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Viitorul este inclus în dotarea standard.

Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
În imaginile de la paginile următoare sunt redate parțial dotări opționale.

Tiguan – Exterior

03

Impresii puternice,
și nu doar la
prima privire.
Contururi clare, linii tăioase. Având un design marcant, Tiguan se prezintă
cu o alură plină de forță. O apariție care promite multe – iar Tiguan nu
rămâne dator. Numeroase elemente de design continuă limbajul formelor
și la interior. Iar grație serviciilor de conectivitate, vă aflați întotdeauna
în pole-position, inclusiv pe autostrada informațiilor. Cu tehnologiile sale
de ultimă oră, posibilitățile variate de personalizare și caracteristicile
dinamice excelente, Tiguan vă susține în tot ceea ce doriți să realizați –
fie că drumul într-acolo este off-road, on-road sau on-line.

Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

Tiguan – Exterior
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Highline
Nivel înalt. Nu doar în privința designului. Echipat cu linia de dotare
Highline, Tiguan combină detaliile de design rafinate, precum jantele din
aliaj ușor de 18 inchi „Kingston“ sau grila radiatorului cu 2 lamele cromate,
cu sisteme de asistență și tehnologii care permit condusul sigur și lipsit de
stres. Astfel, dotările cuprind alături de farurile LED, de exemplu și funcția
automată de reglare a distanței ACC. Nu mai puțin avangardist este și
confortul. Cu sistemul Air Care Climatronic cu reglaje pe trei zone și cu
filtru anti-alergeni, vă puteți seta exact condițiile preferate.

01

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

01 Dotări exclusiviste: Farurile LED cu sistemul opțional Active Lighting,
împreună cu grila radiatorului cu 2 lamele cromate, subliniază designul masculin
al liniei de echipare Highline. H SO
Tiguan – Liniile de echipare

07

02 Accente noi: Tiguan cu linia de echipare Highline convinge cu detalii de design
de înaltă calitate. Barele argintii de pe plafon, bandoul cromat și difuzorul lăcuit
din spate asigură perspective excelente, din toate punctele de vedere. H
03 Expresiv până la capăt: blocurile optice spate cu tehnologie Full-LED optimizează vizibilitatea modelului Tiguan, fie zi sau noapte și îi încheie liniile clare cu
un detaliu aparte. H

02

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

03

Tiguan – Liniile de echipare
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04 Fiecare scaun e locul preferat: interiorul modelului Tiguan cu dotări Highline
redefinește standardele – pentru că se adaptează exact dorințelor dumneavoastră
personale. De exemplu cu ajutorul scaunelor reglabile individual, al sistemului de
climatizare cu reglaje pe trei zone și al iluminării ambientale. LED-urile integrate
accentuează cu rafinament mânerele ușilor, inserțiile decorative, pragurile ușilor și
secțiunea inferioară. Luminozitatea lor poate fi reglată continuu, prin intermediul
display-ului sistemului multimedia. H SO
05 Călătoriile sunt o reală plăcere: cu scaunele Top-Confort. Acestea pot fi reglate
pe înălțime, au suport lombar, sertare sub scaunele din față și măsuțe rabatabile
pe spătare. Bancheta cu cotieră centrală poate fi glisată longitudinal, iar spătarul
poate fi rabatat fracționat asimetric. H SO

06

07

06 Sistemul radio „Composition Colour“ cu touchscreen color TFT de 16,5 cm (6,5 inchi), putere de
4 x 20 W și 8 difuzoare este echipat, de asemenea,
cu un slot pentru carduri SD. S
07 – 08 Reglat perfect pentru fiecare ocupant: sistemul de climatizare „Climatronic“ cu reglaje pe trei
zone și filtru anti-alergeni permite reglarea independentă a temperaturii pentru șofer, pasagerul din
față și pasagerii din spate. Unitatea electronică de
comandă le permite și pasagerilor de pe banchetă
să își regleze și ei sistemul de climatizare pentru
H
locurile lor. C

04

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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05
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Comfortline
Relaxare în dotarea standard: cu Tiguan Comfortline, drumul devine scopul.
Echipat cu numeroase sisteme de asistență a șoferului și cu variate posibilități de ajustare, asigură călătorii confortabile și plăcute. Iar cu senzorii
de parcare față și spate, chiar și manevrele de parcare devin relaxante.
Dar și la exteriorul mașinii vă așteaptă detalii atractive, precum farurile
LED (disponibile opțional), grila radiatorului cu două lamele cromate,
precum și barele de pe plafon (dotare standard) și jantele din aliaj ușor
Tulsa de 17 inchi (disponibile opțional).

01

01 Proiectoarele de ceață cu funcție Cornering statică iluminează zona în care
virează mașina. Când volanul este rotit sau sunt acționate luminile de semnalizare,
lumina de virare este aprinsă automat, în funcție de situație, în intersecții sau
intrări, la viteze de sub 40 km/h. S

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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02 Fie șofer sau pasager: sunteți mereu în centrul atenției datorită scaunelor
Confort ergonomice, inclusiv măsuțe rabatabile cu suporturi pentru băuturi în
cotiere. Cu volanul multifuncțional îmbrăcat în piele puteți utiliza sistemul multiH
SO
media, display-ul multifuncțional și opțional, telefonul mobil. C
03 Display-ului multifuncțional color (MFA) se află în câmpul vizual imediat al
șoferului. Astfel aveți mereu la vedere informațiile importante cu privire la autoH
mobil și vă puteți dedica atenția traficului. C
04 Începând cu o viteză de 60 km/h și în condiții de întuneric absolut, funcția de
reglare a luminilor de drum Light Assist aprinde în mod automat luminile de drum,
Camera montată în oglinda retrovizoare interioară înregistrează informații cu privire la celelalte autovehicule din trafic. Iar atunci când din sens opus sau în față se
deplasează alte vehicule, asistentul estompează luminile mașinii, înainte ca ceilalți
H
SO
participanți la trafic să fie incomodați. C

04

(fără imagine) Imediat ce detectorul de oboseală
identifică, de exemplu, că șoferul acționează volanul
în mod diferit față de cel uzual, îi recomandă o pauză,
H
SO
prin semnale acustice și vizuale.* C
*Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite
limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să conducă preventiv și cu atenție.

02

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

03
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Trendline
Tiguan nu urmează trend-urile, ci le creează. La linia
de echipare Trendline, aceasta începe deja de la volanul
sport îmbrăcat în piele, la fel ca nuca schimbătorului.
Numeroasele sisteme de asistență și dotări de confort,
ca de exemplu Lane Assist și Front Assist asigură în
permanență plăcerea relaxată a condusului sigur. Sistemul multimedia cu touchscreen desăvârșește confortul.
Cu elementele sale atractive de design, precum farurile
cu halogen și grila radiatorului cu două lamele cromate,
Tiguan se poziționează mereu în prima linie.
02

01 Putere mai mare de iluminare. Blocurile optice spate cu LED conferă modelului
Tiguan o personalitate și mai puternică – atât ziua, cât și noaptea. S
02 Linia de echipare Trendline nu impresionează doar la condus, ci încă înainte
de a urca la bord și chiar și după părăsirea mașinii – cu funcția Coming Home/
Leaving Home de acționare automată a luminilor. La drum, sistemul radio Composition Colour cu slot pentru carduri SD și 8 difuzoare asigură distracția maximă.
Iar grație banchetei glisante, interiorul poate fi adaptat cu ușurință nevoilor
dumneavoastră. S
03 Jantele de 17 inchi din aliaj ușor „Montana“ desăvârșesc în mod expresiv
imaginea de ansamblu a versiunii Tiguan Comfortline. C
(fără imag.) Tiguan Trendline este echipat în dotarea standard cu jante din oțel
de 17 inchi, cu capace decorative.

