
Portál originálních dílů

Identifikace vozidla

Údaje o vozidle

Atribut Údaje o vozidle

Císlo podvozku WVGZZZCRZMD002876

Model Touareg  TOUA 

Výrobní datum 15.08.2020

Modelový rok 2021

Prodejní typ CR71MJ

Kód motoru DEND

Kód převodovky SBT

Oznacení pohonu os 8A

Vybavení VM

Barva strechy 0Q

Vnejší barva / Cislo laku 0Q / C9A

Pr.-cís.

Atribut Název

Akční provedení E0A Žádné akční provedení

Zamykání  roubu kol 1PD Šrouby se zabezpečením proti krádeži  (neuzamykatelné)

Rozdělení tříd vozu  
Agregáty/platformové díly

7IG Rozdělení tříd vozu -760-

Zadní  ást výfuku 0P0 Zadní díl výfuku (standardní)

Exhala ní p edpis 4BF Exhalační předpis, EU6 DG

Tažné zařízení 1D9 Tažné zařízení elektricky sklopné  s asistentem jízdy s přívěsem

Airbag 4UF Airbag strana řidiče a strana  spolujezdce, bez kolenního 
airbagu,  s deaktivací airbagu na str. spolujezdce

P ídavné díly 6GA Ohne Anbausatz

Antény 8ZH Anténa pouze pro příjem AM/FM, Diversity

Ovládání vn j ích zp tných zrcátek 6XI Vnější zpětná zrcátka s aut. stmíváním,  elek. 
sklopná/nastavitelná, vyhřívaná,  se sklápěním zrcátka na str. 
spolujezdce

Vn j í zp tné zrcátko vlevo 5SL Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

Vnější akustická opatření GM0 Bez vnějších akustických opatření

Vn j í zp tné zrcátko vpravo 5RQ Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Alternativní systém pohonu 0K0 Bez alternativního systému pohonu

"Multimédia" Přípojka pro video/DVD/ 
 notebook

9WX Mirror Link plus bezdrátový Rear Seat  Entertainment "App"

Úrovně výbavy A8B zakladni vybaveni
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Portál originálních dílů

Atribut Název

Asistent p ední 6K8 pre sense city bez pre care

Provedení zadních brzd 2ED Kotoučové brzdy zadní

Baterie J1N Baterie 420 A (75 Ah)

Provedení předních brzd 1ZA Kotoučové brzdy přední

Dily se zvlastni povrchovou upravou 6FG Kryt vnějšího zpětného zrcátka lakovaný

Specifické díly pro země z důvodu  
předpisů

B0A Sada konstrukčních dílů bez specific.  předpisů země určení

Nabíje ka baterií KB0 bez nabijecky baterie

Sada nářadí a zvedák vozu 1S1 Sada nářadí a zvedák vozu

Provozní návod 0VW Provozní návod v češtině

Napájecí napětí 9Z0 Provozní napětí 12 V

Vyh ívané trysky ost ikova e 9T1 Trysky ostřikovače okna vyhřívané,  vpředu

Charisma 2H5 Volba jízdního profilu a konv. tlumiče

Dodatky obecného homologačního 
osvědčení

C11 Dodatek k homologačnímu osvědčení

Paket Connect 1 IT0 Bez paketu connect 1

Paket Connect 4 IW3 eCall a bCall

Tlumení/odpru ení podvozku 1BA Federung/Dämpfung, Standard

St e ní nosi /nosi  zavazadel 3S5 Střešní nosič, Černý

Střešní vložka/skládací střecha 3FA Bez střešní vložky (plná střecha)

Dekora ní fólie/emblémy 6F0 Bez fólie s dekorem/emblémů

Uzáv rka diferenciálu 1Y6 Automatický samosvorný diferenciál

Vložka pro tankování bezolovnatého  
benzínu/druh paliva

2G5 Modul hrdla palivové nádrže 1 bez vložky

Systémy na ochranu proti odcizení 7AA Elektronický imobilizér

Vložky 5MA Dekorační vložky

Nástupní li ty 7M0 Nástupní lišty ve výřezech dveří  z plastu

Pomocné parkovací zařízení 7X5 Parkovací asistent

Roz í ený bezpe nostní systém 7W0 bez rozsireneho bezpecnostniho systemu

Elektrické rozhraní pro externí použití  
 

U9B Externí, USB typ C, pouze datová  zásuvka(-y)

