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03Tiguan Allspace – stylistykaZdjęcia na kolejnych stronach przedstawiają częściowo wyposażenie dodatkowe.
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05Tiguan Allspace – stylistyka

Tiguan Allspace. 
Czas na przygody
W przestronnym Tiguanie Allspace z opcjonalnym trzecim 

rzędem siedzeń¹⁾ zmieści się prawie wszystko, czego potrzebujesz. 

Charakterystyczna osłona chłodnicy, wyrazisty kształt reflektorów 

i dach z seryjnymi relingami podkreślają dynamiczny wygląd samochodu. 

Z dodatkowymi opcjami Offroad, innowacyjnymi rozwiązaniami 

technicznymi oraz nowoczesnymi systemami wspomagającymi 

Tiguan Allspace jest gotowy na każdą przygodę.

1) Dla pasażerów o wzroście do 160 cm.
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wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Przestrzeń, 
jak okiem sięgnąć
Czysta forma, wysokiej jakości materiały, przemyślany schemat. 

Tiguan Allspace pozwoli Ci poczuć przestrzeń. Ergonomiczny kokpit 

to cecha przejrzystego i funkcjonalnego układu. W jego centrum 

znajduje się skierowana ku kierowcy konsola środkowa z opcjonalnym 

systemem nawigacji Discover Pro i z przykrytym szkłem ekranem 

o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala).

01   Bez odwracania wzroku od drogi: po wciśnięciu 
odpowiedniego przycisku ekran Head-up wysuwa się 
z tablicy rozdzielczej i wyświetla w bezpośrednim zasięgu 
wzroku kierowcy wszystkie ważne informacje, takie 
jak prędkość, dane z nawigacji i znaki drogowe. O

02   Obrotomierz, prędkościomierz, licznik kilometrów 
– z Active Info Display będziesz mieć te informacje 
i wiele innych zawsze bezpośrednio w zasięgu wzroku. 
Co istotne – możesz centralnie ustawić tę informację, 
która jest dla Ciebie w danej chwili najważniejsza. H
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09Tiguan Allspace – wnętrze

Więcej miejsca, więcej komfortu
Rośnie wraz z wymaganiami: Tiguan Allspace z komfortowym wnętrzem i opcjonalnym, trzecim rzędem siedzeń¹⁾ jest niezwykle 

przestronny. Zapewnia wygodę wszystkim pasażerom, niezależnie od tego, w którym rzędzie siedzą. Dzięki dużym możliwościom 

konfiguracji w Tiguanie Allspace każdy znajdzie miejsce zarówno dla siebie, jak i rzeczy, które chce ze sobą zabrać.

03   Wysokiej jakości komfortowe przednie siedzenia Top obszyte skórą Vienna²⁾ 
sprawiają, że nawet długie podróże stają się przyjemne. Elektrycznie regulowane 
przednie siedzenia z funkcją pamięci ustawień oraz elektryczną regulacją 
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa umożliwiają znalezienie wygodnej 
pozycji siedzącej. Fotel ergoActive³⁾ z funkcją masażu dba o komfort kierowcy 
i siedzącego obok niego pasażera. Dodatkową atrakcję stanowi panoramiczny 
rozsuwany dach, który wpuszcza do wnętrza dużo światła i pozwala obserwować 
niebo. O

04-05   Przestronne wnętrze Tiguana Allspace zapewnia wygodę także pasażerom 
siedzącym w drugim rzędzie. Długie nogi lub duży bagaż? Siedzenia drugiego 
rzędu można przesuwać o 18 cm i asymetrycznie składać. Dodatkowy komfort 
zapewnia rozkładany podłokietnik środkowy, wyposażony w dwa uchwyty 
na napoje. S

06-07   Na opcjonalnych siedzeniach trzeciego rzędu¹⁾ może podróżować dwóch 
dodatkowych pasażerów. Wsiadanie ułatwi im funkcja Easy Entry zaprojektowana 
specjalnie dla skrajnych siedzeń drugiego rzędu, która pozwala złożyć oparcia 
i przesunąć je do przodu. Siedzenia trzeciego rzędu można złożyć w całości 
lub pojedynczo, aby zwiększyć pojemność bagażnika. Dzięki wielu możliwościom 
konfiguracji Tiguan Allspace jest niezwykle wszechstronnym samochodem. O

 1) Dla pasażerów o wzroście do 160 cm.
2) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
3) Niedostępne z tapicerką ze skóry Vienna. 
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11Tiguan Allspace – linie wyposażenia

Kierunek: 
niezapomniane 
wycieczki
Jeden samochód, wiele możliwości. Tiguan Allspace oferuje Ci 

więcej miejsca i dodatkowe opcje konfiguracji. Dzięki trzem liniom 

wyposażenia: Highline, Comfortline i Trendline możesz idealnie 

dopasować go do swoich potrzeb. Do wyposażenia seryjnego należą 

lusterka zewnętrzne w kolorze srebrnym. Dostępnych jest także 

wiele elementów wyposażenia dodatkowego, które umożliwiają 

indywidualizację samochodu. Każda z trzech wersji ma odmienny 

charakter, lecz wszystkie łączy jedno: obietnica przygody. 
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Highline
Najwyższa jakość nawet w najmniejszym detalu: linia wyposażenia 

Highline łączy elementy stylistyczne, takie jak 18-calowe obręcze 

ze stopu metali lekkich Kingston, chromowane listwy na nadwoziu 

i srebrne relingi dachowe, z nowoczesnymi systemami wspomagającymi 

i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki systemowi 

bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika Keyless Access 

oraz funkcji Easy Open jeszcze przed wyruszeniem w drogę poczujesz, 

ile komfortu zapewnia Ci Tiguan Allspace.

