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               Touareg

ONROAD. OFFROAD.

* Hình ảnh quảng cáo chỉ mang �nh chất mình họa,
có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Khai mở �ềm năng vô hạn trên mọi địa hình. 
Mang trong mình những trang bị công nghệ chưa từng có.
Một chiến thần sinh ra để dẫn đầu.



Đèn trước IQ. Light  LED matrix

Cụm đèn sau LED  

. 

Ngoại Thất

Thấu kính Projector
  Chức năng tự động bật, tắt
    Chức năng mở rộng góc chiếu (AFS)
     Chức năng điều chỉnh khoảng chiếu sáng
       Chức năng đèn hỗ trợ thời �ết xấu
         Coming home & Leaving home

Trang trí mạ chrome
  Mâm xe 19 inch Osorno

 Biểu tượng R-line
   Cửa hít
     Mâm xe 20 inch Montero
      Hệ thống treo khí nén, tự động nâng hạ gầm
 

Ống xả kép

Elegance

Luxury
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Nội thất
& Tiện nghi

              Thiết kế nội thất sang trọng với 2 tông màu 
             Đèn Ambient light �nh tế với 30 màu và thiết kế độc đáo
           Cụm cần số, nút điều khiển vận hành Offroad thiết kế mạnh mẽ và hiện đại.
          Điều hoà tự động 4 vùng, lọc không khí
         Vô lăng bọc da, 3 chấu kiểu D-cut chỉnh điện và nhớ vị trí
       Cửa sổ trời toàn cảnh
      Hệ thống định vị GPS
    Hiển thị thông �n trên kính lái HUD: Tốc độ, Cruise Control, Speed limit,
   Chỉ dẫn Naviga�on 
 Chức năng sưởi và làm mát ghế trước
Hệ thống đóng mở cốp thông minh Easy Open

       Ghế bọc da Savona, hệ thống sưởi và làm mát ghế, hệ thống massage ghế trước 
     Hệ thống âm thanh cao cấp DynAudio 14 loa - Âm thanh vòm 7.1 Dolby được
   cung cấp bởi 4 loa treble, 2 loa trung, 4 loa trầm, 2 loa hiệu ứng phía sau,
 1 loa trung tâm phía trước và 1 loa siêu trầm trong khoang hành lý, được hỗ trợ
bởi bộ khuếch đại công suất 730 wa�

Luxury:
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An toàn
& hỗ trợ
người lái

 

 

 

O

O N R O A D

Thân xe được trang bị cấu trúc đặc biệt phức hợp bao gồm không chỉ thép nguội, thép 
tạo hình nóng mà còn các chi �ết bằng nhôm, các tấm nhôm và cấu trúc nhôm nhằm 
giảm trọng lượng để cải thiện vận hành trong khi tăng độ cứng vững cho thân xe.

Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC

Cruise Control CCS & Speed Limiter

Hỗ trợi khởi hành ngang dốc HSA (Hill Start Assist)

ABS/BA/EBD/ESC/TCS/HSA/HDC

Hỗ trợ xuống dốc HDC (Hill Descent Control)

Kiểm soát áp suất lốp TPMS

Hệ thống chống trộm với cảnh báo trong xe, cảnh 
báo chống kéo xe

Camera 360 độ

10 túi khí

Hệ thống phản ứng thông minh sau va chạm ICRS (Intelligent Crash 
Response System) 

Dây đai an toàn 3 điểm ở 5 vị trí ghế với bộ căng đai 
khẩn cấp và hạn chế lực
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Vận hành

 

O F F R O A D

LUXURY

4MOTION ACTIVE CONTROL

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 8 CẤP

•  Lựa chọn các chế độ vận hành khác nhau với hệ thống dẫn động 4 bánh 
toàn thời gian 4MOTION  phù hợp với từng điều kiện vận hành cụ thể
•  7 cấu hình lái xe: Eco, Comfort, Normal, Sport, Offroad, Snow, Custom 
•  Có thể đồng bộ với các chế độ lựa chọn điều chỉnh chiều cao gầm xe (của 
hệ thống treo khí nén trên xe Touareg Luxury)

•  Giảm thời gian chuyển số
•  Tối ưu �ết kiệm nhiên liệu

•  Hệ thống treo khí nén có khả năng điều chỉnh nâng hạ gầm để phù hợp với 
các điều kiện địa hình hoặc tốc độ. 
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Innovision  
Cockpit

• Khoang lái kỹ thuật số là sự kết nối xuyên suốt của đồng hồ 
kỹ thuật số Digital Cockpit 12.3 inch và Màn hình giải trí đa 
chức năng 15 inch tạo nên một mặt kính lượn cong sang 
trọng.
• Điều khiển bằng cảm ứng hoặc cử chỉ.
• Thể hiện chức năng bằng đồ họa và hoạt hình sinh động.
• Có chức năng phóng to các lựa chọn.
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Thông số kỹ thuật

* Các thông số trên đây có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu

-

Số lượng loa  

AN TOÀN & HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI
Túi khí an toàn 

