Nowy Tiguan R

Nowy wymiar
swobody
Jeden z najczęściej kupowanych SUV-ów w Europie
i najpopularniejszy obecnie Volkswagen na świecie
jest teraz dostępny jako Volkswagen R. Na asfaltowej
drodze i poza nią – nowy Tiguan R sprosta prawie
każdemu wyzwaniu. W drodze do biura, przy załatwianiu
codziennych spraw, a także podczas rodzinnych
wakacji ten wszechstronny model zapewnia komfort
i przede wszystkim moc. Jest niezawodny w mieście,
w terenie i na autostradzie. Od 0 do 100 km/h w 4,9 sek.
i prędkość maksymalna 250 km/h? Dla Tiguana R to proste!

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,8 l/100 km do 10,0 l/100 km,
emisja CO₂ od 223 g/km do 228 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Nowy Tiguan R – wprowadzenie
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Nowe emocje
Logo R na pokrywie bagażnika sygnalizuje, że nowy przedstawiciel
tej rodziny porusza się w sportowym stylu. Dzięki mocy 235 kW
(320 KM) i maksymalnemu momentowi obrotowemu 420 Nm dynamikę
poczujesz podczas każdej jazdy Tiguanem R. Obniżone o 10 mm
zawieszenie DCC, sportowy układ hamulcowy, opcjonalny tytanowy
układ wydechowy Akrapovič R-Performance dbający o wyjątkowe
brzmienie oraz opcjonalne 21-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Estoril nadają mu charakter sportowego auta, który podkreśla
dodatkowo czarny dyfuzor.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,8 l/100 km do 10,0 l/100 km,
emisja CO₂ od 223 g/km do 228 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Nowy Tiguan R – stylistyka
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Charakter R
Z zewnątrz można go rozpoznać przede wszystkim po zmodyfikowanym froncie nadwozia.
Osłona chłodnicy z nowym logo R, wyraziste zderzaki i czarne wloty powietrza podkreślają
nieprzeciętny design. Nowy Tiguan R to wszechstronne auto z typowymi cechami modeli R,
które idealnie sprawdza się w codziennej eksploatacji.

01 IQ.Light – reflektory LED Matrix:
światła mijania i drogowe sterowane
interaktywnie przez kamerę.
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,8 l/100 km do 10,0 l/100 km,
emisja CO₂ od 223 g/km do 228 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Nowy Tiguan R – wygląd zewnętrzny
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Dynamiczne
przyspieszenie
Dzięki ekskluzywnym sportowym siedzeniom

Ten sportowy model to także najszybszy model

z zintegrowanymi zagłówkami będziesz cieszyć się

w historii Tiguana. Wyposażony jest w sportowe

komfortem i pełną kontrolą. Jeszcze wygodniejsze

zawieszenie DCC z trybem Race, progresywny

są opcjonalne siedzenia sportowe Top. Tapicerka

układ kierowniczy i nowy napęd na wszystkie

ze skóry Nappa podkreśla jakość premium: zobaczysz

koła 4MOTION z R-Performance Torque Vectoring.

i poczujesz różnicę. Przyjemna w dotyku jest także

Opracowany przez ekspertów z Volkswagen R

multifunkcyjna kierownica sportowa, a dzięki

system oferuje nowy poziom dynamiki jazdy

przejrzystemu układowi kokpitu kierowca

dzięki zmiennemu rozkładowi sił na tylne koła.

ma w zasięgu wzroku wszystkie ważne informacje.
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,8 l/100 km
do 10,0 l/100 km, emisja CO₂ od 223 g/km do 228 g/km (dane na podstawie świadectw
homologacji typu).

01 Do wyposażenia należy także nowej generacji
kierownica z obsługą dotykową i specjalnym
przyciskiem R. Seryjnie Tiguan R jest wyposażony
w Digital Cockpit Pro z kolorowym ekranem
TFT o przekątnej 26 cm (10,25 cala) oraz system
Infotainment Discover Media z ekranem
o przekątnej 20,3 cm (8 cali).

Nowy Tiguan R – performance
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W mieście
i poza miastem
Nowy Tiguan R jest idealnym wyborem dla wszystkich, którzy żyją
aktywnie i szukają dla siebie oraz rodziny stylowego, sportowego
i wszechstronnego towarzysza nowych przygód.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,8 l/100 km do 10,0 l/100 km,
emisja CO₂ od 223 g/km do 228 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Nowy Tiguan R – wszechstronność
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Aplikacje
i tapicerki

01

02

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie

01
02

tkanina Sardegna i mikrowłóknina ArtVelours
skóra Nappa Carbon Style O

S

poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału,
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy
i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych.

01

01

aplikacje dekoracyjne szare Carbon

S

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,8 l/100 km
do 10,0 l/100 km, emisja CO₂ od 223 g/km do 228 g/km (dane na podstawie świadectw
homologacji typu).

S = wyposażenie standardowe, O = wyposażenie dodatkowe

Nowy Tiguan R – aplikacje i tapicerki
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Obręcze kół
i lakiery
01

02

03

04

05

06

01

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

02

lakieru oraz rzeczywistej barwy obręczy.

01
02

20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Misano
21-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Estoril

01
02
03
04
05
06

lakier uniwersalny biały Pure 0Q S, niedostępny z Black Style
lakier metalik szary Dolphin B0 O
lakier metalik niebieski Lapiz L9 O
lakier metalik srebrny Reflex 8E O
lakier perłowy czarny Deep 2T O
lakier z efektem masy perłowej biały Oryx 0R O

S
O

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 9,8 l/100 km do 10,0 l/100 km,
emisja CO₂ od 223 g/km do 228 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

S = wyposażenie standardowe, O = wyposażenie dodatkowe

Nowy Tiguan R – obręcze kół i lakiery
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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 do stosowanej do tej pory metody 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.
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.

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.

Autoryzowany Dealer Volkswagena

Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