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

01   Reflektory LED, dzięki wizualnemu połączeniu z czterema chromowanymi listwami osłony chłodnicy, 
podkreślają charakterystyczny przód nadwozia Tiguana Allspace. H O

(bez ilustracji)   A teraz także od początku Twój samochód może być połączony z siecią: w razie wypadku system 
Car-Net Security & Service z funkcją Wzywania pomocy¹⁾ automatycznie lub po wciśnięciu przycisku połączy się 
z centralą alarmową i przekaże ważne informacje o samochodzie, takie jak dane lokalizacyjne i stan licznika. H

1) Szczegółowe informacje na stronie 35.
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15Tiguan Allspace – linie wyposażenia

02   Atrakcyjna stylistyka i wyjątkowy poziom komfortu wyróżniają wnętrze 
Tiguana Allspace. Komfortowe przednie siedzenia Top, obszyte opcjonalnie 
skórą Vienna¹⁾, harmonizują z aplikacjami dekoracyjnymi Dark Grid. Kierownica 
multifunkcyjna i gałka dźwigni zmiany biegów są pokryte skórą i stanowią 
estetyczne, kontrastowe elementy. Uwagę zwraca także oświetlenie Ambiente, 
nastrojowo podświetlające klamki w drzwiach, aplikacje dekoracyjne, listwy 
na progach i przestrzeń wokół nóg. H O

03-04   Dzięki automatycznej klimatyzacji Air Care Climatronic z 3-strefową 
regulacją i filtrem alergenów możesz zawsze cieszyć się temperaturą, 
w której czujesz się najlepiej. Klimatyzacja umożliwia ustawienie trzech 
różnych stref temperatury. Od wersji wyposażenia Comfortline, Air Care 
Climatronic należy do wyposażenia seryjnego. C H O

1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
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01   Wyrazisty i stylowy: tylne światła sprawiają, że Tiguan Allspace jest lepiej widoczny w dzień i w nocy. S

Comfortline
Tiguan Allspace w wersji Comfortline intryguje i wzbudza zachwyt. 

Srebrny dyfuzor, srebrne relingi dachowe i 17-calowe obręcze ze stopu 

metali lekkich Tulsa prezentują się doskonale z każdej perspektywy. 

Liczne systemy poprawiające komfort i systemy wspomagające, 

takie jak elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika czy przednie 

i tylne czujniki parkowania sprawiają, że każda podróż staje się 

niezapomnianym przeżyciem.
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wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

02   Skórzana kierownica multifunkcyjna umożliwia obsługę systemu 
Infotainment, komputera pokładowego oraz, opcjonalnie, telefonu 
komórkowego, bez konieczności zdejmowania z niej rąk. S

03   Czyste linie, wysoka jakość materiałów i przestronność wnętrza 
Tiguana Allspace sprawiają, że możesz poczuć się w nim jak w domu. 
Usiądź w wygodnym przednim fotelu, wybierz ulubioną muzykę, 
korzystając z ekranu dotykowego radia Composition Colour o przekątnej 
16,5 cm (6,5 cala), i ciesz się podróżą. S

Zdjęcie przedstawia opcjonalne radio Composition Media.
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wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Trendline
Nowoczesny design i ponadczasowy komfort: Tiguan Allspace 

w wersji Trendline wyposażony jest w wiele atrakcyjnych elementów, 

takich jak diodowe światła dzienne, 17-calowe obręcze ze stopu metali 

lekkich Montana czy czarne relingi dachowe. Docenisz też praktyczne 

rozwiązania – dużą konsolę dachową, podłogę w bagażniku 

z możliwością ustawienia na dwóch wysokościach¹⁾ oraz lampkę 

oświetlającą bagażnik, która może być wyjęta i używana jako latarka.

01   Chromowane trapezowe osłony rur wydechowych podkreślają dynamiczny 
wygląd tyłu nadwozia Tiguana Allspace. S

1) W niektórych wariantach silnika i skrzyni biegów nie ma możliwości regulacji wysokości podłogi.
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02   Tiguana Allspace Trendline charakteryzuje przestronne wnętrze 
o przemyślanym układzie. Detale, takie jak tkanina Rhombus i aplikacje 
Titanium Silver, podkreślają elegancki charakter samochodu. W centrum 
konsoli środkowej znajduje się radio Composition Colour, obsługiwane 
przy użyciu ekranu dotykowego o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala) lub kierownicy 
multifunkcyjnej. S

03   Seryjny emblemat na przednim błotniku akcentuje dynamiczne linie Tiguana Allspace. S
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Pakiet Offroad
Jeżeli podążasz własnymi drogami, możesz natrafić na przeszkody: 

wysoki krawężnik lub stromą, szutrową drogę. Z pakietem Offroad¹⁾ 

niewiele rzeczy jest w stanie Cię zaskoczyć. Przedni zderzak w kolorze 

nadwozia ma zwiększony kąt natarcia, a osłona podwozia chroni 

jednostkę napędową przed uszkodzeniem. Opcje Offroad sprawiają, 

że Tiguan Allspace dostarczy Ci mnóstwo przyjemności także poza 

głównymi drogami.

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

01   Podróż Tiguanem Allspace jest niezwykłym 
przeżyciem. Dzięki 4MOTION Active Control masz 
do dyspozycji ustawienia dostosowane do różnych 
warunków terenowych. Dodatkowo w trybie Onroad 
możesz wybrać jeden z pięciu profili jazdy. O

02   Wyraziste i atrakcyjne: podświetlane listwy 
progowe z napisem „Offroad”, zamontowane 
w przednich drzwiach. O

1) Tylko dla modeli z napędem na wszystkie koła 4MOTION; dla Trendline tylko w połączeniu z reflektorami przeciwmgielnymi.
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R-Line
Ty decydujesz, jak bardzo sportowy ma być Twój Tiguan Allspace. 

Pakiet R-Line Exterieur obejmuje liczne elementy podkreślające 

dynamiczny charakter samochodu, na przykład wyraziste zderzaki 

w kolorze nadwozia lub opcjonalne, dostępne dla R-Line, 20-calowe 

obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka. A jeżeli chcesz, aby także 

wnętrze Twojego Tiguana Allspace wyróżniała sportowa stylistyka, 

zamów pakiet R-Line Interieur. 

Wszystkie przedstawione elementy wyposażenia są oferowane przez Volkswagen R GmbH i mogą być niedostępne na rynku polskim. 
Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

01   Z daleka przyciągają spojrzenia: opcjonalne 
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka 
w kolorze ciemnografitowym i z polerowaną 
powierzchnią. O

1822_TN-Allspace_K11.indd   26 10.12.18   08:58
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02   Pakiet R-Line Exterieur z tylnym spojlerem 
w kolorze czarnym sprawia, że tył nadwozia zyskuje 
jeszcze bardziej wyrazisty charakter. Dynamiczny 
styl jest podkreślony dodatkowo przez zderzak R-Line 
z czarnym dyfuzorem. O

03   Sportowy wygląd: wchodzące w skład pakietu 
R-Line Exterieur 19-calowe obręcze ze stopu metali 
lekkich Sebring z pięcioma podwójnymi ramionami 
w kolorze szarym metalik są otoczone czarnymi 
listwami na nadkolach. Dodatkowe listwy w kolorze 
nadwozia na drzwiach oraz listwy z logo R-Line 
na przednich błotnikach i drzwiach wzmacniają 
dynamikę linii Tiguana Allspace. O

1822_TN-Allspace_K11.indd   29 10.12.18   08:58
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wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

