
Veljaven od 26.08.2010

Cenik Novi Touran

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija     Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana



Modeli

Novi Touran

Modeli z bencinskim motorjem:

Trendline Comfortline Highline
MPC *€ MPC *€ MPC *€

1.2 TSI 77 (105) 6-st. ročni 149 1T3*D104 17.791 19.235

1,4 TSI 103 (140) 6-st. ročni 159 1T3*B104  21.957 24.336

1,4 TSI avt. 103 (140) 7-st. DSG 154 1T3*B404  23.830 26.209

Modeli z dizelskim motorjem:

Trendline Comfortline Highline
MPC *€ MPC *€ MPC *€

1.6 TDI 77 (105) 6-st. ročni 134 1T3*2104 20.696 22.140 24.451

1.6 TDI 77 (105) 7-st. DSG 132 1T3*2404 22.516 23.960 26.271

2.0 TDI 103 (140) 6-st. ročni 139 1T3*A104  23.996 26.307

2,0 TDI 103 (140) 6-st. DSG 149 1T3*A304  25.815 28.126

2,0 TDI 125 (170) 6-st. DSG 151 1T3*8304  27.456 29.835

Emisija
CO2

Koda

Izvedba
Moč

kW (KM)
Menjalnik

Emisija
CO2

Koda

Izvedba
Moč

kW (KM)
Menjalnik

*MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost); # = vozilo oz. oprema še 
ni ali ni več dobavljiva; DPF = filter za trdne delce; dodatne opombe so na zadnji strani



Dodatna oprema

Oprema Koda MPC *€

Alarmna naprava
- hupa z lastnim napajanjem
- nadzor notranjosti ter zaščita pred odvleko

7AL o s s 120,77

Asistenčni sistemi
parkirni sistem Park Pilot
- akustični senzorji zadaj

7X1 o o  381,63

 

parkirna sistema Park Pilot in Park Assist
- akustični senzorji spredaj in zadaj 
- parkirna asistenca
(ni možno v kombinaciji z radijskim sistemom RCD 210)

7X5 o o s 684,35

 

parkirni sistemi Park Pilot, Park Assist in Rear Assist
- akustični senzorji spredaj in zadaj 
- parkirna asistenca
- kamera za vzvratno vožnjo
(samo v kombinaciji z RCD 510, RNS 315 ali RNS 510)

7X6 o o  888,85

 …, za Highline 7X6   o 204,50

 

parkirna sistem Park Pilot in Rear Assist
- akustični senzorji zadaj 
- kamera za vzvratno vožnjo
(samo v kombinaciji z RCD 510, RNS 315 ali RNS 510)

7X7 o o  586,12

 
parkirni sistem Rear Assist
- kamera za vzvratno vožnjo

7X9 o o  204,50

       

Barve
kovinska in biserna barva o o o 357,47

Brez oznake
brez oznake modela in motorja na zadku 0NA o o o b

brez oznake motorja na zadku 0NB o o o b

Dekorativni elementi
dekorativni elementi iz krtačenega aluminija za armaturno ploščo in vratne obloge 5MV  o o 101,44

Elektronska otroška zapora zadnjih vrat PKF  o o 86,95

Izvedba za kadilce 9JD o o o 19,32

Klimatska naprava
Climatic s polavtomatskim uravnavanjem temperature PH1 s   b

Climatronic z avtomatskim uravnavanjem temperature za levo in desno stran PH2 o s s 194,84

Meglenke
- sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih žarometov 8WH o o s 180,35

Naprava za prostoročno telefoniranje

naprava za prostoročno telefoniranje Plus     
- integriran mikrofon spredaj           
- predvajanje govora preko radijskih zvočnikov spredaj                     
- podpora funkciji Bluetooth Audio      
- preklop radia na tiho delovanje       
- konzola z nosilcem za telefon in integrirana antena                 
- samo v povezavi z večfunkcijskim prikazovalnikom in RCD 310, RCD 510,  
  RNS 310 ali RNS 510                   
  (za delovanje sistema je potrebno dokupiti ustrezen vmesnik,seznam      
  telefonov ki jih podpira naprava za prostoročno telefoniranje se nahaja
  na internetnem naslovu: http://www.volkswagen-zubehoer.de/adapter_handy.html)                   

9ZA o o o 404,17

naprava za prostoročno telefoniranje Premium                                 
- integrirani mikrofon spredaj          
- komfortno upravljanje preko večfunkcijskega volana                
- prikaz telefonskega imenika v večfunkcijskem prikazovalniku         
- preklop radia na tiho delovanje       
- glasovno upravljanje                  
(samo  v kombinaciji z večfunkcijskim volanom)                               
(seznam telefonov, ki jih podpira sistem Bluetooth Premium se nahaja na          
internetnem naslovu: http://www.volkswagen-zubehoer.de/adapter_handy.html)"                          

