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Touareg
Elegance

3,099 tỷ VND

TOUAREG

Touareg
Luxury

3,888 tỷ VND
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Phiên bản
Elegance
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Ngoại thất Touareg với gói thiết kế
“Elegance” hình ảnh mạnh mẽ và cứng
cáp, cụm đèn thiết kế lớn và nối liền với
lưới tản nhiệt mạ crom. Cản trước góc
cạnh và thể thao kết hợp hài hòa với kiểu
dáng năng động, mâm xe Osorno 19 inch.
Nội thất sang trọng và cao cấp với tông
màu đen và xám, chất liệu da Vienna được
trang bị cho ghế và taplo, viền trang trí
bằng nhôm cùng với màn hình giải trí
trung tâm kích thước lớn 15 inch và đèn
Ambient Light 30 màu
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• Đồng hồ thông tin kỹ thuật số (Innovision Cockpit) 
• Màn hình giải trí 15” (Discover Premium infotainment system 15”)
• Cửa sổ trời dạng pronama toàn cảnh (Tilting and sliding panoramic 

sunroof)
• Hệ thống đèn Ambient trang trí nội thất xung quanh xe, có thể tùy chọn

30 màu (30-color Ambient lights)
• Màn hình hiển thị trên kính lái (Head Up Display)
• Đèn LED trước có Project lens (LED headlamps, LED rear combination 

lamps)
• Ghế Ego comfort seat có đệm hơi, thông khí, có chức năng nhớ ghế, bọc

da Viena (Ego comfort Seat, ventilation + memory Premium, leather 
Vienna)  

• Kiểm soát hành trình (Cruise Control system)
• Tự động phanh sau va chạm (Multi-collision brake)
• Vi sai tự động chống trượt (Automatic slip-control differential)
• Chức năng mở/ đóng cửa xe thông minh như đá chân mở cốp, tự động

khóa, mở xe (Easy Open / Easy Close with Safelock)
• Camera lùi kết hợp hỗ trợ đỗ xe tự động - Parking package (Park 

Assist+PDC, Rear View)
• Kiểu thiết kế “Elegance” trẻ trung, hiện đại (Styling Package “Elegance”) 
• Mâm 19 inch hiệu Osorno (4 alloy wheels Osorno)



P
R

EM
IU

M
Innovation Cockpit

Đồng hồ trung tâm kỹ thuật
số 12.3” Digital Cockpit:

Giao diện sắc nét hiện đại và
rất thân thiện với người

dùng thông qua thao tác đơn
giản hóa

Màn hình giải trí
infotainment system 15”:
Hệ thống điều khiển trung
tâm và giải trí cao cấp với

màn hình cảm ứng 15’’
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Head Up display



Panoramic sunroof
Cửa sổ trời toàn cảnh

Hành khách có thể ngắm nhìn bầu trời xanh
hoặc những vì sao rực rỡ mang lại cho bạn
cảm giác không gian và tự do. Chỉ với một lần
nhấn nút, cửa sổ trời có thể dễ dàng nâng và
đẩy. Vào những ngày ấm áp, bạn có thể tận
hưởng ánh nắng mặt trời trực tiếp và không
khí trong lành hơn.
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3 D  A m b i e n t  l i g h t i n g

Đắm chìm trong không gian nội thất đầy màu sắc.

Đặc biệt khi lái xe vào ban đêm, hệ thống đèn Ambient Lighting
của Touareg sẽ tạo cho bạn một không gian đặc biệt thoải mái
với sự kết hợp ánh sáng trắng và hệ thống 30 màu có thể tùy
chỉnh.
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Phiên bản
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Ngoại thất nổi bật và sang trọng với gói
R-line: Trang bị cản trước và sau với chất
liệu đặc biệt, mâm xe 20 in Montero thể
thao và mạnh mẽ, logo R-line trên hông
xe, trên cụm lưới tản nhiệt…



Luxury
TO

U
A

R
EG

 2
02

0

• Màn hình trung tâm kỹ thuật số Innovision Cockpit 
• Màn hình giải trí đa chức năng 15 inch
• Cửa sổ trời dạng pronama toàn cảnh
• Hệ thống đèn Ambient trang trí nội thất xung quanh xe, có thể

tùy chọn 30 màu (30-color Ambient lights )
• Màn hình hiển thị trên kính lái (Head Up Display )
• Đèn LED trước có Project lens (LED headlamps, LED rear 

combination lamps )
• Kiểm soát hành trình (Cruise Control system )
• Phanh tự động sau va chạm (Multi-collision brake )
• Vi sai tự động chống trượt (Automatic slip-control differential )
• Chức năng mở / đóng cửa xe thông minh như đá chân mở cốp

xe, tự động khóa- mở cửa (Easy Open / Easy Close with 
Safelock )

