Το νέο Tiguan

Εξωτερικά
ασυνήθιστο
Το νέο Tiguan δείχνει τι σημαίνει να ανακαλύπτεις
01 Με την πρώτη ματιά το Tiguan αποπνέει εντυπωσιακή σιγουριά. Χαρακτηριστικά στοιχεία σχεδιασμένα
με σαφήνεια, όπως η νέα μάσκα, δίνουν έμφαση στις
δυνατότητές του και προσφέρουν σε αυτό το κομψό
SUV μια επιβλητική εμφάνιση.

κάθε φορά το καινούργιο. Σε αυτό συμβάλλει και ο
μοντέρνος σχεδιασμός του. Με τις ισχυρές αναλογίες
του δυναμικού εμπρός μέρους, τις καθαρές γραμμές,
και το εντυπωσιακό πίσω μέρος, η ξεχωριστή σιλουέτα
του τραβάει τα βλέμματα με τον δυναμισμό της.
Καινοτομία, κυριαρχία και λειτουργικότητα χωρίς
συμβιβασμούς.
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IQ.LIGHT
Το Tiguan έχει τη δική του ξεχωριστή ακτινοβολία.
Το έχουν φροντίσει τα πίσω φώτα LED και οι
προαιρετικοί προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix που
περιλαμβάνουν και σύστημα διαρκώς προσαρμοζόμενου
φωτισμού μεγάλης σκάλας «Dynamic Light Assist». Έτσι, υπάρχει
η δυνατότητα στοχευμένης ενεργοποίησης ή/και απενεργοποίησης
μεμονωμένων τμημάτων LED. Πλεονέκτημα: Σε διαδρομές με αναμμένη
τη μεγάλη σκάλα φώτων μπορούν να ανιχνεύονται μέσω κάμερας τα οχήματα
που κινούνται στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και τα προπορευόμενα οχήματα.
Συγκεκριμένα τμήματα LED απενεργοποιούνται, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχής
χρήση της μεγάλης σκάλας των φώτων, χωρίς το φως να είναι εκτυφλωτικό για τους
υπόλοιπους οδηγούς ή πεζούς. Εντυπωσιακά επίσης είναι τα ενσωματωμένα δυναμικά
φώτα στροφών που φωτίζουν τις στροφές με την κίνηση του φωτισμού.
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Καινοτόμο
και στο εσωτερικό
Το ευρύχωρο εσωτερικό του νέου Tiguan είναι το
ιδανικό μέρος για τους πρωτοπόρους. Χάρη στα
έξυπνα χειριστήρια του πίνακα οργάνων, που είναι
σχεδιασμένα με γνώμονα τον οδηγό, μπορείτε να
επικεντρωθείτε μόνο στα ουσιώδη. Σε αυτό συμβάλλει,
για παράδειγμα και το δερμάτινο πολυλειτουργικό
τιμόνι αλλά και ο Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων Active
Info Display, με έγχρωμη οθόνη αφής 10,25" (26 cm),
που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της
έκδοσης R-Line.
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IQ.DRIVE
Συστήματα υποβοήθησης
οδηγού

01 Το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών
«Pre-Crash»1 μπορεί να σας προστατεύσει σε κρίσιμες
καταστάσεις, όπως επικείμενη σύγκρουση. Τότε το
σύστημα τεντώνει τις εμπρός ζώνες ασφαλείας και
κλείνει τα παράθυρα και τη συρόμενη οροφή μέχρι
ένα διάκενο αυτόματα, για να βελτιστοποιήσει την
απόδοση των αερόσακων. Π
02 Το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης
«Emergency Assist» ενεργοποιείται και αναλαμβάνει
μερικώς τον έλεγχο του οχήματος σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, αν δεν καταγράφεται πλέον δραστηριότητα του οδηγού. Αν δεν αναληφθεί ο έλεγχος
από τον οδηγό, το σύστημα επιβραδύνει το αυτοκίνητο
μέχρι να ακινητοποιηθεί στην λωρίδα που βρίσκεται,
με στόχο να αποτρέψει ένα πιθανό ατύχημα.1, 2 Π

Το IQ.DRIVE αντιπροσωπεύει για τη Volkswagen όλα
τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Όλα όσα
διαθέτουμε ήδη, όσα σχεδιάζουμε για αύριο και όσα
ερευνούμε για το μέλλον. Τα συστήματα υποβοήθησης IQ.DRIVE αποτελούν συνώνυμο της καινοτομίας

01

02

με έναν ξεκάθαρα εστιασμένο στόχο: την άνεση και
την ασφάλειά σας.