9ZU o o o 473,41
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o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema
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Ogledala
električno poklopni zunanji ogledali
- pomik sovoznikovega ogledala pri vzvratni vožnji proti tlem
- osvetlitev okolice vozila

P14  o o 169,07

električno poklopni zunanji ogledali
- voznikovo ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve
- pomik sovoznikovega ogledala pri vzvratni vožnji proti tlem
- osvetlitev okolice vozila

P18  o o 280,18

Ogrevanje mirujočega vozila
- daljinski upravljalec                                                                     WHA o o o 1.045,04

Panoramsko strešno okno PS9 o o o 1.156,15

Platišča in pnevmatike
aluminjasta platišča Sedona
- platišča 6,5 J x 16
- pnevmatike 205/55 R 16

PJ6 o 742,32

..., za Comfortline PJ6 o 610,28

..., za Highline PJ6  o 136,87

aluminjasta platišča Oakland
- platišča 7J x 17
- pnevmatike 225/45 R 17
- športno podvozje

PJ8/PSF o 940,38

..., za Highline PJ8/PSF o 466,97

sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 7K6 o o o 49,92

rezervno kolo z jeklenim platiščem
- variabilno dno prtljažnika
 (ni možno v kombinaciji z dodatnima sedežema (PG1) ali 17" platišči)

PRA/1S1 o   231,87

…,za Comfortline PRA/1S1  o  249,59

rezervno kolo z aluminijastim platiščem
- variabilno dno prtljažnika
 (ni možno v kombinaciji z dodatnima sedežema (PG1) ali 17" platišči)

PRB/1S1 o o o 297,89

Podvozje
športno podvozje
- trše vzmeti in trši blažilniki
- pribl. 15 mm nižje podvozje
(ni možno v kombinaciji s 15" jeklenimi platišči in aluminijastimi platišči Oakland)

PSF o o o 161,02

dinamično uravnavanje podvozja DCC
- kontinuirano prilagajanje blaženja cestišču in vozni situaciji
- prilagajanje servo podpore volana
- individualno nastavljive karakteristike SPORT, COMFORT in NORMAL

WDD  o o 884,02

podvozje za slabše ceste
- pribl. 15 mm višje podvozje

PSW o o o 380,01

Predelna mreža 3CB o o o 177,13

Prtljažnik
variabilno dno prtljažnika
(ni možno v kombinaciji z dodatnima sedežema (PG1) ali rezervnim kolesom)

3GN o o o 196,45

prtljažni rolo 3U7 o s s 227,04

Radio
RCD 210 MP3:
- 2 x 20W
- 4 zvočnikov

RFZ s   b

RCD 310 MP3:
- 4 x 20W
- 8 zvočnikov
- multimedijski priključek AUX-IN 

RGZ o s  161,02

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema
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RCD 510 MP3:
- 4 x 20W
- 8 zvočnikov
- vgrajen CD-strežnik
- večbarvni zaslon TFT občutljiv na dotik
- multimedijski priključek AUX-IN
- reža za SD spominsko kartico

RHZ o  s 426,71

…, za Comfortline  o  265,69

multimedijski priključek MEDIA-IN (USB):
- omogoča priklop zunanjih audio naprav USB
- prikaz informacij o izvajalcu na zaslonu radijskega ali navigacijskega sistema
- adapter za priklop USB ključa
(ni možno v kombinaciji z radijskim sistemom RCD 210 in CD strežnikom)

UF6 o o o 172,29

multimedijski priključek MEDIA-IN (USB):
- omogoča priklop zunanjih audio naprav iPod
- prikaz informacij o izvajalcu na zaslonu radijskega ali navigacijskega sistema
- adapter za priklop iPod predvajalnika
(ni možno v kombinaciji z radijskim sistemom RCD 210 in CD strežnikom)

UF8 o o o 191,62

Radio-navigacijski sistemi
RNS 315 MP3:
- večbarvni zaslon TFT občutljiv na  dotik                                 
- akustični navigacijski napotki
- predvajanje audio CD-plošč tudi med aktivnim vodenjem do cilja            
- reža za SD spominsko kartico          
(naročiti je potrebno navigacijski CD (npr.: Nemčija (7QB) ali Alpe (7QS)…)              

RGY/PNB o   784,18

…, za Comfortline RGY/PNB o  623,16

…, za Highline PNB  o 312,39

RNS 510 MP3:
- 4 x 20W
- 8 zvočnikov
- večbarvni zaslon TFT občutljiv na dotik
- DVD-predvajalnik za predvajanje video DVD-plošč (slika samo, ko vozilo miruje)
- predvajanje audio CD-plošč tudi med aktivnim vodenjem do cilja
- akustični navigacijski napotki
- optični navigacijski napotki na zaslonu večfunkcijskega prikazovalnika
- možnost izbire med 2D- in 3D-prikazom avtokart (ptičja perspektiva)
- trdi disk s prostorom 30 GB za shranjevanje navigacijskih podatkov in CD / DVD-plošč
- multimedijski priključek AUX-IN
- reža za spominsko kartico SD
- možnost delitve zaslona za vzporedni prikaz avtokarte in dodatnih informacij
(Navigacijski DVD za Zahodno Evropo (7RT) ali za Vzhodno Evropo (7RK))

