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03Tiguan – Eksteriør
På billederne på de følgende sider er der til dels vist ekstraudstyr, der fås mod merpris.



Efterlader sig et indtryk. 
Ikke kun ved første blik.
Klare konturer, skarpt optrukne linjer: Med sit markante design iscene-

sætter Tiguan sig selv på en kraftfuld måde. Det er en fremtoning,

der giver store løfter – og på ingen måde skuffer. Talrige designelementer 

viderefører formsproget på en konsekvent måde i kabinen. Og takket

være connectivity-tjenester som ekstraudstyr er du også med helt fremme, 

når det gælder opkoblingsmulighederne. Takket være banebrydende 

teknologi, omfattende individualiseringsmuligheder og suveræne køre-

egenskaber understøtter Tiguan dig i alt, som du ønsker at opnå –

uanset om det er offroad, onroad eller online.
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Highline
Det højeste niveau – ikke kun inden for design:

I udstyrslinjen Highline kombinerer Tiguan eksklu-

sive designdetaljer som de 18" letmetalfælge 

Kingston eller krom- og højglanspakken med assi-

stentsystemer og teknologier, som giver mulig-

hed for sikker og stressfri kørsel. Udstyret omfatter 

ud over LED forlygter eksempelvis også den 

adaptive fartpilot. Komforten er ikke mindre bane-

brydende. Med Air Care Climatronic med 3-zoners 

temperaturregulering og allergenfilter kan du selv 

indstille dit personligt foretrukne klima. Og

takket være komfort Plus sæderne kan alle finde 

den rette siddeposition.
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07Tiguan – Udstyrslinjer

01 For en dynamiske fremtoning: De dynamiske 18" 
letmetalfælge Kingston præger designet af 

udstyrslinjen Highline og giver designet et elegant 

præg. H  EU

02 Giver et særligt præg: Tiguan i udstyrslinjen 

Highline imponerer med eksklusive designdetaljer. 

Den blanke tagræling, den blanke liste hele vejen 

rundt og den lakerede diffusor bagpå efterlader et 

varigt indtryk fra alle perspektiver. H

03 Udtryksfuld hele vejen igennem: Baglygterne 
komplet i LED teknik forbedrer synligheden

for Tiguan både dag og nat og udgør en perfekt af-

slutning på dens klare linjer. H

01

02

03
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05

06 07

08

06 Radiosystemet Composition Media med et 8" 

(20,3 cm) stort TFT-farvedisplay, en touchscreen med 

nærhedssensor og en mp3- og wma-kompatibel 

CD-afspiller samt otte højttalere. Derudover har syste-

met en SD-kortlæser, en Aux indgang, en USB ind-

gang samt en Bluetooth-forbindelse til mobiltelefoner.

S

07-08 Afstemt perfekt efter hver person i bilen:

Via Air Care Climatronic med 3-zoners temperatur-
regulering og allergenfilter kan temperaturregule-

ring til fører, forsædepassager og bagsædepassagerer 

reguleres uafhængigt af hinanden. Ved hjælp af

det elektroniske betjeningselement kan indstillingen 

også foretages fra anden sæderække. H  EU

04 Alle sæder er et yndlingssted: Kabinen i Tiguan i udstyrslinjen Highline sætter 

nye standarder – fordi den kan tilpasses præcist efter dine personlige krav. 

Eksempelvis med individuelt indstillelige sæder, et klimaanlæg med tre forskel-
lige klimazoner og ambientebelysningen. Indfattede LED lamper fremhæver

på en stemningsfyldt måde dørhåndtagene, dekorlisterne, panellisterne og fod-

rummet. Deres lysstyrke kan reguleres trinløst via infotainmentsystemets display.

H  EU

05 Selv om vinteren tager man gerne plads her – takket være komfort Plus sæderne 
foran med sædevarme. De kan indstilles i højden, har en lændestøtte, skuffer
under forsæderne og klapborde på bagsiden. Bagsædet med midterarmlæn kan 

forskydes i længderetningen, og bagsæderyglænet kan klappes frem

asymmetrisk. H  EU
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Comfortline
En afslappet ankomst er en selvfølge: Med Tiguan i udstyrslinjen 

Comfortline bliver vejen til et mål i sig selv. Med et udstyr inklusive 

omfangsrige førerassistentsystemer og individuelle indstillings-

muligheder sørger den for afslappet kørsel med personligt velvære. 

Også udvendigt byder den på mange attraktive detaljer som den 

standardmonterede tagræling, parkeringssensorer foran og bagpå og 

de 17" letmetalfælge Montana.

01 Uanset om du er fører eller passager – her sidder 

du altid i midtpunktet. Takket være ergonomiske 

komfortsæder med lændestøtte inklusive klapborde 

med drikkevareholder på ryglænene. Ved hjælp af 

multifunktionslæderrattet kan du betjene infotain-
mentsystemet, kørecomputeren og som ekstraud-

styr din mobiltelefon – uden at fjerne hænderne fra 

rattet. C  H  EU

02 Tågeforlygterne oplyser det område, du drejer 

ind i. Når du drejer rattet eller tænder blinklyset, 

tændes lyset automatisk ved hastigheder under 40 

km/t i kryds eller indsnævringer afhængigt af 

situationen. S

03 Kørecomputeren Premium i farver ligger direkte

i førerens synsfelt. Så har du altid overblik over 

vigtige informationer om bilen og kan koncentrere dig 

fuldt ud om kørslen. C

*Inden for systemets grænser.

04 Fra 60 km/t og i totalt mørke tænder Light assist 

automatisk for fjernlyset. Et kamera ved bakspejlet 

overvåger trafikken. Systemet registrerer forankøren-

de og modkørende køretøjer og blænder automatisk 

ned, inden de bliver blændet. C  H  EU

(Ikke afbildet) Så snart træthedsregistreringen 

eksempelvis registrerer en afvigelse fra den normale 

styreadfærd hos føreren, anbefaler den via optiske 

og akustiske signaler at holde en pause.* S

02

03

04



Trendline
Tiguan følger ikke nogen trends, den sætter dem 

selv. Det begynder i udstyrslinjen Trendline

allerede med det sportslige læderrat og den læder-

betrukne gearknop. En lang række assistent-

systemer og komfortudstyrsdetaljer som fx Lane 

assist og Front assist sørger for, at køreoplevelsen 

hele tiden er afslappet og sikker. Det fuldendes af 

infotainmentsystemet med touchscreen. Med 

designhøjdepunkter som LED baglygterne og de 

17" letmetalfælge Montana passer Tiguan

perfekt til dig.

01 Lane assist kan fra en hastighed på 65 km/t registrere, om bilen forlader sin 

egen vognbane utilsigtet. Bilen holdes i vognbanen ved hjælp af et aktivt 

styreindgreb.* Front assist inklusive City emergency brake med fodgængerregi-
strering registrerer fodgængere og andre forhindringer og advarer føreren 

rettidigt. Og hvis der derefter ikke bliver reageret, standser systemet automatisk 

bilen.* Det beskytter både dig og de andre trafikanter. S

02 Baglygterne i LED teknologi forbruger mindre energi end glødepærer og 

lyser samtidig kraftigere, reagerer hurtigere og har en længere levetid.

Og med deres markante design tilfører de Tiguans formsprog endnu mere ud-

stråling – både om dagen og om natten. S

*Inden for systemets grænser.

03 Udstyrslinjen Trendline imponerer ikke kun under 

kørslen, men allerede før man sætter sig ind og igen 

efter udstigningen – med coming home- og leaving 
home-funktionen, som er en del af det automatiske 

lys. Under kørslen sørger radiosystemet Composition 
Media for underholdning i topklasse. Og takket være 

det forskydelige bagsæde kan kabinen nemt tilpasses 

til dine behov. S

04 De 17" letmetalfælge Montana fuldender

det samlede billede af Tiguan Trendline på en udtryks-

fuld måde. S

01

02

03
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15Tiguan – Offroad

Går et skridt videre. 
I alle retninger.
Tiguans markante design viser, hvor rejsen kan gå hen: næsten overalt. Offroad-pakken 

(ekstraudstyr) understreger dette både optisk og funktionelt. Og uanset hvor turen

går hen – de momentstærke motorer og firehjulstrækket 4MOTION byder med de forskellige 

køreprofiler på et højt niveau af kontrol og samtidig maksimal køreglæde.

01

02

03

01 Design møder funktion: Den forreste Offroad-
stødfanger øger tilkørselsvinklen og understreger også 

Tiguans karakter rent optisk. EU

02 En flot entre: de elegante panellister med 
Offroad-modelbetegnelse, som er en del af Offroad-

pakken. EU

03 Forberedt på alt: Med 4MOTION Active Control 
kan du vælge mellem fire nøje sammensatte profiler 

til vej, offroad og de mest forskellige vejrsituationer. 

4MOTION Active Control er en del af firehjulstrækket 

4MOTION og omfatter desuden den elektroniske 

differentialespærring XDS. EU
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Ikke bundet til noget.
Men alligevel koblet op med det hele.
Med de mange onlinetjenester kan du også føle dig hjemme, når du er ude at køre. De er samlet under navnet 

Car-Net og gør din dagligdag lettere, mere komfortabel og mere interessant. Via smartphoneinterfacet (ekstra-

udstyr) kan du bruge både disse onlinetjenester og udvalgte apps på din mobiltelefon. De kan betjenes på en 

komfortabel måde via infotainmentsystemets touchscreen. Du kan læse mere på www.volkswagen-carnet.com.
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01

02

01 Uanset om du kører i storbyjunglen eller langt væk derfra – med Car-Net 
Guide & Inform1) kan du finde spændende destinationer i nærheden, den 

nærmeste parkeringsplads eller tankstation. Desuden kan du få de mest aktuelle 

trafikinformationer med mulighed for anbefaling af køomkørsel eller nyheder

fra internettet. EU

02 Du kan udvide dit cockpit: Med App-Connect kan du også under kørslen 

betjene de vigtigste funktioner på din smartphone, når det gælder telefon, nyheder 

og musik. På en nem, sikker og komfortabel måde via displayet i midter-

konsollen. Ved hjælp af eksempelvis appen Volkswagen My Guide kan du få vist 

interessante destinationer i nærheden af dig under hensyntagen til vejret, 

klokkeslættet og din geografiske position. App-Connect – det er tre forskellige 

innovative teknologier, som du kan anvende til at overføre smartphone-

indhold til dit infotainmentsystems touchscreen: ud over MirrorLink™2) også Apple 

CarPlay™2) og Android Auto™2) fra Google. Der venter dig et helt univers af

mobile apps. EU

1)  Det er kun muligt at anvende de mobile onlinetjenester Car-Net Guide & Inform sammen med ekstraudstyret Discover Media eller Discover Pro. Herudover er det nødvendigt at have

et mobilt apparat (fx en smartphone), der kan fungere som mobilt Wi-Fi-hotspot. Alternativt kan du med mobiltelefonforberedelsen Premium (ekstraudstyr) anvende en mobiltelefon 

med Remote SIM Access Profile (rSAP) eller et SIM-kort med telefon- og dataoption. Car-Net Guide & Inform-tjenesterne er kun tilgængelige med et eksisterende mobiltelefon-
abonnement eller med et mobiltelefonabonnement, som skal tegnes særskilt hos et mobiltelefonselskab, og kun inden for det pågældende mobiltelefonnets dækning. Ved mod-
tagelse af datapakker fra internettet, kan der – afhængigt af dine mobiltelefontakster, og især hvis du opholder dig i udlandet – opstå yderligere omkostninger (fx roaminggebyrer).

På grund af den datamængde, som er forbundet med brug af Car-Net Guide & Inform-tjenesterne, anbefales det på det kraftigste, at du tegner et abonnement med data-flatrate hos 

dit teleselskab! I forbindelse med anvendelse af Car-Net Guide & Inform skal der indgås en separat aftale med Volkswagen AG. Efter udlevering af bilen har kunden 90 dage til at 
registrere bilen på www.volkswagen.com/car-net. Car-Net Guide & Inform-tjenesternes tilgængelighed kan være forskellig fra land til land. Tjenesterne er tilgængelige i aftaleperioden 
og kan blive genstand for indholdsmæssige ændringer. Du kan få mere information om Car-Net Guide & Inform på www.volkswagen.com/car-net og hos din Volkswagen forhandler,

og du kan få information om mobiltelefontaksterne hos dit teleselskab.

2)  Fås kun i forbindelse med radiosystemet Composition Media eller navigationssystemerne Discover Media og Discover Pro. Car-Net App-Connect omfatter teknologierne MirrorLink™, 
Apple CarPlay™ og Android Auto™. Disse teknologiers tilgængelighed kan afvige fra land til land. Car-Net App-Connect understøttes allerede nu af mange mobiltelefoner, og 

Volkswagen arbejder tæt sammen med store smartphoneproducenter for at fremme en bred understøttelse af teknologierne i Car-Net App-Connect yderligere. Du kan finde aktuelle 

informationer vedr. kompatibilitet med nye og allerede lancerede mobiltelefoner på markedet på www.volkswagen.de/mobiltelefon.



