
identyfikacja pojazdu

parametry pojazdu

Cecha parametry pojazdu

Nr nadwozia WVGZZZCRZKD021615

model Touareg  TOUA 

Data produkcji 11.12.2018

Rok modelowy 2019

typ handlowy CR74MJ

Kod silnika DEND

Kod przekładni SBT

numer napedu osiowego 8A

Wyposazenie VM

kolor dachu 0Q

kolor zewnetrzny / numer koloru 0Q / C9A

Nr wypos. podst.

Cecha Nazwa

Rozstawy osi 0E1 Krótki rozstaw osi

Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy

Klasa wagowa przedniej osi 0JJ Klasa wagowa przedniej osi  Kategoria wagowa 9

Alternatywny układ napędowy 0K0 Bez alternatywnego układu napędowego

Certyfikaty bezpieczeństwa 0LA Bez specjalnych tabliczek/naklejek/  certyfikatów bezpieczeństwa

Pojemność zbiornika paliwa 0M0 Zbiorniki paliwa

Oś tylna 0N5 Tylna oś "Standard"

zestaw napisów 0NB Zestaw napisów w wersji podstawowej

końcówka rury wydechowej 0P0 Tylna rura wydechowa (standardowa)

Włącznik zapłonu/blokada włącznika  
zapłonu/elektroniczna blokada 
kolumny kierownicy

0RC Blokada włącznika zapłonu

Specjalne naklejki / tabliczki 0SB Naklejki/tabliczki w języku niemieckim

dywaniki podłogowe 0TD dywaniki przód i tył

Instrukcje obsługi 0VT Książka samochodu w języku polskim

Strefy klimatyczne 0Y1 strefy klimatyczne zwykłe

Klasa wagowa tylnej osi 0YG Kategoria wagowa 7  tylko sterowanie montażem, brak  
prognozy zapotrzebowania

Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BK Zawieszenie pneumatyczne 4-punktowe  z elektrycznie 
regulowanymi amortyzatorami
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Cecha Nazwa

Zaczep do holowania 1D9 Zaczep holowniczy składany elektrycznie  z asystentem 
manewrowania z przyczepą

Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE  samochody osobowe M1

Koło zapasowe / zestaw do naprawy 
opon

1G8 Zestaw do naprawy opon

Osłony kół 1NE Osłona piasty

Zawieszenie podwozia 1P0 Zawieszenie standard

Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół

narzędzia samochodowe i podnośnik 1S2 narzędzie podręczne

Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia

Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T2 trojkat ostrzegawczy

Części wbudowane silnika (napęd) 1VH Części wbudowane dla 6-cyl.silnika

Blokada mechanizmu różnicowego 1Y6 Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego

Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z0 Pierwsze seryjne napełnienie paliwem

Wersja przednich hamulców 1ZA Przednie hamulce tarczowe

Wyposażenie transportowe 2A0 Bez wyposażenia transportowego

Systemy kolumn kierowniczych 2C5 Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie

Wersja tylnych hamulców 2ED Tylne hamulce tarczowe

Wkład do tankowania benzyny 
bezołowiowej/  rodzaj paliwa

2G5 Moduł króćca wlewu 1 bez wkładu

Charisma 2H4 Wybór profilu jazdy i hydrauliczna  regulacja tłumienia

Zderzak 2JB Zderzak standardowy

zabezpieczenie naroży 2P1 Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego

Układ zasysania świeżego powietrza 
wewnątrz  (z filtrem cząstek stałych)

2V5 Zasys.świeżego powietrza z filtrem z węglem aktywnym

Dodatkowe opony (zimowe) 2WA Bez dodatkowych opon

kierownice 2ZS Skórzana kierownica wielofunkcyjna z Tiptronic

Wspornik tablicy rejestracyjnej 31K wspornik tablicy rejestr.z przodu i z tyłu (ECE)

Dodatkowe mocowanie fotelika dla 
dziecka

3A0 Mocowanie fotelika dla dziecka dla  fotelika I-Size, 2 x top tether

Ściana działowa 3CA Bez ściany działowej

konsola środkowa 3D1 konsola środkowa

Zestaw dachu / dach składany 3FA pełny dach

mocowanie fotelika dla dziecka z 
przodu

3G0 bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu

Podłoga bagażnika z tyłu 3GD płaska podłoga bagażnika.

