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Ο κόσμος της Volkswagen

Φέρνουμε το μέλλον στον δρόμο σας.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.
Οι εικόνες στις επόμενες σελίδες δείχνουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς.

Το εξωτερικό του Tiguan
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Εντυπωσιάζει από
την πρώτη στιγμή.
Με τον χαρακτηριστικό του σχεδιασμό το Tiguan εμπνέει αμέσως
δυναμισμό. Η εμφάνισή του υπόσχεται πολλά και δεν αφήνει καμία
επιθυμία ανεκπλήρωτη. Ο μοναδικός σχεδιασμός συνεχίζεται και
στο εσωτερικό ενώ χάρη στις υπηρεσίες Connectivity μπορείτε να
έχετε ανά πάσα στιγμή κάθε χρήσιμη πληροφορία. Με τα κορυφαία
τεχνολογικά συστήματα και τα μοναδικά οδηγικά χαρακτηριστικά
που διαθέτει, το Tiguan σάς υποστηρίζει σε κάθε διαδρομή.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

Το εξωτερικό του Tiguan

05

Exclusive
Στην έκδοση Exclusive το Tiguan συνδυάζει υψηλής ποιότητας στοιχεία
όπως οι ζάντες αλουμινίου 18" «Kingston» και τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως οι προβολείς LED και το σύστημα αυτόματης ρύθμισης
απόστασης ACC, τα οποία εξασφαλίζουν ασφαλή και χαλαρή οδήγηση.
Για την άνεση στο εσωτερικό φροντίζει το καινοτόμο σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic» με δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης
θερμοκρασίας 3 ζωνών και αντιαλλεργικό φίλτρο. Τα εξαιρετικά άνετα
καθίσματα διαθέτουν πολλές δυνατότητες ρύθμισης για κάθε επιβάτη.

01

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

01 Αποκλειστικά κορυφαία χαρακτηριστικά: Οι προβολείς LED, σε συνδυασμό με
το προαιρετικό σύστημα Active Lighting, συνδέονται με τέσσερις λωρίδες χρωμίου
που διασχίζουν τις γρίλιες του ψυγείου, γεγονός το οποίο τονίζει τον δυναμισμό
του Tiguan Exclusive. ΕX Π
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02 Αναδεικνύει τις λεπτομέρειες: Το Tiguan Exclusive πείθει με τις υψηλής ποιότητας σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Οι ασημί ράγες οροφής, η περιμετρική λωρίδα
χρωμίου και ο διαχύτης στο πίσω μέρος στο χρώμα του αμαξώματος, εξασφαλίζουν από κάθε άποψη μια μοναδική εμφάνιση. EX
03 Τα πίσω φώτα τεχνολογίας LED βελτιώνουν την ορατότητα του Tiguan την
ημέρα και τη νύχτα. EX

02

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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03
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04 Το εσωτερικό του Tiguan στην έκδοση Exclusive θέτει νέα μέτρα – διότι μπορεί να προσαρμόζεται στις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για παράδειγμα, χάρη στα
καθίσματα εξατομικευμένης ρύθμισης, τον κλιματισμό με τρεις διαφορετικές
ζώνες κλιματισμού και τον εσωτερικό φωτισμό Ambient. Ενσωματωμένα φώτα
LED τονίζουν ατμοσφαιρικά τις χειρολαβές των θυρών, τις διακοσμητικές λωρίδες,
το κατώφλι εισόδου και τον χώρο των ποδιών. Η ένταση του φωτισμού ρυθμίζεται
μέσω της οθόνης του συστήματος Infotainment. EX Π
05 Ακόμη και το χειμώνα χαίρεται κανείς να κάθεται εδώ – χάρη στα εξαιρετικά
άνετα καθίσματα με επένδυση Artvelours/microfleece. Τα εμπρός μπορούν να
ρυθμιστούν καθ’ ύψος, διαθέτουν ορθοπεδικό στήριγμα μέσης και πτυσσόμενο
τραπέζι στην πίσω πλευρά. Η πίσω σειρά καθισμάτων με κεντρικό υποβραχιόνιο
μπορεί να μετακινείται κατά μήκος και η πλάτη των πίσω καθισμάτων μπορεί να
αναδιπλώνεται ασύμμετρα. EX Π

06

07

06 Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media»
με έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8" CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής MP3 και WMA, ισχύ 4 x 20 Watt
και οκτώ ηχεία, Bluetooth, 2 υποδοχές για καρτών SD
και μία υποδοχή AUX-IN. Β
07 – 08 Μέσω του «Air Care Climatronic» με ρύθμιση θερμοκρασίας 3 ζωνών και αντιαλλεργικό φίλτρο
η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα για
τον οδηγό, τον συνοδηγό και τους πίσω επιβάτες.
Μέσω του ηλεκτρονικού χειριστηρίου η ρύθμιση μπορεί να γίνει και από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων.
AD

04

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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08

EX

05
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Advance
Με το Tiguan Advance κάθε διαδρομή είναι ευχάριστη. Εξοπλισμένο με
πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και δυνατότητες εξατομικευμένης ρύθμισης εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου άνεση και οδηγική απόλαυση.
Και εξωτερικά διαθέτει πολλές ελκυστικές λεπτομέρειες όπως οι ράγες
οροφής, οι αισθητήρες στάθμευσης και οι ζάντες αλουμινίου 17" «Montana»
που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

01

01 Οι προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό στροφών προσφέρουν ακόμη
περισσότερη ασφάλεια στις στροφές. Με στριμμένο το τιμόνι, ο φωτισμός ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση σε διασταυρώσεις ή στροφές,
και ενώ κινείστε με ταχύτητα έως 40 km/h. AD EX Π

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.
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02 Χάρη στα εργονομικά καθίσματα Comfort με ορθοπεδικό στήριγμα μέσης, συμπεριλαμβανομένων πτυσσόμενων τραπεζιών με ποτηροθήκη στις πλάτες, είστε
πάντα σε πλεονεκτική θέση, είτε ως οδηγός είτε ως επιβάτης. Με το δερμάτινο
πολυλειτουργικό τιμόνι μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα Infotainment, την
οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και προαιρετικά το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς
να αφήνετε τα χέρια σας από το τιμόνι. AD EX Π
03 Η έγχρωμη ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών (MFA) βρίσκεται στο άμεσο οπτικό
πεδίο του οδηγού. Έτσι, έχετε συνεχώς στο οπτικό σας πεδίο σημαντικές πληροφορίες του αυτοκινήτου και μπορείτε να έχετε την προσοχή σας συνεχώς στραμμένη
στον δρόμο. AD EX
04 Από τα 60 km/h και όταν δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, η λειτουργία ρύθμισης μεγάλης σκάλας φώτων «Light Assist» ενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα μεγάλης
σκάλας. Χάρη σε μια κάμερα στον εσωτερικό καθρέφτη που παρακολουθεί την
κυκλοφορία, το σύστημα εντοπίζει τα προπορευόμενα ή αντίθετα κινούμενα
αυτοκίνητα και επεμβαίνει κατάλληλα ώστε να μην τυφλώνονται οι οδηγοί τους.*
AD

EX

Π

04

(χωρίς εικ.) Μόλις το σύστημα αναγνώρισης κόπωσης
διαπιστώσει κάποια παρέκκλιση από την κανονική
χρήση του τιμονιού από τον οδηγό, προτείνει ένα διάλειμμα, με οπτικά και ηχητικά σήματα.* AD EX Π
*Εντός των ορίων του συστήματος.

02
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03
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Active
Το Tiguan διαμορφώνει τις τάσεις, ήδη από την έκδοση
Active με το σπορ δερμάτινο τιμόνι και το δερμάτινο
λεβιέ ταχυτήτων. Μια πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης και εξοπλισμών άνεσης, όπως τα συστήματα
«Lane Assist» και «Front Assist», διασφαλίζουν πάντα
χαλαρή και ασφαλή οδηγική απόλαυση. Το σύστημα
Infotainment με οθόνη αφής ολοκληρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Με σχεδιαστικά στοιχεία όπως τα πίσω
φώτα LED και τις ζάντες αλουμινίου 17" «Montana»,
το Tiguan προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας.
02

01 Οι προβολείς LED διασφαλίζουν καλύτερο φωτισμό του οδοστρώματος σε σύγκριση με τους συμβατικούς προβολείς αλογόνου, λόγω της μεγαλύτερης ισχύος
τους ενώ διαθέτουν μικρότερο χρόνο απόκρισης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Και με τη χαρακτηριστική τους σχεδίαση χαρίζουν στην εμφάνιση του Tiguan ακόμη μεγαλύτερη λάμψη, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Β

01

02 Η έκδοση Active δεν εντυπωσιάζει μόνο κατά την οδήγηση αλλά ήδη πριν από
την επιβίβαση ή και μετά την αποβίβαση, χάρη στη λειτουργία «Coming Home –
Leaving Home» που ενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα πορείας. Το ηχοσύστημα
«Composition Touch» με Bluetooth εγγυάται για την καλύτερη δυνατή ψυχαγωγία
κατά τη διαδρομή, ενώ χάρη στη μετατοπιζόμενη πίσω σειρά καθισμάτων το εσωτερικό μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις ανάγκες σας. Β

(χωρίς εικ.) Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας «Lane Assist» μπορεί να αναγνωρίσει
από την ταχύτητα των 65 km/h και άνω αν το αυτοκίνητο βγαίνει από τη διαγραμμισμένη λωρίδα κυκλοφορίας του και με παρέμβαση στο τιμόνι να το επαναφέρει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας.* Το σύστημα
παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front
Assist» με City Emergency Braking και αναγνώριση
πεζών προειδοποιεί έγκαιρα τον οδηγό για τυχόν
εμπόδια ή διερχόμενους πεζούς. Αν μετά από αυτή την
προειδοποίηση δεν υπάρξει αντίδραση, το σύστημα
σταματά το αυτοκίνητο αυτόματα.* Β

03 Οι ζάντες αλουμινίου 17" «Montana» ολοκληρώνουν δυναμικά τη συνολική
εικόνα του Tiguan Active. B

* Εντός των ορίων του συστήματος.