01

02

Retningsvisende.
Og toneangivende.
Vejviser, betjeningscentral, entertainment-system – radioerne og navigationssystemerne 

i Tiguan er ægte multitalenter. Ud over styringen af forskellige onlinetjenester giver

de også mulighed for opkobling med mobiltelefoner og GoPro®-kameraer. Via et touch-

screen-display med høj opløsning kan samtlige funktioner betjenes intuitivt – fra navi-

gationssystemet over apps og connectivity-funktioner til de udvidede lydfunktioner 

i Dynaudio lydsystemet (ekstraudstyr).

Standardudstyr/Trendline  S     Standard på Comfortline  C     Standard på Highline  H     Ekstraudstyr  EU

01 Navigationssystemet Discover Pro med den 8" (20,3 cm) store TFT-touch-

screen med farvedisplay og nærhedssensor kan betjenes fuldstændigt intuitivt.

Dets fascinerende visningsmuligheder og den individuelle administration af musik-

og navigationsdata begejstrer på samme måde som de otte højttalere, hard-

disken eller den mp3- og wma-kompatible DVD-afspiller. Derudover har systemet 

Media Control, stemmestyring og Bluetooth-forbindelse til mobiltelefoner

samt to USB indgange og to SD-kortlæsere. Infotainmentsystemet med de mobile 

onlinetjenester Car-Net viser dig endvidere enten den hurtigste eller den

korteste rute. Overskueligt og med aktuelle trafikinformationer. EU

02 Navigationssystemet Discover Media er udstyret med et 8" (20,3 cm) stort 

TFT-farvedisplay, installeret kortmateriale til Europa, en touchscreen med 

nærhedssensor og en mp3- og wma-kompatibel CD-afspiller med otte højttalere. 

Derudover er systemet udstyret med Media Control, to SD-kortlæsere, en

Aux indgang, en USB indgang samt en Bluetooth-forbindelse til mobiltelefoner. Og

med de mobile onlinetjenester Car-Net er du koblet bedst muligt op, når du er

på farten. EU
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03

04

05

06

03 Dynaudio lydsystemet (ekstraudstyr) sørger for 

den maksimale lydoplevelse på alle siddepladser. 

Den tilhørende 16-kanals-forstærker leverer op til 

400 W til otte perfekt placerede og efter hinanden 

afstemte højttalere, en centerhøjttaler og en sub-

woofer og giver med Surround Sound Dolby Pro 

Logic en enestående lyd. EU

04 Via et GoPro®-kamera2) har du mulighed for at

få et eksklusivt indblik i, hvad der sker på bag-

sædepladserne, ved hjælp af Volkswagens egen app 
Volkswagen Car-Net Cam Connect til din smart-

phone. Under kørslen kan du med et tryk på en knap 

få vist et stillbillede af bagsædet på skærmen til

dit infotainmentsystem, og når bilen kører med meget 

lav hastighed eller holder stille, kan du endda få

vist video. Så ved du hele tiden, om dine passagerer 

er lige så afslappede og i lige så godt humør

som dig selv. (Kun i forbindelse med App-Connect og 

MirrorLink kompatibel telefon). EU

(Ikke afbildet) Via mobiltelefonforberedelserne 
Comfort og Premium (begge ekstraudstyr) kan man 

desuden koble en mobiltelefon op med systemet. 

Hvis en mobiltelefon er forbundet med den håndfri 

betjening via Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP), 
kan man telefonere trådløst med den. I biler med 

Comfort-forberedelsen foregår det ved anvendelse

af bilens udvendige antenne. Det giver mindre stråling 

i bilen. En ekstra antenneforstærker giver desuden en 

forbedret modtagekvalitet. Derudover kan apparater,

som er kompatible med Qi-standarden1), oplades 

trådløst. Premium-versionen omfatter et internt tele-

fonmodul i bilen og kan som alternativ udstyres

med et separat SIM-kort. Derudover kan der her op-

rettes forbindelse til internettet via den integrerede 

Wi-Fi-funktion. EU

1) Qi-standarden giver mulighed for trådløs opladning af din mobil-
telefon.

2) GoPro®-kameraet er ikke en del af udstyret til Tiguan og skal købes 

separat. Den beskrevne funktion er kompatibel med følgende 
versioner: GoPro® Hero-kamera 3, 3+ eller 4. GoPro®, Hero, GoPro®-

logoet og GoPro® Be a Hero-logoet er varemærker eller registrerede 

varemærker, der ejes af GoPro®.

05 USB indgangen giver mulighed for at tilslutte 

eksterne audiokilder til radio- eller navigations-

systemet. Så kan man eksempelvis afspille musik

fra mp3-afspilleren. Via mobiltelefonforberedelsen 
Premium (ekstraudstyr) kan man desuden koble

en mobiltelefon op med systemet. Som alternativ kan 

man være tilgængelig på farten via et separat 

SIM-kort, der skal sættes i. I Premium-udgaven bliver 

systemet til et hotspot via en integreret Wi-Fi-

funktion, og dermed er der adgang til internettet. EU

06 Radiosystemet Composition Media er udstyret 

med et 8" (20,3 cm) stort TFT-farvedisplay, en 

touchscreen med nærhedssensor og en mp3- og 

wma-kompatibel CD-afspiller. Otte højttalere

med en effekt på 4 x 20 W gør alle køreture til en 

multimedieoplevelse. Derudover har systemet

en SD-kortlæser, en Aux indgang, en USB indgang 

samt en Bluetooth-forbindelse til mobiltelefoner.

S
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Gode udsigter.
Uanset hvor du kigger hen.
Uanset om det er til stjernehimlen eller storbyens skyline – den rummelige kabine med

panorama soltag med skyde-/vippefunktion sørger for frit udsyn på alle siddepladser og

for en enestående atmosfære i kabinen. Det ergonomisk udformede cockpit og de

talrige assistentsystemer gør alle køreture i Tiguan så behagelige som muligt – uanset 

hvor turen går hen.

01 Panorama soltaget med skyde-/vippefunktion og 

med integreret LED belysning giver en behageligt

lys atmosfære og frit udsyn til himlen. Det forreste 

glaselement kan åbnes, vippes og sænkes elektrisk.

Og hvis du ikke synes, at stjernerne eller storbyens lys 

skulle skinne kraftigt nok, kan LED belysningen ind-

hylde kabinen i et behageligt, dæmpet lys. EU
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01

02

03 04

Ikke et cockpit.
Dit cockpit.
Du ved bedst, hvad du helst vil have. Derfor giver Tiguan dig en lang 

række indstillingsmuligheder, så du kan tilpasse bilen perfekt

efter dine behov – eksempelvis med de individuelt konfigurerbare 

visninger i Active Info Display og de mangfoldige sædevarianter.

Når du først har taget plads, er alle kontakter og funktioner inden 

for optimal rækkevidde takket være den ergonomisk opbyggede 

midterkonsol, som er rettet mod føreren.

01 Overblik over det hele – uden at fjerne blikket fra 

vejen: Med et tryk på en knap kører head-up-
displayet op fra instrumentpanelet og viser alle vigtige 

oplysninger om hastighed, navigationsdata, 

førerassistentsystemer og vejskilte på en komfortabel 

og sikker måde i førerens direkte synsfelt. EU

02-04 Uanset om det er omdrejningstælleren, 

speedometret, kilometertælleren eller ruteplanen: På 

det højopløselige 12" digitale instrument Active
Info Display kan du placere en lang række nyttige 

informationer efter egne ønsker og sætte fokus på 

dem. Eksempelvis kan speedometret og omdrejnings-

tælleren flyttes ud til siden i navigationsfunktionen

for at give mere plads til landkortet.* Derudover kan 

de data fra infotainmentsystemet, der vises i 

midterkonsollen, som fx telefonkontaktbilleder eller 

CD-covere, også vises i Active Info Display. H  EU

*Bemærk: Active Info Display i kombination med Discover Media kun

kan foretage kortvisning enten i Discover Media eller i Active Info  

Display. Ikke begge steder samtidig. Active Info Display i kombination 

med Discover Pro: simultan kortvisning i både Active Info Display og 
Discover Pro er mulig.
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05

06

05 Centrum for den ergonomisk udformede kabine 

er midterkonsollen, der er vendt mod føreren. Via 

den kan de mange funktioner i Tiguan nås på en opti-

mal måde og betjenes intuitivt. S

06 Husker dine præferencer: De elektriske fører- og 
passagersæder med memoryfunktion giver mulig-

hed for at gemme tre individuelle sædeindstillinger 

til forskellige personer og kalde dem frem igen med

et tryk på en knap. Indstillingerne til førersædet og 

sidespejlene gemmes i en bilnøgle. EU

(Ikke afbildet) Tiguan finder også hele tiden nye 

måder, du kan slappe af på: Ved hjælp af 14-vejs-ind-

stillingen kan ergoActive-sæderne indstilles præcist 

efter førerens og forsædepassagerens personlige 

ønsker. Dertil hører den manuelle højdeindstilling 

samt højdeindstillingen af nakkestøtterne. Til føreren 

er der desuden en hældnings- og dybdeindstilling 

samt en integreret massagefunktion og en elektrisk 

4-vejs-lændestøtte. EU



Standardudstyr/Trendline  S     Standard på Comfortline  C     Standard på Highline  H     Ekstraudstyr  EU

01

02

03

04

Hop ind fuld af spænding. 
Kom frem afslappet.
Tiguan kombinerer alle scenarier med alle komfortmuligheder. Takket være dens variable 

kabine, den indstillelige undervogn og de intelligente assistentsystemer kommer du godt 

frem overalt.

01 Takket være det variable sædesystem kan alle sæderyglæn ved siden af og

bag førersædet klappes frem. Derudover kan det asymmetrisk delte bagsæde for-

skydes i længderetningen. C  H

02-04 Altid den mængde plads, som du lige har brug 

for: Bagsædet og bagsæderyglænet med skiklap
kan klappes asymmetrisk ned og forskydes. På den 

måde kan du skabe en bagagerumsvolumen på op

til 1.655 l i en håndevending. C  H
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05

06

07 08

05 Med Easy open begynder en afslappet rejse alle-

rede før, du kører afsted. Hvis du fx skal placere 

tungt rejsegods i bagagerummet, behøver du ikke at 

sætte det fra dig for at lede efter nøglen – en 

bevægelse med foden under bilens bagende er nok til,

at den elektriske bagklap åbner. EU

06 Kan nemt trække anhængere eller campingvogne 

med en anhængervægt på op til 2,5 t1). Når du skal 

manøvrere, får du hjælp fra Trailer assist.2) I Tiguan 

skal du blot indstille den ønskede kørselsretning

– så bakker assistenten dit vogntog til det ønskede 

sted på en afslappet måde. Du skal bare give gas, 

bremse og holde øjnene åbne. EU

07 Anhængervægte på op til 2,5 t1): Det manuelt 

svingbare anhængertræk. Når det ikke skal bruges,

kan det opbevares usynligt bag stødfangeren, og klap-

pes ud, når det skal bruges. EU

08 Sportslig-stram eller komfortabel dæmpning –

den adaptive undervogn inklusive Køreprofil 

indstilling giver dig mulighed for at få en individuel 

afstemning af støddæmpningen og styretøjet samt

en automatisk og permanent tilpasning til kørsels-

situationen. Du kan vælge mellem indstillingerne 

NORMAL, SPORT og COMFORT. EU

(Ikke afbildet) Parkering nærmest af sig selv. 

Parkeringsassistenten kan registrere tværgående og 

parallelle parkeringsbåse og selv overtage rattet i 

hele parkeringsmanøvren.3) Systemet kan også køre 

ud fra parallelle parkeringsbåse igen. Du skal blot 

betjene kobling, speeder og bremse. De integrerede 

parkeringssensorer informerer dig i den forbindelse 

med akustiske signaler og – afhængigt af bilens radio-

eller navigationssystem – også optisk om afstanden

til den næste bil. EU

1)  Afhængigt af den valgte motor-gearkasse-kombination og det valgte
udstyr udgør anhængervægten mellem 2.000 og 2.500 kg.

2)  Inden for systemets grænser og kun i forbindelse med fabriksmonteret 

anhængertræk.
3)  Inden for systemets grænser.
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01

02

Tænker selv.
Og fremad.
Med de mange intelligente teknologier og førerassistent-

systemer byder Tiguan på en beroligende og suveræn køre-

fornemmelse selv i uoverskuelige eller kritiske kørselssituationer.

