Tiguan
Allspace

Gotowy tak jak Ty
Długi rozstaw osi, dodatkowo wersja 7-osobowa oraz wariant mogący
holować przyczepę o masie do 2,5 tony – Tiguan Allspace umożliwia życie
w większym wymiarze. Dla tych, którzy każdy dzień mają wypełniony
większymi i mniejszymi planami.

Tiguan Allspace

2

Tiguan Allspace ma wiele
atrakcyjnych cech. Poznaj
trzy z nich

Hak holowniczy1 i jego możliwości
Przygotowany do ciężkich zadań
Więcej o doświadczeniu z jazdy

Przestronność
Pojemny bagażnik
Inne elementy poprawiające komfort

IQ.LIGHT – reflektory Matrix LED2
Dynamiczna regulacja świateł
Inne atrakcyjne elementy stylistyczne
1. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life, Elegance oraz R-Line.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja
CO₂ od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

2. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life i R-Line.

Tiguan Allspace

3

Design

Wygląd zewnętrzny

Pewność siebie
w każdym detalu
Tiguan Allspace ma styl. W dodatku wyrazista osłona chłodnicy na
przodzie i elegancka grafika świateł zdradzają, że mamy do czynienia
z designem na poziomie premium. Każdy wariant obręczy ze stopu
metali lekkich podkreśla jego sportowe zacięcie, a ciemnoczerwone
diodowe światła tylne i pas świateł odblaskowych (od wersji Elegance)
uwypuklają atletyczny tył. Wygląd Tiguana Allspace nie pozostawia
wątpliwości, że mamy do czynienia z SUV-em. Jakże mogłoby być
inaczej, skoro na pokrywie bagażnika ma plakietki „Tiguan” i „Allspace”.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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IQ.Light – reflektory Matrix LED

Dynamiczna regulacja świateł
Dzięki reflektorom IQ.LIGHT Matrix LED1 Tiguan Allspace świeci pełnym
blaskiem. Reflektory mają także funkcję doświetlania zakrętów oraz
dynamicznej regulacji świateł drogowych Dynamic Light Assist, za
sprawą której zależnie od sytuacji poszczególne segmenty diodowe
są włączane lub wyłączane, tak by nie oślepiać innych uczestników
ruchu. Pakiet obejmuje również diodowe światła tylne oraz dynamiczne
kierunkowskazy, które płynnym ruchem światła sygnalizują kierunek
skrętu.

1. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life oraz R-Line.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Tiguan Allspace

5

Obręcze kół

Większy wybór: oferta kół dla
Tiguana Allspace
Z jaką kombinacją obręczy i opon Twój Tiguan Allspace będzie
wyglądać najlepiej, to tylko kwestia gustu. Co powiesz na
przykład o 20-calowych obręczach ze stopu metali lekkich
Misano1? Jesteśmy pewni, że cokolwiek wybierzesz, będzie to
dobry wybór.

1. Wyposażenie opcjonalne dla wersji R-Line.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Obręcze kół

Większy wybór: oferta kół dla Tiguana Allspace

20-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Misano

20-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Suzuka

19-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Auckland

19-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Victoria Falls

Opcjonalne dla wersji R-Line

Opcjonalne dla wersji R-Line

Opcjonalne dla wersji Elegance

Opcjonalne dla wersji Life

19-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Valencia w kolorze czarnym

19-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Valencia w kolorze szarym
metalik

18-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Frankfurt

18-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Kingston

Seryjne dla wersji Elegance. Opcjonalne
dla wersji Life

Seryjne dla wersji Life

Opcjonalne dla wersji R-Line

Seryjne dla wersji R-Line
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Pakiet stylistyczny Black Style

Wielka przyjemność w wielkim
stylu
Każdy detal Tiguana Allspace R-Line z opcjonalnym pakietem
stylistycznym Black Style Exterieur zdradza nadzwyczajne wyczucie stylu.
Kratownica osłony chłodnicy z eleganckim logo R-Line jest utrzymana
w dwóch kolorach – zewnętrzne listwy są chromowane, a obie listwy
wewnętrzne pokryte zostały czarnym błyszczącym lakierem. Także
czarne relingi dachowe, czarne osłony lusterek zewnętrznych, czarne
listwy wokół szyb oraz przyciemnione, pochłaniające 90% światła
boczne szyby z tyłu i tylna szyba świadczą o wysokiej klasie. Całość
doskonale uzupełniają pokryte czarnym błyszczącym lakierem osłony
rur wydechowych w kształcie trapezu oraz 19-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich Valencia1, naturalnie również w kolorze czarnym. Jako opcja
dostępne są 20-calowe czarne obręcze Suzuka1 lub czarne polerowane
obręcze Misano1.