03 Το Travel Assist1, 2 φροντίζει με το πάτημα ενός
κουμπιού για άνεση υψηλού επιπέδου κατά την οδήγηση, παρέχοντάς σας υποστήριξη σε μονότονες και
κουραστικές συνθήκες οδήγησης. Ιδίως στον αυτοκινητόδρομο και σε καλούς επαρχιακούς δρόμους, το
Travel Assist μπορεί να διατηρεί το όχημα στη λωρίδα
κυκλοφορίας και να φροντίζει για την απόσταση από
τα προπορευόμενα οχήματα. Σε συνδυασμό με το
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, κινείστε ξεκούραστα
σε μποτιλιάρισμα και αυξημένη κίνηση. Π
04 Το σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου
«Front Assist» με λειτουργία αναγνώρισης πεζών
στο νέο Tiguan, εντοπίζει μέσω αισθητήρων πεζούς
και οχήματα στο οδόστρωμα και προειδοποιεί έγκαιρα τον οδηγό με οπτικά και ακουστικά σήματα. Σε
περίπτωση που ο οδηγός δεν αντιδράσει, το σύστημα
φρενάρει κοφτά το όχημα ή/και το ακινητοποιεί εντελώς αν χρειαστεί.2 Β

1 Στα πλαίσια των ορίων του συστήματος.
2 Διαθέσιμο σε συνδυασμό με το προαιρετικό Travel Assist.
3 Ο οδηγός πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν
απαλλάσσεται από την ευθύνη να οδηγεί προσεκτικά το όχημα.
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01

Σύστημα
Infotainment
και συνδεσιμότητα

01 Με την ενσωματωμένη λειτουργία Hotspot WiFi1
το νέο Tiguan είναι έτοιμο για την παροχή δεδομένων. Η σταθερή σύνδεση στο Internet επιτρέπει σε
εσάς και τους συνεπιβάτες σας την περιήγηση στο
Internet, για έως και οκτώ συσκευές, και φροντίζει να
μην πλήττετε καθ’ οδόν. Π
02 Με τις υπηρεσίες πλοήγησης του We Connect Plus1
λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για
την κυκλοφοριακή κίνηση. Χάρη στον έξυπνο online
υπολογισμό διαδρομής, ακολουθείτε τη βέλτιστη
διαδρομή και η online ενημέρωση χαρτών διασφαλίζει
ότι οι χάρτες παραμένουν πάντα ενημερωμένοι. Το
streaming μέσων και το διαδικτυακό ραδιόφωνο επίσης προσφέρουν προηγμένη ψυχαγωγία στο σύστημα
Infotainment. Έτσι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας
μουσική, ζωντανές εκπομπές και Podcast, όπου και αν
βρίσκεστε. Π

Το νέο Tiguan σας βάζει με ταχύτητα στον κόσμο
των ψηφιακών υπηρεσιών της Volkswagen. Αρκεί
μια ενεργοποίηση και σύνδεση με το Volkswagen ID
σας για να αποκτήσετε πλήρη δικτύωση για πάντα
και πρόσβαση στις πολυάριθμες διαθέσιμες υπηρεσίες
του We Connect. Έτσι, έχετε στη διάθεσή σας
σημαντικές πληροφορίες οδήγησης ενώ μπορείτε
να προβείτε σε εξ αποστάσεως ενέργειες, όπως
να κλειδώσετε τις πόρτες ή να απενεργοποιήσετε
τα φώτα.

02

1 Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect, χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID και πρέπει να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο We Connect. Απαιτείται επίσης η online σύναψη
μιας ξεχωριστής σύμβασης We Connect ή We Connect Plus με τη Volkswagen AG. Για το We Connect Plus, έχετε χρόνο 90 ημερών, μετά την παράδοση του οχήματος, για να καταχωρίσετε το όχημα στη διεύθυνση
portal.volkswagen-we.com και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για όλη τη συμφωνημένη δωρεάν διάρκεια.
* Επιπλέον πληροφορίες για τις online υπηρεσίες για κινητά του We Connect θα βρείτε στο οπισθόφυλλο.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Life

