, verbinding 
met ons callcenter wordt vervolgens  
automatisch tot stand gebracht.

Google Earth™ 
Laat u navigatie ervaren aan de hand van 
fascinerende satellietbeelden.

Online reisdoel zoeken (Speech) 
Zoek specifieke persoonlijke favorieten  
zelfs met behulp van spraakbesturing.

Online kaartupdate 
Update van navigatie software direct  
vanuit de auto.

Claxonneren & knipperen 
Via smartphone kunnen claxon en  
alarmlichten bediend worden.

Snelheidswaarschuwing 
Indien de auto een door uw vastgelegde  
snelheid overschrijdt, wordt een melding  
per e-mail of push-to-smartphone 
verzonden.

Voertuigstatus
Informatie over autogegevens zoals  
kilometerstand, informatie over onderhoud 
en resterende actieradius.

Service-afspraakplanning 
Uw in de klant portal ingestelde 
servicepartner kan, indien gewenst, 
contact met u opnemen voor het maken 
van een afspraak.

Nieuws 
Automatische ontvangst van nieuws-
berichten die aan uw persoonlijke  
voorkeur voldoen (d.m.v. RSS-feeds).

Weer 
Up-to-date weersverwachting voor uw 
huidige locatie, uw eindbestemming of 
andere plekken.

Online verkeersinformatie 
Maakt gebruik van realtime verkeers-
informatie op internet waarbij wijzigingen 
direct op uw navigatiescherm worden 
getoond.

Bijzondere online reisdoelen zoeken 
Zoekfunctie voor interessante locaties.

Mijn bijzondere reisdoelen 
Importeer bestaande points of interest (POI) 
in het navigatiesysteem van de auto voordat 
de reis begint.

Online reisdoel importeren
Opgeslagen reisdoelen in uw Car-Net®  
klant portal worden geïmporteerd in  
het navigatiesyteem van uw auto.

Google Streetview™ 
Zorgt voor een 360° panoramische  
weergave van uw bestemming op 
straatniveau.

Gebiedswaarschuwing 
Indien de auto een van te voren bepaald 
gebied verlaat, wordt een melding per  
e-mail of push-to-smartphone verzonden.

Online alarmsysteem 
Automatische push-notificatie via  
smartphone bij activatie alarm.

Rijgegevens
Informatie over rijgegevens zoals verbruik, 
reistijd en reisafstand.

Basis Plus

**   Vooralsnog enkel beschikbaar voor de nieuwe Tiguan m.u.v. diensten met het blauwe icoon. Deze zijn (samen met de diensten Parkeerpositie, Deuren & Licht, Rijgegevens en Voertuigstatus) beschikbaar voor de (semi-)elektrische modellen van Volkswagen onder de noemer e-Remote. Voor meer informatie over een specifieke Car-Net® 
dienst en de beschikbaarheid per model zie http://volkswagen-carnet.com/nl.



De Touran
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, 
maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn  
gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen  
en drukfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en 
andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.

Uitgave: Juni 2016
Bestelnummer: 1VWPLTOUR616

U koopt meer dan een auto
De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vindt u niet alleen terug in de auto’s. Maar 
ook bij onze dealers. U zult bij uw Volkswagen dealer ontdekken dat ‘service’ een 
breed begrip is. Daarom gaat de service van de Volkswagen dealer verder dan u 
misschien gewend bent. Maar had u van Volkswagen anders verwacht? 

Altijd een vertrouwd adres
Dealers verspreid over heel Nederland, die kwaliteit en service hoog in het vaandel 
hebben staan. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd door goed opgeleide 
vakmensen.

Garantie
3 Jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 Jaar technische fabrieksgarantie. 2 Jaar 
garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen.

Onderhoud
Bij de Volkswagen dealer is uw Volkswagen voor onderhoud in de beste handen. 
Omdat onze monteurs uw Volkswagen van A tot Z kennen en werken 
volgens de hoogste kwaliteitsstandaard, met perfect passende, 100% originele 
Volkswagen onderdelen, inclusief 2 jaar garantie op de onderdelen.

Express Service
Direct geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken.  
U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen.

Ruitenservice
De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende kooiconstructie 
van uw Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis nummer 0800 555 7000. 
De reparatie is, afhankelijk van uw verzekering, vaak gratis. Wanneer u een 
beschadigde ruit bij uw dealer laat vervangen, krijgt u korting op uw eigen risico. 

Erkend Schadeherstel
Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen dealer 
moet zijn. U heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd schadeherstel. 
Uw Volkswagen voldoet na reparatie weer voor de volle 100% aan de strenge 
fabrieksspecificaties.

Vervangend vervoer
Als uw Volkswagen voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen dealer staat, 
wilt u graag mobiel blijven. Op verzoek krijgt u tegen een voordelig tarief een 
vervangende auto mee.

Sleutelservice
De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering.  
Bij verlies zorgt de Volkswagen dealer binnen 24 uur voor een nieuwe set 
gecodeerde sleutels.

Mobiliteitsservice
Bij elke nieuwe Volkswagen hoort naast de productgarantie ook twee jaar 
gratis Mobiliteitsservice. Deze twee jaar wordt telkens verlengd wanneer u 
uw Volkswagen tijdig laat onderhouden bij een officiële Volkswagen dealer. 
Mobiliteitsservice betekent pechhulp, in binnen- en buitenland: wij zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat uw Volkswagen zo snel mogelijk kan worden gerepareerd. 
Daarnaast vergoeden we bepaalde kosten, zoals een mogelijk noodzakelijke 
hotelovernachting. Meer info op volkswagen.nl of bij uw Volkswagen dealer.

Volkswagen Extra Garantie
Een reparatie aan uw auto komt altijd ongelegen. Met een nieuwe Volkswagen 
hoeft u zich hierover niet druk te maken, dankzij de twee jaar durende 
fabrieksgarantie. Maar wat daarna? Als u voor Volkswagen Extra Garantie kiest, 
verlengt u deze zekerheid. Met Volkswagen Extra Garantie krijgt u namelijk 
bovenop de twee jaar fabrieksgarantie, twee jaar extra garantie. Wanneer u 
Volkswagen Extra Garantie afneemt bij aankoop van een nieuwe Volkswagen, 
bent u verzekerd tegen onverwachte kosten. En dit tegen een zeer aantrekkelijk 
tarief. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over een van de hier genoemde diensten dan bent u bij uw 
Volkswagen dealer van harte welkom voor mee informatie. Ook kunt u kijken op 
www.volkswagen.nl.

Wijzigingen voorbehouden
De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, 
vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op 
gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per 
type wijzigen. Uw Volkswagen dealer informeert u hier graag over.

volkswagen.nl

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 

Twitter.com/volkswagenNL

Youtube.com/volkswagenNL

Linkedin.com/company/volkswagen-nederland

Plus.google.com/+volkswagenNL


