
Transmissão Model Code Emissão

Automático 7P6208 03/03/2016

. 4Motion TO - Couro "Vienna" Preto

. 6 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais nos bancos JZ - Couro "Vienna" Bege

  dianteiros e 2 de cortina) TQ - Couro "Vienna" Marrom

. 8 alto falantes 

. Apoio de cabeça dianteiro com ajuste longitudinal e de altura 

. Ar-condicionado digital de duas zonas “Climatronic” Sólidas:

. Bagageiro de teto (Preto) 0Q0Q - Branco Puro

. Banco traseiro bi-partido A1A1 - Preto Ninja

. Bancos dianteiros com ajuste elétrico e aquecimento 

. Cabo para conexão de iPod/ iPhone gerações 4 e 5 Metálicas:

. Câmera traseira 9Q9Q - Cinza Canyon

. Controle de tração “ASR” K5K5 - Prata Tungstênio

. Controle eletrônico de estabilidade “ESC” 8E8E - Prata Sargas

. Controle eletrônico de velocidade "Piloto automático" 4T4T - Bege Sand

. Direção Servotronic P0P0 - Marrom Oak

. Display multifuncional com computador de bordo - Premium 0A0A - Azul Reef

. Espelho retrovisor externo com ajuste elétrico, aquecível e antiofuscamento automático

. Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)

. Faróis bi-Xenon direcionais com luz diurna em LED Perolizada:

. Faróis de neblina 2T2T - Preto Mystic

. Freio de estacionamento eletrônico com função “Auto Hold” C7C7 - Azul Moonlight

. Freios com distribuição eletrônica de frenagem “EBD” 0R0R - Branco Oryx

. Freios com sistema antitravamento “ABS”

. Iluminação da placa de licença em LED

. Indicador de perda de pressão dos pneus 

. Lanterna traseira de neblina 

. Rádio RNS 850 com sistema de navegação 

. Revestimento dos bancos em couro Vienna 

. Rodas de liga-leve 19“ - "Salvador" com pneus 265/50 R19 

. Sensor de estacionamento dianteiro/ traseiro 

. Sensor de fadiga do motorista

. Sensores de chuva e crepuscular com função “Coming & Leaving home” *Potência: 100% Gasolina

. Sistema de alarme com comando remoto “keyless”

. Sistema Kessy (acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor)

. Tapetes adicionais em carpete

. Travamento central com controle remoto

. Volante multifuncional com comandos do rádio, computador de bordo, controle automático de velocidade e "shift paddles"

. DLA (Assistente dinâmico de farol alto)

Pacotes

. ACC - Adaptive cruise control (Controle adaptativo de distância e velocidade "ACC", com função de

   frenagem de emergência "City emergency brake" e sistema de monitoramento

  frontal "Front assist")

. Assistente de mudança de faixa - "Side Assist"

. Sistema de som Premium  Dynaudio Confidence

. Area View (conjunto com 4 câmeras)

 Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.

3FU  -  -. Teto solar panorâmico

Diagrama de Oferta MY 17   

Novo Touareg 3.6 V6 - 280cv*

Edição

X9G /1

9VE + KA6  -  -

W4J + 9P3  -  -

Principais itens de série Acabamento interno

Cores

Opcionais Obriga Proíbe

. Apoio de braço dianteiro central individual com porta objetos e regulagem longitudinal e de 
altura

Pacotes que devem ser programados obrigatoriamente:                                  
W6A/ PA5 / PXX

1 B-VKL 7P6208


