
                                                         

 

VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 
 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 57 760 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 69 430 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 87 780 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 2270 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 495 
Registračný poplatok (€ s DPH) 2300 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov V6/24 

Zdvihový objem (ccm) 2967 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 
Max. výkon kW(k)/ot min-1 210(286)/- 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 600/2250-3250 

Pohon pernamentný všetkých kolies 
Prevodovka 8-st. automat DSG 

PODVOZOK 

Predná náprava viacprvková 
Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,2 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 
vzadu Kotúčové chladené 

Pneumatiky 255/55 R19 

KAROSÉRIA 
Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4787 - 1984 - 17171 

Rázvor (mm) 2904 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1653-1669/1669-1685 
Svetlá výška (mm) 215 (+70/-50) 

Objem batožinového priestoru  (l) 810/1800 

Objem palivovej nádrže (l) 60 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 2279 

Užitočná hmotnosť (kg) 571 

Celková hmotnosť (kg) 2850 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) 3000/750 
VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1602 

Vnútorná šírka minimum 1535  

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 945/1014  

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 325/385  

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 833  

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1575  

Volnosť pre kolená pre 1,75m postav 105 

Vnútorná šírka minimum 1460  

Vzdialenosť sedák - strop 945 

Volnosť pre hlavu pre 1,75m postavu 140  

Vzdialenosť podlaha - sedák 320  

Dĺžka predný sedák (mm) 540  

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi:  Áno  

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 6,1 

Maximálna rýchlosť (km/h) 230 
Spotreba mesto (l/100 km) 7,7 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 7,5 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 6,6 
Emisie CO2 (kg.km-1) 173 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 6,2 
Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,9 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 8,2 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,7 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,9 
CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 6 541 

1. rok pri najazdení 30.000 km 8 327 

2. rok pri najazdení 30.000 km 11 092 

2. rok pri najazdení 60.000 km 15 455 

3. rok pri najazdení 45.000 km 15 338 

3. rok pri najazdení 90.000 km 21 882 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 28 321 

1. rok pri najazdení 30.000 km 30 107 

2. rok pri najazdení 30.000 km 40 078 

2. rok pri najazdení 60.000 km 45 235 

3. rok pri najazdení 45.000 km 50 118 

3. rok pri najazdení 90.000 km 85 015 

Cena PHM Nafta (€/liter) 1,250 

Normohodina (€ s DPH) - 

Gar. kontroly (km) 30 000 km/2roky  

Výmena oleja 30 000 km/2roky  

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 974 

Predný blatník 472 

Svetlomet. + smerovka 1089 

Spätné zrkadlo 483 



Predný nárazník 666 

Predný tlmič 288 

Predné brzdové platničky 308 

ZÁRUKA (roky) 

Neprehrdzavenie karosérie 12  

Lak 3  

Na celé auto 2 alebo 5/150 000 km 

Motor a mechanické časti 2 alebo 5/150 000 km  

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 66 000 

Po 2. roku 60.000 km 58 000 

Po 3. roku 90.000 km 48 000 

 

 

 

VÝBAVA 
19 palcové zliat. disky, permanentný pohon všetkých kolies 4MOTION, nárazníky vpredu a vzadu a prahy dverí v 
dizajne R-Line, dizajnové výfuky, spodná časť nárazníkov, bočných prahov a lemy blatníkov vo farbe karosérie 
(difúzor čierny, lakovaný), strešný nosič čierny, kožené sedadlá, Car-Net “Guide & Inform” a “Security&Service” - 3 
roky poskytovania služieb, Innovasion Cocpit (3360 €), IQ. Light (1800 €), Soundsystem Dynaudio (1710 €), “Technik” 
Paket - natáčanie zadných kolies, bezdotykové otváranie veka, nočné videnie, head-up displej (5400 € - zľava 3160 
€), ťažné zariadenie (elektricky ovládané) s “Trailer Assist” asistentom manipulácie s prívesom (1300 €), predĺžená 
záruka 3roky/9000 km (380 €), metalíza (1100 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ elegantný dizajn exteriéru  
+ pôsobivé, veľké dotykové displeje v interiéri 

+ jazdné vlastnosti  

+ nadpriemerný komfort vzduchového pruženia  
+ natáčanie zadných kolies 

+ flexibilná svetla výška 220 mm (+70 mm, -50 mm)  

+ jazdné výkony / spotreba  

+ odhlučnenie kabíny  
+ všestrannosť (pohon všetkých kolies)  

+ veľký kufor (810 litrov)  

+ komfort cestovania  
+ variabilita (pozdĺžne posuvné zadné sedadlá)  

+ rozsiahla výbava testovaného modelu 

MÍNUSY 

– relatívne vyššia cena test. vozidla 
– imidž značky VW v konkurencii prémiových značiek 

– dotyk. displej sa ľahko zacapká 
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