Power-operated door (power latching) GZ0 Ručně ovládané dveře

Hasicí přístroj 6A0 bez pristroje hasiciho

Odpru ení podvozku 1P0 Odpružení, standardní

Ochrana chodc VL1 Opatření na ochranu chodců rozšířené

Pedálové ústrojí VF0 Fußhebelwerk "Standard"

Spínání jízdního osv tlení 9I5 Světlo pro denní svícení s asistenčním  světlem a automatickou 
funkcí Coming  Home a Leaving Home

Nasávání čerstvého vzduchu do 
vnitřního  prostoru (s filtrem pevných 
částic)

2V5 Nasávání čerstvého vzduchu s filtrem s  aktivním uhlím

Ruční parkovací brzda UH4 Ruční parkovací brzda

Systém pro sledování vozidla 7G0 Bez přípravy pro VTS (systém sledování  vozidla, Vehicle-Tracing 
System)

Specifikace vozu F0A Žádné speciální vozidlo, standardní  verze

Opat ení pro tlumení hluku v interiéru 3W5 Akustický paket, extra

Systém no ního vid ní 9R0 Bez systému pro noční vidění

Alternátory 9G5 Trojfázový alternátor 140-210 A

Hmotnostní t ídy pro zadní nápravu 0YF Hmotnostní rozsah 6  pouze řízení montáže, žádná  prognóza 
potřeby

Hmotnostní t ídy pro p ední nápravu 0JE Hmotnostní třída přední nápravy  Hmotnostní rozsah 5
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Portál originálních dílů

Atribut Název

Základní motor T7V 6vál. vznětový motor 3,0 l agr. 059.N

Kryt zavazadlového prostoru 3U7 Kryt zavazadlového prostoru

Pružné popruhy na zavazadla/síť/taška 6M0 Bez pružných popruhů na zavazadla/síť/  tašku

Za ízení pro udr ování rychlosti 8T8 Automatické udržování vzdálenosti  (s funkcí follow to stop) a 
omezovačem  rychlosti

Otvírač garážových vrat VC0 Bez otvírače garážových vrat

Specifikace převodovek G1G 8stupňová automatická převodovka pro  pohon všech kol

Rozvodovka zadní nápravy GH1 Zadní rozvodovka základní

Zadní náprava 0N1 Zadní náprava "standard"

Stropní výplň 6NJ Stropní výplň standardní

Zadní sedadla 3NS Zadní sedadlo/opěradlo, dělené, sklopné  se střední loketní 
opěrkou

topeni-klimatizace 9AD Climatronic, bez freonů

Hlavní sv tlomety 8IT LED hlavní světlomety

Head-Up displej KS0 Bez head-up displeje

Hybridní pohon 20A Bez elektromotoru (hybrid)

Individuální zástavba FC0 Bez individuální vestavby

P ístroje na p ístrojové desce U5A Panel přístrojů, zobrazení v km/h

Typ karoserie K4H Uzavřená nástavba

Kamera/snímač vzdálenosti QK1 S multifunkční kamerou

Kryt podlahy zavazadlového prostoru 6SF Kryt podlahy zavazadlového prostoru,  standardní

Objem palivové nádrže 0M5 Palivová nádrž

Zóny klimatizace 0Y1 Standardní klimatické oblasti

Kompas/ukazatel dopravního zna ení QR9 Mit Verkehrszeichenerkennung

Odvětrání sedačky/masážní sedadlo 4D0 Bez ventilace sedadel/masážních sedadel

Opěrky hlavy 5ZF Opěrky hlavy vpředu

Mno ství paliva 1Z0 Sériová první náplň paliva

Kategorizace pneumatik A60 Kategorie 0

Palivový systém 0F3 Palivový systém vznětového motoru

Opatření na karoserii 5C0 bez zvlastnich opatreni na karoserii

Upevnění dětské sedačky vpředu 3G0 Bez upevnění dětské sedačky vpředu  (ISOFIX)

Kamerový systém/senzorika okolí KA2 Se zadním kamerovým systémem  (provedení 2)

Mřížka chladiče 6KA Mřížka chladiče

Chladicí prostředek KK3 Kältemittel R1234yf

Držák registrační značky 31K Držák registrační značky vpředu a vzadu  (ECE)

Ochrana laku/ochrana při transportu 5K7 Transportní ochranná fólie (minimální  ochrana) s dodatečnými 
opatřeními na  ochranu při přepravě

Podlaha ložné plochy vzadu 3GD Rovná podlaha ložné plochy vzadu

Osv tlovací paket (vnit ní osv tlení) QQ0 Bez přídavných světel (vnitřní  osvětlení)