01 Tiguan holder altid kursen, når du kører offroad – og holder altid vognbanen,

når du kører onroad. Den standardmonterede Lane assist kan fra en hastighed på 

65 km/t registrere, om bilen er ved at forlade sin egen vognbane utilsigtet, og 

med et korrigerende styreindgreb sørge for, at førerens opmærksomhed igen er 

på trafikken.1) S

02 Tiltrækker sig blikke og holder også selv øje med det hele: Area View i Tiguan 

giver inden for synsfeltet for systemets kameraer mulighed for op til 12 

forskellige omgivelsesvisninger af bilen live i cockpittet. Det giver føreren optimal 

hjælp i næsten alle slags trafiksituationer.1) EU
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03

04

05

06

03 Systemet er opmærksomt på dig – og på alle 

andre: I Tiguan registrerer Front assist inklusive City 
emergency brake med fodgængerregistrering 

fodgængere og andre forhindringer på vejbanen og 

advarer føreren rettidigt.1) Hvis der derefter ikke

reageres på dette, indleder systemet en automatisk 

opbremsning. S

04 Mere komfort, selv når du holder i kø. Kø-assistenten gør kolonnekørsel i 

køsituationer komfortabel og hjælper med til at undgå typiske ulykker, der sker

i forbindelse med køkørsel.1) Systemet holder bilen i vognbanen og styrer i 

forbindelse med DSG selv speeder og bremse. EU

05 Den adaptive fartpilot tilpasser automatisk hastigheden op til den indstillede 

maksimale hastighed2) til det forankørende køretøj og holder samtidig den 

afstand, som føreren har indstillet.1) Den fås også som en del af førerassistent-

pakken. I forbindelse med DSG indeholder denne pakke blandt andet også 

kø-assistent. C  H  EU

06 Afdækker, hvad der befinder sig i det skjulte: I biler med Side assist overvåger 

radarsensorer bag på bilen den bagvedkørende trafik.1) Hvis radarsystemet

under et tilsigtet vognbaneskift registrerer et køretøj i den blinde vinkel, eller hvis 

et køretøj nærmer sig hurtigt bagfra, advarer systemet føreren optisk via en

indikator i sidespejlet. Derudover forhindrer Blind Spot Sensor ubehagelige over-

raskelser ved parkering: Når du skal køre ud fra en parkeringsbås, overvåger

den området bag din bil og advarer om tværgående trafik.1) I tilfælde af en truende 

kollision indleder systemet desuden automatisk en nødopbremsning. EU

(Ikke afbildet) Giver sikkerhed: Multikollisionsbremsen bremser bilen efter en 

kollision for om muligt at forhindre en følgekollision.1) S

(Ikke afbildet) Den kan redde liv i tilfælde af en medicinsk nødsituation:

Emergency assist, der er en funktion til delvis styring af bilen i en fysisk nød-

situation, registrerer, hvis føreren ikke er i stand til at føre bilen.1) Hvis der ikke 

registreres nogen styre-, bremse- eller accelerationsaktivitet, kan systemet holde 

bilen i vognbanen og bremse den ned til stilstand. EU

1) Inden for systemets grænser.

2) Op til maks. 210 km/t.
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R-Line
Som Sport Utility Vehicle bærer Tiguan sine sportslige ambitioner i generne. For at understrege 

dem endnu mere omfatter R-Line pakken (ekstraudstyr) en lang række highlights både i 

kabinen og udvendigt. Hvis man udelukkende ønsker at begejstre med en dynamisk frem-

toning udvendigt, får man opfyldt sine ønsker med R-Line eksteriørpakken.

Alt udstyr, der er beskrevet her, er tilbud fra Volkswagen R GmbH.

03

02

01

02 Sportsligheden begynder direkte på asfalten. De 

20" letmetalfælge Suzuka i farven Dark Graphite 

med glanspoleret overflade udstråler eminent over-

legenhed. EU

01 Med deres slebne kanter og det 5-egede dobbelt-

design i gråmetallic står de 19" letmetalfælge 
Sebring for en imponerende fremtoning på asfalten.

EU

03 Sport på højeste niveau. R-Line stødfangeren foran og bagpå, hækspoileren, de sorte nubrede hjulkasse-
forøgelser og dørelementerne i bilens farve giver Tiguans fremtoning et præg af rendyrket dynamik. Design-

listerne med R-Line logo pryder sidedelene og fordørene. EU
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05

06

07

08

04 Start, mål, sejr – allerede før du kører: R-Line pakkens sportslige detaljer i 

kabinen giver en begejstrende motorsportsatmosfære. Multifunktionssportsrattet 
i læder med R-Line logo har markante greb til dynamisk kørsel og flad bund. 

Andre iøjnefaldende detaljer er pedalerne og fodstøtten i børstet ædelstål med 

antiskridbelægning, så foden ikke glider, måtterne med syninger i krystalgrå

og dekorindlægget Black Lead Grey. EU

05 Et professionelt opvarmningsprogram: Læderinteriør Vienna i sort fås i 

forbindelse med komfort Plus sæder foran med sædevarme. Det karakteristiske 

R-Line logo pryder ryglænet som et ægte blikfang. EU

06 Tiguan med udråbstegn: R-Line logoet på kølergrillen er et tydeligt tegn på 

den særlige sportslighed. Præcis som stødfangerens iøjnefaldende C-signatur. EU

07 Start- og mållinje i ét: de forreste panellister af aluminium med R-Line logo.

EU

08 Sikker stil og sikker støtte: R-Line komfort Plus sæderne foran giver både opti-

mal støtte og perfekt sportslig elegance. De er betrukket med magnetitgråt stof

i designet Race og forsynet med R-Line logo på ryglænet. Den inderste del af 

sædernes sidestykker i mikrofiber i designet San Remo i antracit med krystalgrå 

syninger giver et effektfuldt præg. Og passende dertil er den sorte loftbeklædning. 

Nakkestøtterne, den yderste del af sædernes sidestykker og den midterste 

siddeplads bagi er ligesom midterarmlænet og dørindsatserne holdt i læderlook. EU



01

Volkswagen
Tilbehør
Allerede fra fabrikken byder Tiguan på et

begejstrende design og maksimal køreglæde. Med 

Volkswagen tilbehør har du mulighed for at

supplere din bils funktioner på en individuel måde og

tilpasse dem præcist til dine behov. Volkswagen 

tilbehøret udvikles i samarbejde med vores udvik-

lings- og designafdeling direkte i Wolfsburg, 

hvilket sikrer højeste kvalitet og fremragende funk-

tionalitet. For at din Tiguan kan blive ved med

at være det, den er. 100 % Tiguan.

Standardudstyr/Trendline  S     Standard på Comfortline  C     Standard på Highline  H     Ekstraudstyr  EU

01 Med tilbehør, der er afstemt perfekt efter hinanden, kan du give bagenden

på Tiguan en markant mere kraftfuld fremtoning: eksempelvis med en aerodyna-

misk tagkantspoiler samt med en både attraktiv og praktisk beskyttelsesliste
til bagklappen i kromlook. EU
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02

03

04

05

02 19" letmetalfælg Auckland monteret med high performance dækket 

Contintental Sport Contact 5. En stilren fælg, der visuelt passer perfekt til

din Tiguan. EU

03 Den praktiske læssekantbeskyttelse af transparent folie med perfekt 

pasform forebygger beskadigelser i forbindelse med af- og pålæsning og skal blot 

klæbes på den bageste stødfangers læssekant. EU

04 Panellisterne af førsteklasses aluminium med Tiguan-modelbetegnelse 

beskytter ikke blot det udsatte indstigningsområde, men udgør også et visuelt 

highlight. Et sæt består af to lister til indstigningsområderne foran. EU

05 Stænklapperne fås både til foran og til bagpå og beskytter undervognen, 

sidepanelerne samt dørene effektivt mod kraftigt snavs. Herudover reduceres 

farlige stenslag og vandsprøjt enormt. EU
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07

08

09
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06-07 Den udklappelige cykelholder Micro II til anhængertrækket er perfekt til

den spontane cykeltur: Tag holderen ud af reservehjulsfordybningen, klap den ud, 

og fastgør den med lynkoblingen. På den måde kan du nemt transportere op til

2 cykler med en vægt på i alt op til 60 kg. Vippemekanismen er ligeledes ekstremt 

praktisk. Den gør det muligt at åbne bagklappen uden problemer, også når man 

transporterer cykler. EU

08 Cykelholderen af aerodynamisk formet kunststofprofil med rammeholder af 

mat forkromet stål kan låses og er citycrashtestet. Den kan fastgøres på tvær-

stængerne i en håndevending. EU

09 Uanset om det gælder en bådtrailer, campingvogn eller ekstra plads til 

flyttelæsset – hvis du vil køre med anhænger, har du brug for et anhængertræk. 

Det fås i en fast (se billedet) eller svingbar variant. Det inkluderede 13-polede 

kabelsæt sikrer den elektriske forsyning, hvilket gør det muligt at køre med en 

anhænger, og samtidig understøtter det parkeringshjælpsystemerne og 

vogntogsstabiliseringen. EU

10 Tværstængerne er basissystemet for alle transportløsninger. De er stabile, lette og ikke mindst hurtige

at sætte på tagrælingen. Takket være den tyverihæmmende låseanordning er du sikret mod ubehagelige 

overraskelser. EU

11 Den stabile tagboks af førsteklasses kunststof kan låses og er takket være de praktiske snaplåse let at 

montere på tværstængerne. Boksen kan både åbnes fra fører- og passagersiden, og den ekstra store åbnings-

vinkel gør af- og pålæsning meget let. Tagboksene fås i størrelser på 340 og 460 l. EU
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13 Elektronisk parkeringsur, som automatisk viser 

parkeringstiden ved parkering. Skifter selv mellem 

sommer-/vintertid. Nem installation, det tager få 

minutter – fastgøres med medfølgende klæbepuder. 

Placeres nederst i højre hjørne af bilruden (lovkrav). 

Udførlig dansk brugsanvisning medfølger. Godkendt 

af færdselsstyrelsen. EU

14 Den fluorescerende sikkerhedsvest med Volks-

wagen mærke og reflekterende striber er godkendt i 

henhold til DIN EN 471. I visse lande er det lovmæs-

sigt påbudt at medbringe en sikkerhedsvest til alle 

personer i bilen. Der følger en opbevaringspose med.

EU

15 Den DIN-godkendte førstehjælpstaske er en 

uundværlig ledsager, hvis uheldet er ude. Lovpligtig 

i visse lande. EU

16 En intelligent konstrueret advarselstrekant med 

ECE-kontrolmærke, som kan opbevares på en plads-

besparende måde og takket være den drejelige metal-

fod tages i brug på en hurtig og sikker måde. EU

14

15

16

1310

11

12

12 Ski- og snowboardholderen “Komfort” gør det muligt at transportere op til seks par ski eller fire snow-

boards på en sikker og komfortabel måde. Det lette system af eloxeret aluminium har en praktisk udtræk-

ningsfunktion, der gør det nemt at læsse udstyret af og på. Og takket være de brede åbningsknapper er det 

endda også muligt iført skihandsker. Holderen kan naturligvis låses. EU
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19 Netadskillelsen adskiller bagagerummet fra 

passagerkabinen mellem ryglænet og loftbeklæd-

ningen og er nemt at montere. Bagagerumsafdæk-

ningen kan stadig anvendes, når netadskillelsen er 

monteret. EU

20 Det præcist tilpassede, skridhæmmende bagage-
rumsindlæg beskytter bagagerummet effektivt

mod snavs og fugt. Når det ikke anvendes, kan det 

rulles sammen, så det ikke fylder ret meget, når

det opbevares. Fås til Tiguan med variabel og dyb 

bagagerumsbund. EU

21 Den dybe bagagerumsbakke med Tiguan-model-

betegnelse og brede riller er ekstrem robust, 

syrebestandig og har en perfekt pasform. En høj kant 

beskytter bagagerummet mod snavs. Fås til Tiguan 

med variabel og dyb bagagerumsbund. EU

22 Bagagerumsbakken med Tiguan-modelbetegnelse 

er let, fleksibel og tilpasset præcist til Tiguan. En

ca. 4 cm høj kant beskytter bagagerummet mod snavs, 

og harlekinstrukturen reducerer bagagens rutsjen.

Fås til Tiguan med variabel og dyb bagagerumsbund.

EU

17 Blødt, skånende velour på den ene side og robuste, skridhæmmende kunst-

stofknopper på den anden side – den præcist tilpassede vendemåtte til bagage-
rummet sørger for den optimale overflade til alle sarte, snavsede eller fugtige 

transportopgaver. Et integreret, robust beskyttelsesklæde beskytter læsse-

kanten ved af- og pålæsning. EU

18 Det solide bagagenet er perfekt til alle de små og mellemstore genstande, 

som helst skal blive på deres plads. Det skal fastgøres til de standardmonterede 

fastgørelsesøjer i bagagerummet. EU
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23

24

25

26

27

28

23 De førsteklasses Premium tekstilmåtter med 

Tiguan-modelbetegnelse af modstandsdygtig, 

tætvævet velour og med slidstærk belægning på bag-

siden pynter med det hvide kantbånd ikke blot i 

fodrummet, de beskytter også mod snavs. EU

24 Tekstilmåtterne af typen Optimat med Tiguan-

modelbetegnelse kombinerer gummimåtters egen-

skaber med tekstilmåtters elegance. Den U-formede 

kant på disse måtter, der har en nøjagtig tilpasset 

pasform, opfanger snavs og fugt sikkert. EU

25 Disse skridsikre pedalkapper, der er lette at mon-

tere, er fremstillet af børstet ædelstål og imponerer 

med et eksklusivt design, mens antiskridbelægningen 

gør, at foden står godt fast. Fås i forbindelse med 

manuel gearkasse og automatisk gearkasse (DSG).

EU

26 Så er fodrummet rent uanset årstiden – det

præcist tilpassede og skridsikre gummimåttesæt med 

Tiguan-modelbetegnelse holder ikke kun snavs

og fugt væk, det er også lugthæmmende og 100 % 

genanvendeligt. EU

27 Den robuste panellistefolie i sort/sølvfarve beskytter lakken på de udsatte 

dørpaneler i indstigningsområdet mod ridser og beskadigelser. Den er allerede 

tilskåret, så den passer perfekt, og let at klæbe på. Et sæt består af fire folier til 

de forreste og bageste dørpaneler. EU

28 Den praktiske transparente panellistefolie beskytter de bageste dørpaneler

i indstigningsområdet mod ridser og beskadigelser ved ind- og udstigning.