Ustawienie siedzenia 3L5 elektryczna regulacja siedzenia dla obu stron

specjalne czynności związane z 
rejestracją

3M0 bez czynności specjalnych

Tylne siedzenia 3NS siedzisko/oparcie tylnej kanapy, dzielone,składane  ze 
środkowym podłokietnikiem

Reling dachowy / wspornik obciążenia 
dachu

3S5 reling dachowy, czarny

osłona przestrzeni bagażowej 3U7 osłona przestrzeni bagażowej

Działania mające na celu wytłumienie 
wnętrza

3W5 wytłumienie specjalne

Roleta przeciwsłoneczna na 
tylną/boczną szybę

3Y0 bez rolety przesiwsłonecznej

Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz 3ZU 3-punktowe tylne pasy bezp. zewn.

ogrzewanie siedzeń 4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń,  oddzielna regulacja

Osłony drzwi i osłony boczne 4AP tapicerki drzwi i boków
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Cecha Nazwa

Wentylacja siedzenia / siedzenie z 
funkcją masażu

4D5 wentyl.siedzenia/siedzenie(a) z funk.masażu, przód

Blokowanie drzwi i pokryw 4F2 centralny zamek "Keyless-Entry"

szyba czołowa 4GF szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)

Szyby bok i tył 4KF szyby boczne z izolacją termiczną, od słupka B przy-  ciemniane.

Systemy bezpieczeństwa jadących z 
przodu

4QE trójp.autom.pas bezp.z przodu,z ręcznym  ustawianiem 
wysokości

Poduszka bezpieczeństwa 4UF poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z  możliwością 
deaktywacji poduszki pasażera

Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy

listwy ozdobne 4ZE listwy ozdobne czarne

Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia

Częstotliwość zdalnego sterowania 
radiowego

5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz

Mechanizm zamykania pokrywy 
tylnej/  pokrywy z tyłu

5I6 otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort  (wirtualny pedał) 
plus Easy Close

Powłoka konserwacyjna lakieru / 
zaczep transportowy

5K7 transportowa folia ochronna (minimalna ochrona)  z 
dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi

Wkładki 5MA Aplikacje dekoracyjne

Prawe lusterko zewnętrzne 5RQ prawe lusterko zewnętrzne - konvex

Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne

zagłówki 5ZD Przednie zagłówki

Gaśnica 6A0 bez gaśnicy

środkowy podłokietnik z tyłu 6D1 środkowy podłokietnik z tyłu

Środkowy podłokietnik 6E3 Środkowy podłokietnik przód

Folie dekoracyjne/emblematy 6F0 bez folii dekoracyjnych/emblematów

Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FG Obudowa lusterka zewnętrznego lakierowana

Zestawy montażowe 6GA Bez zestawu montażowego

Asys.utrzymania pasa ruchu/asystent 
jazdy w korku

6I6 Asystent utrzymania pasa ruchu plus Emergency Assist  i 
asystent jazdy w korku

Układ skracania drogi hamowania 6K8 pre sense city bez pre care

osłona chłodnicy 6KA osłona chłodnicy

Gumy mocujące bagaż / siatki / 
kieszenie

6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni

oslony przeciwsloneczne 6MB podwójne osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem,  oświetlanym, 
etykieta Airbag  na osłonie przeciwsłonecznej i słupku B

Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa

Wykładzina podłogowa 6SF Standardowa wykładzina bagażnika.

Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe 6U0 bez dodatkowych uszczelek zewn.

Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XI Lusterko zewnętrzne automatycznie przyciemniane  elektrycznie 
składane/ustawiane,  ogrzewane, z funkcją obniżania po stronie 
pasażera

Przewód do ładowania z wtyczką 
przemysłową

73A Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)

Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AL Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z wł.  zasilaniem 
i zabezpieczenie przed odholowaniem

Norma emisji spalin 7CP Norma emisji spalin, EU6 AG/H/I

Zasobnik ciepła/ogrzewanie 
dodatkowe

7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne

System śledzenia samochodu 7G0 Bez instalacji do VTS  (Vehicle-Tracing System)

Rozróżnienie klasy samochodu  
agregaty / części platformy

7IG Rozróżnienie klas samochodu -760-

kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K1 kontrola ciśnienia w ogumieniu

3 / 6



Cecha Nazwa

Układ start-stop/rekuperacja 7L8 system start/stop z układem rekuperacji

Listwy progowe 7M0 wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego

System nawigacji 7US Urządzenie nawigacyjne Premium

Rozszerzony system bezpieczeństwa 7W6 Z rozszerzonym systemem bezpieczeństwa  (PreCrash Basic, 
przód, tył i bok)

czujniki parkowania 7X5 Asystent parkowania

Zmiana pasa ruchu/asystent 
utrzymania pasa ruchu

7Y1 asystent zmiany pasa

Asystent świateł 8G4 Matrix-Beam

Podparcie odcinka lędźwiowego w 
oparciach

8I6 podparcie lędźwi regulowane pneumatycznie

Reflektor główny 8IU LED reflektory  ze zmiennym rozdziałem światła.

Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł

Montaż głośników 8RM 8 głośników (pasywne)

Tylne lampy zespolone 8SP Tylna lampa zespolona w technice LED

układ utrzymywania prędkości 8T8 układ autoamtycznego utrzymywania dystansu z  
ogranicznikiem prędkości i systemem "follow to stop"

tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne.

Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy 
reflektor

8WF Światła na każdą pogodę

układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów

Klaksony 8Y1 sygnał dwutonowy

Chłodzenie silnika 8Z5 nie na kraje "gorące"

Anteny 8ZH Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych

Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AD Układ Climatronic, bez freonu

Alternatory 9G5 Alternator 140-210 A

Włączanie świateł mijania 9I5 Światła do jazdy w dzień z asystentem  świateł mijania i funkcją 
Coming- Leaving-home  automatyczna

Wersja dla palących / niepalących 9JA wersja dla niepalacych

ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego.

Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P4 Układ kontroli zamka pasa bezpieczeństwa,  styk E z przodu i z 
tyłu, optyczny i akustyczny

Asystent jazdy nocnej 9R0 bez systemu "night vision"

Wyświetlacz wielofunkcyjny / 
komputer samochodowy

9S7 Wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer samochodowy  "TOP"

Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane

Złącze 
"multimediów"Video/DVD/Notebooka

9WX Mirror Link plus Wireless RSE 'App'

Napięcie robocze 9Z0 napęcie 12 V

Telefon / Telematik 9ZX Instalacja do telefonu  komórkowego

Kategorie opon A60 Kategoria 0

Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe

Ruch lewo- / prawostronny AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce)

Zestaw podzespołów zgodnie ze 
specyf.  dla danego kraju przepisami 
budowlanymi

B0A Zestaw podzespołów bez specyficznych  dla danego kraju 
przepisów budowlanych

Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi 
 wymaganiami

B17 Kraj kontroli typu Polska

Uzupełnienia ABE C03 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie

Koła C8S Obręcze ze stopów lekkich 8J x 18

Specyfikacja silnika D4Z 6-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem  3,0
l/170 KW, V6 TDI Common-Rail  Silnik podstawowy: T7V
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Cecha Nazwa

Wersja specjalna E0A Nie wersja do akcji

Gwarancja rozszerzona EA0 Bez gwarancji rozszerzonej

Usługi online EL3 Usługa online, bez OCU, z kodowaniem  Head Unit, bez 
oprogramowania immobilisera

System rozpoznawania zmęczenia 
kierowcy

EM1 System rozpoznawania zmęczenia kierowcy

Kod regionu dla radia ER1 Kod regionu "ECE" dla radia

Gniazda ładowania ES0 Bez gniazda ładowania

Przewód do ładowania EV0 Bez przewodu do ładowania

Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa

Montaż indywidualny FC0 Bez montażu indywidualnego

Dodatkowy zbiornik SCR FK1 Z dodatkowym zbiornikiem SCR (12 l)

Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego

Asystent parkowania FT0 Bez zdalnego parkowania / pilota do bramy garażu

Specyfikacja skrzyni biegów G1G Automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła

most tylny GH1 Przekładnia tylnej osi, wersja podstawowa

Systemy wspomagające kierowcę GJ1 Z asystentem jazdy w korku

Elementy emitujące dźwięk na 
zewnątrz

GM0 Bez emisji dźwięku zewnętrznego

Czynności dot. faceliftingu GP0 Samochody bez szczególnego  podnoszenia wartości produktu

Układ domykania pokrywy, tył GY1 Układ domykania pokrywy tylnej

Drzwi uruchamiane elektrycznie 
(układ domykania)

GZ0 drzwi z mechanizmem ręcznym

opony H0Q Opony 235/65 R18 106W

Radioodbiorniki I8J Radio High (generacja 2 GP)

Pakiet connect 1 IT0 Bez pakietu connect 1

Pakiet connect 4 IW3 eCall & bCall

akumulatory J0B Akumulator 520 A (92 Ah)

Asyst.jazdy w mieście/przejazdu przez 
skrzyżowanie

JX1 Z asystentem jazdy na skrzyżowaniu

Kształty nadwozia K4H Zabudowa zamknięta

Systemy kamer / czujniki otoczenia KA2 Z układem kamery cofania (wersja 2)

Urządzenie do ładowania 
akumulatorów

KB0 Bez urządzenia do ładowania akumulatorów

czynnik chlodniczy KK3 Środek chłodniczy R1234YF

Projekcja na przedniej szybie KS0 Bez projekcji na przedniej szybie

Przyporządkowanie układu 
kierowniczego

L0L wersja z kierownicą z lewej strony

tapicerka siedzisk N1X Obicia siedzeń częśc.ze skóry

Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)

Funkcja dzwonienia NZ4 Prywatne wezwanie pomocy

PEV System Easy Open / Easy Close

PF1 System Rear Assist z Park Assist

PF8 Pakiet Drogowy Plus

PLP Reflektory LED Matrix

PSA Pakiet Zawieszenie

PTC Pakiet ¡wiatªo

Przednie siedzenia Q2J siedzenie komfortowe

przedłużenie okresu przeglądu QG1 przedłużenie okresu przeglądu

Wskazanie terminu przeglądu QI6 Wskazanie terminu przeglądu 30 000 km lub 2 lata  (zmienne)
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Kamera / czujnik odstępu QK1 Z kamerą wielofunkcyjną

Pakiet oświetlenia QQ0 Bez dodatkowego oświetlenia (oświetlenie wewnątrz)

Kompas / wyświetlanie znaków 
drogowych

QR9 Z rozpoznawaniem znaków drogowych

Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy

Układ kierowniczy QZ7 Układ wspomagania kierowania

Silnik podstawowy T7V 6-cyl. silnik wysokoprężny 3,0 l 059.N

Zestawy wskaźników U5A Zestaw wskaźników, wskazanie w KM/H

Hamulec postojowy UH4 Hamulec postojowy

Elektryczne złącze do zewnętrznych  
urządzeń

UI5 Zewn., USB typ A, 1x gniazdo USB

Blokada tylnego siedzenia UK3 Odblokowanie tylnego siedzenia ustawianego mech.

Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki

pilot do otw. garażu VC0 bez systemu otwierania drzwi garażowych

Zespół pedałów VF0 Zespół pedałów 'standard'

Centralny układ elektryczny VH0 Standardowa instalacja elektryczna

Układ ochrony pieszych VL1 Układ ochrony pieszych rozszerzony

W19 Pakiet Premium

WB1 Fotel kierowcy i pasa¥era z elektrycznµ  regulacjµ

WLB Tapicerka skórzana Vienna z siedzeniami  komfortowymi

Y9Z Pojazd homologowany zgodnie z WLTP

YOZ Car-Net: Guide & Inform (3 lata),  Security & Service Basic (10 lat) 
&  Plus(3 lata)
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