04   Także wnętrze Tiguana Allspace z pakietem R-Line ma niepowtarzalny 
charakter. Nadają go między innymi podświetlane listwy z aluminium i logo 
R-Line na progach przednich drzwi. O

05   Logo R-Line na osłonie chłodnicy stanowi dodatkowy sportowy akcent 
i podkreśla charakterystyczną stylistykę Tiguana Allspace. O

06   Należąca do pakietu R-Line sportowa kierownica multifunkcyjna, obszyta 
skórą i ozdobiona logo R-Line, wygląda niezwykle stylowo, a wyprofilowany, 
spłaszczony u dołu wieniec ułatwia sportową jazdę. Inne atrakcyjne 
elementy we wnętrzu stanowią: pedały, podparcie pod lewą nogę wykonane 
ze szczotkowanej stali nierdzewnej, aplikacje dekoracyjne Black Lead Grey 
oraz komfortowe siedzenia Top obszyte tkaniną Race w kolorze szarym 
Magnetit. O

1822_TN-Allspace_K11.indd   30 10.12.18   08:58
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07   Sportowe elementy, które widać od razu: 
czarna podsufitka, dostępna dla pakietu R-Line, 
oraz komfortowe siedzenia Top z tapicerką 
tkaninową Race w kolorze szarym Magnetit, 
zapewniające stabilną pozycję siedzącą. O

08   Opcjonalny czarny pakiet skórzany Vienna¹⁾, 
zaprojektowany specjalnie dla komfortowych 
siedzeń Top, doskonale komponuje się z podsufitką 
w kolorze czarnym. Oparcia ogrzewanych przednich 
siedzeń zdobi logo R-Line. O

1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
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35

 1)   Korzystanie z mobilnych usług online Car-Net Guide & Inform jest możliwe tylko z systemami Discover Media lub Discover Pro. Dodatkowo 
potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (na przykład smartfon) mogące służyć jako mobilny hotspot WLAN. Alternatywnie z opcją złącza 
telefonicznego Business można wykorzystywać telefon komórkowy z remote SIM Access Profile (rSAP) lub kartę SIM z opcją telefoniczną 
i transmisji danych. Usługi Car-Net Guide & Inform wymagają umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej i są dostępne tylko na obszarze 
objętym zasięgiem danej sieci. W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej pobieranie danych z internetu, zwłaszcza 
za granicą, może wiązać się z dodatkowymi kosztami (roaming). Ze względu na ilość danych przesyłanych przy korzystaniu z usług Car-Net Guide 
& Inform zalecany jest stały abonament z opcją transmisji danych. Korzystanie z Car-Net Guide & Inform wymaga podpisania oddzielnej umowy 
z Volkswagen AG. Po odebraniu samochodu Klient ma 90 dni na zarejestrowanie go na www.volkswagen.com/car-net. Dostępność usług Car-Net 
Guide & Inform może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez określony okres obowiązywania umowy i mogą podlegać 
modyfikacjom. Więcej informacji o Car-Net Guide & Inform dostępnych jest na www.volkswagen.com/car-net i w Autoryzowanych Serwisach 
Volkswagena. Informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

2)   Dostępne tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition Media lub systemami nawigacji Discover Media lub Discover Pro. 
Funkcja Car-Net App-Connect obejmuje technologie MirrorLink®, Apple CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność tych technologii może 
się różnić w poszczególnych krajach. Aktualnie wiele telefonów komórkowych jest kompatybilnych z Car-Net App-Connect, a Volkswagen 
ściśle współpracuje z dużymi producentami smartfonów w celu zapewnienia szerokiej kompatybilności tych technologii. Aktualne informacje 
o kompatybilności nowych i oferowanych już na rynku telefonów komórkowych dostępne są na stronie www.volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Korzystanie z Car-Net Security & Service wymaga podpisania oddzielnej umowy z Volkswagen AG. 
Po odebraniu samochodu Klient ma 90 dni na zarejestrowanie go na stronie www.volkswagen.com/car-net. 
Usługa Wzywanie pomocy jest dostępna od momentu odbioru samochodu i nie wymaga rejestracji. 
Dostępność usług Car-Net może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez określony 
okres obowiązywania umowy i mogą podlegać modyfikacjom. Korzystanie z bezpłatnej aplikacji Car-Net 
wymaga smartfona z systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karty SIM z opcją transmisji danych 
na podstawie oddzielnej umowy z operatorem sieci komórkowych. W zależności od taryfy opłat za korzystanie 
z sieci telefonii komórkowej pobieranie danych z internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się 
z dodatkowymi kosztami (roaming). Więcej informacji o Car-Net Security & Service dostępnych jest 
na www.volkswagen.com/car-net i w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. Informacje o taryfach 
dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

4)  Usługa Zamykanie i otwieranie zamków ma wpływ na bezpieczeństwo i wymaga identyfikacji poprzez 
procedurę identyfikacyjną Volkswagena. Tożsamość jest sprawdzana w tym przypadku przez Autoryzowany 
Serwis Volkswagena lub przez wideoczat.

01   Funkcja sterowania gestem sprawia, że obsługa systemu nawigacyjnego 
Discover Pro jest jeszcze wygodniejsza. Wykonując prosty gest dłonią, 
możesz poruszać się po menu głównym i poszczególnych jego elementach, 
zmieniając na przykład stację radiową, odtwarzany utwór lub oglądane 
zdjęcia. O

02   W mieście lub poza miastem – z Car-Net Guide & Inform¹⁾ znajdziesz 
ciekawe punkty znajdujące się w okolicy, wolne miejsca parkingowe lub najtańszą 
stację benzynową. Opcjonalna funkcja propozycji objazdu pozwoli Ci być zawsze 
na bieżąco z aktualnymi informacjami o ruchu drogowym. O

03   Rozszerz swój kokpit: Car-Net App-Connect²⁾ umożliwia wygodną obsługę 
aplikacji zainstalowanych na Twoim smartfonie przy użyciu wyświetlacza 
systemu Infotainment. W zależności od modelu smartfona możesz połączyć 
go z systemem Infotainment samochodu, korzystając z technologii MirrorLink® 
lub Apple CarPlay™. Na zdjęciu przedstawiony jest ekran Apple CarPlay™. 
Świat mobilnych aplikacji czeka na Ciebie. O