Den er allerede tilskåret, så den passer perfekt, og let at klæbe på. Et sæt består 

af to folier til de bageste dørpaneler. EU
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29 Der findes situationer, hvor solen gerne må blive 

udenfor. Fx når der er børn eller dyr bag i bilen. 

Solafskærmningen til de bageste dørruder, bagage-

rumsruderne og bagruden kan også anvendes, når 

ruderne er åbne, og fungerer som ekstra solafskærm-

ning samt som varmedæmpning – uden at det går

ud over trafiksikkerheden. EU

30 Den stilfulde tøjbøjle er hurtig og nem at fastgøre 

på forsædernes nakkestøtteføringer. Den giver 

mulighed for krølfri transport af skjorter, jakker og 

andre beklædningsgenstande, der kan hænges op.

EU

31-35 Praktisk, komfortabelt og fleksibelt – det innovative, modulopbyggede 

rejse- og komfortsystem er utroligt alsidigt og bidrager til orden og overskuelighed 

i bilens kabine. Derudover kan passagererne på bagsædet altid få fat i eller 

betjene vigtige genstande. Systemet består af et basismodul, som fastgøres til 

forsædernes nakkestøtteføringer, og forskellige ekstramoduler, der fås separat.

De omfatter eksempelvis en bærbar tøjbøjle, en robust taskekrog, en drejelig tablet-
holder til modeller fra forskellige producenter eller et indstilleligt klapbord med 
drikkevareholder. En holder, mange muligheder – alle modulerne kan efter behov 

ganske enkelt fastgøres på basisholderen og byttes ud med hinanden på en 

fleksibel måde. EU
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36

37

38

39

40

41

36-37 Stor sikkerhed for de mindste: Børnesæderne 

fås i den passende størrelse til alle aldre. Derud-

over imponerer de med en stor siddekomfort og nem 

håndtering, for alle betræk kan nemt tages af og 

vaskes ved 30° C. Din Volkswagen forhandler står altid 

klar til at informere dig om det komplette sorti-

ment. Den skridhæmmende sædeskåner, som er let 

at rengøre, giver ekstra beskyttelse af sæderne og 

forhindrer slid eller tilsnavsning. EU

38 Nyd cirkulerende, frisk luft i al slags vejr – eller 

undgå en ubehagelig ophobning af varme på

varme dage. Vindafviserne er lette at rengøre, de er 

UV-bestandige og kan klare turen i vaskehallen. De

er fremstillet af førsteklasses genanvendeligt akrylglas 

og kan nemt fastgøres, da de blot skal clipses på. EU

39 Kaffepauser behøver ikke længere at foregå på en 

rasteplads, for med det mobile Espresso-Auto-Set 

har du altid din egen lille kaffebar med i bilen. Når du 

holder pause, kan du tilslutte maskinen til 12V

stikdåsen i bilens kabine og nyde en kop friskbrygget 

espresso. Sættet indeholder to brudfaste espresso-

kopper, en serviet, 25 espresso-pads og et smart og 

praktisk opbevaringsetui til sættet. EU

40 CarStick’en skal blot sættes i USB indgangen, og

så er du koblet op. I forbindelse med navigationssyste-

met Discover Media opretter CarStick’en ved hjælp

af sit eget SIM-kort (ikke en del af leveringsomfanget) 

sit eget Wi-Fi-hotspot i bilen. Dermed kan du altid

gå på nettet, samtidig med at du har fuld kontrol over 

udgifterne. Afhængigt af bil og land kan du også 

bruge CarStick’en til at oprette onlineforbindelse til 

Car-Net-apps og -tjenester. EU

41 Premium kabel til din iPhone eller Android Smart-

phone. Udviklet specielt til brug i din Volkswagen.

Længden på 30 cm er perfekt afstemt til din bil – slut 

med kabler der roder og irriterer. Med forkromede 

metalstik i enderne, der er præget med Volkswagen 

logoet. Godkendt til brug med CarPlay via App-

Connect. Fås til iPhone med Lightning-stik eller Android 

med Micro USB indgang. EU

41



02

03

Lak

01 Urano Grå Uni-lak 5K S

02 Pure Hvid Uni-lak 0Q EU

03 Ruby Rød Metallic-lak 7H EU

04 Indium Grå Metallic-lak X3 EU

05 White Sølv Metallic-lak K8 EU

06 Reflex Sølv Metallic-lak 8E EU

07 Titanium Beige Metallic-lak 0N1) EU

08 Crimson Rød Metallic-lak 5P EU

09 Caribbean Blå Metallic-lak F91) EU

10 Atlantic Blå Metallic-lak H7 EU

11 Tungsten Sølv Metallic-lak K5 EU

12 Deep Sort Perleeffekt-lak 2T EU

13 Oryx Hvid Perlemorseffekt-lak 0R EU

1) Fås ikke til 2,0 TDI 240 hk.

Farverne på disse sider er kun vejledende. De trykte farver kan ikke præcist gengive lakkens dybde og glans.

01
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02

01

Fælge

01 17" letmetalfælg Montana S  C

02 17" letmetalfælg Tulsa1) EU

03 18" letmetalfælg Kingston2) H  EU

04 18" letmetalfælg Nizza2) EU

05 19" letmetalfælg Victoria Falls1) EU

06 19" letmetalfælg Sebring, Volkswagen R2) EU

07 20" letmetalfælg Kapstadt1) EU

08 20" letmetalfælg Suzuka, Volkswagen R2) EU

1) Letmetalfælg der fås som eftermonteret tilbehør.

2) Letmetalfælg der fås som eftermonteret tilbehør eller i sportspakke/R-Line pakke.

Vores biler leveres som standard med sommerdæk.
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03

04 05

06 07

08

Standardudstyr/Trendline  S     Standard på Comfortline  C     Standard på Highline  H     Ekstraudstyr  EU



Sædeindtræk

Standardudstyr/Trendline  S     Standard på Comfortline  C     Standard på Highline  H     Ekstraudstyr  EU

01 Sædeindtræk i stof Microdots Titansort BG S

02 Sædeindtræk i stof Rhombus Titansort BG C

03 Sædeindtræk i stof Rhombus Stormgrey FY C

04 Sædeindtræk i mikrofleece Art Velours Stormgrey FY H

05 Sædeindtræk i mikrofleece Art Velours Titansort BG H

06 Sædeindtræk i læder Vienna Titansort BG1) EU

07 Sædeindtræk i læder Vienna Stormgrey FY1) EU

08 Sædeindtræk i læder Vienna Saffrano Orange NY1) EU

09 Sædeindtræk i læder Vienna Titansort IH2) EU

10 Sædeindtræk i stof Race/mikrofiber San Remo Magnetitgrå/Antracit OV2) EU

1) Ikke til R-Line.

2) Fås kun i forbindelse med R-Line kombipakken.

Farverne på disse sider er kun vejledende. De trykte farver kan ikke præcist gengive virklighedsindtrykket af sædeindtrækkene.

Billederne af sæderne viser modellernes basissædeform og kan variere, alt efter om der vælges en mere eksklusiv variant.

01

03

02
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Motorerne

150 hk (110 kW) TSI 4MOTION 180 hk (132 kW) TSI 4MOTION 220 hk (162 kW) TSI 4MOTION

Motor, gearkasse Motorkonstruktion/ventiler pr. cylinder 4-cyl. benzinmotor/4 4-cyl. benzinmotor/4 4-cyl. benzinmotor/4

Indsprøjtningssystem/ladetryksystem Direkte indsprøjtning/

turbolader

Direkte indsprøjtning/

turbolader

Direkte indsprøjtning/

turbolader

Slagvolumen, liter/cm3 1,4/1395 2,0/1984 2,0/1984

Maks. ydelse, hk (kW) ved 1/min. 150 (110)/5000-6000 180 (132)/3940-6000 220 (162)/4500-6200

Maks. drejningsmoment, Nm ved 1/min. 250/1500-3500 320/1500-3940 350/1500-4400

Emissionsklasse Euro 6 Euro 6 Euro 6

Gearkasse, standard/ekstraudstyr 6-trins dobbeltkoblings-

gearkasse DSG5)/-

7-trins dobbeltkoblings-

gearkasse DSG5)/-

7-trins dobbeltkoblings-

gearkasse DSG5)/-

Vægtangivelser1), kg Køreklar vægt (1592)8) (1645)8) (1669)8)

Tilladt totalvægt (2110)8) (2190)8) (2190)8)

Nyttelast (452-611)8) (473-625)8) (459-610)8)

Tilladt akseltryk foran/bagpå (1080/1080-1150)8) (1160/1050-1150)8) (1160/1050-1150)8)

Tilladt anhængervægt3), * med bremser 

12% stigning/8% stigning

(2000/2100-2200)8) (2100-2500/2100-2500)8) (2100-2500/2100-2500)8)

Tilladt anhængervægt uden bremser (750)8) (750)8) (750)8)

Tilladt kuglehovedtryk/tagbelastning 100/75 100/75 100/75

Præstationer Tophastighed, km/t (198)8) (210)8) (225)8)

Acceleration fra 0-80/0-100 km/t, sek. (6,3/9,2)8) (5,2/7,7)8) (4,3/6,3)8)

Acceleration fra 80-120 km/t i 4./5. gear, sek.4) - - -

Brændstofforbrug,

km/l2)

Brændstof Blyfri benzin 95 oktan Blyfri benzin 95 oktan Blyfri benzin 95 oktan

Med manuel gearkasse,

bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel:

Energiklasse:9)

- - -

Med dobbeltkoblingsgearkasse DSG,

bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel:

Energiklasse:9)

12,3-12,5/16,4-16,7/14,5-14,7 11,1-11,2/15,9-16,1/13,7-13,9 10,4/14,9/13,0

CO
2
-emission, Med manuel gearkasse - - -

blandet kørsel, g/km Med dobbeltkoblingsgearkasse DSG 153-155 164-166 177

Udstyrsversioner Kan leveres som Comfortline, Highline Comfortline, Highline Highline

Henvisninger til bemærkningerne 1)-9) står på side 48.
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115 hk (85 kW) TDI SCR6) 150 hk (110 kW) TDI SCR6) 150 hk (110 kW) TDI SCR6) 4MOTION 190 hk (140 kW) TDI SCR6) 4MOTION 240 hk (176 kW) TDI SCR6) 4MOTION

4-cyl. dieselmotor/4 4-cyl. dieselmotor/4 4-cyl. dieselmotor/4 4-cyl. dieselmotor/4 4-cyl. dieselmotor/4

Common rail/

udstødningsturbolader

Common rail/

udstødningsturbolader

Common rail/

udstødningsturbolader

Common rail/

udstødningsturbolader

Common rail/

udstødningsturbolader

2,0/1968 2,0/1968 2,0/1968 2,0/1968 2,0/1968

115 (85)/2750-4500 150 (110)/3500-4000 150 (110)/3500-4000 190 (140)/3500-4000 240 (176)/4000

320/1700-2500 340/1750-3000 340/1750-3000 400/1900-3300 500/1750-2500

Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

6-trins manuel gearkasse/- 6-trins manuel gearkasse/

7-trins dobbeltkoblings-

gearkasse DSG5)

7-trins dobbeltkoblings-

gearkasse DSG5)/-

7-trins dobbeltkoblings-

gearkasse DSG5)/-

7-trins dobbeltkoblings-

gearkasse DSG5)/-

1574 1574 (1615)8) (1700)8) (1735)8) (1810)8)

2030 2120 (2150)8) (2260)8) (2270)8) (2350)8)

441-614 437-621 (437-612)8) (473-623)8) (470-608)8) (455-620)8)

1110/970-1130 1120/970-1140

(1120/970-1140)8)

(1190/1080-1190)8) (1190/1120-1190)8) (1210/1180)8)

1800/2000 2000/2000-2200

(2000/2000-2200)8)

(2200-2500)8) (2200-2500/2200-2500)8) (2300-2500/2300-2500)8)

750 750 (750)8) (750)8) (750)8) (750)8)

100/75 100/75 100/75 100/75 100/75

185 204 (202)8) (200)8) (212)8) (230)8)

7,2/10,9 6,7/9,3 (6,7/9,3)8) (6,3/9,4)8) (5,3/7,9)8) (4,2/6,2)8)

9,0/11,5 7,5/10,0 - - -

Diesel mindst cetantal 51

(DIN EN 590/DIN 51628)7)

Diesel mindst cetantal 51

(DIN EN 590/DIN 51628)7)

Diesel mindst cetantal 51

(DIN EN 590/DIN 51628)7)

Diesel mindst cetantal 51

(DIN EN 590/DIN 51628)7)

Diesel mindst cetantal 51

(DIN EN 590/DIN 51628)7)

17,2-17,5/23,8/20,8-21,3 17,5-17,7/23,8/20,8-21,3 - - -

- 17,5-17,9/22,2-22,7/20,4-20,8

 
-
 

14,7-14,9/19,6-20,0/17,5-17,9 15,4/19,2/17,5 13,3/17,5/15,6

123-125 123-125 - - -

- 127-129 147-149 149 167

Trendline Comfortline, Highline Comfortline, Highline Highline Highline

*Tallene gælder ved tilvalg af fabriksmonteret PSF sportsundervogn eller sportspakker.
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Henvisninger

 1)  Køreklar vægt: Bilens vægt inklusiv fører og drivmidler, men uden 

udstyr. Tilvalg af udstyr kan øge bilens køreklare vægt. Bilens 

endelige køreklare vægt kendes først når bilen er produceret.

