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Construído para desbravar 
caminhos: o Touareg. 
Logo no primeiro olhar, uma coisa fica clara: o Touareg é uma lufada de ar fresco na classe 

Premium. As novas dimensões fascinantes, os materiais de alta qualidade e as tecnologias 

inovadoras fundem-se numa imagem única, moderna e imponente – desde a marcante 

grelha do radiador, ao elegante difusor desportivo, passando pelas linhas laterais concisas. 

Na versão de equipamentos Elegance, os tubos de escape trapezoidais cromados conferem 

uma imagem ainda mais individual. Vai chegar ao seu destino, certamente, com muito 

estilo. E, em conjunto com o pacote opcional Offroad, vai fazê-lo de uma forma ainda mais 

soberana – mesmo em trilhos novos.

01   Os faróis IQ Light – LED-Matrix com regulação 
dinâmica dos faróis de máximos “Dynamic Light  
Assist” dão mais brilho ao seu caminho, sem preju-
dicar os outros condutores.* A marcante assinatura 
de luz funde-se visualmente com a grelha cromada 
do radiador e acentua a dianteira imponente do 
 Touareg. O

* Dentro dos limites do sistema
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Visionário: 
o Innovision Cockpit. 
À frente do seu tempo. É o que vai sentir, ao premir o botão “Start” do 

Touareg: o Innovision Cockpit opcional ganha vida. O inovador Cockpit 

Digital e o grande ecrã tátil TFT do sistema de navegação “Discover 

 Premium” abrem-lhe novas dimensões, em todas as perspetivas. Graças 

ao “One-Screen Design”, o condutor mergulha num impressionante painel 

de controlo futurista. Um conforto de utilização sem botões, um sistema 

de comando por toque e por gestos, bem como as várias opções de perso-

nalização reforçam esta sensação e oferecem-lhe mais oportunidades de 

configuração, por exemplo, na área do utilizador. Que bom que é, termos 

hoje acesso a tantas coisas que desejamos para o futuro. 

GrandCanyon_PRE_V65.indd   04 24.04.18   12:44



01

02

03

04

07

01   Com o inovador sistema de operação por gestos, pode utilizar o sistema 
de navegação “Discover Premium” ou “Discover Pro” de uma forma ainda mais  
simples e mais confortável. Pode comandar uma série de itens do menu com 
um simples gesto na horizontal. Basta um movimento da mão para mudar, por 
exemplo, para a próxima música ou estação de rádio. S

02   O sistema de navegação “Discover Premium”, com interface para telemóvel 
“Business”, Wireless Charging e Car-Net App-Connect de série oferece-lhe um 
mundo de novas dimensões, em todos os aspetos. O seu grande ecrã tátil TFT, 
com um visor a cores de 38,1 cm (15") instalado por detrás de um vidro curvado 
forma, pela primeira vez, uma unidade visual com o Cockpit Digital de 31,2 cm 
(12,3"). Graças ao sistema de sensores de aproximação e ao inovador sistema de 
operação por gestos, este sistema de navegação pode ser utilizado de uma forma 
completamente intuitiva. Basta mover a sua mão na horizontal, para controlar 
uma série de pontos do menu. Para além de uma memória de 10 GB de utilização 

livre, o sistema está ainda equipado com mapas da Europa e receção de rádio FM. 
Duas entradas para cartões SD, uma tomada AUX-IN e 4 interfaces USB, bem 
como um interface para telemóvel com Bluetooth, complementam a experiência 
de Infotainment. O

03   O sistema de navegação “Discover Pro” com Car-Net App-Connect de série, 
está equipado com um ecrã de vidro tátil TFT de 23,4 cm (9,2"), visor a cores, siste-
ma de sensores de aproximação e o inovador sistema de operação por gestos. 
Oferece-lhe, ainda, uma utilização muito intuitiva. Desta forma, pode comandar 
uma série de itens do menu com um simples gesto na horizontal. Além disso, o 
sistema está ainda equipado com mapas da Europa e receção de rádio FM, uma 
entrada para cartões SD e um interface USB. S

04   O Head-up-Display exibe as informações da  
viagem diretamente no seu campo de visão. A 
velocidade, os sinais de trânsito, a atividade dos 
sistemas de assistência, bem como as mensagens 
de aviso e os avisos de navegação são projetados 
diretamente no pára-brisas. Desta forma, pode ler 
imediatamente todas as informações, mantendo 
a atenção na estrada. O

Touareg – Multimédia
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09Touareg – Interior