04   Przydatne nie tylko w sytuacjach awaryjnych: opcjonalne usługi Car-Net 
Security & Service³⁾ pozwalają na sprawdzenie najważniejszych danych 
dotyczących samochodu. Bezpośrednie połączenie z centralą Volkswagena 
umożliwia szybkie udzielenie wsparcia. W razie wypadku lub awarii usługa 
automatycznie lub po wciśnięciu przycisku łączy się z centralą pomocy 
Volkswagena, która na podstawie przesłanych przez system danych samochodu 
oraz jego lokalizacji natychmiast wysyła niezbędną pomoc. Dzięki połączeniu 
głosowemu pracownik centrali pomocy może wspierać kierowcę do momentu 
przyjazdu służb ratowniczych. Wyjątkowy komfort: wykorzystaj smartfona 
jako pilota do zdalnej obsługi ogrzewania postojowego lub centralnego zamka⁴⁾ 
swojego Volkswagena. O

Tiguan Allspace – Connectivity i multimedia
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wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Swoboda działania. Onroad. Offroad. Online

Poczuj prawdziwą swobodę – zarówno ruchu, jak i działania. Z usługami online Car-Net zyskasz bieżący dostęp do istotnych dla siebie 

informacji, a nowe, zaprojektowane z elegancją systemy Infotainment zagwarantują Ci komunikację, rozrywkę i nawigację na najwyższym 

poziomie – pozwolą znaleźć najkrótszą drogę nad morze lub przyjemną, pasującą do Twojego nastroju muzykę. Dzięki opcjonalnej 

funkcji sterowania gestem możesz obsługiwać systemy odpowiednim ruchem dłoni. W Tiguanie Allspace masz pełną niezależność 

i masz cały świat w zasięgu ręki.
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09   Korzystaj z hotspotu WLAN w samochodzie i poznaj zalety usług Volkswagen 
Car-Net! CarStick LTE pozwala na utworzenie hotspotu z nieograniczonym 
dostępem do internetu. W połączeniu z systemem nawigacji Discover Media 
możesz korzystać z internetu w samochodzie¹⁾. CarStick LTE posiada własny 
port kart SIM (karta SIM nie należy do zakresu dostawy) i umożliwia korzystanie 
z hotspotu WLAN i mobilnych usług online niezależnie od połączenia 
ze smartfonem (Tethering). O

10   Jeżeli lubisz delektować się każdym niuansem ulubionej muzyki, precyzyjnymi 
basami i krystalicznie czystymi sopranami, zakochasz się w systemie 
nagłaśniającym DYNAUDIO Excite duńskiego producenta sprzętu hi-fi. 
Osiem głośników dostrojonych do akustyki wnętrza, głośnik centralny i subwoofer 
oraz cyfrowy, 16-kanałowy wzmacniacz o mocy całkowitej 400 W odtworzą 
idealną ścieżkę dźwiękową dla każdej trasy. Dzięki procesorowi sygnałowemu 
Digital Signal Processing (DSP), uwzględniającemu emisję każdego głośnika 
w zależności od jego pozycji, zawsze masz możliwość, aby cieszyć się optymalną 
jakością dźwięku. O

1)  W zależności od umowy z operatorem telefonii komórkowej transmisja danych z internetu, szczególnie 
za granicą, może być związana z dodatkowymi kosztami (opłaty roamingowe). Zalecany jest stały 
abonament z opcją transmisji danych. Więcej informacji o korzystaniu z urządzeń mobilnych i Car-Net 
znajdziesz w instrukcji użytkowania samochodu.
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05   System nawigacji Discover Pro z seryjną funkcją Car-Net App-Connect 
obsługiwany jest całkowicie intuicyjnie przy użyciu kolorowego ekranu dotykowego 
TFT o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala), z czujnikami zbliżeniowymi i innowacyjną 
funkcją obsługi gestem. Wiele punktów menu można wybrać, wykonując poziomy 
ruch dłonią. System posiada 10 GB pamięci użytkowej, zainstalowaną mapą Europy, 
osiem głośników, radio FM i napęd DVD odtwarzający muzykę także w formacie 
MP3, AAC i WMA. Uzupełnienie stanowią dwa porty kart SD, złącze AUX-IN, dwa 
złącza USB i złącze Bluetooth do telefonów komórkowych. O

06   System nawigacji Discover Media dla radia Composition Media posiada 
zainstalowaną mapę Europy, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 20,3 cm 
(8 cali), ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi, osiem głośników, odtwarzacz 
CD czytający pliki MP3, AAC i WMA, dwa porty kart SD, złącza USB oraz Bluetooth. 
Z mobilnymi usługami online Car-Net będziesz mieć dostęp do wielu informacji 
i funkcji. Dodatkowo polecamy CarStick LTE, który szybko i łatwo połączy Discover 
Media z internetem i umożliwi jeszcze efektywniejsze korzystanie z usług Car-Net. O

07   Radio Composition Media dysponuje kolorowym wyświetlaczem TFT 
o przekątnej 20,3 cm (8 cali), ekranem dotykowym z czujnikami zbliżeniowymi, 
odtwarzaczem CD czytającym format MP3 i WMA, ośmioma głośnikami o mocy 
4 × 20 W, portem kart SD oraz złączami USB i Bluetooth. H O

08   Radio Composition Colour z kolorowym ekranem dotykowym TFT 
o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala), mocą 4 × 20 W i ośmioma głośnikami posiada 
także port kart SD. S
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03-05   Duży bagaż? Dla Tiguana Allspace to żaden problem. W przypadku 
siedmiu miejsc siedzących⁴⁾ przestrzeń na ładunek ma pojemność 
do 1775 l (w wersji 5-osobowej: 1920 l) i pomieści wszystko, co potrzebne. 
Przy podniesionych siedzeniach trzeciego rzędu⁴⁾ pojemność bagażnika 
wynosi 230 l – w sam raz na zakupy lub niewielki bagaż. Składając trzeci 
rząd siedzeń, można zwiększyć pojemność do 700 l (w wersji z pięcioma 
siedzeniami, bez trzeciego rzędu – do ok. 760 l). Wyjątkowo praktycznym 
rozwiązaniem jest mechanizm składania skrajnych siedzeń drugiego rzędu 
i siedzeń trzeciego rzędu przy użyciu dźwigni w bagażniku, dzięki czemu można 
zyskać miejsce na długie przedmioty⁵⁾. O

06   Tiguan Allspace wyposażony jest w praktyczną lampkę oświetlającą 
bagażnik. W razie potrzeby lampka może zostać wyciągnięta i użyta jako latarka. 
Teraz wkładanie i wyjmowanie bagażu staje się dziecinnie proste niezależnie 
od pory dnia. S

 1)  W niektórych wariantach silnika i skrzyni biegów brak możliwości 
regulacji wysokości podłogi.

2)  W zależności od wybranego silnika i skrzyni biegów masa holowanej 
przyczepy wynosi między 1800 a 2500 kg.

3)  W granicach możliwości systemu. 
4)  Trzeci rząd siedzeń jest przeznaczony dla pasażerów o wzroście 

do 160 cm.
5) Należy zawsze prawidłowo zabezpieczyć ładunek.