03
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Σας ταξιδεύει παντού.
Ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός του Tiguan δείχνει που μπορεί να σας ταξιδέψει: σχεδόν
παντού. Το προαιρετικό πακέτο Offroad υπογραμμίζει αυτό το χαρακτηριστικό οπτικά
και λειτουργικά. Και όπου και αν βρίσκεστε, οι υψηλής ροπής κινητήρες και το σύστημα
μόνιμης τετρακίνησης 4MOTION με 4 εναλλακτικά προφίλ οδήγησης, εξασφαλίζουν
υψηλά επίπεδα ελέγχου και οδηγικής απόλαυση.

01 Ο κεκλιμμένος εμπρός προφυλακτήρας υπογραμμίζει οπτικά τον offroad χαρακτήρα του Tiguan. Π
02 Το κομψό κατώφλι εισόδου με επιγραφή
«Offroad» που περιλαμβάνεται στο πακέτο Offroad,
αποτελεί άλλη μια μοναδική λεπτομέρεια του
σχεδιασμού. Π

01

03

03 Έτοιμοι σχεδόν για όλα: Με το 4MOTION Active
Control έχετε στη διάθεσή σας τέσσερα προφίλ οδήγησης ανάλογα με τις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες.
Το 4MOTION Active Control περιλαμβάνεται στην τετρακίνηση 4MOTION και επιπλέον διαθέτει κλείδωμα
διαφορικού XDS. Π

02

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Το Tiguan – Offroad

19

02

01 Όπου και αν βρίσκεστε με την online εφαρμογή
Car-Net Guide & Inform²⁾ θα βρείτε ενδιαφέροντες
προορισμούς στη γύρω περιοχή, κοντινές θέσεις
στάθμευσης ή το πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων.
Επίσης λαμβάνετε τις πλέον επίκαιρες πληροφορίες
για την κυκλοφορία με προαιρετική σύσταση παράκαμψης κυκλοφοριακής συμφόρησης ή μηνύματα από
το διαδίκτυο. Π

Συνέχεια online.
Χωρίς περιορισμούς.
Ακόμη και στον δρόμο νιώθετε σαν στο σπίτι σας, χάρη στις διαθέσιμες mobile online υπηρεσίες
«Car-Net» που κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη, άνετη και ενδιαφέρουσα. Επιπλέον,
χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με smartphone, μπορείτε να χειριστείτε επιλεγμένες εφαρμογές
του κινητού σας μέσω της οθόνης αφής του συστήματος. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.volkswagen.com/car-net.
Στην εικόνα εμφανίζεται το Apple CarPlay™ ¹⁾.

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

01

02 App Connect¹⁾ – καινοτόμες τεχνολογίες όπως το
γνωστό ήδη MirrorLink™, επιτρέπουν να φέρετε τις
εφαρμογές του smartphone σας στην οθόνη αφής του
συστήματος Infotainment. Π.χ. μέσω της υπηρεσίας
«My Guide», μπορείτε να ενημερώνεστε για τον καιρό, την ώρα ή για ενδιαφέροντες προορισμούς στην
περιοχή που κινείστε. Η Volkswagen είναι ο πρώτος

03

κατασκευαστής που προσφέρει μια επιλογή ανάμεσα
σε τρεις διεπαφές, με τις οποίες μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας. Ένας ολόκληρος κόσμος από
εφαρμογές, στη διάθεσή σας. AD EX Π
03 Με τις προαιρετικές Online υπηρεσίες Car-Net
«Security & Service»³⁾ έχετε πάντα στη διάθεσή σας
πολλά δεδομένα του αυτοκινήτου σας. Το σύστημα
υποστηρίζει και τη δική σας ασφάλεια: Με την υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση δυσάρεστης κατάστασης πραγματοποιείται σύνδεση αυτόματα ή με το πάτημα ενός κουμπιού με το κέντρο
κλήσεων έκτακτης ανάγκης Volkswagen και χάρη
στην προώθηση δεδομένων τοποθεσίας και αυτοκινήτου αποστέλλεται η απαιτούμενη βοήθεια. Π

1) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα «Composition Media» ή τα συστήματα ραδιοπλοήγησης «Discover Media» και «Discover Pro». Το
Car-Net App-Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες Mirror-Link®, Apple CarPlay™ και Android Auto™. Η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Το «Car-Net App-Connect» υποστηρίζεται ήδη από πολλά κινητά τηλέφωνα και η Volkswagen συνεργάζεται
στενά με μεγάλους κατασκευαστές Smartphone για την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών του Car-Net App-Connect. Ενημερωμένες πληροφορίες
για τη συμβατότητα νέων και ήδη υφιστάμενων στην αγορά κινητών τηλεφώνων βρίσκετε στην ιστοσελίδα: www.volkswagen.de/mobiltelefon.
2) Η χρήση των mobile online υπηρεσιών για κινητές συσκευές Car-Net Guide & Inform είναι εφικτή μόνο με τα συστήματα ραδιοπλοήγησης
«Discover Media» και «Discover Pro». Επιπλέον χρειάζεστε μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας (π.χ. Smartphone) με δυνατότητα λειτουργίας WLANHotspot. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την προαιρετική προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου «Premium» ένα κινητό τηλέφωνο με
Remote SIM Access Profile (rSAP) ή μια κάρτα SIM με δυνατότητα τηλεφωνίας και δεδομένων. Οι υπηρεσίες Car-Net Guide & Inform είναι διαθέσιμες μόνο με ένα συμβόλαιο που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και μόνο εντός
της κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Μέσω της λήψης πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορεί, αναλόγως της εκάστοτε
τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη
περιαγωγής). Λόγω του όγκου δεδομένων που προκύπτει στα πλαίσια της χρήσης των υπηρεσιών Car-Net Guide & Inform συνιστάται οπωσδήποτε
η συμφωνία ενός παγίου κόστους δεδομένων με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας! Για τη χρήση του Car-Net Guide & Inform πρέπει να συναφθεί
ξεχωριστό συμβόλαιο με την Volkswagen AG. Ο πελάτης έχει στη διάθεσή του χρόνο 90 ημέρες για την εγγραφή του αυτοκινήτου στη διεύθυνση
www.volkswagen.com/car-net. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Car-Net Guide & Inform μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. Αυτές
οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου. Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net Guide & Inform θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net και στον πλησιέστερο
συνεργάτη της Volkswagen, πληροφορίες για τους όρους χρέωσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
3) Για τη χρήση του Car-Net «Security & Service» πρέπει να συναφθεί online ξεχωριστό συμβόλαιο με την Volkswagen AG. Για να μπορεί ο πελάτης να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια ισχύος, έχει στη διάθεσή του 90 ημέρες μετά την παράδοση για την εγγραφή του αυτοκινήτου στη
διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net. Η υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη ήδη από την παράδοση του αυτοκινήτου, χωρίς εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Car-Net διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη
διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Car-Net απαιτείται ένα
smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM με δυνατότητα δεδομένων με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση ανάμεσα
σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Μέσω της αποστολής ή λήψης πακέτων δεδομένων μέσω του διαδικτύου, μπορεί, αναλόγως της
εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος
(π.χ. τέλη περιαγωγής). Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net Security & Service θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net και
στον πλησιέστερο Συνεργάτη Service Volkswagen, ενώ πληροφορίες για τους όρους χρέωσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
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06 Το ηχοσύστημα «Composition Colour» με έγχρωμη οθόνη αφής TFT 5" (2,7 cm),
CD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3 και WMA, ισχύ 4 x 20 Watt
και οκτώ ηχεία, διαθέτει επιπλέον μία υποδοχή καρτών SD και μία υποδοχή AUX-IN.

Ανοίγει νέους δρόμους.
Και σας κατευθύνει.