  Nyttelast: Forskellen mellem tilladt totalvægt og køreklar vægt.

Udtryk for bilens lasteforhold.

Aksel- og anhængervægte: Tilladt aksel- og anhængervægte

er afhængig af bilens fabriksudstyr. Derfor er der angivet vægte 

med interval.

  Tiguan Van: Den køreklare vægt samt nyttelast bestemmes 

først endeligt ved lovpligtigt syn og kan derfor afvige fra de 

angivne værdier.

  Alt efter ekstraudstyr og tilbehør har bilerne forskellig vægt, 

hvorved også brændstofforbrug og CO
2
-emissioner kan afvige.

2)  De angivne værdier er udregnet efter de foreskrevne måle-

metoder. Målingerne gælder ikke for en bestemt, individuel bil,

men skal kun anvendes til at sammenligne de forskellige 

modeller. En bils brændstofforbrug og CO
2
-emission afhænger 

ikke kun af bilens effektive udnyttelse af brændstoffet, men 

påvirkes også af kørestilen og af andre ikke-tekniske faktorer 

(fx eksterne betingelser). Ekstraudstyr og tilbehør (udstyr, 

dæk etc.) kan ændre relevante bilparametre som eksempelvis 

vægt, rullemodstand og aerodynamik og påvirke bilens for-

brug og præstationer ud over påvirkningen fra de vejrmæssige 

og trafikale betingelser. Du kan få yderligere informationer

om det officielle brændstofforbrug og de officielle, specifikke 

CO
2
-emissioner hos din Volkswagen forhandler.

3)  Motorydelsen aftager med tiltagende højde. Fra 1000 m over

havets over flade og for hver yderligere 1000 m skal der derfor 

trækkes 10% fra vogn togets samlede vægt (tilladt anhængevægt

+ bilens tilladte totalvægt).
4)  Kun manuel gearkasse.
5)  DSG gearkasse betjenes som automatgearkasse.

6)  Denne motor er udstyret med et flertrinssystem til udstødnings-

efterbehandling (dieselpartikelfilter og SCR-katalysator). 

SCR-katalysatoren (Selective Catalytic Reduction) omdanner

udstødningskomponenterne kvælstofilte (NOx) selektivt til 

kvælstof (N
2
) og vand (H

2
O) uden at danne uønskede biprodukter.

Omdannelsen sker ved hjælp af en syntetisk fremstillet, vand-

holdig carbamidopløsning, fx AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), 

som opbevares i en ekstra tank. Afhængigt af bilmodellen skal 

kunden også selv påfylde drivmidlet AdBlue® mellem service-

intervallerne eller få det påfyldt på et autoriseret værksted.
7)   Det er ikke muligt at bruge biodiesel (RME- og FAME-brændstof).
8)   Tallene i parantes gælder dobbeltkoblingsgearkasse DSG.
9)   Energi og forbrug:

Energimærket deler energiforbruget for personbiler op i ti energi-

klasser fra A+++ til G. De biler, der kører længst på en liter

brændstof, og som dermed er bedst for miljøet og din økonomi, 

har et lavt forbrug og tilhører A+++-klassen dernæst A++-klassen

– og så fremdeles. For yderligere oplysninger besøg:

www.hvorlangtpaaliteren.dk

    Vigtig anvisning

I forbindelse med tidspunktet for næste service skelnes der hos 

Volkswagen mellem service med motorolieskift (olieskiftservice)

og service/inspektion uden motorolieskift (inspektion). Service-

indikatoren i kombiinstrumentets display fungerer som på-

mindelse om tidspunktet for næste olieskift/inspektion.

Service (med variabel serviceinterval):
Olieskiftservice: efter variabel serviceindikator (man er garanteret 

15.000 km eller 1 år, men alt afhængig af kørselsmønstret,

kan man køre op til 30.000 km og 2 år).

Inspektion: første gang efter 2 år eller 30.000 km,* derefter hvert år 

eller 30.000 km.*

Service (omkodet til fast serviceinterval): 
Olieskiftservice: 15.000 km eller 1 år.*

Inspektion: første gang efter 2 år eller 30.000 km,* derefter hvert år 

eller 30.000 km.*

Garanti

 2 års nyvognsgaranti: Viser der sig fejl i materiale eller fabrikation

inden for to år efter bilens levering til køber, eller opstår der en

eventuel nødsituation som følge af sådanne fejl, vil ethvert auto-

riseret Volkswagen-værksted i Europa afhjælpe fejlen uden

beregning af reparationsomkostninger.

3 års lakgaranti: Volkswagen AG garanterer, at der i en periode af

3 år efter leveringen af bilen ikke viser sig produktionsfejl i den

oprindelige lakopbygning på karrosseriet, herunder lakeret kofanger, 

spoiler og sidespejle.

12 års anti-rust garanti: Volkswagen AG garanterer endvidere, at 

der i en periode på 12 år efter levering af bilen ikke opstår inde-

fra kommende gennemtæringsskader i det oprindelige karrosseri.

Se i øvrigt Volkswagens generelle garantibestemmelser.

Genanvendelse af udtjente biler

Volkswagen tager miljøet og beskyttelsen af ressourcer alvorligt. 

Derfor kan din bil recycles og genanvendes, når den er udtjent.

Du kan få nærmere oplysninger om miljøgodkendte auto op hug-

gere og certificerede genbrugsvirksomheder, som gratis miljø-

behandler udtjente biler, ved at ringe til Refero Hotline på tlf.

70 21 34 40 eller på internettet på www.refero.dk.

*Afhængigt af hvad der kommer først.
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Teknik

Aktiv cylinderstyring (ACT)

Skånsom omgang med ressourcerne: Det er en parameter, som 

Volkswagen lever efter, og som i særlig grad tydeliggøres af den 

aktive cylinderstyring ACT. Ved kørsel med omdrejningstal på

mellem 1400 og 4000 omdr./min. og hastigheder på op til 130

km/t kan to af de fire cylindre deaktiveres uafhængigt af det 

valgte gear. Det optimerer motorens virkningsgrad. I Tiguan med 

aktiv cylinderstyring ACT kan brændstofforbruget ved blandet 

kørsel derved reduceres med op til 0,5 l/100 km, og CO
2
-udslippet 

reduceres med 10 g/km. Afhængigt af kørselssituationen kan

besparelsen endda være helt op til 1 l/100 km. Aktiv cylinderstyring 

ACT fås i kombination med 1,4-liters TSI-motoren med 150 hk.

4MOTION 

Teknikken i 4MOTION-firehjulstrækket fra Volkswagen er baseret 

på en elektronisk styret lamelkobling, der udmærker sig ved

at reagere lynhurtigt på ændret vejgreb og med den elektroniske 

styring af spærrefunktionen. I den forbindelse overføres op til

100 % af kræfterne til bagakslen. Lamelkoblingen er monteret mel-

lem kardanakslen og bagakseldifferentialet. Inden i dens hus

befinder sig den komponent, der er ansvarlig for kraftfordelingen: 

en lamelenhed, der kører i et oliebad. Via et reguleret hydraulisk

tryk presses lamellerne ved behov sammen, som muliggør en varia-

bel spærrevirkning mellem for- og bagakslen. Jo kraftigere

trykket på lamelkoblingen bliver, desto større trækkraft kan over-

føres til bagakslen. En elektromotorisk drevet aksialstempel-

pumpe sørger for det tryk, der kræves til at presse lamelenheden 

sammen. Via et centrifugalkraftreguleringselement indstilles 

kraften i henhold til behovet afhængigt af kørselssituationen. Til 

dette anvender styreenheden forskellige informationer som

eksempelvis hjulhastighed, ABS-bremsefunktioner og motorstyring.

  7-trins dobbeltkoblingsgearkasse DSG

Den 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse DSG er konstrueret til et 

drejningsmoment på op til 340 Nm. Det er en automatiseret gear-

kasse med dobbeltkoblingsteknik. DSG’en består af to delgear-

kasser, der er uafhængige af hinanden. Via dobbeltkoblingen, to

lamelkoblinger, der kører i et oliebad, og som er sammenfattet

i et hus, forbindes de to gearkasser skiftevis med motoren via to

indgangsaksler afhængigt af det valgte gear. I den forbindelse 

tillader dobbeltkoblingens hydrauliske aktuatorer et automatisk 

gearskift uden afbrydelse af trækkraften. Gearkassen bliver styret

via et såkaldt mekatronikmodul, hvori den elektroniske gearkasse-

styreenhed, forskellige sensorer og den hydrauliske styreenhed

er sammenfattet som en kompakt enhed. Dobbeltkoblingsgear-

kassen DSG har to køreprogrammer: normal- og sportsfunktion.

I sportsfunktionen kører DSG’en gearene længere ud, og ved behov 

foretager den tidligere nedgearing. Du kan imidlertid også fore-

tage manuelt, sekventielt gearskift via tiptronic. Med tiptronic-

kontakten ved multifunktionsrattet er det muligt at gøre dette

på særligt sportslig vis. Koblingsfunktionen er altid fuldautomatisk.

 Kraftoverføring

- 4MOTION: permanent firehjulstræk

- 6-trins manuel gearkasse via asbestfri, tør enkeltplade-kobling

- 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse DSG

 Undervogn

-  Affjedring bagpå med gastryksstøddæmpere og separate fjedre

-  Affjedring foran via skruefjedre med teleskopstød-dæmpere;

alle elementer er integreret i fjederbenene 

-  Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) inkl. elektronisk differentiale-

spærring (EDS) og hjulspinds-regulering (ASR)

-  Hjulophæng bagpå via 4-leddet aksel med separat hjulophæng

-  Hjulophæng foran via fjederben og (nederste) triangelarm

(retningsstabiliserende styrerulle-radius)

- Stabilisatorer foran og bagpå

Bremsesystem

-  Automatisk aktivering af haveriblink ved kraftig opbremsning

-  Diagonalt 2-kreds-bremsesystem med indvendigt ventilerede 

skivebremser foran og skivebremser bagpå

- Elektronisk parkeringsbremse

-  Elektronisk reguleret antiblokeringssystem (ABS) med hydraulisk 

bremsekraftfordeling (EBV). Ved Highline antiblokeringssystem 

Plus (ABS Plus)

-  Komfortbremseassistent

Styretøj

-  Elektromekanisk styretøj

-  Rattet kan indstilles i højden og længden

-  Sikkerhedsratstamme, som kan skubbes sammen

Karrosseri

-  Airbagsystem til fører og forsædepassager

-  Deformationszoner foran og bagpå

-  Hovedairbagsystem til for- og bagsædepassagerer inkl. side-

airbags foran

-  Profiler i dørene og sidestrukturerne for at forbedre sikkerheden 

i tilfælde af sidekollisioner

-  Selvbærende karrosseri med formstabil sikkerhedskabine

Korrosionsbeskyttelse

-  Galvaniseret karrosseri

-  Langtidsholdbar hulrumskonservering ved hjælp af varm voks

-  Langtidsholdbar konservering af bilens bund og hjulkasser

-  Plastikinderskærme foran og bagpå
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Udvendigt - Baglygter, LED B B

- Baglygter, LED High, mørkerøde B

- Forlygter, halogen, og blinklygter bag fælles klart glas B B

- Forlygter, LED, til nær- og fjernlys, med kørelys og blank nederste liste i kølergrill B

- Kølergrill med blanke lameller B B B

- Letmetalfælge, 4 stk. Montana 7 J x 17, 215/65 R 17-dæk B B

- Letmetalfælge, 4 stk. Kingston 7 J x 18, 235/55 R 18 mobilitetsdæk (selvtætnende) B

- Nummerpladelys, LED B B B

- Rudelister, blanke B B

- Sideblinklygter integreret i sidespejlene B B B

- Sidepaneler med blanke lister B B

- Sidespejlehuse og dørhåndtag lakeret i bilens farve B B B

- Stødfangere lakeret i bilens farve, nederste dele på stødfangere og sidepaneler i sort B B B

- Stødfanger med blank liste, for, i ventilationsgitteret, blank liste på stødfangeren, bag B

- Tagræling, sort B B

- Tagræling, blank B

- Trapez elementer blanke i bagerste stødfanger (kun til 220 hk og 280 hk) B

Oversigt over standardudstyr
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Indvendigt - Ambientebelysning (ensfarvet) i dekorindlæggene i dørene og i fodrummet B

- Bagagerumsafdækning B B B

- Bagsæde, ryglæn asymmetrisk nedklappeligt B B B

- Bagsæde, ryglæn asymmetrisk nedklappeligt; midterarmlæn, skiklap, fjernudløsning B B