1822_TN-Allspace_K11.indd   39 10.12.18   08:58

Komfort
Duży bagażnik Tiguana Allspace, seryjnie wyposażony w podłogę 

ustawianą na dwóch poziomach¹⁾, dopasowuje się do Twoich potrzeb, 

sprawiając, że nawet daleka podróż staje się komfortowa.

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

01   Trzymając w rękach duże lub nieporęczne przedmioty, z pewnością docenisz zalety funkcji Easy Open: niewielki ruch nogą w okolicach 
tylnego zderzaka wystarczy, aby pokrywa bagażnika sama się uniosła. Wystarczy, że kluczyk będziesz mieć w kieszeni. Natomiast funkcja 
elektrycznego zamykania umożliwi Ci zamknięcie bagażnika przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Bagażnik zamknie się natychmiast 
lub z opóźnieniem, gdy tylko oddalisz się z kluczykiem od samochodu. H O

02   Tiguan Allspace z hakiem holowniczym może bez problemu holować 
przyczepę bagażową lub kempingową o masie do 2,5 tony²⁾. Przy manewrowaniu 
wspiera Cię asystent jazdy z przyczepą Trailer Assist. Wystarczy wybrać kierunek 
jazdy, a Trailer Assist wprowadzi samochód z przyczepą tyłem w odpowiednie 
miejsce. Wszystko, co musisz robić, to wciskać pedał przyspieszenia i hamulca 
oraz obserwować manewr³⁾. O

(bez ilustracji)   Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania Keyless Access 
oferuje najwyższy poziom komfortu. Wprawdzie kluczyk musisz mieć przy sobie, 
lecz nie ma konieczności, żeby go wyjmować, aby otworzyć samochód 
lub uruchomić silnik. H O
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04   Komfort jazdy nawet w korkach. Asystent jazdy w korkach ułatwia poruszanie 
się w kolumnie samochodów oraz pomaga uniknąć typowych w korkach kolizji¹⁾. 
System utrzymuje Tiguana Allspace na wybranym pasie ruchu i samodzielnie 
przyspiesza i hamuje¹⁾. O

05   Przy prędkości powyżej 65 km/h asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist 
potrafi rozpoznać, gdy samochód w sposób niezamierzony opuszcza pas ruchu¹⁾. 
Zaalarmuje wówczas kierowcę korygującym ruchem kierownicy¹⁾. S

06   Aktywny tempomat ACC utrzymuje odległość od pojazdu jadącego z przodu¹⁾, 
nie przekraczając przy tym maksymalnej ustawionej prędkości²⁾. ACC wchodzi 
w skład pakietu systemów wspomagających kierowcę. Pakiet ten obejmuje 
przekładnię DSG oraz takie systemy, jak Emergency Assist czy asystent jazdy 
w korkach. S

02   Ułatwia manewrowanie: system obserwacji 
otoczenia Area View pokazuje na ekranie systemu 
radiowego obszar wokół samochodu znajdujący się 
w zasięgu czterech kamer. Area View pozwala 
wyświetlić obraz otoczenia samochodu widziany 
z lotu ptaka, a nawet „zajrzeć za róg”. Kamery 
w najbardziej wysuniętych punktach nadwozia 
umożliwiają obserwację ulicy także w przypadku, 
gdy przeszkoda znajduje się na wysokości wzroku 
kierowcy i zasłania widok¹⁾. O

03   System obserwacji otoczenia Front Assist 
z funkcją awaryjnego hamowania w mieście 
w przypadku potencjalnej kolizji pomoże 
zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnej 
sytuacji – nawet go uniknąć¹⁾. System analizuje 
sytuację na drodze i w razie zagrożenia odpowiednio 
wcześnie ostrzega kierowcę, a w przypadku braku 
jego reakcji inicjuje automatyczne hamowanie¹⁾. S

 1) W granicach możliwości systemu.
2)  Do prędkości maksymalnej 210 km/h.

Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie 
ostrożności przez kierowcę.
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Systemy wspomagające
Niezależnie od tego, dokąd poprowadzą Cię Twoje drogi, systemy wspomagające 

w Tiguanie Allspace ułatwiają codzienne użytkowanie samochodu i stanowią wsparcie 

w sytuacjach wymagających szczególnej uwagi.

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

01   Funkcja dynamicznej regulacji świateł drogowych Dynamic Light Assist pozwala przy prędkości powyżej 60 km/h jeździć 
stale na światłach drogowych, nie oślepiając przy tym innych kierowców¹⁾. Kamera rozpoznaje jadące przed Tiguanem Allspace 
lub nadjeżdżające z naprzeciwka samochody i przyciemnia odpowiednią część strumienia światła. H O

1822_TN-Allspace_K11.indd   40 22.02.19   15:24



07

08

43Tiguan Allspace – systemy wspomagające

1822_TN-Allspace_K11.indd   43 10.12.18   08:58

07   Asystent parkowania Park Assist rozpoznaje miejsca parkingowe prostopadłe 
oraz równoległe do jezdni i potrafi samodzielnie w nich zaparkować, 
a z miejsc równoległych także wyjechać¹⁾. Kierowca musi jedynie obsługiwać 
sprzęgło, gaz i hamulec oraz obserwować manewr. O

08   Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist²⁾ wspomaga kierowcę podczas 
zmiany pasa ruchu¹⁾. System monitoruje obszar za samochodem i diodą 
w lusterku ostrzega kierowcę przed pojazdami znajdującymi się w martwym 
polu widzenia¹⁾. Przy wyjeżdżaniu tyłem zintegrowany z Side Assist asystent 
wyjazdu z miejsca parkingowego monitoruje obszar za samochodem, 
a także ostrzega przed pojazdami nadjeżdżającymi z boku¹⁾. O

1) W granicach możliwości systemu.
2) Tylko w połączeniu z pakietem systemów wspierających kierowcę.

Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie 
ostrożności przez kierowcę.

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O
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Silniki
Silniki benzynowe 1.5 TSI 110 kW (150 KM) 2.0 TSI 140 kW (190 KM)

4MOTION

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 6-biegowa –
cykl mieszany 7,3-8,0 –
skrzynia biegów DSG: 7-stopniowa 7-stopniowa
cykl mieszany 7,4-8,0 8,9-9,3
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 166-181 –
skrzynia biegów DSG: 169-182 201-211

Silniki wysokoprężne 2.0 TDI 110 kW (150 KM) 2.0 TDI 110 kW (150 KM)
4MOTION

2.0 TDI 140 kW (190 KM)
4MOTION

2.0 TDI 176 kW (240 KM)
4MOTION

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 6-biegowa – – –
cykl mieszany 5,8-6,3 – – –
skrzynia biegów DSG: 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa
cykl mieszany 6,0-6,5 6,9-7,4 7,1-7,4 8,0-8,2
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 151-164 – – –
skrzynia biegów DSG: 158-171 180-194 185-194 211-214

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Informujemy, że Volkswagen Tiguan Allspace prezentowany jest obecnie jedynie z wybranymi silnikami spośród planowanych dla Roku Modelowego 2019. O szczegóły 
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen.