Β

05

Τα ηχοσυστήματα και συστήματα ραδιοπλοήγησης του Tiguan κάνουν σχεδόν τα πάντα.
Παρέχουν τη δυνατότητα για έλεγχο διαφόρων online υπηρεσιών καθώς και για σύνδεση
σε κινητά τηλέφωνα και κάμερες GoPro®. Μέσω μιας οθόνης αφής υψηλής ανάλυσης ο

03

(χωρίς εικ.) Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου Bluetooth «Comfort» και
«Business». Με τη σύνδεση ενός κινητού τηλεφώνου μέσω Hands Free Bluetooth®
(HFP) με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις
ασύρματα. Με την προεγκατάσταση «Comfort» αυτό πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την εξωτερική κεραία του αυτοκινήτου και έτσι προκύπτει μειωμένη
ακτινοβολία μέσα στο αυτοκίνητο. Ένας πρόσθετος ενισχυτής κεραίας διασφαλίζει
επίσης βελτιωμένη ποιότητα λήψης. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ασύρματης
φόρτισης συσκευών συμβατών με το πρότυπο Qi. Η προεγκατάσταση «Business»
διαθέτει μονάδα τηλεφώνου εσωτερικά στο αυτοκίνητο και μπορεί να δεχτεί εναλλακτικά μια ξεχωριστή κάρτα SIM. Επιπλέον, μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας WLAN Hotspot μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Π

χειρισμός όλων των λειτουργιών γίνεται διαισθητικά, από το σύστημα ραδιοπλοήγησης,
τις εφαρμογές και τις λειτουργίες συνδεσιμότητας έως τις διευρυμένες λειτουργίες ήχου
06

του προαιρετικού ηχοσυστήματος «DYNAUDIO Excite Surround».

04 Το ηχοσύστημα «Composition Media» διαθέτει
έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8" (20,3 cm), με αισθητήρα
εγγύτητας και ένα CD-Player με δυνατότητα αναπαραγωγής MP3 και WMA. Τα οκτώ ηχεία με ισχύ 4 x 20 Watt
μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια ξεχωριστή multimedia εμπειρία. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει μία
υποδοχή καρτών SD, μία υποδοχή AUX-IN, μία θύρα USB
και μία σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα. AD

02

01 Το προαιρετικό «DYNAUDIO Excite Surround»
εξασφαλίζει την απόλυτη ηχητική εμπειρία για όλους
τους επιβάτες. Ο ψηφιακός ενισχυτής 16 καναλιών
που περιλαμβάνεται σε αυτό, τροφοδοτεί με έως
400 Watt οκτώ ιδανικά τοποθετημένα και συντονισμένα μεταξύ τους ηχεία, ένα κεντρικό ηχείο και ένα
Subwoofer και εξασφαλίζει με το Surround Sound
Dolby Pro Logic εξαιρετικό ήχο. Π

01

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

02 Για να μπορείτε να συνδέσετε άνετα εξωτερικές
πηγές στο ηχοσύστημα ή το σύστημα ραδιοπλοήγησης, το Tiguan μπορεί να διαθέτει προαιρετικά τρεις
θύρες USB¹⁾. Οι δύο θύρες USB μπροστά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τόσο για τη σύνδεση όσο και για τη
φόρτιση κινητών τερματικών συσκευών, ενώ μια επιπλέον θύρα USB με λειτουργία φόρτισης βρίσκεται
στην πίσω κεντρική κονσόλα. Π

04

03 Ο χειρισμός του συστήματος ραδιοπλοήγησης «Discover Pro» με Car-Net AppConnect στον βασικό εξοπλισμό, μπορεί να γίνεται εντελώς διαισθητικά με την
έγχρωμη οθόνη αφής TFT 9,2" (23,4 cm), με επικάλυψη γυαλιού, τους αισθητήρες
εγγύτητας και το καινοτόμο Gesture Control, που σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε
μια σειρά επιλογών με μια απλή οριζόντια χειρονομία. Το σύστημα διαθέτει επίσης
μνήμη 32 GB, εγκατεστημένους χάρτες για την Δυτική Ευρώπη, οκτώ ηχεία, ραδιοφωνική λήψη FM και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3, AAC και WMA. Δυο
υποδοχές καρτών SD, μια υποδοχή AUX-IN και δυο θύρες USB καθώς και μια σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα δημιουργούν μια πλήρη εμπειρία
Infotainment. Π

05 Μέσω μιας κάμερας GoPro®²⁾ έχετε τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής «Car-Net Cam-Connect» που
αναπτύχθηκε από την ίδια τη Volkswagen για το
Smartphone σας (μόνο σε συνδυασμό με MirrorLink®)
να βλέπετε αποκλειστικές εικόνες του πίσω χώρου.
Κατά την πορεία μπορείτε πατώντας ένα κουμπί να
στέλνετε μια ακίνητη εικόνα, και με το όχημα ακινητοποιημένο ακόμη και ένα βίντεο από τον πίσω χώρο
στην οθόνη του συστήματος Infotainment. Π

(χωρίς εικ.) Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media» για το ηχοσύστημα
«Composition Media» διαθέτει μία έγχρωμη οθόνη TFT 8" (20,3 cm), εγκατεστημένο υλικό χαρτών για τη Δυτική Ευρώπη, μία οθόνη αφής με αισθητήρες εγγύτητας και ένα CD-Player με οκτώ ηχεία και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων
MP3, AAC και WMA. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει δύο υποδοχές καρτών SD, μία
υποδοχή AUX-IN, μία θύρα USB και μία σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα.
Και με τις mobile online υπηρεσίες Car-Net είστε ακόμη και καθ’ οδόν πάντα βέλτιστα δικτυωμένοι. EX Π
(χωρίς εικ.) Βρείτε την ταχύτερη διαδρομή για κάθε προορισμό, με το νέο υλικό
χαρτών. Έτσι θα διατηρείτε πάντα ενημερωμένα τα δεδομένα του συστήματος ραδιοπλοήγησης «Discover Media» ή «Discover Pro»: απλά πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.navigation.com, αναφέρετε το μοντέλο και το έτος κατασκευής και το σύστημα πλοήγησης και φορτώνετε το πιο ενημερωμένο υλικό
χαρτών στην αντίστοιχη κάρτα SD. Αυτή η υπηρεσία είναι για εσάς δωρεάν και διατίθεται ακόμη και μετά το τέλος της παραγωγής της εκάστοτε συσκευής για επιπλέον πέντε έτη. EX Π
1) Μόνο σε συνδυασμό με το προαιρετικό App-Connect ή την προαιρετική προεγκατάσταση τηλεφώνου
«Comfort».
2) Η κάμερα GoPro® δεν συγκαταλέγεται στον εξοπλισμό παράδοσης του Tiguan και θα χρειαστεί να την προμηθευτείτε ξεχωριστά. Η περιγραφόμενη λειτουργία είναι συμβατή με τις εξής εκδόσεις: κάμερα GoPro®
Hero 3, 3+ ή 4. Τα GoPro, Hero, το λογότυπο GoPro® και το λογότυπο GoPro Be a Hero είναι σήματα κατατεθέντα ή καταχωρημένα σήματα κατατεθέντα που διαθέτει η GoPro®.
3) Το πρότυπο Qi επιτρέπει ασύρματη φόρτιση του κινητού τηλεφώνου σας.
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Μοναδική θέα.
Και στο εσωτερικό.
Το πληθωρικό εσωτερικό με την ηλεκτρικά συρόμενη/ανακλινόμενη πανοραμική ηλιοροφή διασφαλίζει μοναδική θέα σε όλους και εξαιρετική
ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Ο εργονομικός σχεδιασμός και τα πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης καθιστούν κάθε διαδρομή με το Tiguan
ευχάριστη και ξεχωριστή, όποιος και αν είναι ο προορισμός.

01

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

01 Η μεγάλων διαστάσεων ηλεκτρικά συρόμενη/
ανακλινόμενη πανοραμική ηλιοροφή με ενσωματωμένο φωτισμό LED δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό και προσφέρει πανοραμική
θέα. Π
Το Tiguan – Άνεση
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Προσαρμόζεται
στις ανάγκες σας.
Το Tiguan σας προσφέρει μια πληθώρα δυνατοτήτων ρύθμισης με τις
οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε ιδανικά το αυτοκίνητο στις ανάγκες
σας – π.χ. με τις ενδείξεις εξατομικευμένης διαμόρφωσης στον Ψηφιακό
και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων Active Info Display και τις εναλλακτικές
παραλλαγές καθισμάτων. Αφού καθίσετε, χάρη στην κεντρική κονσόλα
που διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και είναι στραμμένη προς τον οδηγό,

02

έχετε άμεση πρόσβαση σε όλα τα όργανα χειρισμού και τις λειτουργίες.