- Bakspejl, automatisk nedblændeligt B B B

- Dekorindlæg i designet Diamond Silver til dørbeklædningerne B

- Dekorindlæg i designet Titansilber til dørbeklædningerne B

- Dekorindlæg i designet Dark Grid til dørbeklædningerne B

- Drikkevareholdere, 2 stk., for B B B

- Dørhåndtag, indvendige, for, med lys B

- Forsæder, højdeindstillelige B B B

- Forsæder, komfort B

- Forsæder, komfort Plus B

- Forsæder, lændestøtte B B

- Forsæder, med integreret skuffe B B

- Handskerum med lys og kølefunktion B B B

- Kabinelamper i fodrummet, for B B

- Klapborde med drikkevareholder bag på forsædernes ryglæn B B

- Kromindfatning på lyskontakt B B B

- Kromindlæg på spejlindstillings- og el-rudekontakter samt på indvendige dørhåndtag B

- Kromindlæg på spejlindstillings- og el-rudekontakter samt på indvendige dørhåndtag og dørgreb B

- Lommer bag på forsædernes ryglæn B B

- Læselamper, 2 stk. for B B

- Læselamper, LED, 2 stk. for og 2 stk. bag B

- Midterarmlæn, for, med opbevaringsrum, kan indstilles i højden og længderetningen, to luftdyser bag og 12V stikdåse bag B B B

- Multifunktionslæderrat (til modeller med dobbeltkoblingsgearkassen DSG også med skiftefunktion) B B B

- Opbevaringsrum i alle dørene (for, med holder til 1,5-liters-flasker) B B B

- Opbevaringsrum i loftbeklædningen B B

- Opbevaringsrum med afdækning på instrumentpanelet B B B

- Ryglæn, passagersædet, kan lægges helt ned B B

- Sædeindtræk i fladvævning i designet Microdots B

- Sædeindtræk i velour i designet Rhombus B

- Sædernes midterstykke i mikrofleece i designet ArtVelours B

- Taskekrog i bagagerummet B B

Oversigt over standardudstyr
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Sikkerhed - Advarselstone og -lampe for ikke-spændte seler for og bag B B B

- Advarselstrekant B B B

- Airbag til fører og forsædepassager, med frakobling af frontairbaggen til forsædepassageren, inklusive knæairbag i førersiden B B B

- Dæktrykskontrolsystem B B B

-  Elektronisk stabilitetsprogram med kontrastyringsfunktion inklusive antiblokeringssystem med bremseassistent, hjulspindsregulering, elektronisk differentialespærring,

regulering af motorbremsemoment og vogntogsstabilisering

B B B

-  Front assist med City emergency brake og fodgængerregistrering: Registrerer kritiske afstandsforhold og hjælper med at forkorte bremselængden, advarer føreren optisk og 

akustisk samt med et præventivt bremseryk i tilfælde af kritiske situationer

B B B

- Havariblink, automatisk, ved fuld opbremsning B B B

- Hovedairbagsystem til for- og bagsædepassagerer inklusive sideairbags, for B B B

- Isofix-forberedelse (holdere til fastgørelse af 2 børnesæder på bagsædet), også til i-size børnestole B B B

-  Lane assist: Kan fra en hastighed på 65 km/t registrere, om bilen er ved at forlade den markerede vognbane utilsigtet, og med et korrigerende styreindgreb sørge for,

at førerens opmærksomhed igen er på trafikken

B B B

-  Multikollisionsbremse, kan i tilfælde af en ulykke hjælpe føreren med at reducere risikoen for udskridning og reducere risikoen for yderligere kollisioner under en ulykke ved at 

foretage en automatisk påbegyndt opbremsning

B B B

- Nakkestøtter, for, længdeforskydelige B B

-  PreCrash, forbereder personerne i bilen og selve bilen på en mulig ulykke ved at stramme de forreste sikkerhedsseler, hvis de er spændt, så fører og forsædepassager holdes 

bedre fast, og ved at lukke åbne ruder og et eventuelt åbent skydetag på nær en lille spalte. Registrerer kritiske trafiksituationer med forhøjet ulykkespotentiale.

B B B

- Reflekser i alle dørene B B B

- Startspærre, elektronisk B B B

-  Træthedsregistrering, registrerer på baggrund af den karakteristiske styremåde, tidspunktet og køretiden eventuel træthed hos føreren og giver føreren en optisk og akustisk advarsel B B B

- Tågeforlygter med statisk kurvelys B B B

Oversigt over standardudstyr

1) Bemærk: Active Info Display i kombination med Discover Media kun kan foretage kortvisning enten i Discover Media eller i Active Info Display. Ikke begge steder samtidig.

Active Info Display i kombination med Discover Pro: simultan kortvisning i både Active Info Display og Discover Pro er mulig.
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Funktion/komfort - 4MOTION Active Control inklusive køreprofilindstilling (kun til modeller med 4MOTION) B B B

- Advarselslamper for sprinklervæskestand B B B

- Airconditionanlæg B

- Klimaanlæg Air Care Climatronic med 3-zoners temperaturregulering, allergenfilter og betjeningselementer, bag B B

- Centrallås, fjernbetjent B B B

- Det digitale instrument, Active Info Display1) 12,3", TFT kombiinstrument med interaktiv visning, forskellige infoprofiler kan vælges B

- Differentialespærring XDS, elektronisk (kun til modeller med 4MOTION) B B B

- Fartpilot B

-  Fartpilot, adaptiv (op til 210 km/t): Tilpasser hastigheden op til den indstillede maksimale hastighed automatisk til det forankørende køretøjs og holder samtidig den afstand, 

som føreren har indstillet (Stop and Go-funktion, dog kun til modeller med dobbeltkoblingsgearkassen DSG)

B B

- Fejltankningsbeskyttelse (kun til diesel) B B B

- Forsæder, opvarmelige B B B

- Kabinelampe, for og bag, med forsinket slukning og kontakter i alle dørene B B B

-  Kørecomputer Plus: TFT-display med visning af blandt andet radiostationer, udetemperatur, hastighedsadvarsel, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, 

aktuelt brændstofforbrug, strækning, rækkevidde, køretid, service, gearskifteanbefaling og klokkeslæt

B

- Kørecomputer Premium: som kørecomputer Plus, men med farvevisning B

-  Light assist: Tænder selv fjernlyset i mørke fra 65 km/t, registrerer forankørende og modkørende køretøjer og blænder automatisk ned, inden føreren blændes B B

- Lys, automatisk, med kørelys, leaving home-funktion og manuel coming home-funktion B B B

- Makeupspejle i solskærmene B

- Makeupspejle med lys i solskærmene B B

- Parkeringsbremse, elektronisk, inklusive Auto Hold-funktion B B B

- Parkeringssensorer, akustiske advarsler i tilfælde af forhindringer for og bag bilen B B

-  Radiosystem Composition Media: 8" farve-touchscreen, Bluetooth mobilforberedelse, CD-afspiller, USB indgang og SD-kortlæser B B B

- Regnsensor B B B

- Sidespejle, el-opvarmede, med elektrisk indstilling B B B

- Start-stop-system med genindvinding af bremseenergi B B B

- Stikdåse, 12V, i midterkonsollen, bag, og i bagagerummet B B B

- Støv- og pollenfilter med aktivkulfilter B B B

- Tire Mobility Set: 12V kompressor og dæktætningsmiddel B B

- Undervogn, adaptiv inkl. Køreprofil indstilling (kun til 220 hk TSI og 240 hk TDI) B

Oversigt over standardudstyr
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Udstyrspakker DK pakke til Trendline A – –

- ergoActive førersæde, 14-vejs indstilleligt med massagefunktion

- Elektrisk indstillelig lændestøtte i førersiden

- Forsæder, komfort Plus, siddeflader i mikroflis, design Artvelours (leveres kun i Titansort (BG))

- Nakkestøtter, for, længde forskydelige

- Skuffe under passagersæde

- Klapborde med drikkevareholder bag på forsædernes ryglæn

- Lommer bag på forsædernes ryglæn

- Parkeringssensorer for og bag

- Multifunktionslæderrat med varme

DK pakke til Comfortline og Highline – A A

- ergoActive førersæde, 14-vejs indstilleligt med massagefunktion

- Elektrisk indstillelig lændestøtte i førersiden

- Forsæder, komfort Plus, siddeflader i mikroflis, design Artvelours (leveres kun i Titansort (BG))

- Bortfald af skuffe under førersædet

- Parkeringsassistent:

-  Styrer automatisk bilen ind i parkeringsbåse på langs og på tværs af kørebanen og kan desuden hjælpe med at køre ud af parkeringsbåse på langs af kørebanen

- Bakkamera:

-  Viser området bag bilen, når bilen sættes i bakgear

- Multifunktionslæderrat med varme

DK navigationspakke Discover Media A A A

- Navigationssystem Discover Media (se specifikationer på side 61)

- Roadsign Recognition:

-  Identificerer ved hjælp af et kamera vejskilte med hastighedsgrænser og overhalingsforbud samt ophævelse af disse og viser dem i navigationssystemets display og/eller

i kørecomputeren Plus eller Premium

DK sportspakke til Trendline A – –

- 18" letmetalfælg Nizza 7 J x 18, 235/55 R 18 mobilitetsdæk (selvtætnende)

- Tyverisikrede hjulbolte

- Progressiv styrring: automatisk tilpasning af rattets følsomhed afhængig af kørestilen

- Sportsundervogn1): strammere dæmpere. 4MOTION: strammere dæmpere samt ca. 10 mm sænkning

- Bortfald af Tire Mobility Set

(Ikke i forbindelse med 2,0 TDI 115 hk)

DK sportspakke til Comfortline – A –

- 18" letmetalfælg Kingston 7 J x 18, 235/55 R 18 mobilitetsdæk (selvtætnende)

- Tyverisikrede hjulbolte

- Progressiv styrring: automatisk tilpasning af rattets følsomhed afhængig af kørestilen

- Sportsundervogn1): strammere dæmpere. 4MOTION: strammere dæmpere samt ca. 10 mm sænkning

- Bortfald af Tire Mobility Set

(Ikke i forbindelse med R-Line pakker)

Oversigt over ekstraudstyr

1) Bemærk venligst, at tilvalg af sportsundervogn til Tiguan, på visse motor-gearkasse-kombinationer, nedsætter den maks. tilladte anhængervægt. Se tekniske data side 46-47.
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Udstyrspakker DK sportspakke til Highline – – A

(fortsat) - 19" letmetalfælg Victoria Falls 7 J x 19, 235/50 R 19 mobilitetsdæk (selvtætnende)

- Mod merpris: 20" letmetalfælg Kapstad (titangrå) 8 J x 20, 235/45 R 20 mobilitetsdæk (selvtætnende), bortfald af Tire Mobility Set

- Tyverisikrede hjulbolte

- Progressiv styrring: automatisk tilpasning af rattets følsomhed afhængig af kørestilen

- Sportsundervogn1): strammere dæmpere. 4MOTION: strammere dæmpere samt ca. 10 mm sænkning

(Ikke i forbindelse med R-Line pakker)

DK navigationspakke Discover Pro A A A

- Navigationssystem Discover Pro (se specifikationer på side 61)

- Roadsign Recognition:

-  Identificerer ved hjælp af et kamera vejskilte med hastighedsgrænser og overhalingsforbud samt ophævelse af disse og viser dem i navigationssystemets display og/eller

i kørecomputeren Plus eller Premium

Krompakke – A B

- Kromindlæg på spejlindstillings-, el-rudekontakter og dørgreb

- Indvendigt dørhåndtag i mat krom

- Blank tagræling

- Motorbundskjold grålakeret

R-Line eksteriørpakke – A A

-  19" letmetalfælg Sebring (titangrå) 8,5 J x 19, 255/45 R 19 mobilitetsdæk

-  Mod merpris: 20" letmetalfælg Suzuka (dark graphite, glanspoleret overflade), Volkswagen R, 8,5 J x 20, 255/40 R 20 mobilitetsdæk (selvtætnende), tyverisikrede hjulbolte 

(Kun i forbindelse med sportsundervogn1)/adaptiv undervogn og kun til Highline)

- Hækspoiler i R-styling i bilens farve

- R-Line logo i kølergrillen og på forskærmene

- Stødfangere og sideskørter i R-styling

- Bortfald af Tire Mobility Set

(Ikke i forbindelse med sportspakke)

R-Line kombipakke – A A

Omfang som R-Line eksteriørpakke, men også inkl.:

- Multifunktionssportslæderrat (3-eget) med R-Line logo og syninger i krystalgrå, DSG skiftefunktion (kun til modeller med DSG)

-  Loftbeklædning i sort

- Panellister, for, med R-Line logo og i aluminium

- Pedaler og fodstøtte i alu-optik

- Forsæder med R-Line logo og syning i krystalgrå

- Sædeindtræk i stof i design Race med den inderste del af sædernes sidestykker i mikrofiber

- Forsæder, komfort Plus

- Måtter for og bag med farvede syninger

(Ikke i forbindelse med DK pakke og/eller sportspakke)

Oversigt over ekstraudstyr
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Airbag Sideairbags og selestrammere til de yderste bagsædepladser – A A

Airconditionanlæg Klimaanlægget Air Care Climatronic med 3-zoners temperaturregulering, allergenfilter og ekstra betjeningselementer, bag A B B

- 3-zoners temperaturregulering: førersæde, passagersæde, passagerkabine fra bagsæde/2. sæderække