• Hỗ trợ đỗ xe tự động, tự động phanh khi lùi xe, camera lùi
(Parking package- Park Assist+PDC, Rear View)

• Cửa hít tự động (Power latching for doors )
• Gói âm thanh ánh sáng khi khởi động và tắt máy (Lights & 

Sight package )
• R-Line Exterior (gói trang trí ngoại thất kiểu R-line: Logo R-line 

ở lưới tản nhiệt + cản trước kiểu chữ C + 4 ốp chắn bùn cùng
màu thân xe + cản sau bằng vật liệu cao cấp)

• Ghế da sang trọng Savona (Leather package Savona )
• Chức năng massage cao cấp cho 2 ghế trước (Active climate 

seats in front with massage programs )
• Dàn loa DYNAUDIO gồm 14 loa và 1 subwoofer , âm ly 730W 
• Rèm che nắng ở 2 cửa sau (Sunshade on rear window glasses)
• Hệ thống treo khí nén có thể nâng hạ gầm tùy chỉnh theo chế

độ lái (khoảng sáng gầm xe giao động 188mm-:-258mm)- Air 
suspension  (Ground clearance: 188mm-:-258mm; Flooding 
level: 480mm-:-550mm) 



Hệ thống giảm sóc khí nén có thể nâng hạ gầm tùy chỉnh theo chế độ lái
mang lại khả năng vận hành ổn định và vượt địa hình vượt trội

Air suspension
Hệ thống giảm sóc khí nén
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Chiếc xe sẽ giống như phòng hòa nhạc di động với hệ thống âm thanh " DYNAUDIO Consequence “ bao gồm 14 loa.
Âm thanh vòm 7.1 Dolby được cung cấp bởi 4 loa tweeter, 2 loa trung, 4 loa trầm, 2 loa hiệu ứng phía sau, 1 loa trung
tâm phía trước và 1 loa siêu trầm trong khởi động - được hỗ trợ bởi bộ khuếch đại công suất 730 watt
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BẢNG MÀU XE

Oryx white 
mother-of-pearl 

effect 0R0R (cộng
thêm 50 triệu)

Pure white 0Q0Q Deep Black 
pearl effect 2T2T

Aquamarine blue
Metallic 8H8H

Jupiter green 
Metallic 6H6H

Malbec red 
Metallic X4X4

Sechura Beige 
Metallic 5Q5Q

Silicon Gray 
Metallic 3M3M

Tamarind Brown 
Metalic 3V3V

Moonlight Blue 
pearl effect C7C7
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Touareg Elegance Touareg Luxury

Kích thước

Kích thước ngoại thất
Chiều dài (mm) 4878
Chiều rộng tổng thể (mm) 1984
Chiều cao tổng thể (mm) 1702
Chiều cao khi mở cốp (mm) 2131
Chiều dài cơ sở (mm) 2904
Chiều rộng cơ sở trước 1653
Chiều rộng cơ sở sau 1669
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 6,1
Dung tích bình nhiên liệu 90L
Chiều rộng nội thất
Chiều cao hữu dụng cho khách ngồi hàng ghế trước
(mm)

1049

Chiều cao hữu dụng cho khách ngồi hàng ghế sau (mm) 990
Chiều rộng nội thất hàng ghế phía trước (mm) 1584
Chiều rộng nội thất hàng ghế phía sau (mm) 1547
Dung tích khoang hành lý (lít)
Dung tích khoang hành lý khi dựng ghế sau 810
Dung tích khoang hành lý khi gập ghế sau 1800

Khả năng vận hành off-road
Khoảng sáng gầm xe (mm) 190
Góc tiếp cận 23.3
Góc thoát 17.2
Khả năng lội nước (mm) 580

Thông số kỹ thuật



Elegance Luxury
Elegance Luxury
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Động cơss
Dung tích (cm3) 1984
Loại/ tiêu chuẩn khí xả R4 TSI – EU6 (4 xy lanh thẳng hàng, 

16 valve, Turbo tăng áp, phun nhiên
liệu trực tiếp

Công suất tối đa 185kW (251hp)
Mô men xoắn tối đa 370 / 1600-4500
Khả năng tăng tốc lên 100 km / h (giây) 6.8
Lượng khí thải CO2 (g/km) 188 g / km
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 8.2l/100km
Hộp số và dẫn động
Tự động 8 cấp Tiptronic ○
Dẫn động 4 bánh toàn thời gian4MOTION® với
vi sai hạn chế trượt Torsen