03

01 Με το πάτημα ενός κουμπιού, ενεργοποιείται το
Head-up Display και σημαντικές πληροφορίες όπως
π.χ. για την ταχύτητα ή για την διαδρομή που θα ακολουθήσετε, προβάλλονται πάνω από τον πίνακα οργάνων. Έτσι, έχετε τα πάντα μπροστά σας, χωρίς να
χάνετε την οπτική επαφή με τον δρόμο. Π

01

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

02 – 04 Με τη νέα υψηλής ανάλυσης οθόνη 12"
(31,2 cm) του Ψηφιακού και Διαδραστικού Πίνακα
Οργάνων Active Info Display, μπορείτε να επιλέξετε
τις πληροφορίες που θέλετε να έχετε στη διάθεσή

04

σας. Έτσι, στη ρύθμιση navigation, ο χάρτης καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης ενώ το κοντέρ και το στροφόμετρο θα περιοριστούν στα άκρα
δίνοντας περισσότερο χώρο στον χάρτη. Επιπλέον,
μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη αυτή πληροφορίες του συστήματος infotainment, όπως οι εικόνες
των τηλεφωνικών επαφών σας ή τα εξώφυλλα των
CD. EX Π

05

05 Στο κέντρο του εργονομικά διαμορφωμένου
εσωτερικού βρίσκεται η κεκλιμένη προς τον οδηγό
κεντρική κονσόλα. Μέσω αυτής είναι δυνατή η βέλτιστη πρόσβαση και ο διαισθητικός χειρισμός των πολύπλευρων λειτουργιών του Tiguan. Β

06 Τα ηλεκτρικά καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
με λειτουργία μνήμης και Easy Entry στην πλευρά
οδηγού παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης εξατομικευμένων ρυθμίσεων καθισμάτων για διαφορετικά άτομα και ενεργοποίησής τους με το πάτημα ενός
πλήκτρου. Οι ρυθμίσεις καθίσματος οδηγού και εξωτερικών καθρεφτών αποθηκεύονται στο κλειδί του
αυτοκινήτου. Π

(χωρίς εικ.) Τα καθίσματα ergoActive για τον οδηγό
και τον συνοδηγό διαθέτουν μεταξύ άλλων ρύθμιση
14 θέσεων για τον οδηγό, χειροκίνητη ρύθμιση ύψους,
κλίσης και βάθους και ρύθμιση ύψους για τα προσκέφαλα καθώς και ηλεκτρικά πλευρικά στηρίγματα 4 διαδρομών με λειτουργία μασάζ. Αυτό αποφορτίζει το
σώμα και διασφαλίζει ιδιαίτερα σε μεγάλες διαδρομές
μια άνετη στάση καθίσματος. Π

06
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Διαθέτει χώρο.
Και πολλές επιλογές.
Χάρη στις εναλλακτικές δυνατότητες διαμόρφωσης του χώρο στο

02

εσωτερικό και τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης, κάθε διαδρομή
με το Tiguan είναι πάντα ευχάριστη.
06

03

05

01

01 Καθετί στο Tiguan είναι προσανατολισμένο προς εσάς, με στόχο να σας παρέχει
απόλυτη άνεση και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Έτσι, όλα τα καθίσματα
αναδιπλώνονται – πλην του οδηγού – ενώ τα ασύμμετρα διαιρούμενα και συρόμενα
πίσω καθίσματα εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο. AD EX Π

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

04

02 – 04 Ενιαίος χώρος από μπροστά μέχρι πίσω,
εφόσον το επιθυμείτε. Τα πίσω ασύμμετρα διαιρούμενα και πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα μπορούν
επίσης να μετακινηθούν, εξασφαλίζοντας επιπλέον
χώρο για τις αποσκευές σας μέχρι 1.655 lt. Β

05 Με τη λειτουργία «Easy Open» κάθε διαδρομή
γίνεται άνετη, πριν ακόμη ξεκινήσετε. Έτσι, αν θέλετε
να φορτώσετε ογκώδεις αποσκευές στον χώρο αποσκευών, δεν χρειάζεται να τις ακουμπήσετε στο έδαφος για να πάρετε τα κλειδιά. Αρκεί μια μικρή κίνηση
του ποδιού κάτω από το πίσω μέρος του οχήματος,
για να ανοίξει ηλεκτρικά το πορτ μπαγκάζ. Π
06 Το σύστημα υποβοήθησης ρυμουλκούμενου
«Trailer Assist»²⁾ όταν είναι ενεργοποιημένο, αναλαμβάνει τον έλεγχο και μετατρέπει¹⁾ σε μια απλή υπόθεση κάθε μανούβρα με ρυμουλκούμενο. Έτσι σας
εξοικονομεί χρόνο και σας απαλλάσσει από το άγχος.
Π

07

07 Για την ασφαλή ρυμούλκηση φορτίων έως 2,5 t¹⁾
φροντίζει ο χειροκίνητα αναδιπλούμενος κοτσαδόρος. Μπορεί να αποθηκευτεί πίσω από τον προφυλακτήρα αν δεν τον χρειάζεστε, και να περιστραφεί
προς τα έξω όταν υπάρχει ανάγκη. Π
08 Το σύστημα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενων αναρτήσεων DCC³⁾ με επιλογή οδηγικού προφίλ, προσαρμόζει
κάθε αποσβεστήρα μεμονωμένα και μπορεί να αποθηκεύσει αυτόματα τις προσαρμογές αυτές, ανάλογα
με το οδόστρωμα και τις οδηγικές συνθήκες. Διατίθενται τα προγράμματα ΝORMAL, SPORT και
COMFORT. Ανάλογα με την έκδοση, διατίθεται ως
βασικός εξοπλισμός. Π

(χωρίς εικ.) Το σύστημα «Park Assist» σταθμεύει το
αυτοκίνητο αυτόματα²⁾ σε παράλληλες και κάθετες
θέσεις στάθμευσης και το βγάζει από παράλληλους
χώρους στάθμευσης. Το σύστημα αναλαμβάνει το
τιμόνι ενώ το όχημα κινείται με την όπισθεν. Εσείς
απλά πατάτε γκάζι και φρένο. Ταυτόχρονα, το ενσωματωμένο ParkPilot σάς ενημερώνει με ηχητικά ή και
οπτικά σήματα – ανάλογα με το ηχοσύστημα ή το
σύστημα ραδιοπλοήγησης – για την απόσταση από
το πλησιέστερο εμπόδιο. Π
(χωρίς εικ.) Το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης
σάς προσφέρει βελτιωμένη συμπεριφορά διεύθυνσης
του αυτοκινήτου, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδει-

08

χτεί πολύ χρήσιμο, τόσο στην καθημερινότητα όσο
και σε off road συνθήκες. Μέσω της προοδευτικής
σχέσης μετάδοσης, το σύστημα διεύθυνσης γίνεται
αισθητά πιο άμεσο με αυξανόμενη γωνία τιμονιού.
Αυτό σάς βοηθά στους ελιγμούς κατά την οδήγηση
σε δρόμους με στροφές, ενώ και στην ευθεία πορεία
το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης είναι όπως
συνήθως πολύ άνετο. EX Π
1) Το μέγιστο φορτίο ρυμούλκησης ανάλογα με τον επιλεγμένο κινητήρα, το κιβώτιο ταχύτητας και τον εξοπλισμό του οχήματος ποικίλει
από 1.600 έως 2.500 kg.
2) Εντός των ορίων του συστήματος.
3) Βασικός εξοπλισμός από την έκδοση 162 kW (220 PS) TSI 4MOTION
και 176 kW (240 PS) TDI SCR 4MOTION.
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Προνοεί για σας.
Εξοπλισμένο με κορυφαίες τεχνολογίες και τα πιο ευφυή συστήματα
υποβοήθησης και ασφάλειας, το Tiguan παρεμβαίνει σε δύσκολες ή κρί04

σιμες οδηγικές συνθήκες για να σας εξασφαλίσει μια ήρεμη και ασφαλή
διαδρομή.

03

03 Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος
χώρου «Front Assist» με City Emergency Braking και
λειτουργία αναγνώρισης πεζών¹⁾ παρακολουθεί μέσω
αισθητήρων τον χώρο γύρω από το όχημα. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πεζοί στο οδόστρωμα, ενημερώνει εγκαίρως τον οδηγό με οπτικά και ακουστικά
σήματα ή και φρενάροντας κοφτά το όχημα ή ακόμη
και ακινητοποιώντας¹⁾ το, αν χρειαστεί. Β

02

01 Αν και το Tiguan είναι ιδανικό για εκτός δρόμου διαδρομές, όταν είναι εντός δρόμου πρέπει να παραμένει
σταθερό στην πορεία του. Το σύστημα ελέγχου διατήρησης πορείας «Lane Assist» μπορεί¹⁾, όταν το όχημα
κινείται με ταχύτητα από 65 km/h και πάνω, να διαπιστώσει αν παρεκκλίνει από τις γραμμές και προειδοποιεί
τον οδηγό με μια δόνηση του τιμονιού. Β
02 Tο σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Area View» με τις κάμερες που διαθέτει προβάλλει
στην κεντρική οθόνη έως 12 εναλλακτικές προβολές του γύρω χώρου και σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή
υποστήριξη¹⁾ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Π
01