01   Graças à estrutura ímpar do freixo poroso autên-
tico, as novas guarnições decorativas em madeira, 
oferecem uma sensação tátil bastante especial. O 
pacote Atmosphere apresenta estas guarnições deco-
rativas no painel de instrumentos e no revestimento 
das portas, criando um ambiente ainda mais exclusivo 
no hábitáculo. O

Espantosamente 
relaxante: o interior. 
Por fora, pura dinâmica. Por dentro, uma paz tranquilizante. Uma sensa-

ção garantida pelo interior do Touareg, cujos elementos se combinam 

numa harmonia perfeita. Tal como no pacote Atmosphere, aqui poderá 

encontrar materiais exclusivos de alta qualidade, numa combinação em 

tons claros, que albergam características de equipamento cuidadosamente 

selecionadas. Por exemplo, as guarnições decorativas em madeira, ou os 

bancos Ergo Confort em couro “Savona” que, em opção, também estão 

disponíveis com função de massagem e ventilação. O design simples e 

organizado do Touareg, bem como a sua generosa oferta de espaço garan-

tem, ainda, que chegará bem ao seu destino mas, acima de tudo, relaxado. 
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Inequívoca: a sua 
línguagem de formas. 
Existem muitas formas de seduzir. O Touareg leva alguma vantagem, 

uma vez que é fiel é sua forma: um verdadeiro SUV. A sua silhueta dinâ-

mica, com um capô alongado e uma traseira pronunciada com ressaltos 

amplos deixam adivinhar o que pode esperar deste SUV. Com contornos 

claros e linhas laterais atléticas, frisos cromados de alta qualidade e faro-

lins traseiros LED com indicador de mudança de direção dinâmico, em 

opção, a versão de equipamentos Elegance revela, com toda a clareza, 

que o Touareg é uma obra-prima da estética.
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13Touareg – Interior

Individualidade à medida: 
o habitáculo.
Muitas possibilidades, um só objetivo: você. As várias opções de persona-

lização para o habitáculo permitem-lhe satisfazer o seu gosto pessoal. 

Por exemplo, a versão de equipamentos Elegance, com estofos em couro 

“Vienna”*, em conjunto com as guarnições decorativas em “alumínio es-

covado” é um exemplo claro. Com os 30 tons de cor disponíveis do pacote 

opcional Ambiente, incluindo iluminação ambiente, todos os elementos 

do interior receberão a iluminação adequada, para garantir o melhor 

ambiente. 

01   Os estofos em couro “Savonna”* com perfuração, opcionais, garantem uma exclusividade ímpar em cada 
assento. Em conjunto com os bancos Ergo Confort, a função opcional de massagem com ventilação dos bancos 
e com função de memória nos bancos dianteiros, faz com que qualquer viagem no Touareg se transforme numa 
viagem de excelência. O

* Faixas centrais e laterais dos bancos em couro “Vienna” ou “Savona”.
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R-Line
O Touareg encara os novos desafios com um espírito desportivo. Na versão de equipamentos R-Line, esta característica é ainda 

mais evidente – por dentro e por fora. Os inúmeros pormenores desta versão realçam a sua imagem dinâmica. Como, por exemplo, 

o marcante pára-choques com a assinatura em C, especifica da versão R-Line, o logotipo R-Line na grelha do radiador, as guarnições 

das cavas das rodas na cor da carroçaria ou o difusor em preto brilhante com ponteiras do tubo de escape cromadas. Existem outros 

destaques desta versão de equipamento, que, também durante a viagem, nos fazem lembrar que estamos a bordo de um R-Line.

01   Conduza um Touareg R-Line, com um interior que o irá seduzir não só ao  
primeiro olhar, mas também ao primeiro toque. Destacamos, por exemplo, 
o volante multifunções em couro aquecido ou as guarnições decorativas em 
alumínio  “Silver Wave”. Os bancos Ergo Confort e opcionais em couro “Savona”*, 
num modelo de duas cores com pormenores em couro “Carbon Style”, bem como 
o logotipo R-Line nos bancos dianteiros, conferem um visual ainda mais dinâmico. 
Além disso, se optar por esta versão de bancos, o habitáculo vem revestido com 
um forro moldado do tejadilho em preto e adornado com costuras decorativas 
em cinza Cristal. Estes elementos aplicados no painel de instrumentos, no volante 
multifunções, nos apoios de braços das portas, no apoio de braços central e na 
alavanca de mudanças ajudam a reforçam a imagem desportiva, que corresponde 
à versão R-Line. R

Série no Touareg S Série no Touareg Elegance E Série no Touareg Elegance Plus EP Série no Touareg R-Line R Equipamento opcional O

* Faixas centrais e laterais dos bancos em couro “Vienna” ou “Savona”.