-  Regulerer kabinetemperaturen i henhold til den valgte temperatur med automatisk tilpasning af blæserhastighed og betjening af luftfordelingsspjæld;

giver et behageligt klima under alle drifts- og vejrforhold med luftgennemstrømning uden træk i passagerkabinen

Anhængertræk Anhængertræk, svingbart med el-frigørelse A A A

Bagagerum Stikdåse, 230V, i bagagerummet A A A

- Inkl. ekstra bagagerumslampe, kan tages ud og anvendes som lommelygte

Netadskillelse mellem bagagerum og bagsæder A A A

Variabel bagagerumsbund A A A

- Inkl. aflæggerum i bagagerummets sider

Fælge/dæk Dæktrykskontrolsystem med sensorer A A A

- Informerer føreren før og under kørslen om det aktuelle dæktryk; hvis dæktrykket er for lavt eller i tilfælde af et hurtigt tryktab, informeres føreren

Fælge/dæk – Nødhjul A A A

reservehjul - Inkl. hjulnøgle og donkraft; bortfald af Tire Mobility Set; inkl. variabel bagagerumsbund og aflæggerum i bagagerummets sider

Oversigt over ekstraudstyr
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Førerassistent- Area View inkl. parkeringsassistent – A A

systemer - Viser hele området omkring bilen i radio- eller navigationssystemets display

(Kun i forbindelse med spejlpakken)

Bakkamera inkl. parkeringsassistent – A A

- Viser området bag bilen (når bilen sættes i bakgear)

-  Styrer automatisk bilen ind i parkeringsbåse på langs og på tværs af kørebanen og kan desuden hjælpe med at køre ud af parkeringsbåse på langs af kørebanen

Light assist A B B

-  Fjernlysassistent, tænder selv fjernlyset i mørke fra 65 km/t, registrerer forankørende og modkørende køretøjer og blænder automatisk ned, inden føreren blændes

Parkeringspakke inkl. Trailer Assist og Area View – A A

-  Hjælper føreren i forbindelse med manøvrering med anhænger; manøvreringsretningen angives via spejlindstillingskontakten

- Viser hele området omkring bilen i radio- eller navigationssystemets display

(Kun i forbindelse med fabriksmonteret anhængertræk, DK pakke og Spejlpakke)

Side assist Plus, Kø-assistent, Blind Spot Sensor, Emergency assist – A A

-  Advarer via optiske signaler i det pågældende sidespejl føreren om køretøjer, som kunne udgøre en risiko i forbindelse med vognbaneskift,

systemet er aktivt fra en hastighed på 30 km/t

-  Kø-assistenten holder afstanden til forankørende evt. helt ned til stilstand og sætter automatisk i gang når forankørende igen starter med at køre, bilen holdes automatisk

i den valgte bane (op til max 60 km/t)

- Advarer og bremser i udkørselssituationer i tilfælde af biler, der nærmer sig bagfra

-  Emergency assist, delvis styring af bilen i en medicinsk nødsituation

(Kun i forbindelse med spejlpakken)

(Kun til modeller med dobbeltkoblingsgearkassen DSG)

Side assist Plus og Blind Spot Sensor A A –

-  Advarer via optiske signaler i det pågældende sidespejl føreren om køretøjer, som kunne udgøre en risiko i forbindelse med vognbaneskift, systemet er aktivt fra en

hastighed på 30 km/t

- Advarer og bremser i udkørselssituationer i tilfælde af biler, der nærmer sig bagfra

(Kun i forbindelse med spejlpakken)

(Kun til modeller med manuelt gear)

Oversigt over ekstraudstyr

B Standardudstyr     A Ekstraudstyr mod merpris (Visse former for ekstraudstyr kan med prismæssig fordel eftermonteres. Få mere information hos din Volkswagen forhandler.)     – Denne kombination kan ikke leveres
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Lak Metallic/perleeffekt A A A

Pure Hvid A A A

Lygter Forlygter, LED A A B

- LED forlygter til nær- og fjernlys, med LED kørelys, automatisk lyslængderegulering

Forlygter, LED MID inkl. Dynamic Light assist – A A

- LED forlygter til nær- og fjernlys, med LED stribe/signatur kørelys, automatisk lyslængderegulering og dynamisk kurvelys

- Dynamic Light assist: fjernlysassisten som gør det muligt at køre med konstant fjernlys (fra 60 km/t), uden at blænde forankørende/modkørende

Baglygter, LED High, mørktonede A A B

Lys og syn Belysningspakke – A B

-  To LED læselamper for og to bag

- Ambientebelysning (ensfarvet) i dekorindlæggene i dørene

- Dekorindlæg i designet Dark Grid til instrumentpanelet og dørbeklædningerne, for

- Panellister, for, med lys og i alu-optik

(Ikke i forbindelse med offroadpakke)

Belysningspakke til R-Line – A B

-  To LED læselamper for og to bag

- Ambientebelysning (ensfarvet) i dekorindlæggene i dørene

- Dekorindlæg i designet Dark Grid til instrumentpanelet og dørbeklædningerne, for

(Kun i forbindelse med R-Line kombipakke)

Læderindtræk Læderpakke Vienna – A A

-  El-klapbare sidespejle med elektrisk indstilling; elektrisk indstillelige lændestøtter, for; sædernes midterstykke og inderste sidestykker i læder Vienna; komfortsæder Plus, for;

forsæder med elektrisk 12-vejs indstilling og memoryfunktion

Læderpakke Vienna, for, Volkswagen R – A A

-  El-klapbare sidespejle med elektrisk indstilling; elektrisk indstillelige lændestøtter, for; sædernes midterstykke og inderste sidestykker i læder Vienna; komfortsæder Plus, for;

forsæder med elektrisk 12-vejs indstilling og memoryfunktion

(Kun i forbindelse med R-Line kombipakken)

Låsesystem Easy open-pakke A A A

- El-betjent bagklap; nøglefri betjening

- Mulighed for at åbne bagklappen med en fejende bevægelse med foden

El-betjent bagklap A A A

Nøglefri betjening A A A

- Automatisk låse- og startsystem, hvor det er tilstrækkeligt bare at have nøglen med sig – man behøver ikke at tage den op ad lommen

- Hvis man har nøglen med og nærmer sig bilen, låses den automatisk op, og motoren kan startes på en komfortabel måde med et tryk på startknappen

Oversigt over ekstraudstyr

B Standardudstyr     A Ekstraudstyr mod merpris (Visse former for ekstraudstyr kan med prismæssig fordel eftermonteres. Få mere information hos din Volkswagen forhandler.)     – Denne kombination kan ikke leveres
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Mobiltelefon Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning A A A

- Valg af de lydfiler, der er gemt på mobiltelefonen, via TFT-touchscreen (AVRCP 1.3)

- Tilslutning til den udvendige antenne via ladeholder i midterkonsollen

- Betjening og visning via kørecomputeren og radioens eller navigationssystemets TFT-touchscreen samt via multifunktionsrattet

- Trådløst kommunikationsinterface BLUETOOTH AUDIO (udelukkende kompatibelt med advanced audio distribution profile A2DP)

- Nem parring af mobiltelefon via Secure Simple Pairing (SSP)

- Nem adgang til telefonbogen via Phone Book Access Profile (PBAB)

- Til mobiltelefoner med Bluetooth-interface (hands free profile 1.5) og GSM 900/1800 MHz

- Adressedata fra telefonkontakter kan anvendes som destinationer i navigationssystemet (forudsætter bestilling af Discover Media/Discover Pro)

- Mulighed for induktiv opladning via Qi-standarden

(Kun i forbindelse med radiosystem Composition Media eller navigationssystem Discover Media/Discover Pro)

Mobiltelefonforberedelse Premium A A A

- Valg af de lydfiler, der er gemt på mobiltelefonen, via TFT-touchscreen (AVRCP 1.3)

- Betjening og visning via kørecomputeren og radioens eller navigationssystemets TFT-touchscreen samt via multifunktionsrattet

- Trådløst kommunikationsinterface BLUETOOTH AUDIO (udelukkende kompatibelt med advanced audio distribution profile A2DP)

- Nem parring af mobiltelefon via Secure Simple Pairing (SSP)

- Nem adgang til telefonbogen via Phone Book Access Profile (PBAB)

- Til mobiltelefoner med Bluetooth-interface (hands free profile 1.5) og GSM 900/1800 MHz

- Adressedata fra telefonkontakter kan anvendes som destinationer i navigationssystemet 

- Tilslutning til udvendig antenne via tilslutning med remote SIM Access Profile (rSAP) eller isætning af et separat SIM-kort i den tilsvarende kortlæser 

- GSM-/UMTS-sende-/modtagemodul internt i bilen med SIM-kortlæser til ekstra SIM-kort

- Sms-funktioner: læsning, skrivning (via stemmebetjening), oplæsning (understøtter ikke dansk tale)

- Wi-Fi-hotspot1)

(Kontroller, om den pågældende mobiltelefon har Bluetooth-interface med remote SIM Access Profile (rSAP) og er egnet til mobiltelefonforberedelsen Premium.

Apple iPhone (alle generationer) er ikke kompatible med rSAP, og understøtter derfor ikke mobiltelefonforberedelse Premium. Se evt. mere på vw.dk/mobiltelefon)

(Kun i forbindelse med navigationssystemet Discover Pro)

Oversigt over ekstraudstyr

1) Du har brug for en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon med remote SIM Access Profile (rSAP) eller et SIM-kort med telefon- og dataoption. Ved modtagelse af datapakker fra internettet, kan der – afhængigt af dine 

mobiltelefontakster, og især hvis du opholder dig i udlandet – opstå yderligere omkostninger (fx roaminggebyrer). På grund af den datamængde, som eventuelt kan blive anvendt, anbefales det på det kraftigste,

at du tegner et abonnement med data-flatrate hos dit teleselskab.
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Multimedie App-Connect A A A

-  USB indgang som ved tilkobling af kompatibel smartphone understøtter funktionerne MirrorLink, Apple CarPlay og Android Auto:

udvalgte apps kan styres fra bilens radio- eller navigationssystem

Brugen af App-Connect forudsætter:

-  MirrorLink: kontrollér altid telefonens kompatibilitet med MirrorLink på: vw.dk/mobiltelefon (såfremt telefonen ikke er kompatibel kan MirrorLink ikke anvendes)

- Apple CarPlay: understøttelse af CarPlay kræver minimum iPhone 5. Det er endvidere en forudsætning at minimum iOS 8.3 er installeret.

-  Android Auto: understøttes for nuværende ikke i Danmark. Google kan desværre ikke oplyse hvornår denne funktion bliver tilgængelig for danske mobiltelefoner.

(Ved brug af App-Connect skal telefonen altid tilsluttes USB indgangen med telefonspecifikt kabel. Dette kabel medfølger ikke.)

(Kun udvalgte og af telefonproducenterne godkendte apps understøttes)

(Dansk tekst eller tale understøttes ikke i alle apps)

(Ikke alle App-Connect funktioner kan betjenes under kørsel)

(Datatrafik som telefonen anvender under brugen af App-Connect skal De som kunde selv afregne med mobiloperatøren. Brugen af visse apps er afhængig af mobiloperatørens 

dækning. Volkswagen er ikke ansvarlig for evt. mangelfuld dækning hverken i Danmark eller i udlandet)

(Standard i forbindelse med Discover Pro)

DAB+ modtager – A A

Modtagelse af digital radio (DAB+)

Lydsystem, Dynaudio – A A

-  Otte højttalere med lav resonans, afstemt specielt efter effekten; en centerhøjttaler; digital 10-kanals forstærker: bilspecifik afstemning af lyden;

samlet effekt på 400 W

(Comfortline: Kun i forbindelse med belysningspakken og opbevaringspakken eller vægt-/pladsbesparende reservehjul)

(Highline: Kun i forbindelse med opbevaringspakken eller vægt-/pladsbesparende reservehjul)

(Ikke i forbindelse med offroadpakken)

Stemmebetjening A A A

(Standard i forbindelse med navigationssystemet Discover Pro)

(Understøtter ikke dansk tale)

Opbevaringspakke - Opbevaringsrum i tagkonsollen; bagagenet; forskydelig bagagerumsbund A A A

(Ikke i forbindelse med panorama soltag)

Parkeringsvarmer Parkeringsvarme og -ventilation med fjernbetjening og timer – A A

- Arbejder på varme dage som parkeringsventilation og tilfører frisk luft til den parkerede bil; opvarmer kabinen ved kolde temperaturer og sørger for frit udsyn gennem ruderne

Oversigt over ekstraudstyr
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Radio- og Navigationssystem Discover Media, 4 x 20 Watt, 8 højttalere A A A

navigationssystemer - 8" TFT-farveskærm med touchscreen

- Bluetooth-interface til mobiltelefon

- Aux indgang, SD-kortlæser og USB indgang

- Dynamisk guidning via seperat RDS-TMC tuner 

- Europakort data til navigation

- Mulighed for kortvisning i 2D og fugleperspektiv

- 3 års gratis opdatering af navigationssoftware

- Car-Net Guide & Inform Basis:

- Online-tjenester der formidles i navigationssystemet: online trafikmeddelelser, POI interessepunkter, vejrmeddelelser, nyhedsfeed, mv.