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

05

04 Το σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση «Traffic Jam
Assist»¹⁾ φροντίζει ώστε το Tiguan να παραμένει στη λωρίδα του και να σταματά
και να ξεκινά αυτόματα σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης. Π
05 Το σύστημα ACC (Adaptive Cruise Control) προσαρμόζει συνέχεια την ταχύτητα²⁾ σε σχέση με το προπορευόμενο όχημα, διατηρώντας σταθερή την προκαθορισμένη από τον οδηγό απόσταση¹⁾. Είναι επίσης διαθέσιμο μέσω του Πακέτου Υποβοήθησης Οδηγού «Plus». Σε συνδυασμό με το κιβώτιο DSG, το Πακέτο αυτό
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σύστημα Emergency Assist και το σύστημα
«Traffic Jam Assist». AD EX
06 Το σύστημα ελέγχου αλλαγής λωρίδας «Side Assist» διαθέτει αισθητήρες ραντάρ για να επιτηρεί¹⁾ την επερχόμενη κυκλοφορία. Αν το σύστημα διαπιστώσει²⁾
κατά την αλλαγή λωρίδας ότι υπάρχει όχημα στο τυφλό σημείο του οδηγού ή ότι
πλησιάζουν οχήματα με ταχύτητα, τον προειδοποιεί μέσω οπτικής ένδειξης στον
εξωτερικό καθρέφτη. Επιπλέον, το «Εxit Assist»¹⁾ κατά την έξοδο από τη θέση στάθμευσης προειδοποιεί τον οδηγό για τυχόν επερχόμενα οχήματα. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης, το σύστημα φρενάρει για να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο.¹⁾ Π
(χωρίς εικ.) Το σύστημα Multi Collision Brake ενεργοποιεί το σύστημα πέδησης
μετά από μια σύγκρουση, ώστε στην ιδανική περίπτωση να αποτραπούν επακόλουθες συγκρούσεις.¹⁾ Β

06

(χωρίς εικ.) Το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης «Emergency Assist»
μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος, εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός δεν
μπορεί να ελέγξει το όχημα (απώλεια ελέγχου διεύθυνσης, επιτάχυνσης ή φρεναρίσματος) και να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του και να το ακινητοποιήσει
πλήρως.¹⁾ Παράλληλα, προειδοποιεί με σήματα τους συνεπιβάτες και τους άλλους
οδηγούς. Π
1) Εντός των ορίων του συστήματος.
2) Με μέγιστη ταχύτητα έως 210 km/h.
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Κινητήρες
Βενζινοκινητήρες

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG:

Πετρελαιοκινητήρες

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG:

92 kW (125 PS) TSI

110 kW (150 PS) TSI ACT
Με φίλτρο σωματιδίων

110 kW (150 PS) TSI ACT
4ΜΟΤΙΟΝ

132 kW (180 PS) TSI
4MOTION

6 ταχυτήτων
7,4/5,2/6,0
–
–

6 ταχυτήτων
7,0/5,0/5,7
6 ταχυτήτων
7,2/5,4/6,0

6 ταχυτήτων
7,5/5,8/6,4
6 ταχυτήτων
8,0/6,0/6,8

–
–
7 ταχυτήτων
9,0/6,3/7,3

135
–

130
137

146
153

–
166

85 kW (115 PS) TDI
SCR²⁾

110 kW (150 PS) TDI
SCR²⁾

110 kW (150 PS) TDI
SCR²⁾ 4MOTION

140 kW (190 PS) TDI
SCR²⁾ 4MOTION
BlueMotion Technology

176 kW (240 PS) TDI
SCR²⁾ 4MOTION

6 ταχυτήτων
5,8/4,2/4,8
–
–

6 ταχυτήτων
5,7/4,2/4,7
7 ταχυτήτων
5,6/4,4/48

6 ταχυτήτων
6,4/4,8/5,4
–
–

–
–
7 ταχυτήτων
6,5/5,2/5,7

–
–
7 ταχυτήτων
7,5/5,7/6,4

125
–

123
127

141
–

–
149

–
167

1) Οι αναφερόμενες τιμές εξακριβώθηκαν σύμφωνα με τις νομικά προδιαγραφόμενες διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αφορούν σε μεμονωμένο,
συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς, είναι απλά τιμές σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική χρήση του καυσίμου εκ μέρους
του οχήματος, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες). Οι
προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (ενσωματωμένα εξαρτήματα, ελαστικά κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους του οχήματος, όπως π.χ., βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική και επηρεάζουν μαζί με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές συνθήκες τις
τιμές κατανάλωσης και απόδοσης. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ ισχύουν όταν αναφέρεται το εύρος σε συνάρτηση
με την επιλεγμένη μορφή των ελαστικών και των προαιρετικών εξοπλισμών. Υπόδειξη σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα
διατύπωση: Ένας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών
οχημάτων, είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Το σύστημα «Selective Catalytic Reduction» περιλαμβάνει ένα πρόσθετο υλικό λειτουργίας το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται είτε από εσάς είτε
από τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service Volkswagen, μετά από έναν ορισμένο αριθμό χιλιομέτρων. Περισσότερες πληροφορίες
θα βρείτε στο έντυπο «Τεχνολογία και τιμές».

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

Τα στοιχεία για την απόδοση και την κατανάλωση αφορούν στη λειτουργία με Super μηδενικού θείου ROZ 95 σύμφωνα με DIN EN 228. Χρησιμοποιείται ποιότητα καυσίμου αμόλυβδης με ROZ 95 με μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη της τάξης του 10% (E10). Λεπτομερείς πληροφορίες για τη
συμβατότητα καυσίμων E10 θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com ή www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.
Από 01/09/2017 πραγματοποιείται έγκριση τύπου για ορισμένα νέα οχήματα σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη μέθοδο δοκιμής για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), μια νέα, πιο ρεαλιστική μέθοδο δοκιμής για τη
μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 01/09/2018 σε όλες τις εγκρίσεις τύπου, η μέθοδος WLTP θα αντικαταστήσει την
τρέχουσα μέθοδο δοκιμής, δηλαδή τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEFZ), Λόγω των πιο ρεαλιστικών συνθηκών δοκιμής οι τιμές κατανάλωσης
καυσίμου και οι τιμές εκπομπών CO₂ που μετρούνται σύμφωνα με τη μέθοδο WLTP σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερες από αυτές που μετρούνται
σύμφωνα με τη μέθοδο NEFZ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε online στο www.volkswagen.de/wltp ή στον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen
της περιοχής σας.
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R-Line
Tο Tiguan έχει έντονο σπορ χαρακτήρα που μπορεί να γίνει ακόμη πιο
σπορ με την έκδοση R-Line, ή το προαιρετικό πακέτο R-Line Plus.
Όλοι οι εξοπλισμοί που αναφέρονται εδώ είναι προϊόντα της Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
www.volkswagen.com.

01

01 Με τη σχεδίαση 5 διπλών ακτίνων σε γκρι μεταλλικό χρώμα οι ζάντες αλουμινίου 19" «Sebring» χαρίζουν εντυπωσιακή εμφάνιση πάνω στην άσφαλτο. Β

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.
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02

02 Ο σπορ χαρακτήρας του αυτοκινήτου δηλώνεται ξεκάθαρα στην άσφαλτο.
Οι ζάντες αλουμινίου 20" «Suzuka» σε χρώμα Dark Graphite και γυαλιστερή
επιφάνεια, τονίζουν τον δυναμισμό της έκδοσης. Π

03 Οι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες σε σχεδιασμό R-Line, η πίσω αεροτομή,
τα μαύρα προστατευτικά των θόλων τροχών και τα πρόσθετα στοιχεία στις πόρτες στο χρώμα του αμαξώματος χαρίζουν απόλυτο δυναμισμό στην εμφάνιση του
Tiguan. Οι διακοσμητικές λωρίδες με λογότυπο R-Line αποτελούν μια γοητευτική
λεπτομέρεια στα πλευρικά μέρη και στις πόρτες μπροστά. B
03

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.
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05

04 Το Πακέτο R-Line Plus δημιουργεί μια αίσθηση
αγωνιστικού αυτοκινήτου με στοιχεία όπως το σπορ
δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με λογότυπο R-Line
και ανάγλυφες χειρολαβές, τα πεντάλ και τα στηρίγματα ποδιών από ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητική επίστρωση, τα πατάκια με διακοσμητική ραφή
σε Γκρι Crystal και τα διακοσμητικά στοιχεία «Black
Lead Grey». Π

05 Ο δερμάτινος εξοπλισμός «Vienna» σε μαύρη
απόχρωση διατίθεται σε συνδυασμό με θερμαινόμενα
εξαιρετικά άνετα καθίσματα μπροστά. Ένα στοιχείο
που προσελκύει όλα τα βλέμματα είναι το χαρακτηριστικό λογότυπο R-Line που δεσπόζει στην πλάτη του
καθίσματος. Π

04

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

Το Tiguan – R-Line

39

06 Το λογότυπο R-Line στη σχάρα του ψυγείου καθιστά σαφή σε όλους τον ιδιαίτερα σπορ χαρακτήρα.
Όπως ακριβώς και η εμφανής υπογραφή C του προφυλακτήρα. Β

07

07 Το κατώφλι εισόδου από αλουμίνιο με λογότυπο R-Line δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα ήδη από την είσοδο στο αυτοκίνητο. Π

06

08 Τα εξαιρετικά άνετα εμπρός καθίσματα R-Line δεν προσφέρουν μόνο βέλτιστη συγκράτηση, αλλά και ιδανικό σπορτίφ στιλ. με υφασμάτινη επένδυση «Race»
σε απόχρωση γκρι magnetite και λογότυπο R-Line προσφέρουν μοναδική αίσθηση
και σπορ στυλ. Εντυπωσιακές λεπτομέρειες αποτελούν οι εσωτερικές επενδύσεις
των καθισμάτων με μικροΐνα «San Remo» σε ανθρακί απόχρωση και διακοσμητικές ραφές σε γκρι crystal ενώ η επένδυση της οροφής σε μαύρο χρώμα δένει αρμονικά με το σύνολο. Τα προσκέφαλα, οι εξωτερικές πλαϊνές επιφάνειες των καθισμάτων και το μεσαίο κάθισμα πίσω διαθέτουν δερμάτινη επένδυση όπως επίσης
το κεντρικό υποβραχιόνιο και τα διακοσμητικά στις πόρτες. Π

08

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.
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Αξεσουάρ
Volkswagen
Το Tiguan, ήδη με τον εργοστασιακό εξοπλισμό, διαθέτει συναρπαστικό design και προσφέρει μέγιστη οδηγική απόλαυση. Με τα γνήσια αξεσουάρ Volkswagen
έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε ακόμη πιο ξεχωρι-

02

04

06

03

05

07

στό και να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Την
πλήρη γκάμα μας θα τη βρείτε στο έντυπο «Κατάλογος Γνησίων Αξεσουάρ Volkswagen» στον πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Volkswagen. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
www.volkswagen-zubehoer.com.
Τα στοιχεία για τα αξεσουάρ της Volkswagen αφορούν στη Γερμανική αγορά. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις
της Ελληνικής αγοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service
Volkswagen.