Nabíjecí zásuvky ES0 Bez nabíjecí zásuvky

Umíst ní  ízení L0L Levostranné řízení

Řízení QZ7 Servořízení

Asistenční systémy pro osvětlení 8G1 asistent dalkoveho svetla

Nabíjecí kabel EV0 Bez nabíjecího kabelu

Nabíjecí kabel s průmyslovou 
zástrčkou

73A Bez nabíjecího kabelu (průmyslová  zástrčka)

Nabíjecí kabel Mode3 76A Bez nabíjecího kabelu Mode 3

Ochranný kryt nakládací hrany 2P1 Ochranný kryt nakládací hrany z plastu

Lumbar support in backrests 7P0 Bez bederní opěry v opěradlech sedadel   
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Portál originálních dílů

Atribut Název

Volanty 2FT Kožený multifunkční volant, vyhřívaný  s Tiptronic

Levostranný/pravostranný provoz AV1 Pravostranný provoz

Reproduktory 8RM 8 reproduktory (pasivní)

Systémy sloupků řízení 2C5 Sloupek řízení, axiálně a vertikálně  nastavitelný

Regulace sklonu světlometů 8Q3 Regulace sklonu světlometů, autom. dyn.  (reguluje se během 
jízdy)

Středová loketní opěra vzadu 6D0 Bez opěrky rukou vzadu

Loketní op ra 6E3 Střední loketní opěrka vpředu

Varianty FM0 Varianta základní výbavy

Multifunkční displej/palubní počítač 9S7 Multifunkční display/palubní počítač  "TOP"

Středová konzola 3D1 Středová konzola

Detekce únavy EM1 Detekce únavy

Chlazeni motoru 8Z5 Není horká země

Specifikace motorů D4Z 6vál. vznětový turbomotor 3,0 l/170 kW  V 6, TDI Common Rail  
Základní motor je: T7V

Naviga ní p ístroj 7US Navigační systém Premium

Koncové světlo do mlhy 8TC Rear fog light for driving on the right

Mlhový sv tlomet/dodate ný sv tlomet 8WF Světlo pro jakékoli počasí

Online slu by EL3 Online služba, bez jednotky pro online  konektivitu, s kódováním 
hlavní  jednotky, bez propojení s imobilizérem

Opat ení zvy ující hodnotu vozu GP0 Vozidla bez zvláštních opatření pro  zhodnocení produktu

Parkovací asistenti FT0 Bez parkovacího asistenta/asistenta pro  zaparkování do garáže

Hub caps 1NE Kryt kola uprostřed

Kola C8S Kola z lehké slitiny 8J x 18

Rádia I8J Rádio High (Gen2 GP)

Kuřácké/nekuřácké provedení 9JA provedeni nekuracke

Regionální kódy pro rádio ER1 Kód regionu "ECE" pro rádio

Kontrola tlaku v pneumatikách 7K3 Kontrola tlaku v pneumatikách, kmitočet  433 MHz horní

Pneumatika H0Q Pneumatika 235/65 R18 106W

Dodavatelé pneumatik V0A Pneumatiky bez stanovené značky  pneumatik

Rezervní kolo/sada pro opravu 
pneumatiky

1G1 Rezervní kolo, prostorově úsporné

Rozvory 0E1 Kurzer Radstand

Zachytne systemy vpredu 3QT Tříbodové automatické bezpečnostní  pásy vpředu s 
předpínačem a nastavením  výšky

Funkce volání NZ4 Soukromé tísňové volání

PEH Heckklappe mit elektrischer \ffnung und  Schlie~ung

PF1 Parklenkassistent "Park Assist" und  R}ckfahrkamera "Rear View"

PHL Kraftstoffbeh{lter mit 90 l  Fassungsverm|gen

PTC Licht-und-Sicht-Paket

WW1 Winterpaket

YOZ Vorbereitet f}r "Guide & Inform" und  "Security & Service"

Bo ní airbag 4X3 Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem

Speciální nálepky/ títky 2KE Nálepky/štítky, česky/slovensky

Zadní skupinové světlo 8SK Zadní skupinová svítilna s technikou  LED

Přídavná nádrž pro SCR FK2 S přídavnou nádrží pro selektivní  katalytická redukce (SCR) (24 
litrů)

Ovládání zámku víka zavazadlového  
prostoru/zadního víka

4E7 Servozavírání víka zavazadlového  prostoru

Indikátor prohlídek vozidla QI6 Ukazatel servisních intervalů 30 000 km  nebo 2 roky (variabilní)
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Portál originálních dílů

Atribut Název

Kontrola bezpečnostních pásů 9P4 Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu,  el. kontakt vpředu a 
vzadu, optický a  akustický

Zadní bezpe nostní pásy vn j í 3ZU Tříbodové automatické bezpečnostní pásy  zadní vnější se 
štítkem ECE

Potahy sedadel N4C Potahy sedadel látka

Nastavení sedadel 3L3 Nastavení výšky, ruční, pro před. sed.