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 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.

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 to 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.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.1) Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
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01   Nadaj swojemu Tiguanowi Allspace wyrazisty 
charakter – na przykład wybierając przedni zderzak 
w stylistyce Offroad. Stopnie progowe akcentują 
terenowe cechy modelu i znacznie ułatwiają 
wsiadanie oraz układanie bagażu na dachu. 
Stopnie wykonane są z anodowanego aluminium, 
posiadają antypoślizgową powierzchnię i zakończone 
są czarnymi elementami z wysokiej jakości tworzywa.

O

02   Jeżeli chcesz, aby Twój Tiguan wyglądał 
jak klasyczny SUV, wybierz aerodynamiczny 
spojler dachowy oraz atrakcyjną i praktyczną 
listwę ochronną na pokrywę bagażnika w optyce 
chromu. O

03   17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich 
Corvara w kolorze srebrnym Brillant zachwycają 
stylistyką swoich pięciu ramion. O

04   Stworzone specjalnie do jazdy w zimowych 
warunkach: 10-ramienne 17-calowe obręcze ze stopu 
metali lekkich Merano w kolorze srebrnym Brillant.

O

05   Indywidualizacja w najmniejszym detalu: 
cztery nakrętki z logo Volkswagena chronią wentyle 
kół przed kurzem, brudem i wilgocią. Do wentyli 
aluminiowych, gumowych i metalowych. O

06   Końcówki rur wydechowych o średnicy 60 mm 
dzięki ukośnemu zakończeniu podkreślają sportowy 
styl Twojego Tiguana Allspace. Końcówki wykonane 
są z wysokiej jakości stali nierdzewnej i polerowane 
ręcznie. O

07-08   Przeźroczysta folia oraz listwa na zderzak 
chronią strefę ładunkową bagażnika przed uszkodzeniem 
podczas załadunku i wyładunku bagaży. Folię i listwę 
można łatwo i szybko nakleić. O
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Wyrazistą stylistykę, wszechstronność i zaskakujący komfort Tiguan Allspace oferuje już w wersji seryjnej. 

Dla tych, którzy chcą jeszcze więcej, Oryginalne akcesoria Volkswagen® mają w swojej ofercie rozwiązania 

pozwalające dopasować Tiguana Allspace do indywidualnych potrzeb. Pełna oferta Oryginalnych akcesoriów 

Volkswagen® dostępna u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena oraz na www.volkswagen.pl.
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49Tiguan Allspace – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

13   Siatka zabezpieczająca bagaż pomaga utrzymać wszystkie przedmioty 
na swoim miejscu. Wytrzymała, wykonana z elastycznego włókna, montowana 
do seryjnych zaczepów w bagażniku. O

14   Wykładzina bagażnika z napisem „Tiguan” jest lekka, elastyczna i idealnie 
dopasowana do Tiguana Allspace. Jej wysoki na około 4 cm rant chroni 
przed rozlaniem płynów na podłogę bagażnika, a specjalna faktura ogranicza 
przesuwanie się bagaży. Dostępna dla Tiguana Allspace z regulowaną podłogą 
bagażnika³⁾, ⁴⁾. O

15   Moduł podziału bagażnika pozwala podzielić jego przestrzeń i zabezpieczyć 
bagaż przed przemieszczaniem się. Moduł można zamocować w dowolnym 
miejscu wzdłuż zewnętrznych krawędzi podłogi bagażnika, a teleskopowy drążek 
zapewnia jego bezpieczne położenie. O
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 1) Tylko modele wyprodukowane do 2019 r.
2)   Dostępne tylko w połączeniu z systemem radiowym Composition 

Media lub systemami nawigacji Discover Media lub Discover Pro. 
Funkcja Car-Net App-Connect obejmuje technologie MirrorLink®, 
Apple CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność tych technologii 
może się różnić w poszczególnych krajach. Aktualnie wiele telefonów 
komórkowych jest kompatybilnych z Car-Net App-Connect, 
a Volkswagen ściśle współpracuje z dużymi producentami 
smartfonów w celu zapewnienia szerokiej kompatybilności 
tych technologii. Aktualne informacje o kompatybilności nowych 
i oferowanych już na rynku telefonów komórkowych dostępne są 
na stronie http://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/pl/pl/
index/telefon-komorkowy#/.

3)  Niedostępny dla niektórych wariantów silników i skrzyni biegów. 
Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.

4)  Tylko dla samochodów z regulowaną podłogą i wersji 5-osobowych. 
Niedostępna dla wersji 7-osobowej.

09   Jeżeli Twój samochód nie posiada pewnych 
elementów wyposażenia, możesz je zamówić 
w późniejszym terminie. Wiele innowacyjnych 
technologii Volkswagena można aktywować 
także po zakupie samochodu. Między innymi 
funkcję obsługi głosowej dla radia Composition 
Media¹⁾ lub systemu nawigacyjnego Discover Media, 
która pozwoli Ci obsługiwać telefon, radio i system 
nawigacyjny za pomocą poleceń głosowych. 
Autoryzowani Partnerzy Volkswagena chętnie 
udzielą informacji o możliwości doposażenia Twojego 
Tiguana Allspace. O

10   Rozszerz swój kokpit: Car-Net App-Connect 
umożliwia obsługę najważniejszych funkcji 
smartfona – telefonu, wiadomości i muzyki – 
w sposób łatwy, bezpieczny i wygodny przy użyciu 
wyświetlacza na konsoli środkowej. App-Connect 
to trzy innowacyjne technologie przenoszące 
treści ze smartfona na ekran dotykowy systemu 
Infotainment: MirrorLink®²⁾, CarPlay™²⁾ firmy Apple 
i Android Auto™²⁾ firmy Google. Świat mobilnych 
aplikacji czeka na Ciebie. O

11   Listwy progowe z wysokiej jakości aluminium 
z napisem „Tiguan” nie tylko chronią progi przed 
zadrapaniem, lecz również atrakcyjnie wyglądają. 
Zestaw składa się z dwóch listew na przednie progi.