01

01 Στο πίσω μέρος του Tiguan μπορείτε να χαρίσετε μια πολύ πιο δυναμική εμφάνιση με αξεσουάρ ιδανικά
συμβατά μεταξύ τους: για παράδειγμα, με μια αεροδυναμική αεροτομή οροφής καθώς και με μια εξίσου ελκυστική και πρακτική προστατευτική λωρίδα για το πίσω καπό σε οπτική χρωμίου. Στις πλευρές τα σκαλοπάτια
τονίζουν την εμφάνιση Offroad του Tiguan σας και επίσης διευκολύνουν την επιβίβαση καθώς και τη φόρτωση
της οροφής. Τα αντιολισθητικά σκαλοπάτια είναι κατασκευασμένα από ασημί ανοδιωμένο αλουμίνιο και τελειώνουν πλευρικά με μαύρα πλαστικά καλύμματα. Προτιμάτε ακόμη περισσότερη αίσθηση SUV; Με το προστατευτικό
κάλυμμα για την μπροστινή ποδιά, το αυτοκίνητό σας δείχνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Π
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02 + 03 Η διαφανής μεμβράνη για το κατώφλι φόρτωσης καθώς και η μεμβράνη
για το κατώφλι φόρτωσης με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα προστατεύουν αξιόπιστα από γρατσουνιές κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του χώρου αποσκευών.
Τοποθετούνται πολύ εύκολα και γρήγορα. Π

04 Το κατώφλι εισόδου από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο με επιγραφή Tiguan
δεν προστατεύει μόνο την περιοχή επιβίβασης που καταπονείται έντονα, αλλά
είναι και οπτικά ένα γνήσιο χαρακτηριστικό. Ένα σετ αποτελείται από δύο τεμάχια.

06 Οι ζάντες αλουμινίου 17" «Corvara» σε ασημί
Brillant εντυπωσιάζουν με τον χαρακτηριστικό
σχεδιασμό 5 ακτίνων. Π

Π

05 Οι εμπρός και πίσω λασπωτήρες προστατεύουν το κάτω μέρος του οχήματος,
τα πλαϊνά μαρσπιέ καθώς και τις πόρτες από χώματα και χαλίκια ενώ η διάχυση
του εκτοξευόμενου νερού μειώνεται θεαματικά. Π

07 Έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τη χρήση σε χειμερινές συνθήκες: οι ζάντες αλουμινίου 17" «Merano»
σε γυαλιστερό ασημί με σχεδίαση 10 ακτίνων. Π
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09 Μεταφέρετε με ασφάλεια το ποδήλατό σας με τη βάση ποδηλάτων, καθώς
στερεώνεται σταθερά στην οροφή του Tiguan. Οι βάσεις πλαισίου και η ράγα
τροχών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συγκρατούν αυτόματα το ποδήλατο στη
σωστή θέση. Το καινοτόμο περιστροφικό κουμπί περιορισμού ροπής στρέψης διασφαλίζει ταυτόχρονα την άνετη στερέωση του πλαισίου του ποδηλάτου. Για την
ομοιόμορφη κατανομή πίεσης και για την προστασία του πλαισίου του ποδηλάτου
η βάση πλαισίου διαθέτει μεγάλα, μαλακά, αφρώδη στοιχεία. Η βάση ποδηλάτου
έχει δοκιμαστεί για συγκρούσεις εντός πόλης με βάση το test City Crash Plus. Π

10

12

11

13

10 Οι μπάρες οροφής αποτελούν τη βάση του συστήματος για όλους τους πρόσθετους εξοπλισμούς.
Είναι σταθερές, ελαφριές και προπάντων τοποθετούνται εύκολα στις ράγες οροφής. Χάρη στο αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος είστε προστατευμένοι από
δυσάρεστες εκπλήξεις. Π

08

08 Μεταφέρετε τα ποδήλατά σας άνετα και με ασφάλεια με τη νέα βάση ποδηλάτων «Premium». Μεταφέρει δυο ποδήλατα ή E-bike και το καινοτόμο σύστημα
στερέωσης τα κάνει όλα εύκολα για εσάς. Διότι η βάση ποδηλάτων σταθεροποιείται αυτόματα στη σφαιρική κεφαλή και έτσι είναι πολύ εύκολο να στερεωθεί. Οι
αφαιρούμενοι αποστάτες με αντικλεπτική προστασία την καθιστούν ιδιαίτερα
φιλική στον χειρισμό. Xάρη στη γωνία αναδίπλωσης 90°, η βάση μπορεί εύκολα
μέσω του πεντάλ να αναδιπλωθεί προς τα κάτω, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο αποσκευών ακόμη και σε αυτοκίνητα με μεγάλο
πίσω καπό. Π

11 Η σταθερή μπαγκαζιέρα, από πλαστικό υψηλής
ποιότητας, κλειδώνει και διασφαλίζει εύκολη συναρμολόγηση στις μπάρες οροφής, χάρη στους πρακτικούς ταχυσυνδέσμους της. Η μπαγκαζιέρα μπορεί να
ανοίξει από την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού και λόγω της αμβλείας γωνίας ανοίγματός της
μπορείτε να τη φορτώσετε και να την ξεφορτώσετε
με μεγάλη ευκολία. Οι μπαγκαζιέρες οροφής έχουν
χωρητικότητα 340 και 460 lt. Π

12 Η βάση για πέδιλα σκι και Snowboard «Comfort»
επιτρέπει ασφαλή και άνετη μεταφορά έως και έξι
ζευγαριών πέδιλων σκι ή τεσσάρων Snowboards. Το
ελαφρύ σύστημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο φορτώνεται και εκφορτώνεται εύκολα χάρη στην πρακτική
λειτουργία αφαίρεσης ενώ διαθέτει κλείδωμα και
ανοίγει εύκολα ακόμη και όταν φοράτε γάντια. Π
13 Είτε πρόκειται για ρυμουλκούμενο σκάφος, τροχόσπιτο ή πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο – για να μεταφέρετε ένα ρυμουλκούμενο, χρειάζεστε κοτσαδόρο
σταθερό (βλέπε εικ.) ή αποσπώμενο. Το ηλεκτρικό σετ
τοποθέτησης 13 επαφών διασφαλίζει την ηλεκτρική
παροχή και έτσι επιτρέπει τη λειτουργία ενός ρυμουλκούμενου και υποστηρίζει το σύστημα αυτόματης
στάθμευσης και την ευστάθεια του συρμού. Π

09
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14

15

14 Μαλακό και προστατευτικό βελούδο στη μια πλευρά και αντιολισθητικά
πλαστικά εξογκώματα στην άλλη πλευρά: Το διπλής όψης πατάκι του χώρου
αποσκευών με ακριβείς διαστάσεις για τον χώρο αποσκευών, προσφέρει σε
ευαίσθητα, λερωμένα ή υγρά αντικείμενα μεταφοράς τη σωστή επιφάνεια.
Ένα ενσωματωμένο, αναδιπλούμενο προς τα έξω, προστατευτικό πανί προστατεύει το κατώφλι φόρτωσης κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Π

24 Η ανθεκτική μεμβράνη λωρίδας μαρσπιέ σε μαύρο/ασημί προστατεύει τη
βαφή των μαρσπιέ των θυρών που καταπονούνται έντονα στην περιοχή επιβίβασης από γρατζουνιές και ζημιές. Έχει ακριβείς διαστάσεις και κολλιέται εύκολα.
Ένα σετ αποτελείται από τέσσερις μεμβράνες για τα μπροστινά και τα πίσω μαρσπιέ των θυρών. Π

15 Το υψηλής αντοχής δίχτυ αποσκευών είναι ιδανικό για όλα τα μικρά έως
μεσαία αντικείμενα που θέλουμε να παραμένουν στη θέση τους. Στερεώνεται
στους δακτυλίους πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών, που αποτελούν μέρος
του βασικού εξοπλισμού. Π

