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Zdjęcia na kolejnych stronach przedstawiają częściowo wyposażenie dodatkowe.
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03

Doskonałość
to dopiero początek
Wyraziste kontury, ostre linie: dynamiczny design Tiguana zachwyca
od pierwszego wejrzenia, a imponująca sylwetka samochodu zdradza
jego niezwykłe możliwości. Wnętrze idealnie wpisuje się w koncepcję
stylistyczną modelu, a opcjonalne usługi mobilne pozwalają kierowcy
i pasażerom wygodnie poruszać się po świecie informacji i usług
online. Tiguan, z bogactwem najnowszych technologii, rozbudowanymi
możliwościami indywidualizacji i doskonałymi właściwościami jezdnymi
wspiera Cię w drodze do każdego celu.

Tiguan – stylistyka
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Highline
W wersji wyposażenia Highline Tiguan łączy wysokiej jakości detale,
takie jak 18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich Kingston
czy seryjna osłona chłodnicy z dwiema chromowanymi listwami,
z systemami wspomagającymi i technologiami gwarantującymi
bezpieczną i bezstresową jazdę. Do wyposażenia w wersji Highline
należą między innymi reflektory LED, aktywny tempomat ACC i Active
Info Display. Tiguan oferuje również wiele pod względem komfortu,
na przykład klimatyzację Air Care Climatronic z 3-strefową regulacją
oraz filtrem antyalergicznym. Standardem w tej wersji jest też pakiet
Lusterka, do którego należą podgrzewane i elektrycznie składane
lusterka zewnętrzne.

01 Ekskluzywne wyposażenie: uzupełnieniem reflektorów LED w połączeniu
z opcjonalnym Active Lighting System jest osłona chłodnicy z czterema
chromowanymi listwami, podkreślająca męski charakter przodu nadwozia
O
Tiguana Highline. H
(bez ilustracji) A teraz także od początku Twój samochód może być połączony
z siecią: w razie wypadku system Car-Net Security & Service z funkcją Wzywanie
pomocy¹⁾ automatycznie lub po wciśnięciu przycisku połączy się z centralą alarmową
i przekaże ważne informacje o samochodzie, takie jak dane lokalizacyjne i stan
O
licznika. H
01
1) Szczegółowe informacje podane są na stronie 19.
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02 Intrygujący w każdym detalu: Tiguan w wersji Highline zachwyca wysoką
jakością elementów stylistycznych. Srebrne relingi dachowe, chromowana
listwa otaczająca nadwozie i lakierowany tylny dyfuzor robią wrażenie z każdej
perspektywy. H
03 Wyrazisty od początku do końca: w pełni przyciemniane światła tylne LED
ze zmienną grafiką sprawiają, że Tiguan jest lepiej widoczny w dzień i w nocy.
H

02
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04 Wnętrze Tiguana można idealnie dopasować do indywidualnych potrzeb
– między innymi dzięki regulowanym siedzeniom, klimatyzacji z regulacją
w trzech strefach oraz oświetleniu Ambiente. Diody nastrojowo podświetlają
klamki w drzwiach, listwy dekoracyjne, listwy progowe i przestrzeń wokół
nóg. Ich jasność można płynnie regulować, korzystając z wyświetlacza systemu
O
Infotainment. H
05 Przednie siedzenia komfortowe Top posiadają regulację wysokości i podparcia
odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pod przednimi fotelami znajdują się szuflady,
a na oparciach rozkładane stoliki. Tylną kanapę ze środkowym podłokietnikiem
można przesuwać do przodu i do tyłu, a oparcie asymetrycznie składać. H

06

07

06 Radio Composition Colour z kolorowym
ekranem TFT o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala),
ośmioma głośnikami o mocy 4 x 20 W i portem
kart SD. W wersji Highline standardem jest radio
Composition Media. S
07-08 Perfekcyjne ustawienie dla każdego pasażera:
3-strefowa klimatyzacja Air Care Climatronic z filtrem
antyalergicznym pozwala na niezależne dostosowanie
temperatury do kierowcy, siedzącego obok niego
pasażera oraz pasażerów zajmujących miejsca
na tylnych siedzeniach. Elektroniczny panel obsługowy
umożliwia regulację także z drugiego rzędu siedzeń.
C

04
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Comfortline
Wyjątkowy komfort w standardzie. W Tiguanie Comfortline sama
podróż staje się celem. Liczne systemy wspomagające i indywidualne
możliwości ustawień zapewniają komfortową podróż i doskonałe
samopoczucie, a dzięki tylnym czujnikom nawet parkowanie
staje się przyjemnością. Nie brakuje również atrakcyjnych detali,
takich jak opcjonalne reflektory LED, osłona chłodnicy z dwiema
chromowanymi listwami, seryjne relingi dachowe czy 17-calowe
obręcze ze stopu metali lekkich Montana.

01

01 Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów.
Przy prędkości poniżej 40 km/h po włączeniu kierunkowskazu i wykonaniu skrętu
kierownicą reflektor przeciwmgielny oświetla przestrzeń po odpowiedniej stronie
H
O
samochodu. C
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02 Na pokładzie Tiguana Comfortline najważniejszy jest komfort. Wygodę
zapewniają ergonomiczne fotele z podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa
i składane stoliki z uchwytami na kubki. Obszyta skórą kierownica multifunkcyjna
umożliwia obsługę systemu Infotainment, komputera pokładowego
– oraz, opcjonalnie, telefonu komórkowego – bez zdejmowania rąk z kierownicy.
C

H

O

03 Komputer pokładowy (MFA) umieszczony jest w zasięgu wzroku kierowcy.
Dzięki niemu kierowca ma stały wgląd w istotne informacje bez odrywania oczu
H
O
od drogi. C
04 System Light Assist dzięki wbudowanej za przednią szybą kamerze rozpoznaje
nadjeżdżające z przeciwka i jadące przed Tiguanem pojazdy i automatycznie
H
O
zmienia światła z drogowych na mijania¹⁾. C

04

(bez ilustracji) Gdy tylko system wykrywania
zmęczenia kierowcy zauważy w zachowaniu
kierowcy odstępstwo od normy, zasugeruje przerwę
na odpoczynek za pomocą sygnałów optycznych
H
O
i akustycznych¹⁾. C
1) W
Wgranicach
granicachmożliwości
możliwościsystemu.
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.

03

02
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Trendline
Zamiast podążać za trendami, Tiguan je wyznacza.
Systemy komfortu i bezpieczeństwa, na przykład
Lane Assist, Front Assist czy Infotainment z dużym
ekranem dotykowym, czynią jazdę Tiguanem
najbardziej wyczekiwanym momentem dnia.
Wyjątkowy charakter samochodu akcentują
atrakcyjne elementy stylistyczne, takie jak osłona
chłodnicy z dwiema chromowanymi listwami
czy reflektory halogenowe, a we wnętrzu – obszyta
skórą kierownica oraz dźwignia zmiany biegów.
02

01 Większa moc świateł, większe wrażenie: światła tylne o wyrazistej stylistyce
dodają Tiguanowi blasku – w dzień i w nocy. S
02 Automatycznie włączająca światła funkcja Coming Home i Leaving Home
sprawia, że Tiguan w wersji Trendline zachwyca nie tylko podczas jazdy. Radio
Composition Colour z portem kart SD i ośmioma głośnikami dba o doskonałą
rozrywkę w trakcie podróży. A dzięki przesuwanej tylnej kanapie wnętrze
samochodu można z łatwością dopasować do swoich potrzeb. S
03 Wizerunek Tiguana Trendline uzupełniają 17-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich Montana. O
(bez ilustracji) Tiguan Trendline jest wyposażony standardowo w 17-calowe
obręcze stalowe z kołpakami. S

(bez ilustracji) Asystent utrzymania pasa ruchu
Lane Assist przy prędkości powyżej 65 km/h
może rozpoznać sytuacje, gdy samochód w sposób
niezamierzony opuszcza pas ruchu, i korygującym
ruchem kierownicy zwraca kierowcy uwagę
na niebezpieczeństwo¹⁾. System obserwacji otoczenia
Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
w mieście i funkcją rozpoznawania pieszych
w przypadku potencjalnej kolizji pomoże
zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnej
sytuacji – nawet go uniknąć. System rozpoznaje
pieszych i przeszkody na jezdni i odpowiednio
wcześnie ostrzega kierowcę. Jeżeli kierowca
nie zareaguje, samochód zahamuje samoczynnie
z maksymalną siłą¹⁾. Chroni zatem nie tylko Ciebie,
lecz także innych uczestników ruchu. S

01
1) W
Wgranicach
granicachmożliwości
możliwościsystemu.
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.