Todos os equipamentos aqui mencionados são um produto da Volkswagen R GmbH. 
Mais informações em www.volkswagen.com
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17Touareg – Pacote Design “Black Style”*
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Pacote Design “Black Style”*
Um mergulho perfeito no preto: o pacote opcional Design “Black Style”* para o Touareg 

R-Line. Alguns pormenores, como a grelha do radiador em preto, as capas dos espelhos 

retrovisores exteriores pintadas de preto, bem como os frisos decorativos, também em 

preto brilhante, nas janelas criam uma impressão forte, quando passeia no seu Touareg. 

O pacote R-Line “Exterior Black Style”* encontra-se disponível como opção.
Todos os equipamentos aqui mencionados são um produto da Volkswagen R GmbH. Mais informações em www.volkswagen.com

* Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á da melhor forma.
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as janelas e o teto de abrir panorâmico são fechados.¹⁾ Se houver perigo de uma 
colisão, os piscas de emergência são ativados com uma intermitência elevada.¹⁾ O

03   O Controlo automático da distância ACC com regulação preventiva* da velo-
cidade ajuda-o a manter a velocidade máxima que regulou previamente, bem 
como uma distância mínima para o veículo da frente.²⁾ A regulação preventiva da 
velocidade expande estas funções para uma assistência da velocidade em curva. 
Nos locais com limite legal de velocidade, o assistente pode ajudar a evitar exces-
sos de velocidade.¹⁾ Além disso, o sistema calcula a velocidade ideal em curva, 
tendo em conta os dados do percurso,¹⁾ o que aumenta o seu conforto de condução 
e reduz o consumo de combustível. S

04   O assistente de cruzamento recorre aos sensores das rodas instalados na  
secção dianteira do automóvel. Observe sempre a zona à frente do seu Touareg. 
Nas viagens até uma velocidade de 30 km/h, pode ser alertado, por meio de avisos 
visuais e sonoros, da existência de trânsito cruzado.¹⁾ Se um automóvel, que circule 
fora do seu campo de visão, se aproximar do seu Touareg, e, se o seu Touareg 

 estiver a circular a uma velocidade de até 10 km/h, é 
possível desencadear uma travagem de emergência, 
para evitar uma colisão.¹⁾ O assistente de cruzamento 
pode ajudá-lo a sair de saídas complicadas e a entrar 
em cruzamentos de difícil visibilidade. O

05   O sistema de assistência “Emergency Assist”, 
pode assumir uma parte do controlo do automóvel, 
em caso de emergência.¹⁾ Este sistema é ativado, 
sempre que não se registar atividade por parte do 
condutor. Se, mesmo apesar do aviso, o sistema não 
detetar qualquer reação, o sistema tenta despertar 
o condutor e avisar os passageiros e os outros auto-
mobilistas. Se não se verificar o controlo do volante 
por parte do condutor, o automóvel é conduzido para 
a faixa de rodagem do lado direito, com a ajuda do 
assistente de mudança da faixa de rodagem “Side 
Assist” e imobilizado de forma controlada.¹⁾ O

06   O assistente de congestionamento permite-lhe 
contornar confortavelmente uma situação de con-
gestionamento e pode ajudá-lo a evitar os acidentes 
típicos destas situações.¹⁾ O sistema mantém o auto-
móvel na faixa de rodagem e comanda sozinho a ace-
leração e a travagem.¹⁾ O

07   Em caso de ameaça de acidente por colisão, o 
sistema de monitorização do trânsito circundante 
“Front Assist”, com função de travagem de emergên-
cia e com sistema de deteção de peões, pode ajudar 
a reduzir o impacto de uma colisão grave ou, numa 
situação ideal, evitar o acidente.¹⁾ O sistema consegue 
detetar a existência de peões e automóveis na faixa 
de rodagem, avisando atempadamente o condutor 
desta situação. Se o condutor não reagir a este aviso, 
o sistema pode desencadear uma travagem de emer-
gência.¹⁾ S

 1) Dentro dos limites do sistema.
2) Até, no máximo, 210 km/h. 
* Não disponível para o mercado Nacional.