R2Z o   2.331,62

…, za Comfortline o  2.235,00

…, za Highline o 1.912,96

Sedeži
2 enojna sedeža v 3. sedežni vrsti
- sedeža zložljiva v dno prtljažnika
(ni možno v kombinaciji z rezervnim kolesom in variabilnim prtljažnim dnom)

PG1 o o o 732,66

 ..., za usnjeno oblazinjenje Napa PG2  o o 896,90

Sredinski naslon za roke spredaj 6E3 o s s 141,70

Strešne letve
črne barve 3S2 o s  206,11

eloksirane srebrne barve 3S1 o s 161,02

Tekstilni predpražniki (za vse sedežne vrste) 0TD o o s 115,94

Usnje
usnjeno oblazinjenje Nappa              
- športni sedeži                        
- volan, glava prestavne ročice in ročica ročne zavore iz usnja          
- usnjen sredinski del in stranice sedežev iz usnja Nappa                
- ogrevanje sprednjih sedežev           

WL1 o 2.065,93

..., za Highline WL1 o 1.838,89

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema
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Večfunkcijski prikazovalnik Plus 9Q5 o s  49,92

Vlečna kljuka (snemljiva) 1D2 o o o 489,51

Volan
trikrak usnjen volan: prestavna ročica in ročica ročne zavore iz usnja PA1 o   159,41

večfunkcijski trikrak usnjen volan s tipkami za upravljanje radia in telefona:
- prestavna ročica in ročica ročne zavore iz usnja

PM4 o s s 281,79

 

večfunkcijski trikrak usnjen volan s tipkama za upravljanje avtomatskega menjalnika, radia 
in telefona:
- prestavna ročica in ročica ročne zavore iz usnja
 (samo za modele z DSG)

PM3 o   465,36

 ..., za Comfortline in Highline PM3 o o 135,26

Zimski paket 1
- ogrevanje sprednjih sedežev
- ogrevanje pralnih šob spredaj
- indikator nivoja tekočine za pranje stekel
- naprava za pranje žarometov

WWC o o o 296,28

Žarometi
dinamično prilagodljiva biksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi                               
- biksenonska žarometa za zasenčeno in dolgo luč                             
- dinamično in statično smerno prilagodljivi žarometi                
- naprava za pranje žarometov     
- LED dnevne luči

WXE o o o 1.444,38

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Za našo kakovost jamčimo!
- 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov 
  in garancijskim listom
- podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto "JAMSTVO 4Plus"
- 3-letno jamstvo za lak, 
- 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,
- 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen 
- 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen.

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.

V Sloveniji imate na voljo kar 37 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Brezplačno jamstvo mobilnosti – Asistenca Volkswagen
Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenemu serviserju Volkswagen vam jamstvo mobilnosti brezplačno podaljšamo 
do naslednjega pregleda. Tako lahko jamstvo mobilnosti velja celotno življenjsko dobo vozila. V okviru jamstva mobilnosti 
Vam priznamo ASISTENCO Volkswagen, ki vključuje naslednje brezplačne storitve: 

- pomoč na cesti,
- vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa Volkswagen. Če samo popravilo traja 
  dlje kot tri ure ste upravičeni do brezplačnega nadomestnega vozila do največ 3 dni.
- V primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotovimo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega 
  servisa Volkswagen, kjer vam bodo vozilo popravljali. Storitev velja na področju Slovenije. 

Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko: 

080 19 18 (ali iz tujine: +386 1 530 53 18).

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje – vse na enem mestu
V sodelovanju z družbo Porsche Kredit in Leasing vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi 
pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in 
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko 
financiranja prilagojeno Vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov 
boste prejeli odgovor. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja: 

- Volkswagen kreditKlasik, 
- Volkswagen kreditPlus, 
- Volkswagen operativni leasing, 
- Volkswagen finančni leasing in 
- Volkswagen finančni leasing Plus.
- Podjetjem priporočamo tudi upravljanje voznega parka. 

- Nudimo vam tudi kartico Porsche Service Credit Cart, ki vam omogoča obročno odplačevanje servisnih 
  storitev, nadomestnih delov, pnevmatik ipd.

Internet:
www.volkswagen.si
www.porscheleasing.si

Izdaja: 26. 08. 2010; Št.: 2010/02

Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Opombe:

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 20 % DDV in DMV. Določene paketne
kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri
pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.