03
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02

04

pomocy drogowej. Ostrzegą Cię również, jeżeli ktoś
będzie chciał ukraść Twój samochód⁴⁾. Wyjątkowo
wygodna jest także możliwość używania smartfona
jako pilota, aby włączyć ogrzewanie postojowe
lub obsługiwać centralny zamek⁵⁾ Twojego Volkswagena.
H

03

01

Ciesz się wolnością.
Masz świat w zasięgu ręki
Dzięki mobilnym usługom online również w podróży poczujesz się jak w domu. Połączone technologie komunikacyjne
o nazwie „Car-Net” sprawiają, że codzienność staje się jeszcze przyjemniejsza i bardziej intrygująca. Opcjonalne złącze
i aplikacja App-Connect umożliwiają połączenie smartfona z systemem Infotainment i obsługę wybranych aplikacji
za pomocą ekranu dotykowego. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.volkswagen.com/car-net.
Zdjęcie przedstawia Apple CarPlay™¹⁾.
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1) Tylko
Tylko w
w połączeniu
połączeniu zz radiem
radiem Composition
Composition Media
Media lub
lub systemami
systemami nawigacji
nawigacji Discover
Discover Media
Media ii Discover
Discover Pro.
Pro. Car-Net
Car-Net App-Connect
App-Connect obejmuje
obejmuje
technologie MirrorLink®,
MirrorLink®, Apple
Apple CarPlay™
CarPlay™ ii Android
Android Auto™.
Auto™. Dostępność
Dostępność tych
tych technologii
technologii może
może się
się różnić
różnić w
w poszczególnych
poszczególnych krajach.
krajach. Obecnie
Obecnie
technologie
Car-Net App-Connect
App-Connect jest
jest kompatybilna
kompatybilna zz wieloma
wieloma modelami
modelami telefonów
telefonów komórkowych,
komórkowych, aa Volkswagen
Volkswagen ściśle
ściśle współpracuje
współpracuje zz producentami
producentami
Car-Net
smartfonów w
w celu
celu zagwarantowania
zagwarantowania szerszej
szerszej dostępności.
dostępności. Aktualne
Aktualne informacje
informacje oo kompatybilności
kompatybilności telefonów
telefonów komórkowych
komórkowych można
można znaleźć
znaleźć
smartfonów
na stronie
stronie www.volkswagen.de/mobiltelefon.
www.volkswagen.de/mobiltelefon.
na
Korzystanie zz mobilnych
mobilnych usług
usług online
online Car-Net
Car-Net Guide
Guide &
& Inform
Inform jest
jest możliwe
możliwe tylko
tylko zz systemem
systemem Discover
Discover Media
Media lub
lub Discover
Discover Pro.
Pro. Dodatkowo
Dodatkowo
2) Korzystanie
potrzebne jest
jest mobilne
mobilne urządzenie
urządzenie końcowe
końcowe (na
(na przykład
przykład smartfon),
smartfon), mogące
mogące służyć
służyć jako
jako mobilny
mobilny hotspot
hotspot WLAN.
WLAN. Alternatywnie
Alternatywnie zz opcją
opcją złącza
złącza
potrzebne
telefonicznego Business
Business można
można wykorzystywać
wykorzystywać telefon
telefon komórkowy
komórkowy zz remote
remote SIM
SIM Access
Access Profile
Profile (rSAP)
(rSAP) lub
lub kartę
kartę SIM
SIM zz opcją
opcją telefoniczną
telefoniczną
telefonicznego
transmisji danych.
danych. Usługi
Usługi Car-Net
Car-Net Guide
Guide &
& Inform
Inform wymagają
wymagają umowy
umowy zz operatorem
operatorem sieci
sieci telefonii
telefonii komórkowej
komórkowej ii są
są dostępne
dostępne tylko
tylko na
na obszarze
obszarze
ii transmisji
objętym zasięgiem
zasięgiem danej
danej sieci.
sieci. W
W zależności
zależności od
od taryfy
taryfy opłat
opłat za
za korzystanie
korzystanie zz sieci
sieci telefonii
telefonii komórkowej
komórkowej pobieranie
pobieranie danych
danych zz internetu,
internetu, zwłaszcza
zwłaszcza
objętym
za granicą,
granicą, może
może wiązać
wiązać się
się zz dodatkowymi
dodatkowymi kosztami
kosztami (roaming).
(roaming). Ze
Ze względu
względu na
na ilość
ilość danych
danych przesyłanych
przesyłanych przy
przy korzystaniu
korzystaniu zz usług
usług Car-Net
Car-Net Guide
Guide
za
& Inform
Inform zalecany
zalecany jest
jest stały
stały abonament
abonament zz opcją
opcją transmisji
transmisji danych.
danych. Korzystanie
Korzystanie zz Car-Net
Car-Net Guide
Guide &
& Inform
Inform wymaga
wymaga podpisania
podpisania oddzielnej
oddzielnej umowy
umowy
&
Volkswagen AG.
AG. Po
Po odebraniu
odebraniu samochodu
samochodu Klient
Klient ma
ma 90
`a dni na zarejestrowanie go na www.volkswagen.com/car-net. Dostępność usług Car-Net
zz Volkswagen
Guide &
& Inform
Inform może
może się
się różnić
różnić w
w poszczególnych
poszczególnych krajach.
krajach. Usługi
Usługi są
są dostępne
dostępne przez
przez określony
określony okres
okres obowiązywania
obowiązywania umowy
umowy ii mogą
mogą podlegać
podlegać
Guide
modyfikacjom. Więcej
Więcej informacji
informacji oo Car-Net
Car-Net Guide
Guide &
& Inform
Inform dostępnych
dostępnych jest
jest na
na www.volkswagen.com/car-net
www.volkswagen.com/car-net ii w
u Autoryzowanych Dealerów
modyfikacjom.
Serwisach
Volkswagena. Informacje
Informacje oo taryfach
taryfach dostępne
dostępne są
są uu operatorów
operatorów sieci
sieci komórkowych.
komórkowych.
Volkswagena.
Korzystanie zz Car-Net
Car-Net Security
Security &
& Service
Service wymaga
wymaga podpisania
podpisania oddzielnej
oddzielnej umowy
umowy zz Volkswagen
Volkswagen AG.
AG. Po
Po odebraniu
odebraniu samochodu
samochodu Klient
Klient ma
ma 90
90 dni
dni
3) Korzystanie
na zarejestrowanie
zarejestrowanie go
go na
na stronie
stronie www.volkswagen.com/car-net.
www.volkswagen.com/car-net. Usługa
Usługa Wzywanie
Wzywanie pomocy
pomocy jest
jest dostępna
dostępna od
od momentu
momentu odbioru
odbioru samochodu
samochodu
na
nie wymaga
wymaga rejestracji.
rejestracji. Dostępność
Dostępność usług
usług Car-Net
Car-Net może
może się
się różnić
różnić w
w poszczególnych
poszczególnych krajach.
krajach. Usługi
Usługi są
są dostępne
dostępne przez
przez określony
określony okres
okres
ii nie
obowiązywania umowy
umowy ii mogą
mogą podlegać
podlegać modyfikacjom.
modyfikacjom. Korzystanie
Korzystanie zz bezpłatnej
bezpłatnej aplikacji
aplikacji Car-Net
Car-Net wymaga
wymaga smartfona
smartfona zz systemem
systemem operacyjnym
operacyjnym
obowiązywania
iOS lub
lub Android
Android oraz
oraz karty
karty SIM
SIM zz opcją
opcją transmisji
transmisji danych
danych na
na podstawie
podstawie oddzielnej
oddzielnej umowy
umowy zz operatorem
operatorem sieci
sieci komórkowych.
komórkowych. W
W zależności
zależności od
od taryfy
taryfy
iOS
opłat za
za korzystanie
korzystanie zz sieci
sieci telefonii
telefonii komórkowej
komórkowej pobieranie
pobieranie danych
danych zz internetu,
internetu, zwłaszcza
zwłaszcza za
za granicą,
granicą, może
może wiązać
wiązać się
się zz dodatkowymi
dodatkowymi kosztami
kosztami
opłat
(roaming). Więcej
Więcej informacji
informacji oo Car-Net
Car-Net Security
Security &
& Service
Service dostępnych
dostępnych jest
jest na
na www.volkswagen.com/car-net
www.volkswagen.com/car-net ii w
u Autoryzowanych Dealerów
(roaming).
Serwisach
Volkswagena. Informacje
Informacje oo taryfach
taryfach dostępne
dostępne są
są uu operatorów
operatorów sieci
sieci komórkowych.
komórkowych.
Volkswagena.
Tylko w
w połączeniu
połączeniu zz opcjonalnym
opcjonalnym autoalarmem.
autoalarmem.
4) Tylko
Usługa Zamykanie
Zamykanie ii otwieranie
otwieranie zamków
zamków ma
ma wpływ
wpływ na
na bezpieczeństwo
bezpieczeństwo ii wymaga
wymaga identyfikacji
identyfikacji poprzez
poprzez procedurę
procedurę identyfikacyjną
identyfikacyjną Volkswagena.
Volkswagena.
5) Usługa
Tożsamość jest
jest sprawdzana
sprawdzana w
w tym
tym przypadku
przypadku przez
przez Autoryzowany
Autoryzowanego
Dealera
Volkswagena
lub przez
wideoczat.
Tożsamość
Serwis
Volkswagena
lub przez
wideoczat.
W zależności
zależności od
od umowy
umowy zz operatorem
operatorem transmisja
transmisja pakietów
pakietów danych
danych zz internetu,
internetu, szczególnie
szczególnie za
za granicą,
granicą, może
może spowodować
spowodować dodatkowe
dodatkowe koszty
koszty
6) W
(na przykład
przykład opłaty
opłaty za
za roaming).
roaming). Oryginalne
Oryginalne akcesoria
akcesoria Volkswagen®
Volkswagen® zalecają
zalecają stały
stały abonament
abonament zz opcją
opcją transmisji
transmisji danych.
danych. Więcej
Więcej informacji
informacji
(na
korzystaniu zz urządzeń
urządzeń przenośnych
przenośnych ii Car-Net
Car-Net podanych
podanych jest
jest w
w Instrukcji
Instrukcji samochodu.
samochodu.
oo korzystaniu