-  Online-tjenesterne stilles gratis til rådighed i 36 måneder efter bilens produktionsdato. Der oprettes en særskilt aftale med Volkswagen på denne tjeneste. Efter 36

måneder kræver den fortsatte brug af Car-Net, en forlængelse af abonnementet. Denne aftale kan indebære betaling af et fast beløb for den fortsatte brug af Car-Net

-  Car-Net tjenesterne forudsætter følgende: opkobling med Bluetooth-kompatibel mobiletelefon eller Volkswagen CarStick (Volkswagen CarStick fås som eftermonteret 

tilbehør), der understøtter data- og telefon-tjenester. Bluetooth-kompatibel mobiltelefon skal du som kunde selv stille til rådighed, ligesom du selv skal afregne datatrafik 

og evt. abonnementsomkostninger med operatøren. Bemærk at taksten for datatrafik, navlig i udlandet, kan variere betragteligt. Volkswagen anbefaler at du vælger et 

abonnement med forbrugs uafhængig datatrafik, specielt hvis bilen ofte kører i udlandet

-  Car-Net tjenesten afhænger af SIM-kort operatørens dækning og kan varierer fra land til land. Volkswagen påtager sig ikke ansvar for en eventuel mangelfuld dækning 

hverken i Danmark eller udlandet 

- Yderligere informationer om Car-Net kan findes på volkswagen.com/Car-Net

(Navigationssystemet understøtter ikke dansk tale)

Navigationssystem Discover Pro, 4 x 20 Watt, 8 højttalere – A A

- App-Connect

- 9,2" TFT-farveskærm med touchscreen

- Bluetooth-interface til mobiltelefon

- Aux indgang, SD-kortlæser og USB indgang

- Dynamisk guidning via seperat RDS-TMC tuner 

- Europakort data til navigation

- Mulighed for kortvisning i 2D, fugleperspektiv samt 3D-visning af bygninger 

- 3 års gratis opdatering af navigationssoftware

- App-Connect (se specifikationer på side 60)

- Bevægelsesstyret betjening

- Car-Net Guide & Inform Plus:

-  Online-tjenester der formidles i navigationssystemet: Google Maps, online trafikmeddelelser, POI interessepunkter, vejrmeddelelser, nyhedsfeed, mv.

-  Online-tjenesterne stilles gratis til rådighed i 36 måneder efter bilens produktionsdato. Der oprettes en særskilt aftale med Volkswagen på denne tjeneste. Efter 36

måneder kræver den fortsatte brug af Car-Net en forlængelse af abonnementet. Denne aftale kan indebære betaling af et fast beløb for den fortsatte brug af Car-Net

-  Car-Net tjenesterne forudsætter følgende: opkobling med Bluetooth-kompatibel mobiletelefon eller at bilen forsynes med et SIM-kort/Volkswagen Wi-Fi (Volkswagen Wi-Fi 

fås som eftermonteret tilbehør), der understøtter data- og telefon-tjenester. Bluetooth-kompatibel mobiltelefon og/eller SIM-kort skal du som kunde selv stille til rådighed, 

ligesom du selv skal afregne datatrafik og evt. abonnementsomkostninger med operatøren. Bemærk at taksten for datatrafik, navlig i udlandet, kan variere betragteligt. 

Volkswagen anbefaler at du vælger et abonnement med forbrugs uafhængig datatrafik, specielt hvis bilen ofte kører i udlandet

-  Car-Net tjenesten afhænger af SIM-kort operatørens dækning og kan varierer fra land til land. Volkswagen påtager sig ikke ansvar for en eventuel

mangelfuld dækning hverken i Danmark eller udlandet

- Yderligere informationer om Car-Net kan findes på volkswagen.com/Car-Net

(Ikke i forbindelse med Connectivity-pakken) (Navigationssystemet understøtter ikke dansk tale)

Oversigt over ekstraudstyr
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Rat Styretøj, progressiv – A A

- Automatisk tilpasning af rattets følsomhed afhængig af kørestilen

(Ikke i forbindelse med 2,0 TDI 115 hk)

Ruder Forrude, klima/komfort – A A

- Trådløst opvarmet, infrarød reflekterende

(Kun i forbindelse med mobiltelefonforberedelse Comfort/Premium)

Tonede sideruder, bag, og tonet bagrude, op til 65 % lysabsorberende A B B

Lys og syn Spejlpakke A A A

- Elektrisk indstillelige sidespejle, el-klapbare og med sænkning af sidespejlet i passagersiden og områdebelysning

Sæder Bagsæde, yderste pladser med indstillelig varme – A A

Taghimmel Taghimmel, mørk A A A

Tagsystemer Panorama soltag med skyde-/vippefunktion – A A

- Bortfald af opbevaringsrum i loftbeklædningen

(Ikke i forbindelse med opbevaringspakke)

Tyverialarm Tyverialarm Plus med kabineovervågning, backuphorn uafhængigt af batterispændingen, bortslæbningsovervågning og safefunktion A A A

Undervogn Køreprofil indstilling – A A

- Giver føreren mulighed for med et tryk på en knap at vælge mellem en komfortabel, sportslig eller normal afstemning af undervognen

(Standard i forbindelse med 4MOTION)

Offroadpakke A A A

-  Motorbundskjold; offroadstødfanger i bilens farve med større tilkørselsvinkel; panellister i aluminium, for, med OFFROAD-modelbetegnelse

(Kun i forbindelse med 4MOTION)

(Ikke i forbindelse med belysningspakke)

Stenslagsbeskyttelse, undervogn A A A

Undervogn, adaptiv inkl. Køreprofil indstilling – A A

-  Giver føreren mulighed for at vælge mellem en komfortabel, sportslig eller normal afstemning af undervognen, systemet reagerer permanent på forskellige kørselssituationer 

og tager hensyn til bremse-, styre- og accelerationsmanøvrer

(Standardudstyr i forbindelse 220 hk TSI og 240 hk TDI)

(Ikke i forbindelse med undervogn, sport)

Undervogn, sport – A A

- Tiguan med forhjulstræk: strammere dæmpere

- Tiguan med 4MOTION: strammere dæmpere samt ca. 10 mm sænkning

(Ikke i forbindelse med undervogn, adaptiv og 220 hk TSI/240 hk TDI)

(Bemærk venligst, at tilvalg af sportsundervogn til Tiguan, på visse motor-gearkasse-kombinationer, nedsætter den maks. tilladte anhængervægt. Se tekniske data side 46-47)

Oversigt over ekstraudstyr
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Visninger og displays Active Info Display 12,3" – A B

- TFT kombiinstrument med interaktiv visning, forskellige infoprofiler kan vælges

(Bemærk: Active Info Display i kombination med Discover Media kun kan foretage kortvisning enten i Discover Media eller i Active Info Display. Ikke begge steder samtidig.

Active Info Display i kombination med Discover Pro: simultan kortvisning i både Active Info Display og Discover Pro er mulig)

Head-up-display – A A

– Viser kørselsrelevante informationer for føreren i det direkte synsfelt: Informationer om hastighed, navigation og førerassistentsystemer samt advarsler

(Bemærk: Læsbarheden af informationerne i Head-up-displayet kan reduceres hvis føreren anvender solbriller med polarisering)

Oversigt over ekstraudstyr

B Standardudstyr     A Ekstraudstyr mod merpris (Visse former for ekstraudstyr kan med prismæssig fordel eftermonteres. Få mere information hos din Volkswagen forhandler.)     – Denne kombination kan ikke leveres
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Mål og dækmærkat – Tiguan

Mål og dækmærkat

Tiguan med forhjulstræk

 Længde, mm 1560

Maks. bredde, mm 1300

Bredde mellem hjulkasser, mm 1010

Varerumshøjde, mm 875

Bagklapåbning, højde, mm 765

Bagklapåbning, bredde, mm 1115

Sidedøre, højde, mm 760

Sidedøre, bredde, mm 315

Læssehøjde, mm 750

Læssehøjde, sidedøre, mm 750

Varerumsmål

Van

 Bagagerumsvolumen, bagsædet, der kan

forskydes i længderetningen, i forreste position Tankindhold Vendediameter

615-1655 l ca. 58 l ca. 11,5 m
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Tiguan – Mål og dækmærkat

Mål og dækmærkat

Tiguan med 4MOTION

Værdierne i parantes gælder for modeller med soltag. Tallene i målskitser er angivet i mm.

 Længde, mm 1560

Maks. bredde, mm 1300

Bredde mellem hjulkasser, mm 1010

Varerumshøjde, mm 875

Bagklapåbning, højde, mm 765

Bagklapåbning, bredde, mm 1115

Sidedøre, højde, mm 760

Sidedøre, bredde, mm 315

Læssehøjde, mm 750

Læssehøjde, sidedøre, mm 750

Varerumsmål

Van

Dækmærkat Str. Støjemission

Sommerdæk1) 215/65 R 17 C-B C-A 70 dB

235/55 R 18 C B-A 71-72 dB
 
–

 

235/50 R 19 B B 70 dB

255/45 R 19 C B-A 71-72 dB

235/45 R 20 B B 70 dB

255/40 R 20 C B 71 dB

2) 3) 4)

 Bagagerumsvolumen, bagsædet, der kan

forskydes i længderetningen, i forreste position

Tankindhold Vendediameter

615-1655 l ca. 60 l ca. 11,5 m

1) Af logistiske og produktionstekniske årsager er det ikke muligt målrettet at bestille et bestemt dækfabrikat.

2) Brændstofeffektivitetsklasse/rullemodstand – den rigtige dæktype hjælper dig med at spare brændstof.

3) Vådgrebsklasse – en kortere bremselængde øger din sikkerhed.

4) Rullestøj afgivet til omgivelserne – et mere støjsvagt dæk øger din kørekomfort og aflaster miljøet på grund af mindre støjudvikling.



Volkswagen Vejhjælp – Tiguan66

+45 8020 3050
BRINGER DIG HURTIGT VIDERE.

Volkswagen Vejhjælp er aldrig længere væk end din mobiltelefon, hvis din Volkswagen ikke vil køre – også i udlandet. Hvis du fx 

løber tør for brændstof i Grækenland, sidder fast i sneen nord for Haukelifjell eller tager fejl af diesel og benzin på en tankstation

mellem Dresden og Pillnitz, så kommer vi og hjælper dig videre. Volkswagen Vejhjælp dækker i 32 lande, uanset bilens alder,

24 timer i døgnet. Og den koster ikke noget. Volkswagen Vejhjælp følger med bilen fra første indregistrering. For at opretholde 

Volkswagen Vejhjælp skal du følge bilens serviceplan på et autoriseret Volkswagen værksted.

Volkswagen Vejhjælp.

Reparation på stedet.

Punktering.

Indelåste nøgler.

Tør for/forkert brændstof.

Bugsering.

Trafikskader.*

Bjærgning/fritrækning.

Tyveri.*

Gratis lånebil.

Alternativ transportløsning.

Hotel.

*Gælder ikke i udlandet.

Se mere på

volkswagen.dk/vejhjaelp 
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FinansieringFinansiering ForsikringForsikring Service & ReparationSer ice & Reparation

FINANSIERING:

Lån til konkurrencedygtige priser.

Enkle vilkår. Uden overraskelser.

Fleksibel afdragsperiode.

FORSIKRING:

Fri lånebil ved skade.

Elitebilist fra første dag.

Storkundepriser til alle.

Altid autoriseret værksted.

Bliv på dit bonustrin.

SERVICE & REPARATION:

80 servicepartnere.

Volkswagen Vejhjælp.

Originale reservedele.

Alle services.

= Volkswagen Total.

 HELT ENKELT. EN FAST MÅNEDLIG PRIS.

Finansiering, forsikring og en service- og reparationsaftale til en fast månedlig pris. Med Volkswagen Total er det helt enkelt at 

købe bil. Du får nemlig fuldstændig kontrol over din biløkonomi og slipper helt for uforudsete udgifter.

Se mere på

volkswagen.dk/total
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www.volkswagen.dk

Volkswagen forhandler

Tiguan

Bilerne i dette katalog kan i nogle tilfælde være forsynet med ekstraudstyr, som kan fås 

mod merpris. Visse former for ekstraudstyr kan med prismæssig fordel eftermonteres.
Alle angivelser vedr. udstyr og tekniske data er baseret på det danske marked og på de 
informationer, der forelå ved redaktionens afslutning. Du kan få flere informationer

hos din Volkswagen forhandler. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Leverandøren 

kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forhold til katalogets tekst og 
billeder. 4MOTION®, BlueMotion®, DSG®, TDI® og TSI® er registrerede varemærker for 
Volkswagen AG og andre virksomheder i Volkswagen Group i Tyskland og andre lande. 

Hvis varemærker i dette dokument ikke er markeret med ®, betyder det ikke, at det på-

gældende varemærke ikke er et registreret varemærke, og/eller at dette varemærke 
måtte anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Volkswagen AG. Volkswagen 

sørger for bortskaffelse af gamle biler. Derfor kan alle biler fra Volkswagen bortskaffes

på miljømæssigt korrekt vis, og de kan leveres tilbage gratis, hvis de gældende lovmæssige 

forudsætninger overholdes. Du kan få mere information hos din Volkswagen forhandler 

eller på internettet under www.volkswagen.dk.
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