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ძრავი:  3,0 TDI (დიზელი) (249 ც.ძ.)  
გადაცემათა კოლოფი:  8 საფ. ტიპტრონიკი, 4X4 

ფერი: რუხი, თეთრი, ყავისფერი, შავი, ლურჯი, ვერცხლისფერი  

სალონი: ტყავის სალონი „Savanna” ერგო კომფორტული სავარძლებით წინ, R-line-სთვის WLG 

დისკები/საბურავები:  მსუბუქი ლითონი დისკები  "Suzuka" 9.5J x 21/ Black  / 285/40 

ზომები:  სიგრძე: 4878 მმ, სიმაღლე: 1702 მმ;  სიგანე: 2193 მმ                                                                         

საშუალო წვა:  (კომბინირებული):  8,5 ლ. 

წონა: 1995 კგ 

გამონაბოლქვის სტანდარტი:  EU  5 Plus 

კომპლექტაცია: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 – საწვავი ავზის მოცულობა 90 ლიტრი 

– ავტომატური დიფერენციალის ჩამკეტი 

– შავი ჭერი 

Premium package for Business line:  მოიცავს 

– მულტიფუნქციური ციფრული კოკპიტი  "Multi-color Digital Cockpit 

– პანორამული ლუქი მთლიან ჭერზე 

– სანავიგაციო სისტემა "Discover Premium" 

– საუნდ სისტემა, "Dinaydio Consequence" , 16 არხიანი ხმის გამაძლიერებელი,12+1 დინამიკი, subwoofer 

– Head-up Display   

– ღამის ხედვა- Night Vision                                                                  

– IQ Light -ფარების სისტემა - LED Matrix  

ზამთრის პაკეტი:  

– თბობადი წინა და უკანა სავარძლები  

– თბობადი წინა და უკანა  მრეცხავები                                                                                                                                                                                    

– კრუიზკონტროლი 

– აკუსტიკური პაკეტი "Extra"         

– წინა აირბაგები, დეაქტივაციის ფუნქციით 

– აირბაგები წინა და უკანა მგზავრებისთვის, გვერდითა აირბაგები 

– გამაფრთილებელი სისტემა წინ დაბრკოლების არსებობის შესახებ," Front Assist"          

– გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა სალონის  მონიტორინგით 

– ელექტრული დამხმარე ჰაერის გამათბობელი 

– საბურავებში წნევის მარეგულირებელი სისტემა 

– Basic rear differential                                                       

 

 

პაკეტი-  R - Line (ბიზნესლაინისთვის) მოიცავს: 

– QQ1 განათება ამბიენსე თეთრი ფერის,    

– VF1 -  პედლები გახეხილი ლითონი,   

– 0P6-გამონაბლოქვის მილები ქრომირებული უკანა ბამპერში ინტეგრირებული,   

– 2FK R-Line მულტიფუნქციური საჭე თბობადი და სიჩქარის გადართვის ფუნქციით,  

http://www.volkswagen.ge/


Volkswagen Touareg R-line MY2020        

 

                              
 

 
მის.: დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-15 კმ.; ტელ.: +995 32 2241111; www.volkswagen.ge; info@volkswagen.ge 

 

 

– 2JR  "R"-Styling ბამპერები, ბამპერები მანქნაის ფერიში,   

– 2P2 - კანტები მეტალის,   

– 3D3 - შუა კონსოლი შავი პრიალა მეტლის ოპტიკით,   

– 4D5 -წინა სავარძლების კლიმატიზაცია,  

– 4ZN - სალტეები ძარაზე ქორმირებული,   

– 5TE -სალონის დეკორატიული ჩანაღები "Silver Wave",  

– 6KE -განსხვავებული დიზაინის წინა გრილი,   

– 6NW სალონის ჭერი შავი ფერის ნაჭრის,  

– 7M3 ინკუსტრაცია კარების საფეხურებზე "R-Line"-Logo 

Business line მოიცავს: 

– საბარგულის კარის ჰიდრავლიკური დაკეტვა 

– უკანა ხედვის კამერა "Rear View"  

– USB-შესაერთებელიდა ასევე  iPod/iPhone,  

– პნევმატური ამორტიზაციის ავტომატური რეგულირება                                                                                                                    

დისკის ხუფები 

– მართვის რეჟიმის არჩევა  "Comfort" 

– ვერცხლისფერი რელინგები 

– საბარგულის ელ. გაღება-დაკეტვის ფუნქცია 

– გასაღების გარეშე დაქოქვა-გაღების ფუნქცია "Keyless Access"  

– თბობადი წინა საქარე მინა. ხმის იზოლაციით 

– გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა სალონის  მონიტორინგით 

– პარკასისტენტი "Park Assist";  Park Distance Control-თან ერთად 

– App-Connect  

– Mobile phone interface "Business" უკაბელო დატენვის ფუნქცია   

 

 

 

გარანტია: 2 წელი გარბენის შეუზღუდავად  
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