01 Na pustkowiu lub w dżungli wielkiego miasta
– z Car-Net Guide & Inform²⁾ zawsze będziesz mieć
dostęp do informacji. Znajdź w okolicy miejsca warte
obejrzenia, najbliższy parking lub stację benzynową.
Sprawdzaj wiadomości z internetu lub najświeższe
informacje o ruchu drogowym, a w razie potrzeby
korzystaj z opcjonalnej funkcji propozycji objazdu.
O

02 Rozszerz swój kokpit: Car-Net App-Connect¹⁾
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®¹⁾, CarPlay™¹⁾ firmy Apple
i Android Auto™¹⁾ firmy Google. Świat aplikacji
H
O
mobilnych czeka na Ciebie. O

O

04 Utwórz sieć WLAN w samochodzie i korzystaj
z informacji udostępnianych przez usługi Volkswagen
Car-Net! Utworzenie hotspotu z nieograniczonym
dostępem do internetu umożliwia CarStick LTE
w połączeniu z systemem nawigacji Discover Media.
CarStick LTE posiada własny port kart SIM (kartę
należy kupić oddzielnie) i pozwala korzystać
z mobilnych usług online niezależnie od połączenia
ze smartfonem (metoda Tethering). Korzyści:
możliwość dokładniejszego rozliczenia kosztów
za transmisję danych oraz użycia lokalnej karty
SIM prepaid za granicą. Wystarczy włożyć CarStick
LTE do gniazda USB w samochodzie i korzystać
z internetu⁶⁾. O

03 Z pakietem usług Car-Net Security & Service³⁾
będziesz czuć się bezpiecznie. Usługi umożliwiają
mobilny dostęp do najważniejszych funkcji samochodu.
Twoi osobiści asystenci wspierają Cię w każdej
sytuacji – przy planowaniu terminu wizyty w warsztacie,
automatycznym zgłaszaniu wypadku czy wzywaniu
Tiguan – Connectivity i multimedia
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Prowadzi do celu.
Koncertowo
05

(bez ilustracji) System nawigacji Discover Media radia Composition Media
wyposażony jest w osłonięty szkłem, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej
20,3 cm (8 cali), ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi, odtwarzacz CD
czytający format MP3, AAC i WMA, a także w osiem głośników. W jego pamięci
zapisane zostały mapy Europy. System dysponuje ponadto dwoma portami
kart SD, złączami USB oraz łączem Bluetooth dla telefonów komórkowych.
A z mobilnymi usługami online Car-Net będziesz mieć dostęp do sieci także
w podróży. Dodatkowo polecamy CarStick LTE, który wraz z Discover Media
umożliwi łatwe połączenie z internetem i efektywne korzystanie z usług Car-Net.
O

Wyposażenie kompaktowego SUV-a jeszcze nigdy nie było tak doskonałe. Radia i systemy
nawigacyjne w Tiguanie potrafią naprawę wiele – wskazują drogę, łączą ze światem i zapewniają
rozrywkę. Umożliwiają zarządzanie usługami online oraz łączność z telefonami komórkowymi.
03

Dotykowy ekran o dużej rozdzielczości pozwala wygodnie i intuicyjnie obsługiwać wszystkie funkcje:
od nawigacji, aplikacji App-Connect i Car-Net Guide & Inform, po rozszerzone ustawienia dźwięku
opcjonalnego systemu nagłaśniającego DYNAUDIO Excite Surround.

04 Radio Composition Media wyposażone jest
w 8-calowy (20,3 cm) kolorowy wyświetlacz
TFT, ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi
i odtwarzacz CD obsługujący format MP3 i WMA.
Osiem głośników o mocy 4 x 20 W zapewnia
doskonałą jakość brzmienia. Ponadto system
dysponuje portem kart SD, złączami USB i Bluetooth
O
dla telefonów komórkowych. H

(bez ilustracji) Najszybszy sposób uzyskania nowych map. Dzięki tej usłudze
dane Twojego systemu nawigacyjnego Discover Media lub Discover Pro będą
zawsze aktualne. Wystarczy wejść na stronę www.volkswagen.com, podać model,
rok produkcji i wariant systemu nawigacyjnego, a następnie pobrać aktualne
mapy na odpowiednią kartę SD. Usługa jest bezpłatna i dostępna nawet przez
pięć lat po zakończeniu produkcji danego modelu nawigacji.
1) Tylko w połączeniu z opcjonalną funkcją App-Connect lub opcjonalnym złączem telefonicznym Comfort.
2) Standard Qi umożliwia bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego.