01

(fără imag.) Asistentul de menținere a benzii de rulare
Lane Assist poate identifica, începând cu o viteză de
65 km/h, dacă apare riscul ca mașina să părăsească
neintenționat propria bandă de rulare. Șoferul este
astfel ajutat să păstreze traiectoria.* Sistemul de monitorizare a vecinătății „Front Assist“ cu funcție City
de frânare de urgență și funcție Pedestrian Monitoring
identifică pietonii și vehiculele și avertizează șoferul
vizual și sonor și apoi printr-o scurtă acționare a frânei în situațiile în care distanța față de autovehiculul
din față devine periculoasă. În cazul în care coliziunea
nu poate fi evitată, va fi inițiată automat frânarea
de urgență. Astfel nu vă protejează doar pe dumneavoastră, ci și pe ceilalți participanți la trafic. S
*Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite
limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să conducă
preventiv și cu atenție.

03

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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Și mai generos.
În toate privințele.
Designul plin de personalitate al modelului Tiguan arată care ar putea fi destinația: aproape
oriunde. Pachetul opțional Off-road subliniază aceasta atât vizual cât și funcțional. Indiferent
de destinația călătoriei, motoarele puternice și tracțiunea integrală 4MOTION asigură controlul
optim și plăcerea maximă a condusului, grație diferitelor moduri de condus.

01 Designul întâlnește funcționalitatea: bara de
protecție frontală mărește unghiul de atac și subliniază
și vizual caracterul modelului Tiguan. SO
02 O intrare elegantă: pragurile frumoase de la
uși, cu inscripția „Offroad“, fac parte din Pachetul
Offroad. SO

01

03

03 Pregătit pentru orice. Cu 4MOTION Active
Control aveți la dispoziție patru moduri de condus
pentru șosea, off-road și diferite condiții meteo.
Tracțiunea integrală 4MOTION include 4MOTION
Active Control, care cuprinde și diferențialul blocabil
electronic XDS. SO

02

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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02

01 Fie în jungla urbană sau în natură – cu serviciile
„Guide & Inform“¹⁾ găsiți destinații interesante în
zona dumneavoastră, precum și locurile de parcare
din apropiere sau stația de alimentare la care puteți
ajunge cel mai rapid. De asemenea, obțineți cele mai
noi informații din trafic, cu funcția opțională de recomandare a rutelor ocolitore pentru ambuteiaje sau
aflați știrile de pe internet. SO

Nu este legat de nimic.
Și totuși este conectat cu toate.
Simiți-vă și la drum ca acasă – cu numeroasele servicii online. Acestea sunt oferite sub
denumirea „Car-Net“ și vă fac cotidianul mai simplu, mai confortabil și mai interesant.
Interfața opțională pentru smartphone App-Connect vă permite ca alături de aceste
servicii să folosiți și anumite aplicații de pe telefonul dumneavoastră mobil. Acestea
pot fi controlate cu ușurință, de pe touchscreen-ul sistemului multimedia. Aflați mai
multe detalii la http://volkswagen-carnet.com/ro/.
Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

01

02 Extindeți-vă bordul: cu App-Connect²⁾ puteți
controla și atunci când sunteți la drum cele mai importante funcții pentru telefonie, știri și muzică ale
smartphone-ului dumneavoastră. Simplu și confortabil, prin intermediul ecranului de pe consola centrală.
De exemplu, puteți solicita aplicației Volkswagen
„My Guide“ să vă afișeze destinații interesante în zona

03

dumneavoastră, ținând cont de condițiile meteo,
de oră și loc. App-Connect cuprinde trei tehnologii
inovatoare, care vă permit să transferați conținutul
smartphone-ului pe touchscreen-ul sistemului dumneavoastră multimedia: MirrorLink®²⁾, Apple CarPlay™²⁾
și Android Auto™²⁾ de la Google. Vă așteaptă un întreg
univers al aplicațiilor mobile. SO
03 Protecție pentru dumneavoastră. Și pentru automobilul dumneavoastră. Cu serviciile opționale Car-Net
„Security & Service“³⁾ aveți mereu la dispoziție toate
datele importante despre automobil. SO

1) Utilizarea serviciilor online mobile Car-Net este posibilă exclusiv în combinație cu dotările opționale „Discover Media“ și „Discover Pro“. De asemenea,
aveți nevoie de un dispozitiv mobil (de ex. un smartphone), care are capacitatea de a funcționa ca hotspot WiFi mobil. Ca alternativă, în combinație
cu pregătirea opțională pentru telefonul mobil „Business“, poate fi utilizat un telefon mobil cu Remote SIM Access Profile (rSAP) sau un card SIM
cu opțiune de telefonie și date. Serviciile Car-Net „Guide & Inform“ sunt disponibile doar cu un contract existent sau cu unul nou de telefonie
mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă și doar în raza de acoperire a respectivei rețele de telefonie mobilă. În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate
costuri adiționale – mai ales în străinătate (de ex. taxe de roaming). Din cauza volumului de date necesar pentru utilizarea serviciilor online mobile
Car-Net „Guide & Inform“, vă recomandăm în mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă un contract cu un abonament pentru traficul nelimitat de date! Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“, trebuie încheiat un contract separat cu Volkswagen AG.
Clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/car-net. Disponibilitatea
serviciilor Car-Net „Guide & Inform“ poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală agreată și pot fi
supuse unor modificări de conținut. Mai multe informații cu privire la Car-Net „Guide & Inform“ vă sunt puse la dispoziție pe www.volkswagen.
com/car-net și vă pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; informații cu privire la costurile serviciilor de telefonie mobilă
vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.
2) Disponibil exclusiv în combinație cu sistemul radio „Composition Media“ sau sistemele de navigație „Discover Media“ și „Discover Pro“. Car-Net
„App-Connect“ cuprinde tehnologiile MirrorLink®, Apple CarPlay™ și Android Auto™. Disponibilitatea acestor tehnologii poate diferi de la o
țară la alta. Car-Net „App-Connect“ este suportat deja de numeroase telefoane mobile și Volkswagen colaborează strâns cu producători mari de
smartphone pentru a încuraja larga răspândire a tehnologiilor Car-Net „App-Connect“. Informații actuale cu privire la compatibilitatea telefoanelor
mobile noi, respectiv disponibile deja pe piață, găsiți la www.volkswagen.de/mobiltelefon.
3) Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Security & Service“, trebuie încheiat un contract online separat cu Volkswagen AG. Pentru a putea utiliza serviciile pe întreaga perioadă de valabilitate, clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe
www.volkswagen.com/car-net. Serviciul de Apel de urgență este activat deja de la livrarea autovehiculului Disponibilitatea serviciilor Car-Net
poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală agreată și pot fi supuse unor modificări de conținut
pe perioada contractuală. Pentru a utiliza aplicația gratuită Car-Net, aveți nevoie de un smartphone cu sistem de operare iOS sau Android și de
un card SIM cu opțiune de date cu un contract existent sau cu unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă.
În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați sau trimiteți pachete de date prin intermediul
internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate (de ex. taxe de roaming). Mai multe informații cu privire la Car-Net „Security
& Service“ vă sunt puse la dispoziție pe www.volkswagen.com/car-net și vă pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen;
informații cu privire la costurile serviciilor de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.

Tiguan – Conectivitate și multimedia
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06 Sistemul radio „Composition Colour“ cu touchscreen color TFT de 16,5 cm
(6,5 inchi), putere de 4 x 20 W și 8 difuzoare este echipat și cu un slot pentru
carduri SD.