25 Η πρακτική διαφανής μεμβράνη λωρίδας μαρσπιέ προστατεύει τα πίσω μαρσπιέ των θυρών στην περιοχή επιβίβασης από γρατζουνιές και ζημιές κατά την
επιβίβαση και την αποβίβαση. Έχει ακριβείς διαστάσεις και κολλιέται εύκολα. Ένα
σετ αποτελείται από δύο μεμβράνες για τα πίσω μαρσπιέ των θυρών. Π

20

22

21

23

16 Το διαχωριστικό πλέγμα απομονώνει τον χώρο
αποσκευών από την καμπίνα επιβατών μεταξύ πλάτης
καθίσματος και ουρανού οροφής και τοποθετείται
πολύ εύκολα. Μπορεί να χρησιμοποιείται και με το
κάλυμμα χώρου αποσκευών. Π
17 Το αντιολισθητικό ένθετο χώρου αποσκευών με
ακριβείς διαστάσεις προστατεύει αξιόπιστα τον χώρο
αποσκευών από ακαθαρσίες και υγρασία. Όταν δεν
χρησιμοποιείται, μπορεί να τυλιχτεί και να αποθηκευθεί εύκολα χωρίς να πιάνει χώρο. Διατίθεται για το
Tiguan με μεταβλητό και βαθύ δάπεδο φόρτωσης.*
Π
16

18

18 Η λεκάνη χώρου αποσκευών με επιγραφή Tiguan
και διαχωριστικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα γερή, ανθεκτική στα οξέα και εφαρμόζει τέλεια. Ένα ψηλό περιθώριο προστατεύει τον χώρο αποσκευών από ρύπους.
Διατίθεται για το Tiguan με μεταβλητό και διπλό
δάπεδο φόρτωσης.* Π

20 Τα υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια
«Premium» με επιγραφή Tiguan από ανθεκτικό στο
τσαλάκωμα, πυκνής ύφανσης βελουτέ και ανθεκτική
στην τριβή πίσω επίστρωση δεν ομορφαίνουν μόνο
με τη λευκή λωρίδα περιθωρίου τον χώρο ποδιών,
αλλά τον προστατεύουν επίσης από ακαθαρσίες. Π

22 Τα εντυπωσιακά καλύμματα για τα πεντάλ, από
ματ ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετούνται εύκολα και
ενθουσιάζουν με την υψηλής ποιότητας σχεδίασή
τους, ενώ η αντιολισθητική τους επίστρωση εγγυάται
τέλεια πρόσφυση. Διατίθενται για μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (DSG). Π

19 Το κάλυμμα χώρου αποσκευών με επιγραφή
Tiguan είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και εφαρμόζει ακριβώς στο Tiguan. Το χείλος ύψους 4 cm προστατεύει
από ακαθαρσίες ενώ διαθέται και αντιολισθητικό
δάπεδο. Διατίθεται για το Tiguan με μεταβλητό και
διπλό δάπεδο φόρτωσης.* Π

21 Τα υφασμάτινα πατάκια «Optimat» με επιγραφή
Tiguan συνδυάζουν τις ιδιότητες που έχουν τα λαστιχένια πατάκια με την κομψότητα που χαρακτηρίζει
τα υφασμάτινα πατάκια. Το περιμετρικό χείλος σχήματος «u» που διαθέτουν αυτά τα πατάκια διαστάσεων ακριβείας συλλέγει με ασφάλεια τους ρύπους και
την υγρασία. Π

23 Το αντιολισθητικό σετ με πατάκια παντός καιρού
με ακριβείς διαστάσεις και επιγραφή Tiguan, δεν απωθεί μόνο τις ακαθαρσίες και την υγρασία, αλλά έχει
επίσης μειωμένη οσμή και είναι 100% ανακυκλώσιμο.

24

Π

*Όχι για την έκδοση με κινητήρα 176 kW (240 PS) TDI SCR 4MOTION.

17
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26

33 – 34 Τα παιδικά καθίσματα διατίθενται για κάθε
ηλικία στο κατάλληλο μέγεθος. Επίσης εντυπωσιάζουν χάρη στην άνεση και τον απλό χειρισμό καθώς
όλα τα καλύμματα αφαιρούνται εύκολα και πλένονται
στους 30°C. Το αντιολισθητικό προστατευτικό καθίσματος που καθαρίζεται εύκολα προσφέρει πρόσθετη
προστασία για τα ευαίσθητα καθίσματα και αποτρέπει
την τριβή και τις ακαθαρσίες. Π

26 Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ηλιακή ακτινοβολία δεν πρέπει να μπαίνει στο εσωτερικό. Για
παράδειγμα, όταν συνεπιβάτες είναι παιδιά ή ζώα. Το
αλεξήλιο για τα πίσω παράθυρα των θυρών, το παράθυρο του χώρου αποσκευών και το πίσω παρμπρίζ,
χρησιμοποιείται ακόμη και με ανοιχτό παράθυρο και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως σκιάδιο αλλά και
ως θερμομόνωση, χωρίς να επηρεάζει αρνητ ικά την
ασφάλεια κυκλοφορίας. Π
27 Η κομψή κρεμάστρα ρούχων στερεώνεται γρήγορα
και εύκολα στις μπάρες των προσκεφάλων των μπροστινών καθισμάτων. Εξασφαλίζει τη μεταφορά πουκαμίσων, σακακιών και άλλων ρούχων που κρεμιούνται
χωρίς να τσαλακώνονται. Π

29

31

35 Οι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατάλληλοι για πλυντήρια οχημάτων ανεμοθώρακες,
στερεώνονται εύκολα και απλά στα παράθυρα και είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμο ακρυλικό γυαλί. Π
36 Με το φορητό σετ αυτοκινήτου Espresso Barista
kit έχετε τη δική σας καφετέρια στο αυτοκίνητο. Στα
διαλείμματα οδήγησης μπορείτε να συνδέσετε τη μη-

χανή μέσω της πρίζας 12-V στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να απολαύσετε έναν φρέσκο καφέ espresso.
Στο σετ περιλαμβάνονται δύο ανθεκτικά στη θραύση
φλιτζάνια espresso, μια πετσέτα φαγητού, 25 φακελάκια espresso καθώς και μια κομψή και πρακτική θήκη
για το σετ. Π
37 Χρησιμοποιήστε WLAN στο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε από τις πολύπλευρες πληροφορίες των
mobile online υπηρεσιών Car-Net της Volkswagen! Το
Hotspot για απεριόριστη χρήση διαδικτύου σάς το
παρέχει το CarStick LTE στο Volkswagen σας. Σε συνδυασμό με το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover
Media» αυτό δημιουργεί μια online σύνδεση μέσα στο
αυτοκίνητο. Επειδή διαθέτει δική του υποδοχή κάρτας
SIM (η κάρτα SIM δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό), το CarStick LTE επιτρέπει τη χρήση
του WLAN-Hotspot και των mobile online υπηρεσιών

από τη σύνδεση του Smartphone (μέθοδος Tethering).
Αν χρησιμοποιείτε το Smartphone σας χωρίς αυτή τη
λειτουργία, τότε θα έχετε επίσης μια άνετη και εύκολη
πρόσβαση online. Π
38 Φαγητό στη σωστή θερμοκρασία στο αυτοκίνητο
σε οποιεσδήποτε συνθήκες: το κουτί διατήρησης ψύξης και θερμότητας συνδέεται εύκολα μέσω της πρίζας στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Φιάλες 2 λίτρων μεταφέρονται όρθιες στο κουτί χωρητικότητας περίπου
25 λίτρων. Π

37

27

38

30

32

33

35

34

36

28 – 32 Πρακτικό, άνετο και ευέλικτο: Το καινοτόμο σύστημα ταξιδιού και άνεσης
που αποτελείται από διάφορα στοιχεία μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα και
συμβάλλει σε ένα τακτοποιημένο και ξεκάθαρο εσωτερικό. Επίσης, οι επιβάτες
στην πίσω σειρά καθισμάτων μπορούν να πιάσουν και να χρησιμοποιήσουν εύκολα
σημαντικά αντικείμενα. Το σύστημα αποτελείται από μία βάση στήριξης, η οποία
στερεώνεται ανάμεσα στο προσκεφάλο των μπροστινών καθισμάτων και από προαιρετικά διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν για παράδειγμα μια
φορητή κρεμάστρα ρούχων, ένα ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες, περιστρεφόμενες βάσεις για tablet διάφορων κατασκευαστών ή ένα ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο
τραπέζι με ποτηροθήκες. Μια βάση, πολλές δυνατότητες: όλα τα στοιχεία στερεώνονται στη βάση στήριξης και εναλλάσσονται ευέλικτα μεταξύ τους. Π

28
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Αξεσουάρ Volkswagen Lifestyle

01

03

02

04

05

06

08

07

09

01 Ο μοντέρνος πλεκτός σκούφος σε σχέδιο «Salt and Pepper» εφαρμόζει χαλαρά
χάρη στο μακρύ σχήμα και το ελαστικό στρίφωμα. Η ετικέτα με λογότυπο Volkswagen
επιβεβαιώνει το αυθεντικό στύλ. Π