05 Radio Composition Colour z kolorowym ekranem
dotykowym TFT o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala)
wyposażony jest w osiem głośników i port kart SD.
S

01 Opcjonalny system nagłaśniający DYNAUDIO
Excite Surround zapewnia doskonałą jakość dźwięku
na wszystkich miejscach siedzących. 16-kanałowy
wzmacniacz cyfrowy o mocy 400 W, osiem
perfekcyjnie dostrojonych do siebie głośników,
głośnik centralny, subwoofer i Surround Sound
gwarantują nadzwyczajne brzmienie. O
02 Na życzenie Tiguan może być wyposażony
w trzy złącza USB¹⁾ umożliwiające wygodne
podłączenie zewnętrznych źródeł do radia
lub systemu nawigacyjnego. Dwa z nich znajdują się
z przodu, trzecie jest umieszczone w tylnej części
konsoli środkowej. Wszystkie mogą służyć
do ładowania urządzeń przenośnych. O

01

wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

04

03
radiowo-nawigacyjnyDiscover
DiscoverPro
Prozzseryjną
seryjnąfunkcją
funkcjąCar-Net
Car-Net
03 System radiowo-nawigacyjny
App-Connect obsługiwany jest w pełni intuicyjnie przy użyciu osłoniętego
szkłem, kolorowego ekranu dotykowego TFT o przekątnej 23,4 cm (9,2
(9,2 cala),
cala),
dysponującego czujnikami zbliżeniowymi oraz innowacyjną funkcją sterowania
gestem. Wystarczy odpowiedni ruch dłonią, aby swobodnie poruszać się
po menu. System posiada pamięć użytkową W;
10 GB
GB zz zainstalowanymi
zainstalowanymi mapami
mapami
Europy, osiem głośników, radio FM, napęd DVD odtwarzający pliki MP3, AAC
i WMA, dwa porty kart SD, złącze
AUX-IN
dwa
także łącze
dwa złącza
USBoraz
typu
C, azłącza
także USB,
łączeaBluetooth
O
O
Bluetooth
do telefonów
komórkowych.
do telefonów
komórkowych.

(bez ilustracji) Opcjonalna instalacja telefoniczna
Comfort i Business umożliwia współpracę telefonu
komórkowego z systemem Infotainment. Podłączenie
telefonu do zestawu głośnomówiącego przez profil
Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP) umożliwi Ci
bezprzewodowe prowadzenie rozmów telefonicznych.
Złącze Comfort wykorzystuje zewnętrzną antenę
samochodową, minimalizując promieniowanie
elektromagnetyczne, a dodatkowy wzmacniacz
antenowy poprawia jakość odbioru. Istnieje także
możliwość bezprzewodowego ładowania urządzeń
kompatybilnych ze standardem Qi²⁾. Wersja
Business posiada wbudowany moduł telefoniczny,
wykorzystujący oddzielną kartę SIM. Dodatkowo
funkcja hotspotu WLAN umożliwia dostęp
do internetu. Złącze telefoniczne Business
w połączeniu z systemem nawigacji Discover Pro
umożliwia optymalne korzystanie z usług online
Car-Net Guide & Inform: zintegrowany port kart SIM,
łatwość stworzenia hotspotu WLAN oraz komfortowa
obsługa spełniają najwyższe wymagania. O
Tiguan – Connectivity i multimedia
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Otwiera
nowe perspektywy
Nawet gwiazdy chcą zajrzeć do Tiguana. Opcjonalny rozsuwany
i unoszony dach panoramiczny pozwala pasażerom cieszyć się
widokami i tworzy magiczną atmosferę we wnętrzu samochodu.
Ergonomiczny kokpit i liczne systemy wspomagające sprawiają,
że każda podróż Tiguanem jest czystą przyjemnością.

01 Duży, panoramiczny, rozsuwany dach zapewnia
przyjemne światło we wnętrzu samochodu i pozwala
obserwować niebo. Przedni szklany segment
można elektrycznie otwierać, unosić i opuszczać. O

01

wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O
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Doskonały kokpit.
Twój kokpit
Dobrze wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze. Dlatego w Tiguanie
znajdziesz bogactwo funkcji i ustawień, dzięki którym idealnie
dopasujesz go do swoich wymagań. Możesz na przykład indywidualnie
skonfigurować wyświetlacz Active Info Display lub wybrać najlepszy
dla Ciebie wariant siedzeń. Przyciski i funkcje ergonomicznej,
zwróconej w kierunku kierowcy konsoli środkowej są łatwo dostępne.

02

03

01 Wszystko w zasięgu wzroku, bez odrywania
oczu od drogi: przed przednią szybę wysuwa się
przezroczysty wyświetlacz Head-up, który prezentuje
wszystkie ważne informacje, takie jak prędkość, dane
nawigacji, informacje z systemów wspomagających
czy znaki drogowe. O

01

wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

02-04 Zegary, plan trasy lub obrazy multimediów
– oglądaj wszystko w doskonałej rozdzielczości.
Na ekranie Active Info Display (standard od wersji
Highline) o przekątnej 29,72 cm (11,7 cali) i wysokiej
rozdzielczości można dowolnie ustawić miejsce
wyświetlania poszczególnych informacji. Dodatkowo
na Active Info Display mogą być wyświetlane
dane systemu Infotainment – na przykład zdjęcia
z kontaktów telefonu czy okładki płyt, zazwyczaj
prezentowane na wyświetlaczu na konsoli środkowej.
H

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

05

04

O

O

05 Centralnym elementem ergonomicznie
zaprojektowanego wnętrza jest konsola środkowa
zwrócona w stronę kierowcy. Umożliwia ona łatwy
dostęp i intuicyjną obsługę rozbudowanych funkcji
Tiguana. S

06 Pamięta Twoje preferencje: elektrycznie
regulowane przednie fotele z funkcją pamięci
ustawień oraz funkcją komfortowego wsiadania
dla fotela kierowcy umożliwiają zapisanie
indywidualnych ustawień i przywołanie ich
przez wciśnięcie przycisku. Ustawienia fotela
kierowcy i lusterek zewnętrznych są przypisane
do kluczyka. O

(bez ilustracji) Tiguan dba również o relaks podczas
podróży do celu. Fotele ergoActive z 14-kierunkową
regulacją i funkcją masażu dają się dokładnie
dopasować do preferencji kierowcy i pasażera.
Fotele posiadają regulację wysokości, pochylenia
i głębokości oraz wysokości i odległości zagłówków,
a także elektryczną, 4-kierunkową regulację
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. O

06

Tiguan – komfort

25

All inclusive
to standard
W Tiguanie słowo „przyjemność” możesz odmieniać przez wszystkie przypadki. Zmienne wnętrze,
regulowane zawieszenie i systemy wspomagania czynią każdą podróż bezpieczną i niebywale wygodną.

05

03

02-04 Zawsze dokładnie tyle miejsca,
ile potrzebujesz. Siedzisko i oparcie tylnej
kanapy z otworem do przewożenia długich
przedmiotów, można asymetrycznie składać
i przesuwać. Wystarczy kilka ruchów,
aby powiększyć pojemność bagażnika
H
O
do 1655 l. C
05 Manualnie składany hak holowniczy umożliwia
holowanie przyczepy o masie do 2,5 tony¹⁾. Jeżeli hak
nie jest potrzebny, możesz go schować za zderzakiem.
O

02

01 Wygodę gwarantuje zmienny system siedzeń
ze składanymi oparciami (z wyjątkiem siedzenia
kierowcy). Asymetrycznie dzieloną tylną kanapę
H
można przesuwać do przodu i do tyłu. C

01

wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

04

1) W zależności od wybranego silnika i skrzyni biegów masa holowanej
przyczepy wynosi między 1600 a 2500 kg.

O
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07

06

08

06 Z funkcją Easy Open/Easy Close wygodna
podróż rozpoczyna się, jeszcze zanim ruszysz w drogę.
Chcesz włożyć ciężkie torby do bagażnika? To proste
– nie musisz ich odstawiać na ziemię, aby znaleźć
kluczyk. Wystarczy jeden ruch nogą z tyłu samochodu
i pokrywa bagażnika otworzy się sama. Natomiast
po wyjęciu toreb z bagażnika pokrywa zamknie się
automatycznie dzięki funkcji elektrycznego zamykania.
O

07 Tiguan może bez problemów holować przyczepę
bagażową lub kempingową ważącą do 2,5 tony¹⁾.
Każdy, kto kiedyś manewrował z przyczepą, wie,
jakie to może być trudne. W takiej sytuacji pomoże
wyposażenie standardowe

S

asystent jazdy z przyczepą Trailer Assist²⁾. Wystarczy,
że aktywujesz asystenta, który gładko wycofa
i zaparkuje samochód z przyczepą. Wszystko,
co musisz robić, to wciskać pedał przyspieszenia,
hamulca oraz obserwować manewr. O

(bez ilustracji) Asystent parkowania Park Assist potrafi rozpoznać miejsca
parkingowe równoległe i prostopadłe do jezdni oraz wykonać manewr
parkowania²⁾. W przypadku parkowania równoległego do jezdni system
także automatycznie wyjeżdża z miejsca parkingowego. Kierowca wciska
H
O
tylko pedał sprzęgła, przyspieszenia i hamulca. O

08 Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC
z elektronicznie regulowanymi amortyzatorami
w sposób ciągły dostosowuje się do sytuacji.
Funkcja wyboru profilu jazdy poprzez wybór
jednego z ustawień pozwala zmienić charakterystykę
amortyzatorów i układu kierowniczego. O

(bez ilustracji) Przy manewrowaniu czujniki parkowania²⁾ informują akustycznie
H
O
i optycznie o odległości od przeszkody. C

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

1) W zależności od wybranego silnika i skrzyni biegów masa holowanej przyczepy wynosi między
1600 a 2500 kg.
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.

wyposażenie dodatkowe

O
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Przewiduje
nieprzewidziane sytuacje
04

Tiguan, wyposażony w inteligentne technologie i systemy
wspomagające kierowcę, daje poczucie bezpieczeństwa.
Nawet w trudnych sytuacjach.