Β

Βασικός εξοπλισμός Τiguan R-Line

R

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

Το νέο Tiguan – Infotainment και συνδεσιμότητα

11

Διακοσμητικά
και επενδύσεις καθισμάτων

01 Διακοσμητικά Weave B
02 Διακοσμητικά Carbon Grey
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Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές.
Η εκτύπωση δεν μπορεί να αναπαράγει τα διακοσμητικά και τις επενδύσεις καθισμάτων, όπως είναι στην πραγματικότητα.
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Ύφασμα Shooting Star Μαύρο Titan HJ Β
Ύφασμα microfleece ArtVelours Sardegna Γκρι Soul/Γκρι Flint OE
Δερμάτινη επένδυση Vienna Μαύρο Titan BG Π
Δερμάτινη επένδυση Vienna Noisette LB Π
Δερμάτινη επένδυση Vienna Γκρι Storm FY Π
Δερμάτινη επένδυση Vienna R-Line Μαύρο Titan IH Π
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Το νέο Tiguan – Διακοσμητικά και επενδύσεις καθισμάτων
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Χρώματα
και ζάντες

01
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Γκρι Urano απλό χρώμα 5K5K
Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q0Q
Γκρι Moonstone μεταλλικό χρώμα C2C2
Μπλε Nightshade μεταλλικό χρώμα V2V2
Γκρι Dolphin μεταλλικό χρώμα B0B0
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Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E8E
Καφέ Ginger μεταλλικό χρώμα F1F1
Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T2T
Λευκό Oryx περλέ χρώμα 0R0R
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Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση
δεν μπορεί να αναπαράγει τα χρώματα και τις ζάντες όπως είναι στην
πραγματικότητα.
Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει
σχετικά.
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Ζάντα ελαφρού κράματος 17" Montana Β
Ζάντα ελαφρού κράματος 18" Frankfurt Π
Ζάντα ελαφρού κράματος 18" Nizza Π
Ζάντα ελαφρού κράματος 19" Victoria Falls
Ζάντα ελαφρού κράματος 19" Valencia R
Ζάντα ελαφρού κράματος 20" Misano R
Ζάντα ελαφρού κράματος 20" Suzuka Π
Ζάντα ελαφρού κράματος 20" Suzuka Π

Π

Η απεικόνιση των ζαντών γίνεται ενδεικτικά πάνω στο ίδιο μοντέλο.
H διαθεσιμότητα των ζαντών μπορεί να διαφέρει.
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Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών
volkswagen.gr

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volskwagen

* Η χρήση των mobile online υπηρεσιών του We Connect καθίσταται εφικτή μέσω μιας
σύνδεσης στο Internet. Το σχετικό κόστος δεδομένων που προκύπτει εντός της Ευρώπης
εκτός από τις υπηρεσίες «Streaming & Internet» επιβαρύνει την Volkswagen AG. Για τη
χρήση υπηρεσιών «Streaming & Internet», καθώς και του WLAN-Hotspot, μπορούν να
ληφθούν πακέτα δεδομένων με χρέωση από τον εξωτερικό συνεργάτη κινητής τηλεφωνίας
και να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη δικτύου εντός πολυάριθμων ευρωπαϊκών κρατών.
Εναλλακτικά, η χρήση διαδικτυακού ραδιοφώνου, υβριδικού ραδιοφώνου και Streaming
μέσων είναι δυνατή μέσω μια κινητής τερματικής συσκευής (π.χ. Smartphone) που διαθέτει τη δυνατότητα λειτουργίας ως φορητό WLAN-Hotspot. Σε αυτήν την περίπτωση οι
αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με ήδη υπάρχουσα σύμβαση ή σύμβαση που
συνάπτεται ξεχωριστά ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και
μόνο εντός της περιοχής κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της
λήψης πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τιμολογίου
κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ., τέλη περιαγωγής). Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής We Connect απαιτείται ένα smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και με μια κάρτα
SIM με δυνατότητα δεδομένων με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας
ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η διαθεσιμότητα των περιγραφόμενων μεμονωμένων υπηρεσιών We Connect και We Connect Plus στα πακέτα
μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την
εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μπορεί να υπόκεινται σε
μεταβολές περιεχομένου ή σε ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com/weconnect και
στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen της περιοχής σας. Πληροφορίες για τους
όρους χρέωσης κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να βρείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας
με τον οποίο συνεργάζεστε.

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το φυλλάδιο 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 επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο
Έμπορο Volkswagen. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων. Τα DSG® και TSI® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων επιχειρήσεων του ομίλου Volkswagen στη
Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αν στο παρόν έγγραφο ένα σήμα δεν διαθέτει την ένδειξη ®,
δεν σημαίνει ότι αυτό το σήμα δεν αποτελεί σήμα κατατεθέν ή/και ότι αυτό το σήμα θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.