1. Wyposażenie opcjonalne dla wersji R-Line

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Wnętrze

Cyfrowy i komfortowy
Czyste formy, wysokiej jakości aplikacje dekoracyjne i przestrzeń,
którą nie tylko widać, ale którą możesz też poczuć – na przykład gdy
usiądziesz w wygodnym fotelu i położysz dłonie na obszytej skórą
kierownicy multifunkcyjnej. Spoglądając na kokpit, zauważysz, że także
on wszedł w erę cyfrową. Dominują dotykowe wyświetlacze o wysokiej
rozdzielczości takie jak panel obsługi klimatyzacji Air Care Climatronic.
Podczas zmiany stacji radiowej czy wprowadzania celu w nawigacji
dzięki opcjonalnej funkcji obsługi głosowej nie musisz zdejmować rąk
z kierownicy. Wystarczy, że powiesz, co chcesz zrobić1, 2.

Oświetlenie Ambiente

Nastrojowe światło
Wielobarwne oświetlenie Ambiente1 sprawi, że zobaczysz Tiguana Allspace
w zupełnie innym świetle. Do wyboru jest 30 różnych kolorów delikatnie
oświetlających wnętrze w ciepłym lub chłodniejszym odcieniu. Samotnie lub
z rodziną, w rozświetlonym blaskiem latarni centrum miasta czy na ciemnej drodze
za miastem – zależnie od nastroju i okazji stworzysz dla siebie i pasażerów inną,
pasującą do sytuacji atmosferę.
1. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life, Elegance oraz R-Line.
2. W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem.
Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.
3. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life.

Tiguan Allspace
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Komfort

Przestronność

Pojemny bagażnik
Jedziesz do miasta po zakupy, potem musisz jeszcze odebrać
dzieci ze szkoły, a po południu chcesz pojechać ze znajomymi nad
jezioro? To teraz żaden problem, bo dzięki przestronności wnętrza
zarówno pasażerowie na przednich, jak i na tylnych siedzeniach
mają dużo miejsca na nogi oraz nad głową. W bagażniku zmieści
się wszystko to, co zechcesz ze sobą zabrać, ponieważ jest on
bardzo pojemny. Składane siedzenia i opcjonalny trzeci rząd
siedzeń1 pozwalają dostosować tylną część wnętrza Tiguana
Allspace do swoich potrzeb: możecie podróżować w siedem
osób, złożyć wszystkie siedzenia i wykorzystać pełną pojemność
bagażową na transport bagażu lub złożyć tylko część siedzeń,
jeżeli zabierasz kilka osób i duży bagaż. Wnętrze Tiguana jest tak
wszechstronne jak Ty.

1. Maksymalny wzrost pasażerów w trzecim rzędzie siedzeń: 1,6 m.
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Pojemność bagażnika i funkcja Easy Open & Close

Otwiera nowe możliwości
Po złożeniu wszystkich siedzeń w Tiguanie Allspace pojemność
przestrzeni bagażowej w wersji 5-osobowej wynosi 1920 l, a w wersji
7-osobowej (opcjonalnej) 1775 l. Możesz dostosować przestrzeń
bagażową do swoich potrzeb, składając tylko część siedzeń. Złożenie
skrajnych siedzeń w celu przewożenia długich przedmiotów wymaga
tylko jednego ruchu ręki. Ponadto dzięki opcjonalnej funkcji Easy Open
& Close1 wystarczy niewielki ruch nogą w okolicy tylnego zderzaka, aby
otworzyć pokrywę bagażnika.

1. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life i R-Line.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Przednie siedzenia

Ulubione miejsca w pierwszym
rzędzie
Usiądź i zrelaksuj się. Opcjonalne przednie siedzenia ergoActive1, 2 nie
tylko dobrze wyglądają, ale mają także elektryczną regulację, a dzięki
podparciu odcinka lędźwiowego kręgosłupa są bardzo wygodne. Kierowca
może również korzystać z zalet zintegrowanej funkcji masażu. Na życzenie
dostępna jest aktywna klimatyzacja3, 4 przednich siedzeń. Oznacza to, że
fotele są nie tylko ogrzewane, lecz również chłodzone, co z pewnością
docenisz w cieplejsze dni.

1. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life i Elegance.
2. Element niedostępny w wesji R-Line.
3. Element dostępny tylko w połączeniu z opcjonalnym pakietem skórzanym Vienna z funkcją
pamięci ustawień dla przednich siedzeń.
4. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life, Elegance oraz R-Line.
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Dach panoramiczny

Możesz podziwiać niebo
Wspaniałe wrażenia dzięki imponującym wymiarom: opcjonalny
unoszony/rozsuwany dach panoramiczny obejmuje prawie całą
powierzchnię dachu Tiguana Allspace i umożliwia podziwianie
wszechświata także pasażerom siedzącym na tylnych siedzeniach. Jeśli
chcesz wpuścić do środka świeże powietrze, przednią połowę dachu
możesz unieść lub przesunąć do tyłu.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Klimatyzacja Air Care Climatronic

Podróż w dobrym klimacie
Twoi pasażerowie wolą, kiedy jest chłodniej, a Ty lubisz ciepło?
Trójstrefowa regulacja temperatury pozwala na niezależne
ustawienie temperatury dla kierowcy, siedzącego obok niego
pasażera oraz osób zajmujących miejsca z tyłu. Dzięki intuicyjnej
obsłudze dotykowej seryjną klimatyzacją Air Care Climatronic
sterujesz bardzo wygodnie. Ale to jeszcze nie wszystkie jej zalety:
prędkość obrotowa dmuchawy zmniejsza się automatycznie
w zależności od prędkości jazdy i innych kryteriów, aby
zminimalizować głośność pracy, filtr z węglem aktywnym chroni
przed dostaniem się do wnętrza samochodu bakterii, pyłków
i innych alergenów, a po włączeniu spryskiwaczy szyb lub biegu
wstecznego klimatyzacja przełącza się automatycznie na obieg
zamknięty. Dzięki Air Care Climatronic każda podróż przebiega
w dobrym klimacie.
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Przekonaj się, jaki jest
Tiguan Allspace
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Doświadczenie z jazdy

Hak holowniczy i masa przyczepy

Przygotowany do ciężkich zadań
Tiguan Allspace jest w stanie uciągnąć nawet 2,5 tony1, na przykład
przyczepę kempingową lub dla koni. Opcjonalny hak holowniczy jest
schowany pod zderzakiem, a gdy go potrzebujesz, wystarczy wcisnąć
przycisk, by półautomatycznie wysunął się w dół. Manewrowanie
z przyczepą nie jest łatwe, dlatego możesz skorzystać z pomocy
opcjonalnego systemu Trailer Assist.

1. Tylko w połączeniu z 4MOTION.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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System Trailer Assist

Wygodne i łatwe manewrowanie
Niewiele jest trudniejszych rzeczy od manewrowania tyłem
z przyczepą. Chyba że siedzisz w Tiguanie Allspace: wystarczy
przełączyć się na bieg wsteczny, wcisnąć przycisk parkowania, wybrać
żądany kierunek jazdy przyczepy i spokojnie zdjąć ręce z kierownicy.
Teraz musisz już tylko wciskać pedał przyspieszenia lub hamulca
i obserwować otoczenie – resztę zrobi opcjonalny system Trailer
Assist1. Nawet z przyczepą o masie do 2500 kg2 manewrowanie
będzie proste.

1. W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za
zachowanie szczególnej ostrożności za kierownicą.
2. Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami przy nachyleniu do 12% może się różnić
w zależności od wybranego silnika i wyposażenia.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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4MOTION

Pełna przyczepność
Na mokrej, oblodzonej lub nierównej nawierzchni za sprawą opcjonalnego
napędu 4MOTION w razie potrzeby siła silnika zostaje rozdzielona na
wszystkie koła. Zapobiega to ich poślizgowi, a Twój Tiguan Allspace
zachowuje pełną przyczepność na prawie każdym podłożu. Opracowana
specjalnie dla stałego napędu na wszystkie koła elektroniczna funkcja
wyboru profilu jazdy 4MOTION Active Control umożliwia optymalne
dostosowanie pracy układu napędowego do rodzaju podłoża. A to
oznacza dla Ciebie maksymalny komfort i dużą przyjemność jazdy.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Funkcja wyboru profilu jazdy

Dostosowuje się do Twojego
stylu jazdy
Dzięki opcjonalnej funkcji wyboru profilu jazdy Tiguan Allspace
dostosowuje się do Twojego stylu jazdy i sytuacji na drodze. Za
pomocą przycisku wybierasz żądany profil jazdy, a sposób pracy
napędu, układu kierowniczego i skrzyni biegów (w przypadku
DSG) zostanie automatycznie zmieniony.
—

Eco: oszczędność paliwa

—

Comfort: wygoda na nie dość dobrych nawierzchniach

—

Normal: na codzienne trasy z punktu A do B

—

Sport: dla sportowych osiągów na wysokich obrotach

—

Individual: własna kombinacja ustawień

—

Offroad: dla przygód poza utwardzonymi drogami

Tiguan Allspace
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Więcej informacji o nowym Tiguanie Allspace