Avangardistul
care dă tonul.
05

Ghid, pupitru de comandă, sistem multimedia – sistemele radio și cele de navigație ale
modelului Tiguan sunt reale talente polivalente, permițând, alături de controlul diferitelor
03

servicii online, de asemenea conectarea la telefoanele mobile și camerele video GoPro®.
Un touchscreen de înaltă rezoluție permite utilizarea intuitivă a tuturor funcțiilor, de la
sistemul de navigație, la aplicații și funcții de conectivitate sau funcțiile avansate ale siste-

06

mului opțional de sunet DYNAUDIO Excite Surround.

04 Sistemul radio „Composition Media“ dispune de
touchscreen color TFT de 20,3 cm (8 inchi) cu senzori
de proximitate și CD-player compatibil MP3 și WMA.
Cele opt difuzoare cu putere de 4x20 W oferă experiențe multimedia speciale. Sistemul mai oferă un slot
pentru carduri SD, interfețe AUX-IN și USB, precum și
interfață Bluetooth pentru telefoanele mobile. SO

02

01 Sistemul opțional „DYNAUDIO Excite Surround“
asigură experiențe audio maxime pe toate locurile.
Amplificatorul digital cu 16 canale generează până la
400 de wați pentru cele 8 difuzoare optim poziționate
și reglate, un centre-speaker și un subwoofer, asigurând un sunet extraordinar cu Surround Sound Dolby
Pro Logic. SO
02 Pentru a vă oferi posibilitatea de a conecta foarte
simplu surse externe la sistemul radio sau de navigație,
Tiguan poate fi echipat opțional cu 3 interfețe USB¹⁾.
Cele două interfețe USB din față pot fi folosite atât
pentru conectarea, cât și pentru reîncărcarea dispozitivelor mobile. O altă interfață USB cu funcție de încărcare găsiți în spatele consolei centrale. SO

(fără imag.) Interfețele opționale de telefonie Comfort sau Business vă permit
adițional să integrați un telefon mobil în sistem. Conectând un telefon mobil prin
Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP) puteți purta convorbiri hands-free. La interfața Comfort, conexiunea se realizează prin intermediul antenei exterioare a automobilului. Astfel vor fi reduse radiațiile din interiorul autovehiculului. Un amplificator adițional de semnal asigură o calitate mai bună a recepției. Totodată, pot fi
reîncărcate wireless dispozitivele compatibile cu standardul Qi³⁾. Versiunea Business dispune de un modul de telefonie integrat în automobil și poate fi echipat
alternativ cu o cartelă SIM separată. Adițional, în acest caz poate fi creată o conexiune la internet în baza funcției WiFi integrate. SO
(fără imag.) Sistemul de navigație „Discover Media“ pentru sistemul radio „Composition Media“ include un touchscreen color TFT cu design glass, de 20,3 cm (8 inchi),
cu senzori de proximitate, material cartografic preinstalat pentru Europa, precum
și un CD-player compatibil MP3, AAC și WMA și opt incinte acustice. Sistemul mai
oferă două slot-uri pentru carduri SD, o interfață AUX-IN și una USB, precum și o
interfață Bluetooth pentru telefoanele mobile. Pe display poate fi afișată, printre
altele, temperatura exterioară. SO
(fără imag.) Cea mai rapidă cale spre materialul cartografic. Păstrați mereu actuale
datele din sistemul dumneavoastră de navigație „Discover Media“ sau „Discover
Pro“: accesați www.navigation.com, indicați modelul, anul de fabricație și sistemul
de navigație și descărcați actualizările pentru hărți pe card-ul SD corespunzător.
Acest serviciu este gratuit și vă stă la dispoziție încă cinci ani după încheierea producției respectivului dispozitiv de navigație. SO

04

03 Sistemul de radio-navigație „Discover Pro“ cu Car-Net App-Connect inclus în
echiparea standard poate fi operat absolut intuitiv, cu ajutorul touchscreen-ului TFT
color acoperit cu sticlă, cu diagonala de 23,4 cm (9,2 inchi) și cu senzori de proximitate, plus inovatoarea funcție de control prin intermediul gesturilor. Numeroase
puncte din meniu pot fi accesate prin simpla executare a unor gesturi. Sistemul cu
o memorie integrată de 32 GB dispune și de material cartografic instalat pentru
Europa, de 8 difuzoare, recepție radio FM și unitate DVD, care poate reda muzică și
din formatele MP3, AAC și WMA. Două slot-uri pentru carduri SD, un conector AUX-IN
și o interfață USB, precum și o interfață Bluetooth desăvârșesc oferta multimedia

05 Cu ajutorul unei camere video GoPro®²⁾ și al aplicației speciale Volkswagen „Car-Net Cam-Connect“
pentru smartphone-ul dumneavoastră (doar în combinație cu MirrorLink®, aveți posibilitatea de a accesa
imagini exclusive de pe bancheta mașinii. În timp ce
conduceți puteți iniția trimiterea unei poze a banchetei
pe display-ul sistemului multimedia, iar când mașina
staționează sau se deplasează foarte încet, este posibilă
redarea unui video-stream continuu. Astfel știți dacă
și pasagerii sunt la fel de relaxați și bine-dispuși ca
dumneavoastră.

1) Doar împreună cu App-Connect sau interfața de telefonie „Comfort“, disponibile opțional.
2) Camera GoPro® nu face parte din dotările din oferta pentru Tiguan și trebuie achiziționată separat.
Funcția descrisă este compatibilă cu următoarele versiuni: cameră GoPro® Hero (3, 3+ sau 4). GoPro®,
Hero, emblema GoPro® și emblema GoPro® Be a Hero sunt mărci sau mărci înregistrate ale GoPro®.
3) Standardul Qi permite încărcarea fără cablu a telefonului mobil.

01

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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Perspective optime.
Indiferent încotro vi se
îndreaptă privirea.
Fie cer înstelat sau opere de artă arhitecturală: interiorul generos cu
plafon panoramic (opțional), cu funcție de glisare și rabatare, asigură de
pe fiecare loc panorame extraordinare și o ambianță specială în interior.
Bordul ergonomic și numeroasele sisteme de asistență fac ca fiecare călătorie cu Tiguan să fie cât mai plăcută posibil – indiferent de destinație.

01

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

01 Trapa panoramică rabatabilă și glisantă cu iluminare LED integrată asigură o atmosferă luminoasă la
interior și o panoramă încântătoare. Elementul frontal
din sticlă poate fi deschis, ridicat și coborât electric.
Iar când stelele sau luminile orașului nu luminează
destul de puternic, iluminarea cu LED scaldă interiorul
într-o lumină plăcut estompată. SO
Tiguan – Confort
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Nu orice bord: bordul
dumneavoastră.
Dumneavoastră știți cel mai bine de ce anume aveți nevoie pentru a vă
simți bine. De aceea, Tiguan vă oferă numeroase posibilități de ajustare
și reglare, grație cărora vă puteți adapta mașina perfect la nevoile
dumneavoastră – de exemplu cu afișajele Active Info Display, care pot
fi configurate individual sau cu variatele versiuni de scaune. Odată ce
ați luat loc, puteți accesa cu ușurință toate funcțiile și comenzile, datorită

02

consolei centrale ergonomice, îndreptate spre șofer.