O

12   Nakładki na pedały ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej zachwycają doskonałą stylistyką 
i posiadają specjalną powłokę antypoślizgową. 
Dostępne w samochodach z manualną 
i automatyczną skrzynią biegów (DSG). O
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20-25   Jeden uchwyt, wiele możliwości. Praktyczny, wygodny i uniwersalny: innowacyjny modułowy system 
komfortu w podróży jest niezwykle wszechstronny i pozwala zachować ład i porządek we wnętrzu samochodu. 
Przedmioty ważne dla pasażerów siedzących z tyłu są w każdej chwili w zasięgu ręki, dają się bez problemu 
obsługiwać. System składa się z modułu bazowego, montowanego między pałąkami zagłówka przedniego 
fotela, oraz różnych, dostępnych oddzielnie modułów, na przykład wieszaka na ubranie, masywnego haczyka, 
uchylnego uchwytu na różne modele tabletów, uchwytu do kamery oraz składanego stolika z uchwytem 
na kubek, dzięki któremu przerwy w podróży staną się prawdziwą przyjemnością. Wszystkie moduły 
można zamocować w uchwycie bazowym i wymieniać w zależności od potrzeb.
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16   Są sytuacje, kiedy promienie słoneczne nie powinny wpadać do wnętrza 
samochodu. Na przykład wtedy, gdy na tylnych siedzeniach podróżują 
dzieci lub zwierzęta. Osłony przeciwsłoneczne na tylną szybę, boczne szyby 
w bagażniku i szyby w tylnych drzwiach chronią przed promieniowaniem 
słonecznym i ciepłem, nie ograniczając przy tym bezpieczeństwa. Mogą być 
stosowane przy zamkniętych lub otwartych oknach. O

17   Z przenośnym zestawem samochodowym do espresso swoją ulubioną 
kawę możesz mieć zawsze przy sobie. Ekspres ciśnieniowy jest zasilany 
z samochodowego gniazdka 12 V. Zestaw obejmuje dwie nietłukące się 
filiżanki, serwetkę, 25 saszetek z kawą i praktyczne etui. Ekspresu nie można 
używać podczas jazdy. O

18   Bezpieczeństwo małych pasażerów: foteliki 
dziecięce dostępne są dla dzieci w każdym wieku. 
Gwarantują duży komfort i są łatwe w czyszczeniu, 
ponieważ wszystkie pokrycia można zdjąć 
i prać w temperaturze 30°C. Łatwa do czyszczenia, 
antypoślizgowa mata pod fotelik chroni tapicerkę 
przed zabrudzeniem i zniszczeniem. Informacji 
o pełnym asortymencie udzielają Autoryzowani 
Partnerzy Volkswagena. O

19   Oryginalna lodówka z funkcją podgrzewania. 
Pojemność ok. 25 l z możliwością transportu 
2-litrowych butelek w pozycji stojącej. Gwarancja 
utrzymania stałej temperatury dzięki zasilaniu 
12 V w samochodzie lub 230 V w domu lub hotelu. 
W zestawie zabezpieczenie przed rozładowaniem 
akumulatora oraz wymienna pokrywa termoizolacyjna. 
Do Tiguana Allspace z regulowaną i niską podłogą¹⁾. 

O

 1) Niedostępna dla niektórych wariantów silnika i przekładni.

Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.
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32   Dobre wyposażenie na każdą okazję – dzięki systemom transportowym z oferty Oryginalnych 
akcesoriów Volkswagen®. Ich podstawą są wstępnie zmontowane i zamykane na zamek belki bagażnika 
dachowego. Można je z łatwością zamontować do relingów Tiguana Allspace. Posiadają zabezpieczenie 
przed kradzieżą. O

33   Zamykany na zamek, stabilny bagażnik dachowy box Komfort w kolorze czarnym z połyskiem wykonany 
jest z wysokiej jakości tworzywa. Praktyczne zaczepy pozwalają bez problemu zamocować go na belkach 
bagażnika dachowego. Box jest dwustronnie otwierany, a szeroki kąt otwarcia sprawia, że układanie bagaży 
jest w nim bardzo łatwe. Bagażniki dachowe box są dostępne w dwóch pojemnościach: 340 i 460 l. O

34   Uchwyt na deskę sufringową pozwoli bezpiecznie dowieźć ją do celu: gumowana podkładka oraz gumowe 
zabezpieczenia metalowych klamer przy pasach napinających zapobiegają uszkodzeniu deski i masztu. O

35   Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe Komfort możesz wygodnie przewozić sześć par nart 
lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek. 
Duże przyciski umożliwiają otwarcie uchwytu także w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest 
w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O

36   Uchwyt na kajak, przeznaczony do przewozu kajaka o masie do 25 kg, optymalnie dopasowuje się 
do jego kształtu i skutecznie go unieruchamia. Cztery ruchome podpory gumowe zabezpieczają kajak podczas 
transportu, a mocne pasy zapobiegają jego przemieszczaniu się. O

37   Bagażnik na rower z atestem City Crash Plus¹⁾ umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu Tiguana 
Allspace. Innowacyjne pokrętło z ogranicznikiem obrotu zapewnia wygodne mocowanie ramy roweru, a uchwyt 
na ramę oraz szyna na koła automatycznie ustawiają rower we właściwej pozycji. O

1)  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu
100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 
30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
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26   Ciesz się świeżym powietrzem w każdą pogodę. Owiewki (komplet 4 szt.) 
wykonane z podlegającego recyklingowi szkła akrylowego są odporne 
na promieniowanie UV, łatwe do pielęgnacji i nie ulegają uszkodzeniu 
w myjni. Montaż nie wymaga wykonywania otworów ani stosowania kleju. 
Dostępne w komplecie tylko na przednie drzwi (2 szt.). O

27   Nowy bagażnik rowerowy Premium z innowacyjnym systemem mocowania 
umożliwia wygodny i bezpieczny transport dwóch rowerów. Po rozłożeniu pałąka 
nośnego bagażnik automatycznie ustawia się we właściwej pozycji na głowicy 
haka holowniczego. Zdejmowane uchwyty, wyposażone w zabezpieczenie 
przed kradzieżą, znacznie ułatwiają jego użytkowanie. Przycisk nożny pozwala 
na odchylenie bagażnika pod kątem 90° i łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej 
samochodu. Po złożeniu bagażnik rowerowy Premium nie zajmuje dużo miejsca 
i bez problemu mieści się w bagażniku samochodu. Wyposażony w zabezpieczenie 
przed kradzieżą. Opcjonalnie dostępny pokrowiec oraz szyna najazdowa, 
ułatwiająca załadunek rowerów. O

28   Dywaniki gumowe Premium skutecznie chronią 
przed zabrudzeniem i wilgocią. Zintegrowany 
system mocowania zapobiega ich przemieszczaniu 
się. Na przednich dywanikach wytłoczony jest napis 
„Tiguan”. O

29   Wysokiej jakości dywaniki tekstylne Premium 
z napisem „Tiguan” wykonane są z wytrzymałego, 
mocnego weluru. Nie tylko chronią podłogę 
przed zabrudzeniem – dzięki swojemu białemu 
obszyciu stanowią także stylowy element wnętrza.