○

Hệ thống treo
Bảo vệ gầm xe phía trước ○ ○
Hệ thống treo khí nén với giảm xóc điều khiển
điện tử - ○

Hệ thống phanh
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS ○ ○
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD ○ ○
Hệ thống cân bằng điện tử ESP ○ ○
Vi sai kiểm soát trượt tự động ○ ○
Hỗ trợ phanh bằng thủy lực HBA ○ ○
Phanh tự động sau và chạm ○ ○
Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR ○ ○
Hỗ trợ xuống dốc/ khởi hành ngang dốc ○ ○
Phanh tay điện tử kết hợp Tự động giữ phanh
Auto Hold 

○
○

○

An Toàn
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control ○ ○
Gói hỗ trợ tự động đỗ xe (Camera lùi kết hợp hỗ
trợ đỗ xe và cảm biến khoảng cách) ○ ○

Cụm đèn trước LED, với đèn ban ngày LED ○ ○
Cụm đèn sau LED ○ ○
Đèn pha hỗ trợ chống chói ○ ○
Túi khí người lái và hành khách phía trước, túi khí
đầu gối, công tắc vô hiệu hóa túi khí hành khách
trước

○ ○

Túi khí bên hông trước, sau và túi khí rèm ○ ○
Cảnh báo bằng âm thanh và đèn báo khi không 
thắt dây đai an toàn ○ ○

Đèn báo phanh trên cao với đèn báo phanh khẩn 
cấp ○ ○

Dây đai an toàn 3 điểm điều chỉnh độ cao (hàng 
ghế trước)
Dây đai an toàn 3 điểm cho hàng ghế sau ○ ○
Khóa an toàn trẻ em hàng ghế sau điều khiển điện 
bởi người lái ○ ○

Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX ○ ○
Cảnh báo chưa đóng cửa ○ ○
Túi sơ cứu và tam giác cảnh báo ○ ○
Hiển thị thông tin trên kính lái Head up display ○ ○

Đèn và gói quan sát (Với hệ thống nhớ gương)
Chắn nắng đôi với gương trang điểm
Đèn LED tự động với đèn chạy ban ngày và chức
năng Coming Home và Leaving Home.

- ○
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An Ninh
Cảnh báo chống trộm ○ ○
Hệ thống khóa điều khiển trung tâm với tính năng tự động
khóa

○ ○

Mở đóng cốp sau thông minh Easy Open/close ○ ○
Ghế ngồi
Bọc da Viena, màu đen ○ -
Ghế Ergo Comfort (Bọc da, sưởi, thông gió, bơm tựa lưng, bệ 
gác tay trung tâm)

○ ○

Nhớ vị trí ghế trước ○ ○
Ghế da Savona, màu Đen hoặc Xám - ○
Ghế với chức năng Massage - ○
Gương chiếu hậu
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, sấy và nhớ vị trí ○ ○

Cửa sổ và kính hông xe
Cửa sổ điều khiển điện ○ ○
Cửa hít tự động - ○
Cửa sổ với kính hạn chế nhiệt ○ ○
Hệ thống gạt mưa
Cảm biến gạt mưa tự động điều chỉnh tốc độ ○ ○
Gạt mưa sau với chế độ gián đoạn ○ ○
Nội thất
Gói nội thất dạng Elegance ○ ○
Màu nội thất: Ghế đen, Ốp cửa đen, sàn đen, trần xám ○ ○
Gói nội thất: Ghế xám, Ốp cửa xám, Sàn đen,  trần xám - ○
Điều hòa nhiệt độ 4 vùng ○ ○
Đèn trang trí nội thất (Ambient Light) 30 màu- kéo dài sang 
cửa xe

○ ○

Màn hình đa chức năng cao cấp 15 inch ○ ○
Tay lái bọc da, nhớ vị trí, tích hợp các phím đa chức năng, lẫy
chuyển số, nhớ vị trí

