
Volkswagen Touareg Vél Hö. Orkugjafi Gírsk.
CO2 
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Eyðsla 

(l/100km)* Verð

Touareg Elegance 3.0 TFSI eHybrid V6 381 Bensín PHEV Sjálfskiptur 8 gíra 56 - 70 2,4 13.390.000 kr. 

Grunnbúnaður Touareg Elegance
Öryggi
 • Neyðarhemlun „Front Assist“ með árekstrarvörn
 • Vöktunarkerfi gangandi vegfarenda
 • Akreinavari „Lane Assist“
 • Aflestur umferðaskilta
 • Neyðarhringing í 112 „Emergency call system“ 
 • Þriggja punkta öryggisbelti með sjálfvirkri 
strekkingu 

 • Loftpúðar í hliðum og gluggapóstum
 • Aftengjanlegir loftpúðar við farþegasæti að 
framan 

 • Þreytuvöktun ökumanns „Driver Alert System“ 
 • ESC stöðugleikastýring og ABS hemlar
 • Sjálfvirk handbremsa með brekkuaðstoð „Hill 
Assist“ 

 • ISOFIX barnastólafestingar
 • Loftþrýstingsviðvörun fyrir hjólbarða
 • Sjúkrakassi og viðvörunarþríhyrningur
 • Dekkjaviðgerðarsett

Tækni
 • Fjarlægðaskynjarar að framan og aftan
 • Fjarlægðatengdur hraðastillir með „Stop & Go“ 
 • Bakkmyndavél með bílastæðaaðstoð

 • Loftpúðafjöðrun með stillanlegri hæð
 • Stafrænt útvarp DAB+
 • Lyklalaust aðgengi „Keyless Entry“
 • Rafmagnsopnun á afturhlera „Easy Open“
 • Snertilaus opnun á afturhlera „Virtual Pedal“
 • Miðlunartæki „Innovation Cockpit“ með 15” 
snertiskjá

 • Stafrænt mælaborð 12,3”
 • Íslenskt leiðsögukerfi
 • Þráðlaus App Connect snjallsímatenging
 • Þráðlaus farsímahleðsla
 • 4x USB-C tengi (2 að framan og 2 að aftan)
 • Bluetooth búnaður fyrir síma og tónlist 
 • WE Connect áskrift í 1 ár
 • Regnskynjari á framrúðu

Að Utan
 • Panorama sóllúga
 • LED aðal- og dagljósabúnaður
 • LED afturljós
 • Samlitir stuðarar, speglar og hurðarhúnar
 • Rafstillanlegir, aðfellanlegir og upphitaðir 
hliðarspeglar 

 • Fjarstýrðar samlæsingar og 2 lyklar

 • Samlitað vindskeið að aftan
 • Skyggðar rúður að aftan
 • Gegnheilt eða Metallic lakk
 • 19” Tirano álfelgur 255/55 R19

Að Innan
 • ErgoComfort sæti með „Vienna“ leðuráklæði
 • Sjálfvirk „Climatronic“ 4-svæða miðstöð með 
loftkælingu

 • Leðurklætt aðgerðarstýri með hita og 
flipaskiptingu

 • Hiti í framsætum
 • Armpúði á milli framsæta með geymsluhólfi
 • Hitaeinangrandi gler í öllum rúðum
 • LED lýsing í innanrými
 • Niðurfellanleg aftursæti, framdraganleg á 
sleða 

 • Tveir drykkjahaldarar í miðjustokki
 • Kæling í hanskahólfi
 • Baksýnisspegill með sjálfvirkri glampavörn
 • 12V tengi í farangursrými
 • 230V tengi í afturrými

Volkswagen Touareg eHybrid   www.volkswagen.is

*Miðað við uppgefna tölu frá framleiðanda með WLTP mælingu

Aðrir aukahlutir

Dráttarbeisli með innfellanlegum krók og dráttaraðstoð „Trailer Assist“ 270.000 kr.

Gúmmímottur  15.990 kr.

Gúmímotta í skott  19.990 kr.

Aurhlífar að framan 24.990 kr.

Aurhlífar að aftan  14.990 kr.

Takmarkað upplag

Laugavegi 174, 105 Rvk.  Sími 590 5000  www.hekla.is
Höldur Akureyri  Bílasala Selfoss  Bílakjarninn Reykjanesbæ  BVA Egilstöðum

Janúar 2023. Gert með fyrirvara um prentvillur. HEKLA áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara.

Sýningarsalurinn okkar 
á netinu er opinn allan 
sólarhringinn. Skoðaðu úrvalið! 
www.hekla.is/volkswagensalur

https://www.volkswagen.is/is.html
https://www.hekla.is/is/bilar/nyir-bilar-syningasalur?filter-gerd=volkswagen