03

01 Totul la vedere, fără a lua ochii de pe șosea: când
șoferul apăsă un buton, afișajul „Head-up-Display“
iese din planșa de instrumente și aduce în câmpul său
vizual direct informații precum viteza, activitatea sistemelor de asistență și informațiile de navigație. SO

01

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

02 – 04 Vitezometru, turometru, indicator de distanță
sau planificarea rutei: pe ecranul de înaltă rezoluție
Active Info Display cu diagonala imaginii de 31,2 cm
(12 țoli), puteți structura multe informații utile conform preferințelor dumneavoastră, accentuându-le

04

pe cele mai importante. Adițional, datele sistemului
multimedia afișate pe consola centrală, precum pozele
contactelor din telefon sau coperta unui CD, pot fi
redate și pe Active Info Display. SO

05

05 Poziția centrală a interiorului ergonomic este
ocupată de consola centrală îndreptată spre șofer.
Aceasta permite controlul funcțiilor variate ale modelului Tiguan, comenzile fiind la îndemână. S

06 Vă ține minte preferințele: scaunele din față cu
posibilitate de reglare electrică și funcție Memory vă
oferă posibilitatea de a regla scaunele pentru diferite
persoane și de a accesa ulterior din nou aceste reglaje
individualizate la simpla apăsare a unui buton. Poziția
scaunului și a oglinzilor exterioare sunt atribuite cheii
mașinii. SO

(fără imagine) Tiguan găsește căi noi, inclusiv pentru
relaxarea dumneavoastră: cu reglajele electrice în
14 direcții, puteți să aduceți scaunele ergoActive cu
funcție de masaj integrată în poziția ideală pentru
șofer și pasagerul din față. Pot fi reglate, printre altele,
manual înălțimea, înclinarea și adâncimea. Există de
asemenea posibilitatea de ajustare pe înălțime și
adâncime a tetierei, iar suportul lombar dispune de
reglaje electrice pe 4 direcții. SO
06

Tiguan – Confort
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Luați loc relaxat.
Ajungeți relaxat la destinație.
Tiguan îmbină funcțiile de siguranță cu cele de confort. Grație interiorului

02

său variabil, a șasiului reglabil și a sistemelor inteligente de asistență,
ajungeți peste tot în condiții optime.
06

03

05

01

01 Toate spătarele scaunelor, cu excepția scaunului șoferului, sunt rabatabile,
grație sistemului flexibil pentru scaune. În plus, bancheta fracționată asimetric
H
SO
poate fi glisată în față și în spate. C

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

04

02 – 04 Mereu exact atâta spațiu cât vă este necesar.
Șezutul și spătarul banchetei, care permite încărcarea
din portbagaj în interiorul mașinii, pot fi rabatate și
glisate fracționat asimetric. Astfel, din doar câteva
mișcări, puteți să creați un volum de încărcare de
H
SO
până la 1.655 litri. C

05 Cu „Easy Open“, călătoria relaxată începe încă
înainte de a porni la drum. Dacă, de exemplu, doriți
să așezați bagajele grele în portbagaj, nu trebuie să
le lăsați jos pentru a căuta cheia – o scurtă mișcare
a piciorului sub bara de protecție din spate este suficientă pentru a deschide automat hayonul electric.
Iar datorită funcției electrice de închidere, hayonul
se va închide la simpla apăsare a unui buton, când
vă îndepărtați de mașină. SO
06 Trage după sine fără efort remorci sau rulote
de până la 2,5 tone¹⁾. La manevrare vă ajută „Trailer
Assist“.²⁾ La Tiguan trebuie doar să setați direcția de
deplasare dorită, iar apoi asistentul vă aduce mașina
cu remorcă la destinație, deplasându-se în marșarier.

07

Dumneavoastră mai trebuie doar să accelerați, să frânați
și să țineți ochii deschiși. SO
07 Pentru sarcini remorcabile de până la 2,5 tone¹⁾:
cârligul de remorcare rabatabil manual. Când nu vă
este necesar îl puteți plia sub bara de protecție, unde
nu este vizibil, iar când doriți să-l folosiți, îl puteți
rabata cu ușurință în poziția de utilizare. SO
08 Sportivă sau confortabilă: suspensia DCC cu reglare
adaptivă, inclusiv sistemul de selectare a modului de
condus, permite reglajul individualizat al suspensiei și
al direcției, precum și adaptarea automată permanentă
a acestora la situația de mers. Aveți la dispoziție trei
niveluri: NORMAL, SPORT și COMFORT. SO

(fără imagine) Parcare ca prin magie. Asistentul
pentru parcare „Park Assist“ are capacitatea de a
direcționa automat mașina pe locurile de parcare
paralele sau perpendiculare, identificând în prealabil
spațiile potrivite ca dimensiuni²⁾ și vă poate de asemenea ajuta la ieșirea de pe locurile de parcare paralele. Dumneavoastră mai trebuie să acționați doar
ambreiajul, accelerația și frâna. Sistemul integrat
pentru parcare vă informează sonor și vizual cu privire
la distanța față de cel mai apropiat autovehicul. SO

08

(fără imagine) O mână de ajutor: direcția progresivă
ajustează direcția în funcție de situația de mers, putând
astfel, de exemplu, facilita semnificativ manevrele
de parcare sau deplasarea în viraje strânse. Astfel sunt
necesare mai puține rotiri pentru cursa completă a
volanului. Reglajul progresiv al direcției asigură un
răspuns optim al direcției în funcție de cele mai variate
situații și de diferite viteze de deplasare. Pentru mai
mult confort și control optimizat. SO
1) Masa remorcabilă este între 1.600 și 2.500 de kilograme, în funcție
de combinația motor/transmisie/dotări aleasă.
2) Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite
limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să conducă
preventiv și cu atenție.
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Vă susține.
Și este mereu cu un pas înainte.
04

Fiind echipat cu numeroase sisteme de asistență și tehnologii inteligente, Tiguan
oferă un sentiment plăcut de siguranță și control, chiar și în situații dificile.

03

03 Atent la dumneavoastră și la toți ceilalți: la Tiguan,
sistemul de monitorizare a vecinătății „Front Assist“
cu funcție City de frânare de urgență și cu funcție Pedestrian Monitoring¹⁾ identifică pietonii și vehiculele
de pe carosabil și avertizează șoferul din timp.¹⁾ Dacă
acesta nu reacționează, automobilul inițiază frânarea
automată. S

02

01 Tiguan își păstrează traiectoria în off-road și menține banda on-road. Asistentul
de menținere a benzii de rulare „Lane Assist “ este o dotare standard care, începând
cu o viteză de 65 km/h, atrage atenția șoferului, printr-o intervenție de corecție
asupra direcției, imediat ce apare riscul ca mașina să părăsească neintenționat
propria bandă de rulare.¹⁾ S

01

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

02 Atrage toate privirile și are totul în vedere: sistemul de vizualizare a proximității „Area View“ pentru Tiguan transmite la bord imagini live din aria de acoperire
a camerelor video, din mai multe perspective posibile, pentru a susține optim
șoferul în orice situație.¹⁾ SO

05

04 Mai mult confort, chiar și în blocajele din trafic. Traffic Jam Assist permite
condusul confortabil în coloanele din blocajele din trafic și ajută la evitarea accidentelor caracteristice congestiilor din trafic.¹⁾ Sistemul ajută șoferul să mențină
automobilul pe banda de rulare și controlează automat accelerația și frâna, în
combinație cu DSG. SO
05 Funcția de reglare automată a distanței ACC adaptează viteza până la o valoare
maximă setată de șofer²⁾, în funcție de viteza vehiculului care se deplasează în față
și în același sens, menținând distanța setată de asemenea de șofer.¹⁾ Este disponibilă
și ca o dotare a Pachetului de asistență a șoferului. În combinație cu transmisia
automată DSG, acest pachet include, printre altele și sistemele Emergency Assist
și Traffic Jam Assist. H SO
06 Descoperă ceea ce nu este vizibil: la asistentul pentru schimbarea benzii de
rulare „Side Assist“, senzorii radar monitorizează traficul din spate.¹⁾ Dacă atunci
când se intenționează schimbarea benzii, în zona care nu este vizibilă pentru șofer
se deplasează un vechiul detectat de sistemul radar sau dacă din spate se apropie
rapid un vehicul, atunci sistemul avertizează optic șoferul cu ajutorul unui indicator
din oglinda exterioară. De asemenea, asistentul pentru ieșirea din parcare permite
evitarea întâlnirilor nedorite: în timpul manevrei de ieșire de pe un loc de parcare,
monitorizează zona din spatele mașinii și avertizează la traficul perpendicular.¹⁾ În cazul
unui risc de coliziune, sistemul inițiază adițional frânarea de urgență. SO

