9. ledna 2019

Veřejnost zvolila Touareg „Autem roku 2019 v ČR“
Nový Touareg je podle veřejnosti nejlepším „Velkým SUV“
→ Vlajková loď značky Volkswagen vyniká mnoha technickými
inovacemi, skvělým komfortem a mimořádnou bezpečností
→

Praha, 9. ledna 2019 – Volkswagen Touareg patří mezi vítěze jubilejního
25. ročníku prestižní nezávislé ankety Auto roku v České republice.
Rozhodlo o tom hlasování široké veřejnosti, která měla na výběr celkem 23
nominovaných nových modelů. Loni představená třetí generace vlajkové
lodi značky Volkswagen se stala „Autem roku 2019 v ČR“ v kategorii
„Velká SUV“.

Třetí generace vozu Volkswagen Touareg je s 32%
Česká veřejnost zvolila nový Volkswagen Touareg
meziročním růstem prodejů oblíbená také u zákazníků „Autem roku 2019 v ČR“ v kategorii „Velká SUV“

„Volkswagen Touareg má mezi českými motoristy skvělou pověst, což
potvrzuje nejen dlouhodobě vysoký zájem zákazníků o tento model, ale i
nynější vítězství v prestižní anketě Auto roku v ČR, z něhož máme velkou
radost,“ říká Jiří Štoček, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti
Porsche Česká republika. „Nový Volkswagen Touareg navázal ihned po
svém příchodu na český trh na mimořádné úspěchy svého předchůdce.
Počet registrací naší vlajkové lodi v roce 2018 meziročně vzrostl o více než
32 % na 485 vozů.“
Oblíbenost luxusního SUV Volkswagen Touareg tak dokazují nejen
spokojení zákazníci, ale také veřejnost, která v anketě Auto roku 2019
pasovala tento vůz mezi krále velkých SUV. „Je na místě poděkovat jak
klientům, tak široké hlasující veřejnosti za přízeň věnovanou modelu
Touareg a značce Volkswagen, velice si jejich podpory vážíme. Ofenzivu
SUV letos doplníme kompaktním modelem T-Cross, který je již
v předprodeji a od dubna se dostane k prvním zájemcům,“ dodal Jiří Štoček.
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Třetí generace modelové řady Volkswagen Touareg oslavila světovou
premiéru v březnu 2018 a o měsíc později byl zahájen její předprodej na
českém trhu. Nový Volkswagen Touareg, nabízený za ceny od 1 491 900 Kč,
ukazuje cestu do budoucnosti bezpočtem inovativních systémů v oblastech
konektivity, asistenčních, komfortních, informačních a zábavních funkcí i
osvětlovací techniky.
„Auto roku 2019 v ČR“ v kategorii „Velká SUV“ podle hlasování veřejnosti
zaujme na první pohled svým progresivním designem. V interiéru je nový
Touareg s přístrojovou deskou Innovision Cockpit průkopníkem digitalizace.
Nová měřítka v oblastech bezpečnosti a komfortu stanovuje síťové
propojení bezpočtu asistenčních systémů či špičkové LED-Matrix
světlomety IQ. Light. Touareg je ve svém segmentu etalonem také svými
jízdními vlastnostmi na silnici i v terénu. Mezi výjimečné technické inovace
v konstrukci podvozku patří mimo jiné elektromechanicky nastavitelné
příčné zkrutné stabilizátory a aktivní řízení všech kol.

Informace o značce Volkswagen: Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než
50 závodech ve 14 zemích. V roce 2017 vyrobil Volkswagen 6,23 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery,
jako jsou Golf, Tiguan, Jetta nebo Passat. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 198 000 lidí na celém
světě. K tomu je nutné připočítat více než 7700 prodejců se 74 000 zaměstnanci. Volkswagen důsledně
urychluje vývoj konstrukce automobilu. Elektrická mobilita, chytrá mobilita a digitální transformace značky
jsou strategickými klíčovými tématy budoucnosti.
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