03

03 Bezpieczeństwo kierowcy i pozostałych
uczestników ruchu: system obserwacji otoczenia
Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
w mieście i funkcją rozpoznawania pieszych
w przypadku potencjalnej kolizji pomoże
zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnej
sytuacji – nawet go uniknąć. System rozpoznaje
pieszych i przeszkody na jezdni i odpowiednio
wcześnie ostrzega kierowcę¹⁾. Jeżeli kierowca
nie zareaguje, samochód samoczynnie zahamuje
z maksymalną siłą. S

02

01 Tiguan czuje się pewnie zarówno na asfalcie, jak i na bezdrożach. Asystent utrzymania pasa ruchu Lane
Assist, przy prędkości powyżej 65 km/h, może rozpoznać niezamierzone opuszczenie pasa ruchu i zaalarmować
kierowcę korygującym ruchem kierownicy¹⁾. S
02 Tiguan czujnie się rozgląda, gdy inni oglądają się za nim: system obserwacji otoczenia Area View.
Cztery kamery rejestrują to, co dzieje się wokół, co znacznie ułatwia manewrowanie. Na ekranie systemu
radiowego może być wyświetlony obraz otoczenia samochodu widziany z lotu ptaka. System pozwala
także „zajrzeć za róg”. Kamery umieszczone w najbardziej wysuniętych do przodu i do tyłu punktach nadwozia
pozwalają spojrzeć na ulicę także w przypadku, gdy przeszkoda zasłania kierowcy widok na boki¹⁾. O

01

wyposażenie standardowe

05

04 Komfort jazdy nawet w korkach: asystent jazdy w korkach umożliwia
wygodne podążanie za jadącym z przodu pojazdem i pomaga uniknąć kolizji
najczęściej zdarzających się w korkach. System utrzymuje Tiguana na pasie
ruchu i samoczynnie przyspiesza lub hamuje¹⁾. O
05 Aktywny tempomat ACC (standard od wersji Comfortline) pomaga utrzymać
ustawioną przez kierowcę prędkość maksymalną²⁾ oraz minimalną odległość
od jadącego z przodu pojazdu¹⁾. ACC jest dostępny również jako element Pakietu
Drogowego. W połączeniu z przekładnią dwusprzęgłową DSG pakiet obejmuje
także między innymi system Emergency Assist oraz asystenta jazdy w korkach.
C

H

O

06 Podczas jazdy asystent zmiany pasa ruchu Side Assist ostrzega diodami
w odpowiednim lusterku zewnętrznym przed pojazdami znajdującymi
się w martwym polu widzenia. System ostrzega także przed pojazdami
nadjeżdżającymi z tyłu z dużą prędkością, które mogłyby spowodować
zagrożenie przy zmianie pasa ruchu. Przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca
parkingowego zintegrowany asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
obserwuje obszar za samochodem i ostrzega przed zbliżającymi się z boku
innymi uczestnikami ruchu¹⁾. O
(bez ilustracji) System automatycznego hamowania po kolizji redukuje
prędkość, pozwalając w idealnym przypadku uniknąć kolejnych zderzeń¹⁾.

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

06

S

(bez ilustracji) Może uratować życie: system Emergency Assist w razie
rozpoznania niezdolności kierowcy do kontynuowania jazdy może przejąć
częściową kontrolę nad samochodem¹⁾. System aktywuje się, gdy zarejestruje
brak aktywności kierowcy. Jeżeli mimo ostrzeżenia kierowca nie zareaguje,
system spróbuje zwrócić uwagę kierowcy oraz pasażerów i innych uczestników
ruchu. W przypadku dalszego braku reakcji system może utrzymać pojazd
w granicach pasa ruchu i zwolnić aż do zatrzymania. O
1)
W granicach
granicach możliwości
możliwości systemu.
systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli
1) W
nadprędkości
pojazdem.
Systemy wspomagające
2) Do
maksymalnej
210 km/h. nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności
za kierownicą.
2) Do prędkości
210 km/h. technologicznych,
Systemy
działająmaksymalnej
w granicach możliwości
dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.
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R-Line Black Style
Tiguan z opcjonalnym pakietem R-Line Black Style zachwyca doskonałymi osiągami
i niepowtarzalnym wyglądem. Rozmaite wyraziste akcenty na nadwoziu w czarnym
kolorze dostępne wyłącznie dla tego pakietu sprawiają, że samochód wygląda wręcz
zjawiskowo i na długo pozostaje w pamięci.

01 Odróżnia się od innych nie tylko czarnymi
akcentami, lecz także ekskluzywnością, między
innymi dzięki opcjonalnym, dostępnym wyłącznie
w pakiecie R-Line Black Style, 20-calowym obręczom
ze stopu metali lekkich Suzuka w kolorze czarnym,
przyciemnionym w 90% bocznym i tylnym szybom
oraz czarnym spojlerem dachowym. W czarnym
kolorze utrzymane są również relingi dachowe i listwy
przy bocznych oknach. Całość uzupełniają czarne
akcenty na osłonach chłodnicy i wlotów powietrza
oraz czarne obudowy lusterek zewnętrznych. O
Dostępny od wersji Comfortline.
Wszystkie wymienione tutaj elementy wyposażenia oferowane
są przez Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie
www.volkswagen.com.

01

wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

01
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R-Line
Tiguan sportowy charakter ma w genach. Aby podkreślić
jego dynamiczny temperament, możesz zamówić opcjonalny
pakiet R-Line Exterieur i Interieur. Oferuje on wiele atrakcyjnych
elementów wyposażenia wnętrza i podkreślenia stylistyki
nadwozia. Jeżeli natomiast zależy Ci głównie na zewnętrznym
wyglądzie samochodu, wybierz pakiet R-Line Exterieur.
Wszystkie wymienione tutaj elementy wyposażenia oferowane są przez Volkswagen R GmbH i mogą być niedostępne na rynku polskim.
Więcej informacji na www.volkswagen.com.
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01 Wzbudzą Twój podziw: 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring
w kolorze szarym metalik z pięcioma ramionami. O
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02

02 Sportowy charakter Tiguana ukryty jest w szczegółach. Wystarczy
spojrzeć na 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka w kolorze
ciemnografitowym z polerowaną powierzchnią. O

03 Szlachetna sylwetka wyczynowego sportowca. Przedni i tylny zderzak
R-Line, czarny dyfuzor z połyskiem, tylny spojler, czarne nakładki poszerzające
nadkola i listwy na drzwiach w kolorze nadwozia sprawiają, że Tiguan emanuje
dynamizmem. Przednie drzwi są ozdobione listwami z logo R-Line. O
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05

04 Start, meta, zwycięstwo – te emocje towarzyszą
Ci, zanim jeszcze ruszysz z miejsca. Sportowe
elementy wyposażenia wewnętrznego pakietu
R-Line pozwalają poczuć emocje znane
z torów wyścigowych. Sportowa, obszyta skórą
i ozdobiona logo R-Line kierownica multifunkcyjna
ma wyprofilowany i spłaszczony u dołu wieniec,
który ułatwia dynamiczną jazdę. Uwagę zwracają
także pedały i podparcie lewej nogi wykonane
ze szczotkowanej stali nierdzewnej z antypoślizgową
powierzchnią, dywaniki z ozdobnym szwem
oraz aplikacje dekoracyjne Black Lead Grey. O