Cảnh báo tập trung cho người lái

Hệ thống vi sai kiểm soát trượt tự động

Hệ thống Cân bằng điện tử (ESC)

Hệ thống kiểm soát độ bám đường

Cảm biến áp suất lốp (TPMS)

Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA)    

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC)    

Hỗ trợ đỗ xe Park Assist

Cảm biến tránh va chạm phía trước/sau   

Camera 360

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)  

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)

Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA)   

Mâm đúc hợp kim

Vô lăng   

NỘI THẤT

Vô lăng  Vô lăng điều chỉnh 4 hướng

Hệ thống kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ

Lẫy sang số trên vô lăng

Chế độ lái  

Điều hòa nhiệt độ

Chất liệu ghế

Ghế người lái + Ghế hành khách phía trước  

Hệ thống sưởi ấm, thông gió hàng ghế trước

Bơm hơi lưng ở ghế người lái

Mát- xa hàng ghế trước

Hàng ghế thứ 2 

Màn hình hiển thị đa thông �n

Hệ thống giải trí  

Đèn viền trang trí nội thất

Hệ thống định vị GPS

19" - "Osorno"  20"-"Montero"

Bọc da, sưởi vô lăng

Chỉnh điện, nhớ vị trí vô lăng

Tự động, 4 vùng, lọc không khí AirCare

 Da Vienna - đen, Ergo Comfort  Da Savona- beige+đen, Ergo Comfort

Chỉnh điện 12 hướng, nhớ ghế 3 vị trí

-

Discover Premium  Hiển thị đồng thời bản đồ dẫn đường và vệ �nh. 
Hiển thị trên cả màn hình kính lái (HUD) & màn hình

đa thông �n (Digital cockpit)

Điều chỉnh độ nghiêng,trượt             Điều chỉnh độ nghiêng,trượt,sưởi ghế

Màn hình kỹ thuật số 12.3 "

Màn hình cảm ứng 15.3"", kết nối Apple CarPlay,
Android Auto, USB , Bluetooth, Cổng sạc 12V

Bằng thép không gỉ phát sáng

8 (4 bass, 4 treble) 13 + 1 loa siêu trầm, subwoofer
"DYNAUDIO Consequence", 730W

10 Túi khí an toàn 

30 màu

Màn hình hiển thị trên kính lái 

Phanh tay điện và giữ phanh tự động

Ốp nẹp bước chân   

Eco, Normal, Sport
Offroad, Snow,Custom

Eco, Comfort, Normal, Sport,
Offroad, Snow, Custom 

Cảm biến gạt mưa tự động  

Đèn sương mù trước/sau  

Hệ thống rửa đèn  

Cửa hít  

Gương chiếu hậu   

Cửa sau đóng mở bằng điện  

KÍCH THƯỚC

Kích thước tổng thể

Chiều dài cơ sở

Khoảng sáng gầm xe 

Dung �ch khoang hành lý 

ĐỘNG CƠ 

Loại động cơ

Dung �ch xylanh 

Công suất cực đại 

Mômen xoắn cực đại 

Tốc độ tối đa 

Tiêu chuẩn khí thải

Tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp

TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO 

Hộp số 

Truyền động 

Trợ lực lái 

Hệ thống treo trước 

Hệ thống treo sau 

NGOẠI THẤT

Cảm biến đèn pha tự động bật tắt

Đèn pha điều chỉnh được độ cao  

Đèn LED chiếu sáng ban ngày

Hỗ trợ đèn chủ động

Đèn hỗ trợ thời �ết xấu 

1,984 x 1,717

2,894 

215   148-258

810 - 1800 

TFSI 2.0L

1984

251/6,000 (185kW)

370/1,600-4,500

229

EURO 6

Hôp số tự động 8 cấp

10,20   10,08

Bốn bánh toàn thời gian

Trợ lực điện

Kiểu MacPherson Treo khí nén, tự động nâng hạ gầm từ
-40mm cho đến +70mm, giảm xóc

điểu khiển điện tửLiên kết đa điểm

Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Đèn IQ. Light  LED matrix, điều chỉnh cường độ chiếu sáng tự động

Tự động

LED

Phía sau

-

Chỉnh điện/gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói

Đá cốp

Chống chói biển báo hiệu vào ban đêm 

Đèn chào mừng  

Đèn chờ dẫn đường 

Cụm đèn phía sau 

TOUAREG ELEGANCE TOUAREG LUXURY

Lưới tản nhiệt

Ốp bảo vệ gầm phía trước

Mạ Chrome             Mạ Chrome, với Logo R-Line

Nâu Tamarind Metallic
Trắng Oryx - Mother-of-Pearl Effect
Đỏ Malbec Metallic
Xám Silicon Metallic
Đen Grenadilla Metallic
Be Sechura Metallic
Xanh Meloe - Crystal Effect

Màu xe

01 06

05

04

02 07

03
1
2
3
4
5
6
7

*Màu sắc thực tế có thể khác do quá trình in ấn.
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