06

(fără imag.) Pentru un plus de siguranță: Sistemul de frânare Multi Collision Brake
inițiază frânarea în urma unei coliziuni, pentru evitarea unei a doua coliziuni.¹⁾ S
(fără imag.) Poate salva vieți în caz de urgență medicală: Emergency Assist, sistemul pentru urgențe medicale care poate prelua controlul parțial al mașinii recunoaște situațiile în care șoferul nu mai are capacitatea de a conduce.¹⁾ Dacă nu este detectată vreo activitate de control al volanului, de frânare sau accelerare, sistemul
poate menține mașina pe banda de rulare și o poate frâna până la oprire. SO
1) Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că în continuare se
impune ca șoferul să conducă preventiv și cu atenție.
2) Până la max. 210 km/h.
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Motoare
Motoare pe benzină

Consum combustibil, l/100 km¹⁾
cu transmisie manuală:
urban/extraurban/mixt
cu transmisie automată DSG:
urban/extraurban/mixt
Emisii de CO₂ mixt, g/km¹⁾
cu transmisie manuală:
cu transmisie automată DSG:
Clasa de eficiență²⁾
cu transmisie manuală:
cu transmisie automată DSG:

Motoare diesel

Consum combustibil, l/100 km¹⁾
cu transmisie manuală:
urban/extraurban/mixt
cu transmisie automată DSG:
urban/extraurban/mixt
Emisii de CO₂ mixt, g/km¹⁾
cu transmisie manuală:
cu transmisie automată DSG:
Clasa de eficiență²⁾
cu transmisie manuală:
cu transmisie automată DSG:

92 kW (125 CP) TSI

110 kW (150 CP) TSI ACT

110 kW (150 CP) TSI ACT
4MOTION

110 kW (150 CP) TSI
4MOTION

132 kW (180 CP) TSI
4MOTION

162 kW (220 CP) TSI
4MOTION

6 trepte
7,5/5,3/6,1
–
–

6 trepte
7,0/5,1/5,8
6 trepte
7,4/5,5/6,1

6 trepte
8,3/6,0/6,9
–
–

–
–
6 trepte
8,5/6,3/7,1

–
–
7 trepte
9,1–9,0/6,4–6,3/7,4–7,3

–
–
7 trepte
9,7/6,7/7,8

139
–

132
140

155
–

–
163

–
170–168

–
180

C
–

B
C

C
–

–
D

–
D

–
D

85 kW (115 CP) TDI SCR³⁾

110 kW (150 CP) TDI SCR³⁾

110 kW (150 PS) TDI SCR³⁾
4MOTION
fără cârlig de remorcare

110 kW (150 CP) TDI SCR³⁾
4MOTION
cu cârlig de remorcare

140 kW (190 CP) TDI SCR³⁾
4MOTION

176 kW (240 CP) TDI SCR³⁾
4MOTION

6 trepte
5,8–5,7/4,2/4,8–4,7
–
–

6 trepte
5,8–5,7/4,2/4,8–4,7
7 trepte
5,7/4,5/4,9

6 trepte
6,4/4,8/5,4
–
–

6 trepte
6,7/5,0/5,6
7 trepte
6,8–6,7/5,1–5,0/5,7–5,6

–
–
7 trepte
6,5/5,2/5,7

–
–
7 trepte
7,4/5,8/6,4

125–123
–

125–123
129

141
–

146
149–147

–
149

–
167

A
–

A
A

B
–

B
B

–
B

–
C

1) Valorile indicate sunt determinate conform procedeelor de măsurare impuse de lege. Informațiile nu se referă la un singur autovehicul și nu sunt
parte a ofertei, ci servesc exclusiv pentru compararea între diferitele tipuri de autovehicule. Consumul de combustibil și emisiile de CO₂ ale unui
autovehicul nu depind doar de eficiența utilizării combustibilului prin intermediul tehnologiei autovehiculului, ci sunt influențate și de modul în
care autovehiculul este condus și de alți factori care nu sunt de natură tehnică (de ex. condiții de mediu). Dotările și accesoriile adiționale (componente suplimentare, anvelope etc.) pot modifica parametrii relevanți ai autovehiculului, ca de exemplu greutatea, rezistența la înaintare și caracteristicile aerodinamice și, alături de condițiile meteo și de cele de trafic, pot influența consumul și performanțele. Valorile cu privire la consum
și la emisiile de CO₂ indicate sub formă de valori „de la – până la“ sunt valabile în funcție de formatul de anvelope ales și de dotările opționale.
Observație conform Directivei 1999/94/CE în varianta valabilă în prezent: Informații adiționale cu privire la consumul oficial de combustibil și
la emisiile de CO₂ oficiale pentru autoturisme noi sunt oferite în „Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO₂ pentru toate modelele
de autoturisme“, disponibil gratuit în toate locațiile de vânzare ale Uniunii Europene

Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

2) Clasele de eficiență evaluează autovehiculele în baza emisiilor de CO₂, în funcție de masa proprie a autovehiculului. Autovehiculele care corespund
unei valori medii, sunt încadrate în categoria D. Autovehiculele care au valori mai bune decât media actuală, sunt încadrate în categoriile A+, A, B
sau C. Autovehiculele care au valori mai slabe decât media actuală, sunt încadrate în categoriile E, F sau G.
3) Sistemul „Selective Catalytic Reduction“ conține un aditiv, care trebuie completat după un timp de către dumneavoastră sau un partener Volkswagen.
Detalii găsiți în lista de prețuri.
Valorile cu privire la putere și consum se referă la operarea cu combustibil Super ROZ 95 fără sulf conform DIN EN 228. În general pot fi folosiți
carburanți fără plumb conformi cu ROZ 95, cu maxim 10 % etanol (E10). Informații detaliate cu privire la compatibilitatea carburanților E10 găsiți la
www.volkswagen.com sau la http://www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.
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R-Line
Fiind un SUV, adică un Sport Utility Vehicle, Tiguan are sportivitatea deja
în gene. Pentru a o sublinia și mai mult, pachetul opțional R-Line oferă
numeroase dotări atractive atât pentru interior, cât și pentru exterior. Iar
cine își dorește doar un exterior extrem de dinamic, poate comanda doar
pachetul R-Line Exterior.
Toate dotările prezentate aici sunt o ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.