O

30   Do przewiezienia łodzi, przyczepy kempingowej 
lub bagażowej potrzebny jest hak holowniczy.
Dostępne są dwa warianty: stały (patrz zdjęcie) 
oraz opuszczany w zestawie z 13-stykowym gniazdem 
elektrycznym i kodem aktywującym. Dokument 
aktywacji z indywidualnym kodem umożliwia pełne 
połączenie z systemem elektronicznym samochodu. 
Perfekcyjna współpraca wszystkich elementów 
zestawu gwarantuje bezpieczną eksploatację 
przyczepy. O

31   Wytrzymałe chlapacze skutecznie chronią 
podłogę, progi oraz drzwi przed silnym zabrudzeniem. 
Zmniejszają także ryzyko uszkodzenia przez kamienie 
oraz ograniczają rozpryskiwanie się wody spod kół.

O
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Tapicerki

01 tkanina Rhombus czarna Titan BG S

02 tkanina Lasano czarna Titan BG C

03 tkanina Lasano szara Storm FY C

04 skóra Vienna¹⁾ czarna Titan BG O

05 skóra Vienna¹⁾ szara Storm FY O

06  skóra Vienna¹⁾ pomarańczowa Saffrano NY O

07   mikrowłóknina ArtVelours czarna Titan BG H

08  mikrowłóknina ArtVelours szara Storm FY H

09  tkanina/mikrofibra Race/San Remo²⁾
szara Magnetit/czarna Titan dla R-Line OV O

(bez ilustracji)    skóra Vienna¹⁾, ²⁾ czarna Titan 
 dla R-Line IH O

 1)  Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte 
skórą Vienna.

2) Tylko w połączeniu z pakietem R-Line.
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 Aplikacje dekoracyjne

Ilustracje przedstawione w katalogu nie są wiernym odwzorowaniem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska 
nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy aplikacji dekoracyjnych i tapicerki. Zdjęcia przedstawiają modele 
foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego, wyższego wariantu.

01 aplikacje dekoracyjne Titanium Silver S

02 aplikacje dekoracyjne Checker Flag Titanium C

03 aplikacje dekoracyjne Dark Grid H
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Lakiery

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Ilustracje przedstawione w katalogu nie są wiernym odwzorowaniem naturalnych kolorów, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

01 biały Pure lakier uniwersalny 0Q S

02 pomarańczowy Habanero lakier metalik V9 O

03 szary Platinum lakier metalik 2R O

04 niebieski Silk lakier metalik 2B O

05 zielony Dark Moss lakier metalik X1 O

06 czerwony Ruby lakier metalik 7H O

07 czarny Deep lakier perłowy 2T O

(bez ilustracji) srebrny Pyrit lakier metalik K2 O
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Obręcze kół
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 1) Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
2)  Tylko w połączeniu z pakietem R-Line i R-Line Exterieur.

Ilustracje przedstawione w katalogu nie są wiernym odwzorowaniem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska 
nie jest w stanie oddać rzeczywistego wyglądu obręczy.

Nasze samochody są wyposażone seryjnie w opony letnie. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.

01 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Montana S

02 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Tulsa C O

03 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kingston H O

04 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nizza O

05 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Victoria Falls O

06 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring¹⁾, ²⁾, Volkswagen R O

07  20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kapstadt¹⁾, Volkswagen R O

08  20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka¹⁾, ²⁾, Volkswagen R O
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Pakiety Przeglądów Volkswagen to gwarancja 
spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz 
pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych 
rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji 
w ramach wybranego Pakietu. Twoje korzyści: 

• przewidywalność kosztów 
transparentne i niezmienne w trakcie umowy 
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne 
planowanie kosztów w dłuższym okresie

• wygoda 
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym 
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach 
Volkswagena na terenie całego kraju

• jakość 
gwarancja najwyższej jakości obsługi; 
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu 
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową

Zakupu Pakietu można dokonać tylko przy zakupie 
nowego samochodu.

Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja, 
wydłużona dzięki programowi Volkswagen Safe+ 
nawet do 5 lat. Program jest przedłużeniem 
ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji 
Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego samochodu 
zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz 100% 
ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami napraw 
nawet przez 3 lata po upływie 2-letniej gwarancji 
Volkswagena.

Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen 
posiada jedną z największych sieci serwisowych. 
Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000 
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena 
na świecie – służą one kompetentną pomocą 
i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego 
Volkswagena.

2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych 
kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena 
udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód 
– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim 
po drogach całego świata.

2-letnia gwarancja na Oryginalne części 
Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś 
potrzeba zakupu określonej części zamiennej. 
Warto wówczas wybrać Oryginalne części 
Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność, 
że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom 
jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie 
jak każdy nowy samochód marki Volkswagen 
również każda oryginalna część poddawana jest 
ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości. 
Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena 
udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne 
– bez limitu kilometrów.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet wtedy, 
gdy będziesz jeździć Tiguanem Allspace z kompletnym 
wyposażeniem seryjnym, możesz uzupełnić go 
według indywidualnych upodobań. Autoryzowany 
Partner Volkswagena zaoferuje Ci atrakcyjne 
akcesoria z firmowym znakiem VW. Są one 
odpowiednio sprawdzone, przetestowane 
i dopasowane do modelu samochodu. Również 
Oryginalne akcesoria Volkswagen® są objęte 2-letnią 
gwarancją.

12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia. 
Tiguan Allspace posiada 12-letnią gwarancję 
na nieprzerdzewienie nadwozia (przez przerdzewienie 
należy rozumieć perforację blachy karoserii 
postępującą od wewnątrz na zewnątrz). Jeśli pomimo 
długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego, 
użytych środków ochronnych oraz wysokiej jakości 
lakierów w pojedynczych przypadkach wystąpią 
perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych 
12 latach użytkowania samochodu, zostaną one 
nieodpłatnie naprawione w serwisie Volkswagena. 
Jednocześnie przypominamy o regularnych 
przeglądach powłoki lakierniczej. Szczegółowe 
informacje zawarte są w książce serwisowej 
samochodu.
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Odkryj motoryzacyjny
świat Volkswagena
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Autoryzowany Serwis Volkswagena

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.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane
w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanym znakiem handlowym 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.
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