
Nici măcar câteva zeci de ceNtimetri 
de zăpadă Nu pot opri uzina de forță 

Numită Volkswagen Touareg.

VW Touareg Supreme V6 TDI

Preț (euro)  66.146

Concurenți:   BMW X5, Mercedes ML, Range Rover Sport

Putere maximă (CP/rpm) 262/3800–4400

0–100 km/h (s) 7.6

Viteză maximă (km/h) 220

Consum mediu ECE (l/100 km) 6,9

Emisii CO2 (g/km) 180

Propulsie Motorină, V6, 2967 cmc, cuplu maxim 580 Nm/ 
1750 rpm, cutie automată cu 8 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie SUV cu 5 locuri. L x l x h: 4801 x 1940 x 1709 mm. 
Ampatament: 2893 mm. Volum portbagaj: 580–1642 l.  
Masă la gol: 2251 kg

DaTe TehnIce

Schimbările estetice suferite de 
Touareg sunt de bun augur, la fel 
și cele ale motorizării V6 TDI, care a 
devenit mai puternică. Aptitudinile 
în off-road ale mașinii nu au fost 
deloc afectate, ba din contră, însă 
suspensiile pneumatice cu diferite 
reglaje sunt o dotare opțională pe 
care noi o considerăm obligatorie. 

c oncluzIe

de funcționare – off-road, confort, normal sau 
sport –, toate cu influență asupra modului în care 
se comportă mașina atât pe șosea, cât și în teren 
accidentat. Suspensia pneumatică foarte efici-
entă face din Touareg unul dintre cele mai capa-
bile SUV-uri în afara drumurilor asfaltate și este 
o dotare care lipsește chiar și unor competitori 
premium. Confortul suprem la drum e principala 
caracteristică a comportamentului rutier, Touareg 
fiind mașina perfectă pentru călătorii lungi, mai 
ales iarna, atunci când pare că nu există nimic care 
să-i stea în cale. 

 Spațiul interior este la superlativ, cinci adulți 
putând călători în condiții de confort pe distanțe 
lungi.  Portbagajul de 580 l cu bancheta în poziție 
verticală pare foarte greu de umplut, chiar și cu 
mai mulți pasageri la bord, iar odată rabatată 
complet bancheta fracționabilă (în configurație 
40/20/40, utilă pentru cărat schiuri, spre exem-
plu), volumul ajunge la 1642 l, suficient dacă 
plănuiești o mutare. Materialele folosite la interior 
par a fi rezistente la uzură, dar unele plastice nu 
sunt la nivelul a ceea ce oferă competitorii produși 
de mărcile premium. Pe de altă parte însă, Toua-
reg are și un preț mult mai accesibil. 

Cel mai ieftin VW Touareg cu facelift costă 
43.905 euro, cu TVA, cu peste 12.000 de euro 

mai puțin decât un BMW X5, de pildă. Mai mult, 
există chiar și o versiune mai accesibilă, denumi-
tă Mountain, care vine cu o serie de opționale ca 
dotare standard, un discount de 4739 de euro și 
ajunge să coste 42.129. Singurul motor oferit este 
însă cel de 204 CP. Touareg Supreme vine cu o re-
ducere și mai generoasă, de 5925 de euro și are un 
preț de 60.221 în loc de 66.146 de euro. Standard 
sunt incluse sistemul de navigație cu display tactil, 
suspensia pneumatică, farurile bixenon, jantele 
din aliaj, de 19 inchi, camerele pentru parcare și 
supravegherea împrejurimilor și stopurile cu LED. 
Mașina de test, cu al său preț de 71.579 de euro, 
are cam tot ce își poate dori un muritor de rând 
în materie de confort și siguranță, de la tempomat 
activ până la scaune spate încălzite, rezervor de 
100 l și volan multifuncțional încălzit, pe care am 
ajuns să-l prețuim la adevărata sa valoare în zilele 
cu temperaturi de -10 grade Celsius. 

În gamă mai există un diesel V8, de 4,2 l și 
340 CP, și o versiune hibridă, ce dezvoltă 380 CP 
cu ajutorul unui motor pe benzină, de 333 CP și al 
unuia electric, cu 46 CP. După ce am mers cu noul 
V6 TDI de 262 CP, putem spune că aceste variante 
de propulsie sunt doar pentru excentrici, atât de 
mult ne-a convins dieselul de 3,0 l. 
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