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Noul Touareg, acum la APAN Automobile Volkswagen
APAN Automobile, dealer regional marca Volkswagen, participă și în acest an la cel mai
mare eveniment auto: Galați Auto Show cu un model al cărui design va atrage sigur
toate privirile: Noul Touareg - SUV-ul de nouă generaţie.
Noul Touareg este o apariţie impunătoare şi inconfundabilă pe şosele, ﬁind desenat din
linii incisive şi detalii unice. Consum: l/100 km: urban 8.1/ extra-urban 6.2 / combinat
6.9; emisii CO2 combinate in g/km: 182. Tehnologiile de ultimă oră, în parte disponibile
ca dotări opţionale, precum sistemul electromecanic de preîntâmpinare a răsturnării,
farurile IQ Light – LED-Matrix şi bordul Innovision sporesc nivelul de confort şi vă oferă
călătorii şi mai incitante.
Construit pentru a descoperi noi drumuri
Este evident de la prima privire: Noul Toureg aduce un suﬂu nou în segmentul auto
premium. Proporțiile sale noi și impresionante, materialele de înaltă calitate precum și
tehnologiile inovatoare se contopesc într-un automobil modern, emanând suveranitate:
de la grila marcantă a radiatorului, la liniile marcante de proﬁl și până la difuzorul sportiv și totodată elegant. Liniile de echipare Atmosphere și Elegance pot ﬁ personalizate, de
exemplu cu jantele opționale Suzuka de 21 de inchi din aliaj ușor, cu ﬁnisaj gloss sau cu
terminațiile trapezoidale ale sistemului de evacuare. Astfel veți ajunge la destinație în
deplin raﬁnament.
Sisteme de asistență a șoferului
Noul Touareg nu este premium doar în ceea ce privește designul, ci dispune, de asemenea, de sisteme inteligente de asistență care vă pot ajuta să faceți față cu relaxare, chiar
și celor mai neașteptate situații din traﬁc. Inclusiv pe timp de noapte, datorită camerei
video cu infraroșu.
Direcţia activă pentru tracţiunea integrală oferă mai multă stabilitate şi totodată mai
multă agilitate. Ca dotare opţională, aceasta are multe avantaje: Raza manevrelor se
reduce, la parcare şi la ieşirea din parcare trebuie să viraţi mai puţin, iar când evitaţi
obstacolele sau schimbaţi banda de rulare, stabilitatea ridicată este extrem de utilă.
Pentru că la Volkswagen suntem întotdeauna cu un pas înainte. Convinge-te singur în
perioada 14-16 septembrie pe Faleza Superioară a Galațiului la la Galați Auto Show.