01

01 Având 5 spițe Grey Metallic, jantele de 19 inchi din aliaj ușor numite Sebring
impresionează de la prima privire. SO

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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02

02 Sportivitatea auto începe direct de pe asfalt: jantele din aliaj ușor de 20 de
inchi Suzuka cu finisajul lor gloss Dark Graphite emană forță și superioritate. SO

03 Alură de sportiv de performanță. Barele de protecție față și spate, difuzorul
negru gloss și eleronul desăvârșesc imaginea dinamică a modelului Tiguan. Evazările
negre de la pasajele roților, aplicațiile de pe uși în culoarea caroseriei, precum și
bandoul decorativ cu emblema R-Line de pe aripi și uși atrag atenția și din lateral.
SO
03

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
În imagine: TSI de 162 kW (220 CP): Consum combustibil în l/100 km: 9,7 (urban)/6,7 (extraurban)/7,8 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 180 (mixt), clasa de eficiență: D.
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05

04 Start, finiș, victorie – încă înainte de a porni
de pe loc: detaliile sportive de la interior, oferite în
pachetul R-Line, generează o atmosferă incitată specifică motorsport-ului. Volanul multifuncțional sport
îmbrăcat în piele, cu emblema R-Line are locul de
prindere profilat, pentru o mai bună stabilitate a mâinilor la condusul dinamic, iar partea de jos este teșită.
La fel de marcant: pedalierul și suportul piciorului
cu aplicații din oțel inoxidabil cu aplicație aderentă,
covorașele negre cu cusături decorative Crystal Grey
și inserțiile decorative Black Lead Grey. SO

05 Încălzire de profesionist: pachetul de piele ecologică neagră Vienna este disponibil opțional în combinație
cu scaunele Top-Comfort încălzite în față. Emblema
R-Line de pe spătar atrage imediat privirile. SO

04

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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06 Tiguan cu semn de exclamare: emblema R-Line
de pe grila radiatorului semnalează tuturor caracterul
deosebit de sportiv. La fel ca și marcanta semnătură
C a barei de protecție. SO

07

07 Linie de start și totodată de finiș: pragurile din față din aluminiu cu emblema
R-Line. SO

06

08 Stil: scaunele R-Line Top Confort din față oferă stabilitate optimă și eleganță
sportivă perfectă. Sunt îmbrăcate în materialul textil Race Magnetit Grey, iar pe
spătare au emblema R-Line. Accente de efect sunt conferite de secțiunile laterale
interioare ale scaunelor, care sunt acoperite cu material din microfibră Anthracit
San Remo, cu cusături decorative Crystal Grey. Asortat: plafonul interior negru.
Tetierele, secțiunile laterale exterioare și secțiunea din mijloc a scaunelor din
spate, precum și cotiera și inserțiile de pe uși sunt acoperite cu material cu aspect
de piele. SO

08

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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Accesorii
Originale
Volkswagen
Tiguan oferă un design atractiv și plăcerea maximă a
condusului în dotarea instalată din fabrică. Cu Accesoriile

02

04

06

03

05

07

Originale Volkswagen aveți posibilitatea de a completa în
mod individual funcțiile automobilului dumneavoastră,
adaptându-l cu precizie conform dorințelor dumneavoastră. Accesoriile Originale Volkswagen sunt concepute în colaborare cu departamentul de Dezvoltare
și design al automobilelor de la Wolfsburg și oferă calitate desăvârșită și funcționalitate excelentă. Astfel,
automobilul dumneavoastră Tiguan va rămâne ceea ce
este. 100 % Tiguan. Găsiți informații cu privire la oferta
noastră completă de accesorii la Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Informații suplimentare sunt

01

01 Puteți să accentuați secțiunea posterioară a modelului Tiguan, cu un design și mai puternic, grație mai
multor accesorii: de exemplu eleronul aerodinamic, pragul cromat pentru portbagaj, care este pe cât de atractiv,
pe atât de practic. În lateral, treptele de acces subliniază aspectul off-road și ușurează accesul în mașină, precum
și încărcarea pe plafon. Treptele cu suprafață anti-alunecare sunt realizate din aluminiu argintiu eloxat și au
marginile din material plastic negru. Alură și mai accentuată de SUV: cu masca decorativă pentru partea din
față, automobilul dumneavoastră va arăta și mai marcant. SO

disponibile la www.volkswagen.com.

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

02 + 03 Folia transparentă sau cu aspect de oțel inoxidabil protejează pragul
portbagajului de eventuale avarii la descărcare și încărcare. Folia poate fi lipită
rapid și simplu. SO

04 Decorul pentru praguri, din aluminiu de calitate superioară și cu înscrisul Tiguan,
nu protejează doar zona foarte solicitată de acces în automobil, ci reprezintă și
accente speciale de design. Setul este compus din două ornamente pentru portierele
din față. SO
05 Apărătorile de noroi pentru roțile față și spate protejează de murdărie secțiunea inferioară a mașinii, pragurile laterale și ușile. De asemenea, sunt reduse lovirea
periculoasă cu pietre și stropirea cu apă. SO

06 Jantele de 17 inchi din aliaj ușor Corvara cu finisaj
Argintiu Brillant atrag atenția cu un design atractiv cu
5 spițe
07 Dezvoltate special pentru utilizarea în condiții
de iarnă: jantele de 17 inchi din aliaj ușor „Merano“
cu finisaj argintiu Brillant cu 10 spițe. SO

Tiguan – Accesorii Originale Volkswagen

43

09 Transportați în siguranță bicicleta, cu suportul stabil care poate fi montat pe
plafonul modelului Tiguan. Cadrul suportului și șina pentru roată sunt astfel concepute încât să mențină bicicleta în poziția corectă. Sistemul inovator de fixare vă
permite să prindeți cu ușurință cadrul bicicletei. Pentru o distribuire uniformă a
presiunii și pentru protejarea cadrului bicicletei, suportul dispune de capitonaje moi
de mari dimensiuni. Suportul este testat conform standardului City-Crash-Plus. SO

08

08 Suportul pliabil pentru biciclete Compact II este cel mai mic, cel mai ușor și
cel mai compact din clasa sa. Poate fi montat cât ai clipi pe cârligul de remorcare
și permite transportul a 2 biciclete. Iar datorită mecanismului practic de pliere,
portbagajul este mereu accesibil. Cu siguranța sa antifurt și o greutate de numai
13 kg, le face hoților viața grea, dar dumneavoastră viața mai ușoară. La cerere,
suportul este disponibil și în versiunea pentru trei biciclete. Pentru o încărcare
deosebit de facilă, este disponibilă opțional o șină specială. SO

09

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

10

12

11

13

10 Barele de bază reprezintă temelia pentru toate
sistemele de transport pe plafon. Sunt rezistente,
ușoare și mai ales pot fi montate rapid pe barele longitudinale de pe plafon. Grație dispozitivului anti-furt,
sunteți protejat de surprize neplăcute. SO

ușor, din aluminiu eloxat poate fi încărcat și descărcat
cu ușurință, grație funcției practice de glisare. Butoanele foarte mari de deschidere permit utilizarea inclusiv cu mănuși de iarnă. Bineînțeles că suportul poate
fi încuiat. SO

11 Cutia rezistentă pentru plafon este realizată din
material plastic de calitate superioară și poate fi încuiată. De asemenea, permite montajul facil pe barele
de suport, datorită sistemului de fixare. Alte beneficii:
deschidere confortabilă și facilă de pe ambele părți,
precum și încărcare și descărcare facile, datorită
deschiderii largi. Cutiile de bagaje sunt disponibile
cu volum de 340 sau 460 litri. SO

13 Pentru remorca de barcă, rulotă sau spațiu adițional de transport sau orice altă remorcă aveți nevoie
de un cârlig de remorcare. Acesta este disponibil în
versiune fixă (ca în imagine) sau rabatabilă mecanic.
Sistemul electric de conectare cu 13 pini inclus permite
alimentarea cu curent a remorcii și funcționarea sistemelor de asistență pentru parcare și sistemul de
stabilizare a remorcii. SO

12 Suportul pentru schiuri și snowboard-uri „Komfort“ vă permite să transportați până la șase perechi
de schiuri sau până la patru snowboard-uri. Sistemul
Tiguan – Accesorii Originale Volkswagen
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24 Foliile rezistente, negru-argintiu pentru praguri protejează vopseaua de zgârieturi în zona deosebit de solicitată a pragurilor. Folia are dimensiuni potrivite și
poate fi lipită cu ușurință. Setul este compus din patru folii pentru pragurile față și
spate. SO