Vyhřívané sedadlo 4A3 Vyhřívání předních sedadel s oddělenou  regulací

Bezpe nostní osv d ení I4G Se speciálními štítky/samolepkami  bezpečnostními certifikáty 
pro Českou  republiku

Asistent pro jízdu ve městě/průjezd  
křižovatkou

JX0 Bez asistenta pro jízdu ve městě/  průjezd křižovatkou

Start/Stop-zarizeni/rekuperace 7L8 Systém Start/Stop s rekuperací

Houkačky 8Y1 Dvoutónová siréna

Slune ní clony 6MB Dvojité sluneční clony se zrcátkem,  osvětlené, se štítkem 
airbagu na  sluneční cloně a  B-sloupku

Asistent pro změnu jízdního pruhu/  
vedení v jízdním pruhu

7Y0 Bez asistenta pro změnu jízdního pruhu

Asistent pro vedení v jízdním 
pruhu/pro  jízdu v zácpě

6I1 Asistent pro vedení v jízdním pruhu

Boční okna a zadní okno 4KC Boční okna a zadní okno z tepelně  izolačního skla

Sluneční stahovací clony zadních/  
bočních oken

3Y0 Ohne Sonnenschutzrollo

naraznik 2JB Nárazníky, standardní

Jízdní asistenti GJ0 Bez kombinovaného podélného a příčného  vedení

Ostřikovače světlometů 8X0 Bez ostřikovače světlometů

Zvlastni registracni opatreni 3M0 Bez zvláštních opatření

Sada nápisů 0NB Sada nápisů v základním provedení

Zamykání dve í a víka 4I7 Centrální zamykání "Keyless-Go"  bez bezpečnostní pojistky

Země typových zkoušek/země se  
zvláštními požadavky

B03 Země typové zkoušky Česko

Nosný kmitočet pro dálkové ovládání 5D1 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Dělicí stěna 3CA Bez dělicí stěny

Transportní ochrana NT0 Přepravní chránič (provedení 1)

Výplně dveří a boční obložení 4AM Dveře a boční obložení

TV příjem/digitální příjem rádia QV3 Digitaler Radioempfang

Zástavbové díly pro motor (tř. 
pohonné  jednotky)

1VH Zástavbové díly pro 6válcový motor

Spodní ochrana hnacího ústrojí 1SA Bez přídavné spodní ochrany pohonné  jednotky

Typové štítky 1EX Speciální typový štítek pro ES  pro osobní vozidla kategorie M1

Převozní vybavení 2A0 Bez převozního vybavení

Lékárna/výstra ný trojúhelník 1T3 Obvazový materiál a výstražný  trojúhelník

P ední sedadla Q1A Normální sedadla vpředu

Zajištění zadního sedadla UK1 Odjištění zadního sedadla standardní

Telefon/telematika 9ZX Příprava pro mobilní telefon

Prodloužení intervalu údržby QG1 Prodloužení intervalu údržby

Systém akumulátoru tepl/přídavné 
topení

7E6 Elektrické přídavné topení

Čelní sklo 4GF Čelní okno, tepelně izolační sklo

Dodatečné obutí (zimní pneumatiky) 2WA Ohne zusätzliche Bereifung

rohoze 0TD Koberečky vpředu a vzadu

Ozdobné lišty 4ZE Ozdobné lišty Černé
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Portál originálních dílů

Atribut Název

P ídavné upevn ní d tské seda ky 3A0 Upevnění dětské sedačky pro dětský  zádržný systém i-Size, 2 x 
Top Tether

Zajišťovací systém 
nastartování/systém  pro zajištění 
zámků/elektrický zámek  volantu

0RC Zajišťovací systém zámku

Dodate né prachové t sn ní 6U0 Bez dodatečných vnějších těsnění

centralni elektrika VH0 standardni elektrika

pridavne topeni 9M0 Bez přídavného/nezávislého topení

Uzavírací mechanismus zadních dve í GY1 Uzavírací mechanismus víka  zavazadlového prostoru
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