Wszystkie kategorie

IQ.DRIVE

Cyfrowy komfort

Connectivity

IQ.DRIVE Travel Assist

Digital Cockpit Pro

We Connect

Aktywny tempomat ACC

Nawigacja

We Connect Plus

Front Assist

Obsługa głosowa

We Upgrade

Emergency Assist

System nagłaśniający

Streaming & Internet

Area View

Harman Kardon

App‑Connect

Proaktywny system
ochrony pasażerów

Tiguan Allspace
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IQ.DRIVE
IQ.DRIVE Travel Assist

Nowy prowadzący
Jeżeli wybierzesz IQ.DRIVE Travel Assist1, 2, Tiguan Allspace będzie
wyposażony także w kierownicę pojemnościową. Kierownica ta dzięki
czułej na dotyk powierzchni potrafi samodzielnie rozpoznać, czy kierowca
trzyma na niej ręce. IQ.DRIVE Travel Assist gwarantuje wyjątkowy komfort
prowadzenia pojazdu, wspierając kierowcę na monotonnych trasach.
Na autostradach i dobrze oznakowanych drogach krajowych utrzymuje
pas ruchu oraz prędkość, uwzględniając przy tym odległość od jadących
z przodu pojazdów2. W połączeniu z dwusprzęgłową przekładnią DSG
sprawia też, że o wiele spokojniej i wygodniej poruszasz się w korkach.

1. Element opcjonalnego pakietu systemów asystujących IQ.Drive.
2. W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności
za zachowanie ostrożności za kierownicą.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Aktywny tempomat ACC

Zachowanie dystansu
na drodze
Seryjny aktywny tempomat ACC może pomóc utrzymywać
ustawioną wcześniej prędkość maksymalną1 oraz odległość
od jadącego z przodu pojazdu. W połączeniu z opcjonalnym
systemem nawigacji i funkcją rozpoznawania znaków drogowych
ACC jest rozszerzone o przewidującą regulację prędkości przed
ograniczeniami i zakrętami. Dzięki temu nie przekroczysz
dozwolonej prędkości, gdyż system uwzględnia dopuszczoną
przez przepisy prędkość na danym obszarze lub określone
przez znaki drogowe ograniczenia prędkości2. Oprócz tego na
podstawie danych z nawigacji system może dopasować prędkość
do zakrętów, skrzyżowań i rond.

1. Do prędkości maksymalnej 210 km/h.
2. W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności
za zachowanie ostrożności za kierownicą.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Front Assist

Widzi jeszcze więcej
Asystent awaryjnego hamowania Front Assist z funkcją rozpoznawania
pieszych może pomóc zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnym
przypadku – zapobiec wypadkowi1. System może rozpoznać pieszych
oraz pojazdy na jezdni i odpowiednio wcześnie ostrzec kierowcę,
a w przypadku braku jego reakcji automatycznie zahamować1.

1. W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za
zachowanie ostrożności za kierownicą.

Emergency Assist

Zareaguje, gdy Ty nie reagujesz
Dostępny na życzenie system Emergency Assist2 zaczyna działać, gdy stwierdzi brak
aktywności kierowcy. Spróbuje przywrócić uwagę kierowcy3, a jeżeli to się nie uda,
w granicach swoich możliwości zatrzyma samochód w sposób kontrolowany, co
może zapobiec wypadkowi.
2. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life, Elegance oraz R-Line.
3. W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem.
Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Area View

Oczy dookoła głowy
Wyjazd z miejsca parkingowego w zatłoczonym centrum miasta,
manewrowanie w wymagającym terenie czy podczepianie przyczepy –
to tylko kilka sytuacji, w których naprawdę przydałyby się oczy dookoła
głowy. Na szczęście zastąpić je może opcjonalny system Area View. Cztery
kamery obserwują obszar wokół samochodu, a obraz z nich wyświetlany
znajduje się na ekranie systemu Infotainment. Połączenie obrazu ze
wszystkich kamer pozwala zobaczyć samochód z lotu ptaka, wraz z jego
otoczeniem1. To niemal magia!

1. W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za
zachowanie ostrożności za kierownicą.

Proaktywny system ochrony pasażerów PreCrash

Dobra ochrona
Proaktywny system ochrony pasażerów PreCrash w granicach możliwości systemu
dba o bezpieczeństwo w krytycznych sytuacjach. Po stwierdzeniu ryzyka kolizji
automatycznie zamykane są okna oraz panoramiczny dach i napinane przednie pasy
bezpieczeństwa. Dobrze wiedzieć, że taki system istnieje, ale jeszcze lepiej, gdy nie
trzeba sprawdzać, jak działa2.
2. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life, Elegance i R-Line.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Cyfrowy komfort
Digital Cockpit Pro

Pokazuje to, co chcesz
Chcesz widzieć tylko prędkościomierz i obrotomierz? A może również inne
dane i komunikaty z systemów wspomagających? Albo mapę nawigacji
czy tytuł piosenki, której właśnie słuchasz? Lub kilka z tych informacji
jednocześnie? Wszystko zależy od Ciebie: używając multifunkcyjnej
kierownicy, możesz skonfigurować wysokiej rozdzielczości ekran Digital
Cockpit Pro, tak by spełniał Twoje potrzeby.
—

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 26 cm (10,25 cala)

—

Możliwość ustawienia konfiguracji – w pamięci można zapisać trzy
konfiguracje
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Nawigacja

Pionierstwo i nadawanie tempa
Oba opcjonalne systemy nawigacji Discover Media i Discover
Pro nie tylko niezawodnie doprowadzą Cię do celu podróży,
lecz również zadbają o rozrywkę. System nawigacji Discover
Media zachwyca kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej
20,3 cm (8 cali), radiem cyfrowym DAB+ i intuicyjną nawigacją
z rozpoznawaniem znaków drogowych. A z mobilnymi usługami
online We Connect1, 2 gwarantuje także doskonałą komunikację.
System ma również osiem głośników, złącze Bluetooth do
telefonów komórkowych i dwa złącza USB (typ C).
Wolisz jeszcze bogatsze wyposażenie? Wybierz opcjonalny
system nawigacji Discover Pro.
Oprócz funkcji Discover Media wyposażony jest on także w:
—

pokryty szkłem ekran dotykowy TFT o przekątnej 23,4 cm
(9,2 cala), z czujnikami zbliżeniowymi i opcją sterowania
gestem,

—

pamięć 10 GB do dowolnego wykorzystania,

—

funkcję obsługi głosowej,

—

funkcję App-Connect3, która dla Apple CarPlay™ i Android
Auto™ działa też bezprzewodowo.

1. W celu zakupu i korzystania z produktów We Upgrade wymagane jest konto użytkownika Volkswagen ID, ważna umowa We Connect oraz uwierzytelnienie się jako użytkownik główny, co oznacza powiązanie konta użytkownika z konkretnym
pojazdem. Ponadto jest również wymagane, aby pojazd był technicznie przygotowany do aktywacji danej usługi We Upgrade. Użytkownik główny może zobaczyć i nabyć dostępne dla danego pojazdu funkcje We Upgrade In-Car Shop systemu
Infotainment lub w sklepie internetowym We Connect. Produkty płatne można nabyć zarówno w In-Car Shop, jak i w sklepie internetowym We Connect, korzystając z aktualnie widocznych i dostępnych metod płatności. Zakupione i aktywowane
funkcje We Upgrade pozostają powiązane z danym pojazdem, mogą być wykorzystywane przez wszystkich kierowców i nie mogą być przenoszone na inne pojazdy.
2. W celu korzystania z usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID i zalogować się w We Connect, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest także zawarcie online oddzielnej umowy z Volkswagen AG na korzystanie z We
Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus masz 90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com. Po rejestracji możesz korzystać z usług bezpłatnie przez czas określony w umowie
Dodatkowe informacje o usługach mobilnych online We Connect podane są na ostatniej stronie.
3. App-Connect obejmuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink. Aby uniknąć rozpraszania uwagi, podczas jazdy można uruchamiać tylko certyfikowane aplikacje. W związku z tym należy pamiętać, że niektóre aplikacje nie są
oferowane do każdej z tych trzech technologii, a dostępność tych technologii może się różnić w zależności od kraju. Informacje dotyczące kompatybilności smartfonów są dostępne dla Apple CarPlay™ na stronie
https://www.apple.com/ioscarplay/, dla Android Auto™ na stronie https://www.android.com/intl/auto/ i dla MirrorLink na stronie https://mirrorlink.com/.
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Obsługa głosowa

Tiguan Allspace słucha, co do niego
mówisz
Opcjonalna funkcja obsługi głosowej pozwoli porozumiewać się
z Twoim Tiguanem Allspace jeszcze bardziej intuicyjnie: nie odrywaj
wzroku od drogi i po prostu powiedz, czego sobie życzysz. Korzystając
z poleceń głosowych, możesz obsługiwać np. radio, opcjonalny system
nawigacji lub telefon bez konieczności stosowania ściśle określonych
sformułowań. Wystarczy, że powiesz, co chcesz zrobić. System Cię
zrozumie. Za sprawą opcjonalnej obsługi głosowej online1 We Connect
Plus2 nawet jeszcze lepiej niż kiedyś.

1. Obsługa głosowa (online) jest dostępna obecnie dla następujących języków: niemiecki, angielski
(GB i US), francuski, hiszpański, czeski i włoski.
2. W celu korzystania z usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID i zalogować się w We
Connect, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest także zawarcie online oddzielnej umowy
z Volkswagen AG na korzystanie z We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus
masz 90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com. Po
rejestracji możesz korzystać z usług bezpłatnie przez czas określony w umowie. Dodatkowe informacje
o usługach mobilnych online We Connect podane są na ostatniej stronie.
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System nagłaśniający Harman Kardon

Przygoda z dźwiękiem
surround
Opcjonalny system audio Harman Kardon zachwyci Cię
imponująco dopracowanym dźwiękiem wydobywającym
się z eleganckich designerskich głośników. Powstał z myślą
o pasjonatach, którzy nie tyle słuchają muzyki, co wręcz ją
celebrują. Spodziewaj się zbilansowanych wysokich i niskich
tonów, a także precyzyjnie odtworzonego basu. Harman
Kardon w Twoim Volkswagenie to naprawdę bezprecedensowe
brzmienie, zapewniane przez:
—

9 głośników (8 + 1),

—

subwoofer,

—

16-kanałowy wzmacniacz cyfrowy,

—

dźwięk przestrzenny,

—

moc całkowitą 480 W.
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Connectivity
We Connect

Tiguan Allspace.
Połączony ze światem

We Connect

Na życzenie może być od początku w pełni połączony z internetem,
co umożliwi Ci dostęp do wielu usług We Connect1, 2. Po jednorazowej
aktywacji i zalogowaniu przy użyciu Volkswagen ID korzystanie
z innowacyjnych usług online będzie dziecinnie proste, a do tego
bezpłatne.
We Connect sprawi, że Twój dzień będzie nie tylko przyjemniejszy, ale też
będzie Ci wygodniej. Uzyskasz dostęp do ważnych informacji dotyczących
samochodu, możesz wezwać pomoc w razie awarii lub umówić się na
wizytę w warsztacie.
Co więcej, dzięki aplikacji We Connect zainstalowanej na smartfonie
uzyskasz informacje o swoim Tiguanie Allspace. Sprawdzisz na przykład
pozostały zasięg albo czy zamknięte są wszystkie drzwi i szyby.
Więcej informacji o We Connect
W celu zakupu i korzystania z produktów We Upgrade wymagane jest konto użytkownika Volkswagen
ID, ważna umowa We Connect oraz uwierzytelnienie się jako użytkownik główny, co oznacza powiązanie
konta użytkownika z konkretnym pojazdem. Ponadto jest również wymagane, aby pojazd był technicznie
przygotowany do aktywacji danej usługi We Upgrade. Użytkownik główny może zobaczyć i nabyć
dostępne dla danego pojazdu funkcje We Upgrade In-Car Shop systemu Infotainment lub w sklepie
internetowym We Connect. Produkty płatne można nabyć zarówno w In-Car Shop, jak i w sklepie
internetowym We Connect, korzystając z aktualnie widocznych i dostępnych metod płatności. Zakupione
i aktywowane funkcje We Upgrade pozostają powiązane z danym pojazdem, mogą być wykorzystywane
przez wszystkich kierowców i nie mogą być przenoszone na inne pojazdy.
W celu korzystania z usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID i zalogować się w We
Connect, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest także zawarcie online oddzielnej umowy
z Volkswagen AG na korzystanie z We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus masz
90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com. Po rejestracji
możesz korzystać z usług bezpłatnie przez czas określony w umowie. Dodatkowe informacje o usługach
mobilnych online We Connect podane są na ostatniej stronie.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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We Connect Plus

Poznaj coś nowego
– w prawdziwym lub
cyfrowym świecie
Cyfrowe usługi i serwisy Volkswagena przenoszą komunikację
w Tiguanie Allspace na wyższy poziom: opcjonalnie We Connect
Plus1 oferuje dodatkowe innowacyjne technologie.
Należy do nich również inteligentna nawigacja z informacjami
przekazywanymi w czasie rzeczywistym, która może informować
o zakłóceniach płynności ruchu, zdarzeniach na drogach czy
zmianach trasy. Kalkulacja trasy online pomoże Ci dostosować
się do zmiennych warunków i wybrać najlepszą możliwą drogę.
Internetowe aktualizacje map zadbają o to, by zawsze były
dokładne. Najnowsze informacje o cenach paliw, dostępnych
miejscach parkingowych czy publicznych parkingach w okolicy
sprawią, że podróż będzie jeszcze przyjemniejsza.
Więcej informacji o We Connect Plus

We Connect
W celu korzystania z usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID i zalogować się w We Connect, podając nazwę
użytkownika i hasło. Konieczne jest także zawarcie online oddzielnej umowy z Volkswagen AG na korzystanie z We Connect lub We
Connect Plus. W przypadku We Connect Plus masz 90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie go na
portal.volkswagen-we.com. Po rejestracji możesz korzystać z usług bezpłatnie przez czas określony w umowie. Dodatkowe informacje
o usługach mobilnych online We Connect podane są na ostatniej stronie.
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We Upgrade

Twój Tiguan Allspace
może być jeszcze lepszy
Wiele funkcji Tiguana Allspace nie tylko możesz aktualizować, lecz
również aktywować w późniejszym terminie jako tak zwane funkcje We
Upgrade1. Na przykład możesz aktywować nawigację dla radia
Ready 2 Discover, App-Connect2 (integracja aplikacji smartfona) dla Apple
CarPlay™ i Android Auto™ firmy Google (także bezprzewodową) oraz
funkcję obsługi głosowej.

Więcej informacji o We Upgrade
We Upgrade
1. W celu zakupu i korzystania z produktów We Upgrade wymagane jest konto użytkownika Volkswagen
ID, ważna umowa We Connect oraz uwierzytelnienie się jako użytkownik główny, co oznacza
powiązanie konta użytkownika z konkretnym pojazdem. Ponadto jest również wymagane, aby
pojazd był technicznie przygotowany do aktywacji danej usługi We Upgrade. Użytkownik główny może
zobaczyć i nabyć dostępne dla danego pojazdu funkcje We Upgradew In-Car Shop systemu
Infotainment lub w sklepie internetowym We Connect. Produkty płatne można nabyć zarówno w In- Car Shop, jak i w sklepie internetowym We Connect, korzystając z aktualnie widocznych i dostępnych
metod płatności. Zakupione i aktywowane funkcje We Upgrade pozostają powiązane z danym
pojazdem, mogą być wykorzystywane przez wszystkich kierowców i nie mogą być przenoszone na inne
pojazdy.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

2. App-Connect obejmuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink. Aby uniknąć
rozpraszania uwagi, podczas jazdy można uruchamiać tylko certyfikowane aplikacje. W związku z tym
należy pamiętać, że niektóre aplikacje nie są oferowane do każdej z tych trzech technologii,
a dostępność tych technologii może się różnić w zależności od kraju. Informacje dotyczące
kompatybilności smartfonów są dostępne dla Apple CarPlay™ na stronie
https://www.apple.com/ios/carplay/, dla Android Auto™ na stronie https://www.android.com/intl/auto/
i dla MirrorLink. na stronie https://mirrorlink.com/.
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Streaming & Internet

Nie rezygnuj z dostępu
Dzięki Streaming & Internet1, 2 w swoim nowym Tiguanie
Allspace możesz cieszyć się ukochaną muzyką – nieważne, gdzie
się znajdziesz. Aby korzystać ze streamingu muzyki bezpośrednio
z systemu Infotainment, wystarczy raz się zalogować. Od tego
momentu nie potrzebujesz już dodatkowego urządzenia. Usługa
radia internetowego1 wzbogaca radio samochodowe o najlepsze
zalety internetu – znajdziesz i posłuchasz za jego pomocą
radiostacji na żywo, a nawet podcastów. Zintegrowany hotspot
Wi-Fi1 zapewni Ci oraz Twoim pasażerom stabilne połączenie
internetowe nawet na ośmiu urządzeniach.
Więcej informacji o Streaming & Internet

Streaming & Internet
1. W celu korzystania z usługi wymagane są dodatkowe pakiety danych (przez eSIM lub WLAN
Tethering) oraz konto w odpowiedniej usłudze strumieniowania.
2. Do korzystania z usług Streaming & Internet oraz hotspotu WLAN można nabyć dodatkowe
odpłatne pakiety danych za pośrednictwem zewnętrznego partnera telefonii komórkowej
Cubic Telecom i korzystać z nich w ramach zasięgu sieci wielu krajów na terenie
Europy. Informacje dotyczące cen i obsługiwanych krajów znajdują się na stronie
https://vw.cubictelecom.com.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2 l/100 km do 9,3 l/100 km, emisja CO₂
od 137 g/km do 211 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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App-Connect

Korzystaj z aplikacji także w swoim
Volkswagenie
Chcesz bezpiecznie i wygodnie korzystać ze swoich aplikacji
w samochodzie? App-Connect1 ułatwia to jak nigdy dotąd. Pozwala Ci
wygodnie korzystać z wybranych aplikacji i treści bezpośrednio z poziomu
Twojego Volkswagena. System przesyła je na wyświetlacz systemu
Infotainment, aby były w zasięgu wzroku. W ten sposób uzyskasz łatwy
dostęp na przykład do muzyki, wiadomości, map oraz audiobooków.
W samochodach marki Volkswagen znajdziesz obecnie trzy systemy
łączności ze smartfonami, z licznymi opcjami: Apple CarPlay™, Android
Auto™ by Google i MirrorLink®. Opcja łączności bezprzewodowej
w systemach nawigacji Discover Media i Discover Pro oraz w systemie
radiowym Ready 2 Discover jest wygodna zwłaszcza podczas korzystania
z Apple CarPlay™ i Android Auto™. W przyszłości App-Connect będzie
także można zakupić i aktywować w In-Car Shop2 Twojego samochodu2.
Więcej informacji o App-Connect

App-Connect
1. App-Connect obejmuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink. Aby uniknąć
rozpraszania uwagi, podczas jazdy można uruchamiać tylko certyfikowane aplikacje. W związku z tym
należy pamiętać, że niektóre aplikacje nie są oferowane do każdej z tych trzech technologii,
a dostępność tych technologii może się różnić w zależności od kraju. Informacje dotyczące
kompatybilności smartfonów są dostępne dla Apple CarPlay™ na stronie
https://www.apple.com/ios/carplay/, dla Android Auto™ na stronie https://www.android.com/intl/auto/
i dla MirrorLink. na stronie https://mirrorlink.com/.
2. Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek.
www.volkswagen.pl
Zużycie paliwa i energii elektrycznej oraz emisja CO₂ zostały określone zgodnie
z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane
do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie
z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne
wartości zużycia paliwa i energii oraz emisji CO₂ w porównaniu ze stosowaną
do tej pory metodą NEDC. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ
na poziom zużycia paliwa i energii elektrycznej oraz emisji CO₂ oraz może
nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa
życzenie. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się
z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Do korzystania z usług We Connect niezbędne jest konto użytkownika Volkswagen ID oraz rejestracja w We Connect przy użyciu nazwy użytkownika
i hasła. Wymagane jest także zawarcie online oddzielnej umowy We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG.
Korzystanie z mobilnych usług online We Connect umożliwia zintegrowane
złącze internetowe. Związane z tym koszty transmisji danych w Europie na
obszarze objętym zasięgiem sieci, z wyjątkiem usług Streaming & Internet oraz poszczególnych aplikacji In-Car, ponosi Volkswagen AG. W celu
korzystania z usług Streaming & Internet, poszczególnych aplikacji In-Car
oraz hotspotu WLAN można zakupić pakiety danych u partnerskiego operatora sieci komórkowej Cubic Telecom i wykorzystywać je na obszarach
objętych zasięgiem sieci w wielu europejskich krajach. Informacje o cenach
oraz krajach, w których można korzystać z pakietów podane są na stronie
vw.cubictelecom.com. Alternatywnie można korzystać z radia internetowego i media streaming przez mobilne urządzenie przenośne (np. smartfon) i hotspot WLAN. W tym przypadku konieczna jest umowa o transmisję
danych z Państwa operatorem sieci komórkowej, a usługi są dostępne tylko
na obszarze objętym zasięgiem danej sieci.
W zależności od umowy z operatorem transmisja danych z internetu,
szczególnie za granicą, może być związana z dodatkowymi kosztami (np.
roaming). Do korzystania z bezpłatnej aplikacji We Connect konieczny jest
smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją transmisji danych na podstawie umowy z Państwa operatorem sieci komórkowej. Dostępność usług opisanych w pakietach We Connect i We Connect Plus może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi
są dostępne przez czas określony w umowie i mogą w tym czasie podlegać
zmianom lub zostać zawieszone. Szczegółowe informacje dostępne na
stronie connect.volkswagen-we.com i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. Informacje o taryfach telefonii komórkowej otrzymają Państwo
u swojego operatora.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią
zapewnienia w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji
przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać
wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volskwagen.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości
odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE.
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia
wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru
pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą
Państwo na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Dostępność opisanych w pakietach pojedynczych usług We Connect i We
Connect Plus zależnie od kraju może przedstawiać się różnie i zależy zarówno od pojazdu, jak i wyposażenia. Usługi są dostępne przez ustalony okres
obowiązywania umowy, a w okresie obowiązywania umowy ich treść może
podlegać zmianom lub usługi te mogą zostać odpowiednio dostosowane.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.connect.volkswagen-we.com i u autoryzowanego dealera Volkswagen.
Informacje dotyczące warunków taryfy za usługi komórkowe są dostępne
u operatorów sieci komórkowych.
Pojazdy przedstawione w tym katalogu są częściowo wyposażone w element wyposażenia dodatkowego.
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