05 Χάρη στο ασημί μπρελόκ κλειδιών σε σχήμα τρισδιάστατης καρδιάς με
ενσωματωμένους πολύτιμους λίθους Swarovski® και λογότυπο Volkswagen,
τα κλειδιά σας ξεχωρίζουν κάθε στιγμή. Π

02 Μαλακό και απαλό: το γκρι/σκούρο γκρι κασκόλ διπλής όψης με διακοσμητικό
πλεκτό μήνυμα «Moving People Forward» που διατρέχει όλη την επιφάνεια. Τα
σκούρα κρόσσια στις δυο πλευρές και η ελαστική ετικέτα με λογότυπο Volkswagen
Logo ολοκληρώνουν την εμφάνιση. Π

06 Το κάλυμμα Smartphone για το iPhone 7 είναι επενδυμένο με δέρμα και
έχει αποτυπωμένο το λογότυπο Volkswagen. Π

03 Με αυτό το κομψό σετ φαγητού από πορσελάνη με δυο πιατάκια και δύο
ανοξείδωτα μικρά πηρούνια, μπορείτε να απολαύσετε λουκάνικα με κάρυ σε κάθε
διαδρομή. Με εκτυπωμένο ή εγχαραγμένο λογότυπο Volkswagen. Π
04 Με λίγες κινήσεις των χεριών δημιουργείται από μια στενή τσάντα ένα μεγάλο
σταθερό κουτί – και αντίστροφα. Το ελαφρύ υλικό του πτυσσόμενου κουτιού είναι
ανθεκτικό σε σχίσιμο, υδροαπωθητικό καθώς και ανθεκτικό σε ακαθαρσίες και
μεταφέρει έως 30 κιλά. Π

07 Το ασημί ξυπνητήρι σε σχήμα κύβου με οθόνη LED και λειτουργία αφής
δείχνει την ώρα και τη θερμοκρασία ενώ διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης
τριών εναλλακτικών ωρών αφύπνισης. Το ξυπνητήρι φέρει την επιγραφή
Volkswagen. Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB. Π
08 Ιδανικοί συνοδοί για τη δουλειά και τον ελεύθερο χρόνο: το σακίδιο πλάτης
και το ταιριαστό νεσεσέρ σε κλασικό σχέδιο. Με λογότυπο Volkswagen και επιγραφή «Moving People Forward» καθώς και λαβές για τα φερμουάρ σε κίτρινο χρώμα.
Το σακίδιο πλάτης προσφέρει άνεση στη μεταφορά με την πίσω πλευρά με αφρώδες
υλικό και τους ιμάντες ώμου ρυθμιζόμενου μήκους. Διάφορες θήκες και τσέπες,
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όπως π.χ. μια θήκη Laptop, εξασφαλίζουν την ασφαλή
αποθήκευση των πολύτιμων αντικειμένων σας. Η κύρια
θήκη του νεσεσέρ περιλαμβάνει τέσσερις εσωτερικές
θήκες. Στην μπροστινή πλευρά βρίσκεται μια πρόσθετη
θήκη με φερμουάρ. Π
09 Θα βλέπετε καλύτερα κατά την έντονη ηλιοφάνεια, χάρη στα σικ γυαλιά ηλίου της κολεξιόν
Volkswagen. Τα μαύρα μεταλλικά γυαλιά ηλίου διαθέτουν κρύσταλλα με μπλε απόχρωση. Τα χειροποίητα σκούρα γκρι πλαστικά γυαλιά ηλίου προσφέρουν
ευχάριστη χρωματική αντίθεση με την εσωτερική
πλευρά σε ανοιχτό γκρι. Και τα δυο διαθέτουν 100 %
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Π
Περισσότερες πληροφορίες για όλη την γκάμα και για τις τιμές θα
βρείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkwagen ή
στο shops.volkswagen.com.

Το Tiguan – Volkswagen Lifestyle
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Επενδύσεις

01

02

07

04

01 Υφασμάτινη επένδυση «Microdots» Μαύρο Titan BG Β
02 Υφασμάτινη επένδυση «Rhombus» Μαύρο Titan BG AD
03 Υφασμάτινη επένδυση «Rhombus» Γκρι Storm FY AD
04 Επένδυση σε δέρμα «Vienna» Μαύρο Titan BG Π
05 Επένδυση σε δέρμα «Vienna» Γκρι Storm FY Π
06 Επένδυση σε δέρμα «Vienna» Πορτοκαλί Saffrano NY Π
07 Επένδυσης σε μικροφλίς «ArtVelours» Μαύρο Titan BG EX
08 Επένδυση σε μικροφλίς «ArtVelours» Γκρι Storm FY EX
09 Επένδυση σε ύφασμα/μικροΐνα «Race»/«San Remo»* για R-Line, Μαύρο Magnetite/Μαύρο Titan OV
(χωρίς εικ.) Επένδυση σε δέρμα «Vienna»* για R-Line, Μαύρο Titan IH Π

09

08

Π

*Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με πακέτο R-Line.
Οι απεικονίσεις είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των
χρωμάτων και των επενδύσεων καθισμάτων. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το βασικό κάθισμα, το οποίο
μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχήμα από τα καθίσματα του προαιρετικού εξοπλισμού.

03

05

06

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.
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53

Χρώματα

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Γκρι Urano απλό χρώμα 5K Β
Λευκό Pure¹⁾ απλό χρώμα 0Q Π
Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E Π
Κόκκινο Ruby¹⁾ μεταλλικό χρώμα 7H Π
Κόκκινο Crimson μεταλλικό χρώμα 5P Π
Λευκό Silver μεταλλικό χρώμα K8 Π
Γκρι Indium¹⁾ μεταλλικό χρώμα X3 Π
Μπεζ Titan¹⁾ μεταλλικό χρώμα 0N Π
Μπλε Atlantic¹⁾ μεταλλικό χρώμα H7 Π
Μπλε Caribbean μεταλλικό χρώμα F9 Π
Ασημί Tungsten¹⁾ μεταλλικό χρώμα K5 Π
Μαύρο Deep¹⁾ περλέ χρώμα 2T Π
Λευκό Oryx¹⁾ περλέ χρώμα 0R Π

1) Διατίθεται και για το Πακέτο R-Line. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen θα σας ενημερώσει σχετικά.

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

01

04
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05

06

03

07

08

09

10

11

12

13

Το Tiguan – Χρώματα

55

Ζάντες

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Ζάντες αλουμινίου 17" «Montana» Β
Ζάντες αλουμινίου 17" «Tulsa» Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Kingston» EX Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Nizza» Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Sebring»,¹⁾, ²⁾ Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Victoria Falls» Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Auckland»,¹⁾ Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Auckland»,¹⁾, ²⁾ Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Sebring»,¹⁾, ³⁾ Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 20" «Kapstadt»,¹⁾ Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 20" «Kapstadt»,¹⁾ Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 20" «Suzuka»,¹⁾, ³⁾ Volkswagen R Π

04

07

02

05

08

10

03

06

09

11

1) Μια προσφορά της Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com.
2) Χειμερινές ζάντες.
3) Μόνο σε συνδυασμό με τo Εξωτερικό Πακέτο R-Line. Στην εικόνα εμφανίζεται ενδεικτικά σε συνδυασμό με το νέο Tiguan Exclusive.
Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικές. Τα χρώματα της εκτύπωσης δεν μπορούν να αποδώσουν πλήρως τα πραγματικά χρώματα
των τροχών.
Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

01

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Active Β Advance AD Exclusive ΕΧ Προαιρετικός εξοπλισμός Π
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,7 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 123 και 167.

12
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Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης. Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο
Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα
αξιοθέατα ενός τοπίου 62 στρεμμάτων και γνωρίστε
τις διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα
ξεχωριστά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακαλύψτε πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε
στο Σπίτι της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή
θαυμάστε πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμβάνουν το Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Διαδρομή στο Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά
τα βήματα της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμάστε τις εκτός δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε
μια εκπαίδευση οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον
περίπατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις
προτάσεις των εστιατορίων. Ο κόσμος του Autostadt
είναι ανοικτός για σας.

Η εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολισθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλεπτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε
στις εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της
Volkswagen Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές
σας δίνουν συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες
θα ξεπεράσετε με άνεση ακόμα και πολύπλοκες καταστάσεις. Τα πολύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης
περιλαμβάνουν ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση,
οικολογική εκπαίδευση, με την οποία μαθαίνετε να
εξοικονομείτε αποτελεσματικά καύσιμα με μια μικρή
μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, έως και εκπαίδευση για σπορ οδήγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.volkswagen-driving-experience.com.

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους
εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι είναι
δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις
απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που εκπροσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Φροντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να πάτε και συνεπώς
που πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.
Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας,
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από
τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια
οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια
σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After Sales
που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Καλώς ήλθατε στον κόσμο
της Volkswagen.
Το Tiguan – Ο κόσμος της Volkswagen
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www.volkswagen.gr

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα
χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη
διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο
Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα BlueMotion®, DSG® και TSI® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του Ομίλου Volkswagen στην Γερμανία και σε
άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έντυπο, αυτό δεν σημαίνει
πως το σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