05 Rozgrzewka przed startem: czarna tapicerka
skórzana Vienna¹⁾ jest dostępna w połączeniu
z ogrzewanymi, komfortowymi przednimi
siedzeniami. Charakterystyczne logo R-Line
na oparciach dodatkowo akcentuje sportową
wersję wyposażenia. O
1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte
skórą Vienna.
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06 Tiguan z wykrzyknikiem: logo R-Line na osłonie
chłodnicy jest doskonałym wyrazem sportowego
charakteru. Podobnie jak niepowtarzalny kształt
zderzaka. O

07

07 Linia startu i mety w jednym: aluminiowe listwy progowe przednie z logo
R-Line. O
08 Styl i wygoda: komfortowe przednie fotele Top R-Line nie tylko gwarantują
stabilną pozycję siedzącą, lecz także są eleganckie. Siedzenia pokryto tkaniną
Race w kolorze szarym Magnetit i uzupełniono dekorowanym logo R-Line
na oparciach. Wewnętrzne elementy boków siedzeń obszyto mikrofibrą
San Remo w kolorze antracytowym z szarymi szwami. Z tapicerką siedzeń
idealnie komponuje się czarna podsufitka. Zagłówki, zewnętrzne części siedzeń
i środkowe miejsce siedzące z tyłu, a także podłokietniki i wnęki w drzwiach
wykończone zostały materiałem stylizowanym na skórę. O
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Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Oryginalne
akcesoria
Volkswagen®
Już wersja fabryczna Tiguana urzeka wyglądem
i wrażeniami z jazdy. Oryginalne akcesoria

02

04

06

03

05

07

Volkswagen® pozwalają indywidualnie uzupełnić
możliwości i funkcje samochodu, by całkowicie
dopasować go do swoich wymagań. Akcesoria
powstają we współpracy z działem rozwoju
i wzornictwa Volkswagena w Wolfsburgu,
co zapewnia ich najwyższą jakość i funkcjonalność.
Wszystko po to, aby Twój Tiguan pozostał tym,
czym jest: stuprocentowym Volkswagenem.
Pełna oferta akcesoriów dostępna u Autoryzowanych
Partnerów Volkswagena oraz na www.volkswagen.pl.
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01 Opcjonalne elementy wyposażenia, na przykład aerodynamiczny spojler dachowy czy praktyczna listwa
ochronna górnej krawędzi zderzaka, podkreślają sportowy wygląd Tiguana. Zewnętrzne stopnie progowe
boczne akcentują terenowe cechy samochodu 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. Jeżeli chcesz, aby Twój Tiguan wyglądał jak klasyczny SUV,
możesz zamówić specjalną osłonę na przedni zderzak. O

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

02-03 Przeźroczysta folia lub listwa na górną krawędź zderzaka chroni
krawędź bagażnika przed uszkodzeniem podczas załadunku i wyładunku
bagaży. Można ją łatwo i szybko nakleić. O

04 Listwy progowe z napisem „Tiguan”, wykonane z wysokiej jakości aluminium,
zabezpieczają narażone na zadrapania miejsca i stanowią interesujący akcent
stylistyczny. Zestaw obejmuje dwie listwy na progi przednich drzwi. O

06 17-calowe, 5-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich Corvara w kolorze srebrnym Brillant
zachwycają swoją stylistyką. O

05 Chlapacze – przednie i tylne – skutecznie osłaniają podłogę, progi oraz drzwi
przed mocnym zabrudzeniem. Zmniejszają ryzyko uszkodzenia kamieniami
i redukują rozpryskiwanie się wody. O

07 Stworzone specjalnie do jazdy w zimowych
warunkach: 17-calowe, 10-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich Merano w kolorze srebrnym. O
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09 W uchwycie do roweru możesz bezpiecznie i stabilnie transportować swój
rower na dachu Tiguana. Dzięki specjalnej konstrukcji uchwytu na ramę i szyny
na koło rower automatycznie utrzymuje się we właściwej pozycji. Innowacyjne
pokrętło z ogranicznikiem siły obrotu uławia mocowanie ramy roweru.
Uchwyt na ramę posiada duże, miękkie elementy chroniące ramę przed
zniszczeniem. Uchwyt rowerowy pomyślnie zaliczył testy City Crash Plus¹⁾. 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.

12

11

13

10 Belki bagażnika dachowego stanowią podstawę
dla wszystkich przystawek transportowych. Są lekkie,
stabilne i dają się szybko zamocować do relingów.
Posiadają także zabezpieczenie przed kradzieżą. O

08

08 Nasz nowy uchwyt na rowery Premium umożliwia bezpieczny transport
dwóch rowerów. Innowacyjny system mocowania znacznie ułatwia obsługę:
po rozłożeniu pałąka nośnego uchwyt automatycznie blokuje się na głowicy
haka holowniczego. Zdejmowane uchwyty odległościowe z zabezpieczeniem
przed kradzieżą są wyjątkowo przyjazne w obsłudze. Przycisk nożny pozwala
na odchylenie uchwytu o 90°, co umożliwia otwarcie nawet dużej pokrywy
bagażnika. Jako opcja dostępny jest pokrowiec oraz szyna najazdowa ułatwiająca
zamocowanie cięższych rowerów. O

11 Stabilny bagażnik dachowy box jest wykonany
z wysokiej jakości tworzywa w kolorze czarnym
z połyskiem. Jest zamykany na zamek i posiada
praktyczne zaczepy, które umożliwiają łatwe
mocowanie go na belkach bagażnika. Box jest
otwierany z dwóch stron, a dzięki szerokiemu
kątowi otwarcia układanie w nim bagaży
jest proste. Bagażniki dachowe box są dostępne
w dwóch pojemnościach: 340 i 460 l. O
12 Uchwyt na narty i deski snowboardowe Komfort
umożliwia bezpieczny i wygodny transport sześciu
par nart lub czterech desek snowboardowych.
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Praktyczna funkcja wysuwania znacznie ułatwia
mocowanie nart i desek. Duże przyciski umożliwiają
otwarcie uchwytu także w rękawicach narciarskich.
Uchwyt wyposażono w zamek zabezpieczający
przed kradzieżą. O
13 Przyczepa na łódź, kempingowa lub bagażowa
– aby ją holować, potrzebny jest hak holowniczy.
Dostępne są dwa warianty: stały (patrz zdjęcie)
oraz opuszczany elektrycznie w komplecie
z 13-stykową wiązką elektryczną 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
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14

15

14 Miękka i delikatna z jednej strony, z drugiej – wytrzymała i antypoślizgowa.
Dwustronna mata idealnie dopasowana do powierzchni bagażnika chroni przed
zanieczyszczeniami przez brudne lub wilgotne przedmioty. Zintegrowana folia
ochronna zabezpiecza krawędź bagażnika przed uszkodzeniem przy wkładaniu
i wyjmowaniu bagażu. O

24 Folie na progi w kolorze czarno-srebrnym chronią lakier przed zadrapaniem.
Idealnie dopasowane do kształtu progów. Zestaw składa się z czterech folii
na progi przednich i tylnych drzwi. O

15 Wytrzymała siatka mocująca bagaż idealnie nadaje się do unieruchamiania
małych i średniej wielkości przedmiotów. Siatkę mocuje się do seryjnych zaczepów
w bagażniku. O

25 Praktyczne przeźroczyste folie na progi zabezpieczają lakier w obrębie tylnych
drzwi przed uszkodzeniem podczas wsiadania i wysiadania. Zestaw składa się
z dwóch folii na tylne progi. O

20

22

21

23

16 Kratka oddzielająca bagażnik od kabiny
jest rozkładana między oparciem tylnej kanapy
a podsufitką. Można ją stosować także przy rozłożonej
osłonie przestrzeni bagażowej. O
17 Dopasowana do kształtu podłogi antypoślizgowa
mata bagażnika chroni jego wnętrze przed
zabrudzeniem i wilgocią. Jeżeli mata nie jest
potrzebna, można ją zwinąć i schować. Przeznaczona
do Tiguana z regulowaną i niską podłogą bagażnika¹⁾.
O