Touareg – Sistemas de assistência à condução
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Sistemas de assistência à condução
O Touareg, equipado com tecnologias inovadoras e um vasto leque de sistemas de assistência 

revela-se um carro de excelência, não apenas em termos de design. Ele oferece-lhe uma 

 série de assistentes inteligentes, que o ajudam a contornar, de forma soberana, as situações 

de trânsito inesperadas. E, graças à função auxiliar de visão noturna, até mesmo quando 

 estas situações surgem no escuro. 

Série no Touareg S Série no Touareg Elegance E Série no Touareg Elegance Plus EP Série no Touareg R-Line R Equipamento opcional O

01   Na função auxiliar de visão noturna uma câmara de infravermelhos “observa” 
uma área de cerca de 300 metros à frente do automóvel e reage ao calor, irradiado 
pelos corpos.¹⁾ Poderá visualizar a respetiva imagem térmica no painel de instru-
mentos ou no Cockpit Digital. Se a situação for crítica, será devidamente avisado 
pelo sistema.¹⁾ Desta forma, tem ao seu dispor uma fonte de informação adicional, 
que o ajuda a detetar atempadamente a existência de uma pessoa ou de um 
 animal na faixa de rodagem – mesmo quando a visibilidade é menor, devido ao 
 nevoeiro ou à chuva – o que o pode ajudar a reagir atempadamente ao perigo. O

02   O sistema de proteção proativa dos passageiros pode agir, se se chegar a 
uma situação crítica.¹⁾ Para detetar o nível de perigo, o sistema utiliza as informa-
ções dos vários sistemas de assistência do automóvel e dos respetivos sensores. 
Se o sistema detetar um perigo, desencadeia, consoante a situação, várias medi-
das de segurança: os cintos dianteiros são tensionados, as portas são trancadas e 
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21Touareg – Guarnições decorativas e estofos

06 Tecido “Graphite” Soul VM**
07 Couro “Vienna”* Soul VM S

08 Couro “Vienna”* Raven VV O

09 Couro “Vienna”* Mistral/Grigio VD O

10 Couro “Vienna”* Atacama/Raven YF O

11 Couro “Vienna”* Raven VV O

12 Couro “Vienna”* Soul/cinza Kristall 
 para o R-Line ID R

13 Couro “Savona”* Soul VM O

14 Couro “Savona”* Juniper/Soul YA O

15 Couro “Savona”* Florence/Soul YV O

16 Couro “Savona”* Mistral/Grigio VD O

17 Couro “Savona”* Atacama/Raven YF O

18 Couro “Savona”* Raven VV O

19 Couro “Savona”* Soul/cinza Kristall 
 para o R-Line ID O

*  Faixas centrais e laterais dos bancos em couro “Vienna” ou “Savona”.
** Não disponível para o mercado Nacional.

GrandCanyon_PRE_V65.indd   21 24.04.18   12:44

Série no Touareg S Série no Touareg Elegance E Série no Touareg Elegance Plus EP Série no Touareg R-Line R Equipamento opcional O

01  Guarnições decorativas em alumínio “Cortina-Silber” S

02  Guarnições decorativas “alumínio escovado” EP

03  Guarnições decorativas em madeira “Fine Grain Ash” O

04  Guarnições decorativas em alumínio “Silver Wave” R

05  Guarnições decorativas em madeira nobre “Nogueira” O

(sem imagem)    Guarnições decorativas em madeira “Silver Birch” O

Guarnições decorativas 
e estofos

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, pelo que as amostras reproduzi-
das de guarnições decorativas e estofos servem apenas como referência, e podem não ser tão bonitos como o 
são na realidade. As figuras ilustram a forma de banco básica dos modelos e podem divergir de uma variante 
superior que tenha, eventualmente selecionado.
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23Touareg – Pinturas exteriores 
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Pinturas exteriores

Série no Touareg S Série no Touareg Elegance E Série no Touareg Elegance Plus EP Série no Touareg R-Line R Equipamento opcional O

01 preto pintura lisa A1A1 S

02 branco Pure pintura especial* 0Q0Q O

03 castanho Tamarinden pintura metalizada* 3V3V O

04 cinza Silizium pintura metalizada* 3M3M O

05 vermelho Malbec pintura metalizada X4X4 O

06 prata Antimon pintura metalizada* L5L5 O

07 azul Reef pintura metalizada 0A0A O

08 verde Juniper pintura metalizada 6H6H O

09 dourado Sand pintura metalizada 4T4T O

10 azul Aquamarin pintura metalizada 8H8H O

11 preto Deep pintura nacarada* 2T2T O

12 azul Moonlight pintura nacarada* C7C7 O

13 branco Oryx pintura efeito madre pérola* 0R0R O

*  Disponível também para Touareg R-Line.
O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á da melhor forma. 