- ○

Tấm lót sàn xe trước và sau ○ ○
Mồi thuốc lá ○ ○
Rèm che nắng cửa sau - ○

Ngoại thất
Gói ngoại thất Elegance
• Ống xả mạ crom, trái và phải, gắn trên cản sau
• Viền trang trí nhôm bảng taplo và cửa xe
• Ốp bậc lên xuổng bằng tấm thép không rỉ
• Ốp bậc khoang hành lý bằng tấm thép không rỉ
• Cản cùng màu xe, trang trí lưới tản nhiệt mạ

chrome

○ ○

Giá nóc xe mạ bạc ○ ○
Đèn chiếu sáng LED dạng bóng chiếu Projector, đèn 
ban ngày LED ○ ○

Cụm đèn sau LED ○ ○
Hệ thống rửa đèn ○ ○
Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic ○ ○
Cửa hít tự động - ○
Gói ngoại thất R-line
• Cản dạng R-line, cản cùng màu thân xe
• Lưới tản nhiệt mạ crome dạng R-line
• Logo “R-line” trên lưới tản nhiệt

- ○

Mâm xe/ Lốp xe
Mâm hợp kim Montero 20 inch, Lốp 285/45 R20 - ○
Mâm hợp kim Osorno 19 inch, lốp 255/55R19 o -
Bu lông bánh xe tiêu chuẩn ○ ○
Lốp dự phòng (195/75 R18), bộ con đội và dụng cụ ○ ○
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp ○ ○
Hệ thống âm thanh và giải trí
4 khe cắm USB ○ ○
Mirror Link và kết nối wireless RSE "App" ○ ○
8 loa (8RM) ○ -
Hệ thống loa Dynaudio (12+1 speakers, subwoofer ) 
công suất 730W - ○

Cụm đồng hồ kỹ thuật số đa sắc Digital Cockpit 12 inch ○ ○
Màn hình thông tin giải trí đa chức năng 15 inch ○ ○

Elegance Luxury Elegance Luxury



Thông tin tổng quát
Elegance Luxury

• Hệ thống giảm sóc khí nén có thể nâng hạ gầm tùy chỉnh theo chế độ lái
(khoảng sáng gầm xe giao động 188mm-:-258mm)- Air suspension  (Ground 
clearance: 188mm-:-258mm; Flooding level: 480mm-:-550mm) 

• Mâm đúc 20 inch hiệu Montero 4 alloy wheels Montero 9J x 20 
• Cửa hít tự động (Power latching for doors)
• Hệ thống theo dõi áp suất lốp (Tire Pressure Monitoring System Pro)
• Gói âm thanh ánh sáng khi khởi động và tắt máy (Lights & Sight package )
• R-Line Exterior (Gói trang trí ngoại thất kiểu R-line: Logo R-line ở lưới tản nhiệt

+ cản trước kiểu chữ C + 4 ốp chắn bùn cùng màu thân xe + cản sau bằng vật
liệu cao cấp)

• Ghế da Savona (Leather package Savona )/Chức năng massage cao cấp cho 2 
ghế trước (Active climate seats in front with massage programs )

• Dàn loa DYNAUDIO gồm 14 loa và 1 subwoofer , âm ly 730W (Sound 
"DYNAUDIO Consequence"  14 speakers 7.1 )

• Rèm che nắng ở 2 cửa sau (Sunshade on rear window glasses )

• Động cơ R4_2.0 TFSI, công suất 185KW-251Hp; 
• Hộp số 8 cấp AL 552-8Q; 
• Chuẩn khí thải EU6
• Kích thước 4878x1984x1702mm
• Màn hình thông tin trước ghế lái Innovision Cockpit 
• Màn hình giải trí 15”
• Cửa sổ trời dạng pronama toàn cảnh (Tilting and sliding panoramic sunroof )
• Hệ thống đèn Ambient trang trí nội thất xung quanh xe, có thể tùy chọn 30 màu (30-color Ambient lights ) 
• Màn hình hiển thị trên kính lái (Head Up Display )
• Đèn LED trước có Project lens , cụm đèn sau LED (LED headlamps, LED rear combination lamps ) 
• Ghế Ego comfort seat có đệm hơi, thông khí, có chức năng nhớ ghế, bọc da Viena (Ego comfort Seat, 

ventilation + memory Premium, leather Vienna )
• Cruise Control system (Kiểm soát hành trình)
• Phanh tự động sau va chạm (Multi-collision brake)
• Vi sai tự động chống trượt (Automatic slip-control differential )
• Đóng mở cốp thông minh (Easy Open) (đá chân mở cốp, tự động khóa, mở xe)
• Gói hỗ trợ độ xe Parking package (Park Assist+PDC, Rear View) 
• Gói thiết kế Elegance Styling Package “Elegance” 
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Thank You
VO L K S WA G E N  V I E T  N A M
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