18 Wanna z napisem „Tiguan” i szerokimi rowkami
jest niezwykle wytrzymała i dokładnie dopasowana
do kształtu podłogi. Wysoka krawędź chroni
wykładzinę bagażnika przed zabrudzeniami.
Przeznaczona do Tiguana z regulowaną i niską
podłogą bagażnika¹⁾. O

16

18

19 Wykładzina bagażnika z napisem „Tiguan”
jest lekka i elastyczna, a jej wysoki, niemal
4-centymetrowy brzeg, uniemożliwia przenikanie
płynów na podłogę bagażnika. Specjalna faktura
ogranicza przesuwanie się bagaży. Przeznaczona
do Tiguana z regulowaną i niską podłogą bagażnika¹⁾.
O

20 Wysokiej jakości dywaniki tekstylne Premium
z napisem „Tiguan” wykonane są z wytrzymałego,
mocnego weluru. Nie tylko chronią podłogę przed
zabrudzeniem, lecz także upiększają wnętrze swoim
białym obszyciem. O

22 Sportowe nakładki na pedały ze szczotkowanej
stali nierdzewnej zachwycają swoją stylistyką.
Specjalna powłoka ogranicza poślizg.
Dostępne dla wersji z manualną skrzynią
biegów oraz automatyczną DSG. O

21 Dywaniki tekstylne Optimat z napisem „Tiguan”
łączą walory praktyczne dywaników gumowych
z elegancją tekstylnych. Krawędź w kształcie litery
U zapobiega zabrudzeniu i zmoczeniu podłogi. O

23 Czysta wykładzina podłogi niezależnie od pory
roku: dokładnie dopasowane do kształtu podłogi
i wytrzymałe dywaniki gumowe Premium chronią
przed zabrudzeniem oraz wilgocią. Dywaniki
wykonane są z podlegającego w 100% recyklingowi,
bezzapachowego materiału. Na przednich
dywanikach wytłoczony jest napis „Tiguan”. O

24

1) Niedostępna
Niedostępnadla
dla niektórych
niektórych wariantów
wariantów silników i skrzyni biegów.
Informacji
Volkswagena.
Informacjiudzielają
udzielają Autoryzowani
Autoryzowani Partnerzy
Dealerzy Volkswagena.
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32-33 Duże bezpieczeństwo dla małych pasażerów.
Foteliki dziecięce dostępne są dla dzieci w każdym
wieku. Gwarantują wysoki komfort i nietrudno
utrzymać je w czystości, ponieważ wszystkie pokrycia
można zdjąć i prać w temperaturze 30°C. Informacje
o pełnym asortymencie dostępne u Autoryzowanego
Partnera Volkswagena. Łatwa do czyszczenia,
antypoślizgowa mata pod fotelik chroni tapicerkę
przed zabrudzeniem i zniszczeniem. O

26 Są sytuacje, w których światło słoneczne
w samochodzie nie jest pożądane. Na przykład,
gdy podróżują nim dzieci lub zwierzęta. Osłony
przeciwsłoneczne przeznaczone są na drzwi tylne,
boczne szyby w bagażniku oraz szybę pokrywy
bagażnika. Stanowią ochronę przed słońcem
i ciepłem, nie ograniczając przy tym bezpieczeństwa.
Można je stosować przy opuszczonych szybach. O

26

28

30

34 Ciesz się świeżym powietrzem w każdą pogodę.
Owiewki, wykonane z podlegającego recyklingowi
szkła akrylowego, są odporne na promieniowanie
UV, łatwe w pielęgnacji i nie ulegają uszkodzeniu
w myjni. Montaż nie wymaga wykonywania otworów
ani stosowania kleju. O

35 Od teraz nie musisz zatrzymywać się na kawę
w przydrożnych barach – z samochodowym
zestawem do espresso masz zawsze do dyspozycji
mały bar kawowy. Na postoju można podłączyć
ekspres do gniazdka 12 V i przygotować pyszną
kawę. Zestaw obejmuje dwie nietłukące się
filiżanki do espresso, serwetkę, 25 saszetek
z kawą oraz praktyczne etui. O

37 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.
O

36 Kilka ruchów zmienia płaską torbę w duży
stabilny pojemnik. Składany pojemnik w kolorze
granatowym jest odporna na wilgoć i zabrudzenia.
Materiał: 100% poliester. Pojemność: 30 l. Wielkość:
32 x 27,5 x 5 cm (po złożeniu). O

36

29

31

27-31 Praktyczny, wygodny i uniwersalny: innowacyjny modułowy system
komfortu w podróży jest niezwykle wszechstronny. Pozwala zachować ład
i porządek we wnętrzu, utrzymując w zasięgu ręki pasażerów siedzących z tyłu
ważne dla nich przedmioty. System składa się z modułu bazowego, montowanego
do pałąków zagłówka przedniego fotela oraz dostępnych oddzielnie modułów
– na przykład wieszaka na ubranie, masywnego haczyka, uchwytu na kamerę,
uchylnego uchwytu na różne modele tabletów oraz regulowanego stolika
z uchwytem na kubek. Wszystkie moduły można bez problemu zamocować
w uchwycie bazowym i wymieniać w zależności od potrzeb. O

27
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Volkswagen Lifestyle

01

03

02

04

05

01 Coffee to drive or to go! W kubku ze stali nierdzewnej z próżnią między
ściankami napoje długo pozostaną ciepłe lub zimne. Kubek utrzymany jest w stylu
Volkswagena, ma pojemność 0,4 l i zdobią go atrakcyjne akcenty stylistyczne:
pokrywa i pierścień w kolorze niebieskim oraz grawerowane laserowo logo
Volkswagena. O
02 Z brelokiem do kluczy w kształcie felgi Volkswagena Luxor kluczyk
od Twojego samochodu bez wątpienia będzie przyciągać wzrok. O

06

08

07

09

zarówno z automatycznym, jak i kwarcowym mechanizmem, dobrze wyglądają
na każdej ręce. O
05 Czarne okulary przeciwsłoneczne unisex z atrakcyjnym białym napisem
„Volkswagen” na zausznikach nie tylko dobrze wyglądają, lecz także dzięki
szkłom polaryzacyjnym zapobiegają niepożądanym refleksom. Szkła chronią
także w 100% przed promieniowaniem UV. O
06 Etui na iPhone 7 jest pokryte skórą i zdobi je wytłoczone logo Volkswagena.

03 Dużo miejsca na zachwyt. W lekkim, wytrzymałym plecaku w stylistyce
Volkswagena jest dużo miejsca na bagaż i innowacje. Na przykład cztery pasy
czerwonych diod i zintegrowane akumulatorki zapewniają, że będziesz dobrze
widoczny także w ciemności. Plecak posiada także sygnalizację przychodzącego
połączenia telefonicznego Bluetooth oraz system Smart Charging. A gdy zacznie
padać, możesz okryć plecak nieprzemakalnym pokrowcem, schowanym
w zamykanej na zamek kieszeni w dnie. O
04 Ponadczasowe piękno: zegarki z Kolekcji Volkswagen z satynowanej
stali nierdzewnej, z delikatnym napisem „Volkswagen” na tarczy i logo
Volkswagena na koronce. Wyprodukowane w Niemczech czasomierze,
wyposażenie standardowe

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

O

07 Budzik w kolorze srebrnym w kształcie kostki z diodowym wyświetlaczem
i funkcją dotykową pokazuje godzinę i temperaturę. Możliwe jest ustawienie
trzech czasów budzenia. Z napisem „Volkswagen” i przewodem USB do ładowania.
O

08 Idealni towarzysze do pracy i poza pracą: plecak i dopasowana do niego
stylistycznie kosmetyczka. Z logo Volkswagena i napisem „Moving People
Forward” oraz kontrastowymi żółtymi przywieszkami przy suwakach.
Tylna, przylegająca do pleców część plecaka posiada miękką wyściółkę,