14 Velur moale pe o parte și plastic robust pe cealaltă parte: covorașul cu două
fețe și potrivire perfectă pentru portbagaj oferă suprafața optimă pentru orice fel
de încărcătură sensibilă, murdară sau udă. Dacă este nevoie, peste pragul portbagajului poate fi desfăcută o pânză de protecție integrată. SO

14

15

15 Plasa rezistentă fixează obiectele mici până la medii, astfel încât acestea să
nu alunece în portbagaj și se poate prinde de inelele de amarare din portbagaj,
care sunt o dotare standard. SO

20

22

21

23

25 Folia transparentă practică pentru pragurile ușilor protejează pragurile din
spate de zgârieturile care ar putea apărea de la urcatul din mașină. Folia are dimensiuni potrivite și poate fi lipită cu ușurință. Setul este compus din două folii
pentru pragurile spate. SO

16 Grilajul despărțitor separă portbagajul de spațiul
pentru pasageri, între spătar și plafon, iar ruloul care
acoperă portbagajul poate fi în continuare folosit. SO
17 Covorașul pentru portbagaj este croit exact pe
conturul portbagajului și îl protejează de murdărie și
lichide. Când nu este folosit, poate fi rulat și depozitat
separat, economisind astfel spațiu. Disponibil pentru
Tiguan cu podeaua portbagajului variabilă și adâncă.*
SO

18 Cutia cu inscripția Tiguan se potrivește perfect
în portbagaj și este lavabilă și rezistentă la acizi, iar
marginea înaltă protejează portbagajul de murdărie.
Disponibil pentru Tiguan cu podeaua portbagajului
variabilă și adâncă.* SO

16

18

20 Covorașele textile „Premium“ cu inscripția Tiguan,
realizate din velur rezistent, cu țesătură densă și partea
din spate acoperită cu un strat anti-uzură înfrumusețează interiorul cu marginea lor albă și protejează
totodată de murdărie. SO

19 Covorașul pentru portbagaj, cu inscripția „Tiguan“,
este ușor, flexibil și croit exact pe dimensiunile modelului Tiguan. Marginea cu o înălțime de cca. 4 cm
protejează portbagajul de murdărie, iar suprafața împiedică alunecarea obiectelor. Disponibil pentru Tiguan
cu podeaua portbagajului variabilă și adâncă.* SO

21 Covorașele textile „Optimat“ cu inscripție Tiguan
îmbină avantajele covorașelor din cauciuc cu eleganța
covorașelor textile. Marginea în formă de U a acestor
covorașe cu potrivire exactă reține murdăria și apa. SO

22 Setul pentru pedale, din oțel inoxidabil mat, are
un design atractiv, iar cauciucul antiderapant conferă
un plus de siguranță. Disponibil pentru transmisa
manuală și cea automată (DSG). SO

24

23 Podeaua rămâne curată în orice anotimp: covorașele all-weather se potrivesc perfect și nu alunecă, au
inscripția Tiguan, protejează de murdărie și umezeală,
nu au miros pregnant și sunt 100 % reciclabile. SO

*Nu este disponibil pentru 176 kW (240 CP) TDI SCR 4MOTION.

17

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

19

25
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33 – 34 Siguranță maximă pentru cei mici: scaunele
disponibile pentru copiii de orice vârstă oferă un confort ridicat și permit manevrarea facilă. Toate husele
pot fi scoase cu ușurință și sunt lavabile la 30°C.
Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă informează cu plăcere cu privire la gama completă. Cu
protecția potrivită, care poate fi curățată cu ușurință
și împiedică alunecarea, evitați murdărirea sau uzura.

26 Există situații în care preferăm ca soarele să
rămână afară. De exemplu, când pasagerii din spate
sunt copii sau animale de companie. Parasolarele
pentru geamurile portierelor din spate, geamurile
portbagajului și lunetă pot fi folosite și cu geamurile
deschise, ca protecție solară sau termică – fără a
periclita siguranța în trafic. SO

SO

26

27 Umerașul cu design rafinat se prinde rapid și simplu de piciorușele tetierelor scaunelor din față. Permite
transportul cămășilor, al jachetelor și al altor obiecte
de îmbrăcăminte. SO

29

31

35 Savurați aer proaspăt indiferent de vreme și
evitați acumularea neplăcută de aer cald în zilele caniculare. Paravânturile rezistente UV și la spălarea
în spălătoriile automate sunt realizate din plastic
acrilic de înaltă calitate, reciclabil și ușor de întreținut.
Pot fi montate cu ușurință. SO

36 Pauzele de cafea nu mai depind de benzinăriile
de pe drum, pentru că setul mobil de espresso înseamnă că aveți mereu propria cafenea la bord. În
pauzele de drum puteți conecta aparatul la priza de
12 V din interiorul mașinii, pentru a savura un delicios
espresso proaspăt. În set sunt incluse două cești
rezistente de espresso, un șervet, 25 de pad-uri de
espresso și o gentuță practică și elegantă pentru
păstrare. SO
37 Trebuie doar să-l introduceți în conectorul USB: în
combinație cu sistemul de navigație „Discover Media“,
CarStick-ul creează un hotspot WiFi în automobil,
prin intermediul propriului card SIM (nu este inclus).
Astfel puteți oricând să accesați internetul prin intermediul smartphone-ului dumneavoastră, având toto-

dată control deplin asupra costurilor. În funcție de autovehicul și de țară, CarStick poate fi utilizat și pentru
crearea unei conexiuni online pentru serviciile online
mobile și aplicațiile Car-Net. SO
38 Cât ați clipi, puteți transforma geanta îngustă
într-o cutie mare și rezistentă. Cutia albastru închis
este pliabilă și robustă, rezistentă la apă și murdărie.
Material: 100 % poliester. Volum: 30 litri. Dimensiuni:
32 x 27,5 x 5 cm (pliată). SO
37

27

38

30

32

33

35

28 – 32 Practic, confortabil și flexibil: inovatorul sistem modular de transport
este un real talent polivalent și contribuie la un interior ordonat. De asemenea,
obiectele importante sunt mereu la îndemâna pasagerilor din spate. Sistemul este
compus dintr-un modul de bază care poate fi fixat de barele tetierelor din față și
diferite module adiționale disponibile separat. Este vorba de exemplu de un umeraș
portabil, un cârlig robust pentru agățarea genților, suporturi reglabile pentru
tabletele diferiților producători și o măsuță rabatabilă cu suport pentru pahar.
Un suport, multe posibilități: Toate modulele pot fi fixate în funcție de necesar pe
suportul de bază și pot fi schimbate cu flexibilitate între ele. SO

28

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

39

39 Snack-uri la temperatură optimă: Cutia termică
(rece/cald) poate fi conectată la priza mașinii sau
la cea de acasă. Sticlele de 2 litri pot fi transportate
stând în picioare în cutia de 25 de litri. SO

34

36
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Volkswagen Lifestyle

01

02

03

05

04

07

01 E timpul pentru Volkswagen Design: aceste ceasuri Volkswagen de mână pentru femei și bărbați au carcasa realizată din trei elemente din oțel inoxidabil. Sistemul
cu cuarț este realizat de compania Ronda. Suprafețele din oțel inoxidabil sunt
parțial polișate și parțial texturate mat, iar cadranul este acoperit de sticlă minerală.
Partea din spate este prinsă cu șuruburi. Ambele ceasuri au trei limbi, o secțiune
pentru dată și calendar și sunt rezistente la apă până la 10 ATM. SO

iar celălalt este realizat din titan și are forma modernă de picătură. Ambele oferă
protecție UV 100 % și sunt furnizate cu o cutie rezistentă. SO