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, 
pelo que as amostras reproduzidas servem apenas como referência.
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25Touareg – Jantes
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Série no Touareg S Série no Touareg Elegance E Série no Touareg Elegance Plus EP Série no Touareg R-Line R Equipamento opcional O

 1) Um produto da Volkswagen R GmbH. Mais informações em www.volkswagen.com
2)  Disponível em duas cores.

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel das jantes, pelo que as amostras reproduzidas 
servem apenas como referência. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.

01 Jantes de liga leve de 18" “Cascade” S

02 Jantes de liga leve de 18" “Cordova” O

03 Jantes de liga leve de 18" “Concordia” O

04 Jantes de liga leve de 19" “Osarno” O

05 Jantes de liga leve de 19" “Esperance” O

06 Jantes de liga leve de 19" “Sebring”, Volkswagen R¹⁾ O

07 Jantes de liga leve de 19" “Tirano” E EP

08  Jantes de liga leve de 20" “Montero” O

09  Jantes de liga leve de 20" “Braga”, Volkswagen R¹⁾, ²⁾ R

10  Jantes de liga leve de 20" “Nevada”, Volkswagen R¹⁾ O

11  Jantes de liga leve de 21" “Suzuka”, Volkswagen R¹⁾, ²⁾ O

Jantes
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27Touareg – Motores

Motores

1)  Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem  estão 
incluídos na proposta. Servem apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível e as emissões 
de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível proporcionado pelo veículo, são também influenciados pela 
condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e acessórios (componentes de 
montagem peças, etc.) podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e  aerodinâmica 
e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores de consumo e de desempenho. As indicações sobre consumos de 
combustível e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos pneus e dos equipamentos opcionais 
selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor. Os valores indicados sobre consumo e emissões foram 
apurados segundo os métodos de medição exigidos. Desde 1 de setembro de 2017 que alguns veículos novos já são homologados de acordo com 
o método WLTP (Teste Mundial Harmonizado de Veículos Ligeiros), um método de teste mais realista para a medição do consumo de combustível 
e das emissões de CO₂. A partir de 1 de setembro de 2018 o método WLTP substituirá gradualmente o Novo Ciclo de Condução Europeu (NEDC).

  Uma vez que as condições de teste são mais realistas, os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ medidos de acordo com o 
 método WLTP são, em muitos casos, superiores aos valores medidos de acordo com o NEDC. Neste momento, ainda existe obrigatoriedade de 
comunicação dos valores NEDC. Relativamente aos veículos novos, homologados de acordo com o método WLTP, os valores NEDC derivarão dos 
valores WLTP. Até que a sua utilização seja obrigatória, os valores de WLTP pode ser comunicados voluntariamente. Enquanto os valores NEDC 
 forem indicados de forma intervalada, não se referem apenas a um veículo individual e não fazem parte da proposta. Estes valores servem de meio 
de comparação entre os vários modelos de veículos. Equipamentos extra e acessórios (componentes de montagem peças, formatos de pneus, etc) 
podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e aerodinâmica e influenciar, juntamente 
com as condições ambientais e de trânsito, os valores de consumo de combustível e energia, as emissões de CO₂ e os valores de desempenho do 
automóvel.

2)  SCR – o sistema possui um combustível adicional, que pode ser reatestado pelo cliente. Encontrará mais informações na ficha que contém os 
dados técnicos e os preços.

Motores Diesel 3.0 V6 TDI (286 cv) (SCR)²⁾ 4MOTION

Consumo de combustível, l/100 km¹⁾ 
caixa de velocidades automática: 8 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 8,1/6,2/6,9
Emissões de CO₂ combinado, g/km¹⁾
caixa de velocidades automática: 182
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Alguns veículos reproduzidos neste folheto são apresentados com equipamentos opcionais. 
Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas referem-se ao mercado 
alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu 
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu 
país. Reservado o direito a alterações. BlueMotion®, DSG®, e TSI® são marcas registadas da 
Volkswagen AG e de outras empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. 
O facto de um símbolo neste documento não estar assinalado com ® não significa que este 
símbolo não seja uma marca registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado sem a auto-
rização escrita prévia da Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e valorização de 
veículos antigos. Assim, todos os veículos Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos 
gratuitamente, desde que cumpram as disposições legais. Para mais informações, contacte 
o seu Concessionário Volkswagen.
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