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

a długość pasów na ramiona można regulować.
Komory i kieszenie, na przykład na laptop, ułatwiają
utrzymanie porządku w plecaku. Główna kieszeń
kosmetyczki posiada cztery małe kieszonki
wewnętrzne. Z przodu znajduje się dodatkowa
kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. O
09 Z modnymi okularami przeciwsłonecznymi
z Kolekcji Volkswagen żadne promienie słoneczne
nie są tak bardzo rażące. Okulary typu awiator
mają czarną metalową ramkę i niebieskawe szkła.
Ręcznie wytwarzane, ciemnoszare okulary z wysokiej
jakości tworzywa zwracają uwagę interesującym,
jasnoszarym kolorem kontrastowym po stronie
wewnętrznej. Szkła obu okularów w 100% chronią
przed promieniowaniem UV. O
Informacje o ofercie i cenach dostępne u Autoryzowanych Partnerów
Volkswagena lub na stronie www.vw-sklep.pl.
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Tapicerki

01

01 tkanina Microdots czarna Titan BG S
02 tkanina Rhombus czarna Titan BG C
03 tkanina Rhombus 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 OV
(bez ilustracji) skóra Vienna¹⁾, ²⁾ czarna Titan IH O

02

07

04

09

08

O

1) Środkowe
Środkowe części
części siedzeń
siedzeń ii wewnętrzne
wewnętrzne części
części boków
boków siedzeń
siedzeń obszyte
obszyte skórą
skórą Vienna.
Vienna.
2) Tylko
Tylko w
w połączeniu
połączeniu zz pakietem
pakietem R-Line.
R-Line.

Ilustracje przedstawione w katalogu
nie są
wiernym
odzwierciedleniem
naturalnych
kolorów,
gdyż farba drukarska
tym katalogu
mają
charakter
jedynie poglądowy
i nie stanowią
wiernego
nie
jest w stanie oddać
rzeczywistej
barwy
lakierunie
i tapicerki.
odzwierciedlenia
oryginału,
gdyż farba
drukarska
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.
Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego,
wyższego wariantu.
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05
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C
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Lakiery

01 szary Urano lakier uniwersalny 5K S
02 biały Pure¹⁾, ²⁾ lakier uniwersalny 0Q O
01
szary Urano
03 srebrny
Reflexlakier
lakieruniwersalny
metalik 8E 5KO S
02
biały Pure¹⁾,
²⁾ lakier
04 czerwony
Ruby
lakieruniwersalny
metalik 7H 0QO O
03
srebrny Reflex
lakier
metalik
8E 5PO O
05 czerwony
Crimson
lakier
metalik
,
04
czerwony
Ruby
lakier
metalik
7H OO
06 szary Indium¹⁾ ²⁾ lakier metalik X3
05
czerwony
Crimson
lakier
metalik
07 beżowy Titanium lakier metalik 0N5P O O
06
szary Indium¹⁾,
²⁾ lakier
08 niebieski
Atlantic
lakiermetalik
metalikX3
H7 OO
07
beżowy Titanium
09 niebieski
Caribbeanlakier
lakiermetalik
metalik0N
F9 OO
08
niebieski
Atlantic lakier
O
10 srebrny
Tungsten¹⁾
lakier metalik
metalik H7
K5 O
O
,
09
niebieski
Caribbean
metalik
O
11 czarny
Deep¹⁾
²⁾ lakier lakier
perłowy
2T F9
O
,
10
srebrny
Tungsten¹⁾
lakier
metalik
K5
12 biały Oryx¹⁾ ²⁾ lakier perłowy 0R O
11 czarny Deep¹⁾, ²⁾ lakier perłowy 2T O
O
12Dostępny
biały Oryx¹⁾,
lakierInformacji
perłowy
0R Autoryzowani
1)
także dla²⁾R-Line.
udzielają
Dealerzy Volkswagena.

01

04

02

05

03

06

08

09

10

11

2) Dostępny także dla R-Line Black Style. Informacji udzielają Autoryzowani Dealerzy Volkswagena.
1) Dostępny
także dla R-Line.
Informacji
Autoryzowane
Serwisy Volkswagena.
Ilustracje
przedstawione
w tym
kataloguudzielają
mają charakter
jedynie poglądowy
i nie stanowią wiernego
2)
Dostępny takżeoryginału,
dla R-Linegdyż
Blackfarba
Style.
Informacji
Autoryzowane
Serwisy Volkswagena.
odzwierciedlenia
drukarska
nieudzielają
jest w stanie
oddać rzeczywistej
barwy lakieru.

wyposażenie standardowe

S
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Obręcze kół
03

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

17-calowe obręcze stalowe z kołpakami S
O
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Montana C
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Tulsa O
O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kingston H
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nizza O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Victoria Falls O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring¹⁾, ²⁾, Volkswagen R
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring¹⁾, ³⁾, Volkswagen R
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kapstadt¹⁾, Volkswagen R
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka¹⁾, ²⁾, Volkswagen R
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Suzuka¹⁾, ³⁾, Volkswagen R

01

04

02

05

06

07

09

O
O
O
O
O

1) Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
2) Tylko w połączeniu z R-Line, na zdjęciu na przykładzie Tiguana Highline.
3) Tylko w połączeniu z R-Line Black Style, na zdjęciu na przykładzie Tiguana Highline.
tym katalogu
mają
charakter
jedynie poglądowy
i nie stanowią
wiernego
Ilustracje przedstawione w katalogu
nie są
wiernym
odzwierciedleniem
naturalnych
kolorów,
gdyż farba drukarska
odzwierciedlenia
oryginału,
gdyż farbawyglądu
drukarska
nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy obręczy.
nie
jest w stanie oddać
rzeczywistego
obręczy.

Nasze samochody wyposażone są seryjnie w opony letnie.
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C
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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

Odkryj motoryzacyjny świat
Volkswagena

• 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 Volkswagenem Tiguanem
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.
Volkswagen Tiguan 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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Tiguan
815.1196.01.11 · Wydrukowano w Polsce
luty 20192019
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek · Wydanie: sierpień
www.volkswagen.pl

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
Wszelkie
prezentowane
informacje,
w szczególności
specyfikacje,
opisy,
ceny,
wyposażenia
i specyfikacji
pojazdu
następuje wzdjęcia,
umowiewykresy,
sprzedaży,
a określenie
rysunki lub parametry
techniczne
stanowią oferty
w rozumieniu
Kodeksu cywilnego
parametrów
technicznych
zawieranie
świadectwo
homologacji
typu pojazdu.
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacjeprodukowane
nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu
art. 556¹ § 2 są
Kodeksu
cywilnego.
Wszystkie
obecnie samochody
marki Volkswagen
wykonywane
z materiałów
Volkswagen zastrzega
sobie
możliwość
zmian w
prezentowanych
wersjach.
spełniających
wymagania
pod
względemwprowadzenia
możliwości odzysku
i recyklingu
określone
w normie
Przedstawione
detale
wyposażenia
mogą
różnić
się
od
specyfikacji
przewidzianej
na rynek
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy
polski. Zamieszczone
zdjęcia
mogą
przedstawiać
opcjonalne.
Wiążące ustalenie
2005/64/WE.
Volkswagen
Group
Polska
Sp. z o.o.wyposażenie
podlega obowiązkowi
zapewnienia
wszystkim
ceny, wyposażenia
i specyfikacji
pojazdu
następuje
umowiepojazdów
sprzedaży,
określenie ich
użytkownikom
samochodów
marki
Volkswagen
sieciwodbioru
poawycofaniu
zawiera świadectwo
typu pojazdu.
zparametrów
eksploatacjitechnicznych
zgodnie z wymaganiami
ustawy z homologacji
20 stycznia 2005
r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii
Zastrzegamy
sobie
prawo
do
zmian
i
pomyłek.
Wszelkie
informacje
prezentowane
znajdą Państwo na stronie:
w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanym znakiem
zarejestrowanymi
znakami handlowym
handlowymigrupy
GrupyVolkswagen
VolkswagenAG.
AG.Sytuacja,
Sytuacja,wwktórej
którejdany
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 Serwis
Dealer Volkswagena