02 Hanoracul pentru bărbați este un articol care nu ar trebui să lipsească din niciun
dulap. Gluga are o căptușeală contrastantă, iar logo-ul Volkswagen este poziționat
în zona buzunarului. SO

05 Umbrela cu design Volkswagen nu vă va lăsa să stați în ploaie. Aceasta poate
fi deschisă/închisă automat. SO

03 În momentele însorite veți fi mai bine văzut și veți vedea mai bine: cu acești
ochelari șic de soare din colecția Volkswagen. Un model are rama metalică neagră,

04 Un geamantan ușor și foarte rezistent, cu un mâner ergonomic și 4 role pentru
o alunecare confortabilă. In interior se regăsesc 2 centuri și un compartiment
pentru accesorii sau pantofi. SO

06 Șapca albastră are în față logo-ul Volkswagen tridimnesional. Borul și căptușeala interioară au o culoare contrastantă față de partea de deasupra. SO

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

06

07 O geantă de voiaj este ideală pentru o călătorie
de weekend. In spatele compartimentului principal cu
o deschidere generoasă se mai află un compartiment
cu fermoar, precum și un compartiment pentru telefon
și tabletă. SO

Detalii cu privire la întreaga gamă și la prețuri vă sunt oferite de distribuitorul dumneavoastră Volkswagen sau pe shops.volkswagen.com.
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Tapițerii

01

02

07

04

01 Tapițerie textilă „Microdots“ Titan Black BG S
02 Tapițerie textilă „Rhombus“ Titan Black BG C
03 Tapițerie textilă „Rhombus“ Storm Grey FY C
04 Tapițerie din piele ecologică „Vienna“ Titan Black BG SO
05 Tapițerie din piele ecologică „Vienna“ Storm Grey FY SO
06 Tapițerie piele ecologică „Vienna“ Saffrano Orange NY SO
07 Tapițerie microfibră „ArtVelours“ Titan Black BG H
08 Tapițerie microfibră „ArtVelours“ Stormgrey FY H
09 Tapițerie R-Line textilă/microfibră „Race/San Remo“* Magnetit Grey/Titan Black OV
(fără imag.) Tapițerie R-Line din piele ecologică „Vienna“* Titan Black IH SO

09

08

SO

*Doar în combinație cu Pachetul R-Line.
Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea de
a reda tapițeriile și culorile la fel cum sunt în realitate. În imagine este prezentat modelul de bază al scaunelor,
care poate fi diferit de varianta superioară, care poate fi eventual comandată la cerere.
03

05

06

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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Culori exterioare
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Urano Grey uni 5K S
Pure White* uni 0Q SO
Dark Moss Green metalizat X1 SO
Ruby Red* metalizat 7H SO
Crimson Red metalizat 5P SO
Indium Gray* metalizat X3 SO
Titanium Beige* metalizat 0N SO
Nutshell Brown* metalizat U3 SO
Atlantic Blue* metalizat H7 SO
Caribbean Blue metalizat F9 SO
Tungsten Silver* metalizat K5 SO
Habanero Orange metalizat V9 SO
Deep Black* pearleffect 2T SO
Oryx White* sidefat 0R SO

*Disponibil și pentru R-Line. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.
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Jante

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Jante din oțel de 17 inchi cu capac decorativ integral¹⁾ S
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Montana“ C
Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Tulsa“ SO
Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Kingston“ H SO
Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Nizza“ SO
Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Sebring“²⁾ ³⁾, Volkswagen R SO
Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Victoria Falls“, Volkswagen R SO
Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Auckland“²⁾, Volkswagen R SO
Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Auckland“²⁾ ³⁾, Volkswagen R SO
Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Sebring“²⁾ ⁴⁾, Volkswagen R SO
Jantele din aliaj ușor de 20 inchi „Kapstadt“²⁾, Volkswagen R SO
Jantele din aliaj ușor de 20 inchi „Kapstadt“²⁾, Volkswagen R SO
Jantele din aliaj ușor de 20 inchi „Suzuka“²⁾ ⁴⁾, Volkswagen R SO

05

08

01

03

06

09

11

02

04

07

10

12

1) Disponibile exclusiv ca set complet de roată de iarnă.
2) O ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
3) Roată de iarnă.
4) Exclusiv în combinație cu Pachetul R-Line și Pachetul R-Line „Exterior“, în imagine, ca exemplu, la Tiguan Highline.
Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea
de a reda jantele exact așa cum arată în realitate.
Automobilele noastre sunt dotate, în echiparea standard, cu anvelope de vară. In România, începând cu 01.11.2011,
sunteți obligat prin lege, ca în condiții de polei, zăpadă, gheață sau brumă, să echipați mașina cu anvelope de iarnă.
Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.

Dotare standard S Comfortline C Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,8 și 4,7, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 180 și 123, clase de eficiență: D–A.

13
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Serviciile Volkswagen. Calitate garantată. Volkswagen
vă acordă o garanție cu durată de patru ani pentru
toate autovehiculele noi, trei ani de garanție pentru
vopsea și caroserie, precum și o garanție de doisprezece ani împotriva coroziunii.
Servicii de intervenții în caz de defecțiune. În cazul în
care autoturismul dumneavoastră Volkswagen prezintă
o defecțiune, serviciul nostru Info Non-Stop, apelabil
cu tarif normal la numărul +4021.405.54.51, vă direcționează către cel mai apropiat service autorizat, indiferent dacă vă aflați pe teritoriul României sau în afara lui. Pe teritoriul României rețeaua Volkswagen are
o acoperire completă existând peste 30 de puncte de
service autorizat. Informații suplimentare găsiți accesând site-ul Volkswagen: www.vw.ro sau la distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.

Serviciile Volkswagen.

Porsche Finance Group Romania. Ofertele Porsche
Finance Group Romania sunt adaptate optim exigențelor dumneavoastră și noului dumneavoastră model
Volkswagen.
Porsche Finance Group Romania oferă clienților săi
soluții eficiente și rapide pentru achiziționarea automobilului dorit, conform conceptului „one stop shop“:
achiziționare directă, în showroom, finanțare prin
leasing sau credit, asigurare pentru mașină și o administrare eficientă a flotelor de mașini.
Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul Porsche
Bank: http://www.porschebank.ro/, precum și la
distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
Toate informațiile referitoare la garanția Volkswagen, precum și la garanția Volkswagen pentru vopsea și caroserie sunt aplicabile numai pentru
autovehiculele marca Volkswagen conform ofertei actuale pentru
România, pentru mașinile prevăzute de Volkswagen AG cu un carnet de
service pentru piața din România.
Prestațiile, dotările și serviciile menționate în această broșură sunt parțial
aplicabile exclusiv pentru piața din Germania. Asupra ofertelor specifice
vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
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Tiguan
715.1196.01.14 · Tipărit în Germania
Rezervat dreptul de a opera modificări · Ediția: Iunie 2017
www.volkswagen.ro

Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opționale. Anumite
informații cu privire la dotări, servicii și datele tehnice se bazează pe caracteristicile de pe
piața germană și corespund informațiilor disponibile la data tipăririi. Asupra ofertelor specifice
vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Rezervat dreptul de a
opera modificări. BlueMotion®, DSG® și TSI® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG și ale
altor firme din cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum și din alte țări. Faptul
că o marcă nu este marcată în acest document cu ® nu poate fi interpretat în sensul că nu ar
reprezenta o marcă înregistrată și/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără acordul
prealabil în formă scrisă din partea Volkswagen AG.

Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen

