Nowy Tiguan

Niezwykły
na zewnątrz
Nowy Tiguan pokazuje, co znaczy określać się ciągle
01 Wystarczy krótkie spojrzenie, aby dostrzec
wyjątkowy charakter nowego Tiguana. Wyraziste
elementy stylistyczne, jak nowa osłona chłodnicy,
podkreślają mocne strony tego wszechstronnego
auta i nadają mu niepowtarzalny styl.

na nowo. Oryginalny design i wyrazista sylwetka
ze zdradzającymi siłę proporcjami, dynamicznym
przodem nadwozia, precyzyjnie poprowadzonymi
liniami i wyraźnie zaznaczoną linią boczną
jednoznacznie wskazują na jego mocne strony:
innowacyjność, niepowtarzalność i bezkompromisową
funkcjonalność.
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5/100 km do 7,6/100 km,
emisja CO₂ od 144 g/km do 177 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe Tiguana Life

LF

wyposażenie standardowe Tiguana Elegance

EL

wyposażenie standardowe Tiguana R-Line

R

wyposażenie dodatkowe

O

Nowy Tiguan – design
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IQ.LIGHT
Tylne światła w technice LED (w standardzie
od wersji Life) i opcjonalne reflektory LED
Matrix IQ.LIGHT sprawiają, że widzimy Tiguana
w pełnym blasku. W Tiguanie Elegance reflektory
mają funkcję doświetlania zakrętów i w pakiecie
z nowymi światłami tylnymi są uzupełnione
o dynamicznego asystenta świateł drogowych:
w zależności od sytuacji włączane lub wyłączane
są poszczególne segmenty LED. Poprawia to
nie tylko komfort prowadzenia samochodu,
lecz również komfort kierowców jadących
przed Tiguanem lub nadjeżdżających z naprzeciwka.
Spektakularne są także dynamiczne kierunkowskazy
wskazujące poprzez płynną zmianę świateł kierunek skrętu.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5/100 km do 7,6/100 km, emisja CO₂ od 144 g/km do 177 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe Tiguana Life

LF

wyposażenie standardowe Tiguana Elegance

EL

wyposażenie standardowe Tiguana R-Line

R

wyposażenie dodatkowe

O

Nowy Tiguan – IQ.LIGHT
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Wewnątrz
innowacyjny
Przestronne wnętrze nowego Tiguana
jest miejscem dla tych, którzy myślą przyszłościowo.
Dzięki intuicyjnym elementom obsługi przyjaznego
kierowcy kokpitu możesz teraz skupić się
na tym, co najważniejsze. Ułatwi Ci to na przykład
multifunkcyjna kierownica obszyta skórą lub Digital
Cockpit z kolorowym ekranem TFT o przekątnej
26 cm (10,25 cala), stanowiącym seryjne
wyposażenie Tiguana Elegance i Tiguana R-Line.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5/100 km do 7,6/100 km, emisja CO₂ od 144 g/km do 177 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu)
wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe Tiguana Life

LF

wyposażenie standardowe Tiguana Elegance

EL

wyposażenie standardowe Tiguana R-Line

R

wyposażenie dodatkowe

O

Nowy Tiguan – wnętrze
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IQ.DRIVE – systemy
wspomagające

01 System PreCrash w granicach swoich możliwości
jeszcze bardziej chroni pasażerów w krytycznych
sytuacjach, na przykład w przypadku grożącej
kolizji. PreCrash rozpoznaje zdarzenie potencjalnie
wypadkowe i automatycznie zamyka okna
i rozsuwany dach panoramiczny oraz napina
przednie pasy bezpieczeństwa. Dobrze wiedzieć,
że ktoś czuwa. Jeszcze lepiej, że nie trzeba sprawdzać
tego osobiście1. O

Dobrzy asystenci mogą znacznie ułatwić niejedną
rzecz w życiu. Także prowadzenie samochodu.

02 Dostępny na życzenie system Emergency Assist
zaczyna działać, gdy stwierdzi brak aktywności
kierowcy2. System spróbuje przywrócić uwagę
kierowcy, a jeżeli to się nie powiedzie, w granicach
możliwości zatrzyma samochód w sposób
kontrolowany, co może zapobiec wypadkowi1, 2. O

Volkswagen stosuje określenie IQ.DRIVE
dla wszystkich inteligentnych systemów
wspomagających – dla tych, które już oferujemy,
które stworzymy jutro i które chcielibyśmy
stworzyć w przyszłości. IQ.DRIVE oznacza

01

02

również innowacyjne idee, których głównym
celem jest Twój komfort.

03 Nowy Tiguan dysponuje rozwiązaniami,
dzięki którym bezpieczniej i bez zmęczenia dotrzesz
do celu. Przykładem może być opcjonalny asystent
Travel Assist, który dba o komfort jazdy na wysokim
poziomie, wspierając Cię w monotonnej podróży
i męczących sytuacjach na drodze. Szczególnie
na autostradach i głównych drogach krajowych
Travel Assist może ułatwić Ci utrzymanie pasa ruchu
i prędkości oraz odległości od jadącego z przodu
pojazdu. W połączeniu z dwusprzęgłową przekładnią
DSG zapewnia bezstresowe poruszanie się
w korkach1. O
04 Asystent hamowania awaryjnego Front Assist
z funkcją rozpoznawania pieszych może pomóc
zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnym
przypadku – zapobiec wypadkowi. System rozpoznaje
pieszych oraz pojazdy na jezdni i odpowiednio
wcześnie ostrzega kierowcę, a w przypadku braku
jego reakcji może zainicjować automatyczne
hamowanie1. S

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu
mieszanym od 5,5/100 km do 7,6/100 km, emisja CO₂
od 144 g/km do 177 g/km (dane na podstawie świadectw
homologacji typu).
wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe Tiguana Life

LF

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.
2 Dostępne w połączeniu z opcjonalnym Travel Assist.
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wyposażenie standardowe Tiguana Elegance

EL

wyposażenie standardowe Tiguana R-Line

R

wyposażenie dodatkowe

O
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Nowy Tiguan – IQ.DRIVE
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01 Dzięki zintegrowanemu hotspotowi WLAN1
Twój Tiguan jest przygotowany do szybkiej
transmisji danych. Stabilne połączenie z internetem
umożliwi Tobie oraz pasażerowi surfowanie po sieci
nawet na ośmiu urządzeniach i sprawi, że żadna
podróż nie będzie nudna. Kupując pakiety transmisji
danych poprzez system Infotainment, zachowasz
kontrolę nad wykorzystaniem danych. O

Infotainment
i Connectivity

02 Dzięki usługom nawigacji We Connect Plus1
w czasie rzeczywistym otrzymasz najnowsze
informacje o sytuacji na drogach. Inteligentne
planowanie trasy sprawi, że zawsze dotrzesz
do celu optymalną drogą, a aktualizacja map
online, że Twoje mapy nigdy nie stracą na aktualności.
Media streaming i radio internetowe dostarczą
rozrywki w każdej podróży – możesz słuchać swojej
ulubionej muzyki, stacji radiowych i podcastów
niezależnie od tego, gdzie akurat jesteś. S

Nowy Tiguan pozwoli Ci wejść do świata cyfrowych
usług i serwisów Volkswagena. Na życzenie
może być od początku w pełni połączony
z internetem, co umożliwi Ci dostęp do wielu
usług We Connect. Dzięki aplikacji We Connect
uzyskasz dostęp do ważnych informacji dotyczących
samochodu i m.in. z daleka upewnisz się,
czy drzwi auta są zamknięte, a światła wyłączone.

02

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5/100 km do 7,6/100 km, emisja CO₂ od 144 g/km do 177 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu)
wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe Tiguana Life

LF

wyposażenie standardowe Tiguana Elegance

EL

wyposażenie standardowe Tiguana R-Line

R

wyposażenie dodatkowe

O

1 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 swojego samochodu 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.

Nowy Tiguan – Infotainment i Connectivity
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Aplikacje dekoracyjne
i tapicerki

01

01
02
03
04

aplikacje dekoracyjne Weave LF
aplikacje dekoracyjne Cross EL
aplikacje dekoracyjne Wood Brushed
aplikacje dekoracyjne Carbon Grey R
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5/100 km do 7,6/100 km, emisja CO₂ od 144 g/km do 177 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu)
S

02

O

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba
drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych. Zdjęcia przedstawiają modele foteli
standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego wyższego wariantu.

wyposażenie standardowe

01

wyposażenie standardowe Tiguana Life

LF

wyposażenie standardowe Tiguana Elegance

EL

wyposażenie standardowe Tiguana R-Line

R

wyposażenie dodatkowe

O
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01
02
03
04
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tkanina Quad Paper czarna Titan GZ S
tkanina Shooting Star czarna Titan HJ LF
mikrowłóknina ArtVelours czarna Titan BG EL
mikrowłóknina ArtVelours czarna Titan / Stormgrey FY EL
mikrowłóknina ArtVelours Sardegna szara Soul / szara Flint OE
pakiet skórzany Vienna czarny Titan BG O
pakiet skórzany Vienna Noisette LB O
pakiet skórzany Vienna Stormgrey FY O
pakiet skórzany Vienna dla R-Line czarny Titan IH O

R

Nowy Tiguan – aplikacje dekoracyjne i tapicerki
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Lakiery
i obręcze kół

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie
poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału,
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy
lakieru oraz rzeczywistej barwy obręczy.

01
02
03
04
05

lakier uniwersalny szary Urano 5K5K S
lakier uniwersalny Pure White 0Q0Q R
lakier uniwersalny szary Mondstein C2C2
lakier metalik niebieski Nightshade V2V2
lakier metalik szary Delfin B0B0 O

S

wyposażenie standardowe Tiguana Life

O

lakier metalik srebrny Reflex 8E8E O
lakier metalik brązowy Ginger F1F1 O
lakier perłowy czarny Deep 2T2T O
lakier perłowy biały Oryx 0R0R O
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5/100 km do 7,6/100 km, emisja CO₂ od 144 g/km do 177 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu)
wyposażenie standardowe

O

wyposażenie standardowe Tiguana Elegance

EL

wyposażenie standardowe Tiguana R-Line

R

wyposażenie dodatkowe

O
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1 Obręcze zimowe.
Obręcze zostały przedstawione przykładowo na jednym samochodzie, dostępność w poszczególnych liniach wyposażenia może się różnić.

01 17-calowe obręcze stalowe1 S
02 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Montana LF O
03 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Tulsa
04 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Frankfurt EL O
05 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nizza
06 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Victoria Falls O
07 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Valencia R
08 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Valencia (Black Style) O

O

O

09 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Auckland O
10 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Misano O
11 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Suzuka O
12 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Suzuka (Black Style) O
13 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Kapstadt O

Nowy Tiguan – lakiery i obręcze kół
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Wydanie: wrzesień 2020
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek.
www.volkswagen.pl
Zużycie paliwa i 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 emisji CO₂ w porównaniu
do stosowanej do tej pory metody NEDC.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ
na poziom zużycia paliwa i 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.

Autoryzowany Dealer Volkswagena

* Do korzystania z usług We Connect konieczne jest posiadanie konta użytkownika
Volkswagen ID i zalogowanie się w We Connect przy użyciu nazwy użytkownika
i hasła. Niezbędne jest również podpisanie online z Volkswagen AG oddzielnej
umowy We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus
klient ma po przekazaniu samochodu 90 dni na zarejestrowanie go na stronie
www.portal.volkswagen-we.com lub przy użyciu aplikacji Volkswagen We Connect
(dostępna w App Store i Google Play Store), by móc korzystać bezpłatnie z usług
przez pełen czas określony w umowie.
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.
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.
Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

