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Výnimočný 
vzhľad
Nový Tiguan prezentuje to, čo znamená, neustále sa 

zdokonaľovať. Odráža to aj jeho progresívny dizajn. 

Od výrazných proporcií cez dynamické predné partie 

s precíznymi líniami až po markantné boky - výrazná 

silueta upozorňuje na jeho silné stránky: inovatívnu silu, 

suverenitu a nekompromisnú všestrannosť.

01 Už na prvý pohľad pôsobí nový Tiguan 
presvedčivo suverénne. Výrazné dizajnové prvky, 
ako nová mriežka chladiča, zdôrazňujú jeho 
silné stránky a tomuto štýlovému dobrodruhovi 
dodávajú rafinovaný výraz v predných partiách.
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IQ.LIGHT

Tiguan žiari v plnej kráse. Postarajú sa o to aj zadné LED 

svetlá a voliteľné IQ.LIGHT LED-Matrix svetlomety. Pri 

výbave Tiguan Elegance sú dokonca vybavené funkciou 

automatického natáčania do zákrut a v balíku s novými 

zadnými svetlami s dynamickou reguláciou diaľkových 

svetiel: V závislosti od jazdnej situácie sa jednotlivé LED 

segmenty svetiel zapínajú alebo vypínajú. Vďaka tomu 

môžete jazdiť uvoľnene nielen vy, ale aj všetci, ktorí 

jazdia pred vami alebo v protismere. Veľkolepým prvkom 

sú tiež integrované dynamické smerové svetlá, ktoré 

ukazujú smer prostredníctvom animácie.
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Inovatívny 
interiér
Veľkorysý interiér modelu Tiguan je miestom pre 

tých, ktorí si všetko premyslia dopredu. Pretože vďaka 

intuitívnemu ovládaniu kokpitu orientovaného na vodiča 

sa teraz môžete sústrediť na to podstatné. Postará sa 

o to napríklad kožou čalúnený multifunkčný volant. Alebo 

digitálny prístrojový panel Digital Cockpit Pro s farebným 

TFT displejom s uhlopriečkou 26 cm (10,25 palca), ktorý 

je pre výbavu Tiguan Elegance a Tiguan R-Line súčasťou 

sériovej výbavy.
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01 Proaktívny systém ochrany pasažierov 
dokáže v rámci svojich systémových možností 
rozpoznať kritické situácie so zvýšeným 
potenciálom kolízie. Systém následne zatvorí 
okná vrátane panoramatického výklopného/
posuvného strešného a napne bezpečnostné 
pásy na oboch predných sedadlách. Skvelé je, 
že tento systém vo vozidle existuje. Ešte lepšie 
je, keď ho nemusíte zažiť.1

02 Voliteľne dodávaný “Emergency Assist” 
zasiahne pri zdravotných problémoch vodiča, 
v prípade že za volantom nevykazuje žiadnu 
aktivitu a pokúsi sa ho prebrať.2 Ak vodič na 
varovanie nereaguje, je vozidlo kontrolovane 
zastavené. V rámci možnosti systému tak 
dokáže predchádzať nehode.1,2

03 Nový Tiguan je vybavený technológiami, 
vďaka ktorým sa do cieľa dostanete uvoľnene. 
Patrí k ním aj voliteľný asistenčný systém 
“Travel Assist”. Jediným stlačením tlačidla 
zabezpečí komfort jazdy na vysokej úrovni tak, 
že vás podporuje pri monotónnych a únavných 
jazdách. Hlavne na diaľniciach a cestách 
1. triedy udržiava systém “Travel Assist” vozidlo 
v jazdnom pruhu a zároveň udržiava nastavenú 
rýchlosť, pričom zohľadňuje odstup od vozidla 
pred vami. V kombinácii s dvojspojkovou 
prevodovkou DSG zabezpečuje uvoľnenú 
jazdu v dopravných zápchach a v spomalenej 
premávke.1,3

04 Vďaka asistentovi núdzového brzdenia 
“Front Assist” s detekciou chodcov dokáže 
Tiguan znížiť následky nehody alebo sa jej, 
v ideálnom prípade, vyhnúť. Systém rozpoznáva 
chodcov a vozidlá na ceste a upozorní na to 
vodiča. V prípade, že vodič nereaguje, začne 
núdzovo brzdiť.1
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IQ.DRIVE 
asistenčné systémy
Dobrí asistenti zjednodušujú v živote veľa situácií. 

Dokonca aj pri jazde. IQ.DRIVE zastupuje v spoločnosti 

Volkswagen všetky inteligentné asistenčné systémy 

vodiča. Všetky, ktoré už dnes existujú, ktoré vyvíjame 

pre zajtrajšok a ktoré skúmame do budúcnosti. 

IQ.DRIVE zároveň predstavuje inovatívne nápady 

s jasným zameraním: na váš komfort.

1 V rámci možností daných systémom. 
2 Dodáva sa v kombinácii s voliteľným systémom “Travel Assist”
3 Vodič je vždy zodpovedný za riadenie vozidla a musí byť pripravený kedykoľvek prevziať nad ním kontrolu.
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1 Na využívanie služieb We Connect potrebuje zákazník užívateľský účet Volkswagen ID a do systému We Connect sa musí prihlásiť užívateľským 
  menom a heslom. Okrem toho musí so spoločnosťou Volkswagen AG uzatvoriť cez internet samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus.
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Infotainment 
& konektivita
Nový Tiguan je vaším vstupom do digitálnych služieb 

a systémov od spoločnosti Volkswagen: S voliteľným 

pripojením na internet môžete od začiatku 

a po jednorazovej aktivácii a registrácii s vaším 

užívateľským účtom Volkswagen ID využívať mnohé 

služby We Connect. Aplikácia We Connect vám ponúka 

prístup k dôležitým informáciám o vozidle. Pomocou 

tejto aplikácie môžete na diaľku kontrolovať, či sú 

dvere vášho vozidla zamknuté a svetlá vypnuté.

01 S integrovaným WiFi hotspotom1 je váš 
Tiguan pripravený na využívanie internetových 
služieb. Stabilné pripojenie na internet 
umožňuje vám a vašim cestujúcim surfovať po 
webe s až ôsmimi zariadeniami súčasne, no 
predovšetkým sa postará o to, aby nuda nemala 
šancu. Praktické získavanie dátových balíkov 
prostredníctvom informačného systému vám 
umožňuje udržať kontrolu nad spotrebou údajov.

02 S navigačnými službami od We Connect 
Plus1 máte k dispozícii aktuálne dopravné 
informácie v reálnom čase. Inteligentný online 
výpočet trasy vám ponúkne najlepšiu trasu do 
cieľa a aktualizácia mapových podkladov online 
sa postará o najaktuálnejšie mapy. Streamovanie 
médií a webové rádio prinášajú inteligentnú 
zábavu do vášho infotainment systému. Užite si 
vašu obľúbenú hudbu, živé rozhlasové stanice 
a podcasty bez ohľadu na to, kde sa práve 
nachádzate.
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Dekóry
a poťahy

01 02

01 0302 04

05 0706 08

03

09

01 látka „Quad Paper“ čierna titan GZ
02 látka „Shooting Star“ čierna titan HJ
03 mikroflís „ArtVelours“ čierna titan BG
04 mikroflís „ArtVelours“ čierna titan/šedá storm FY
05 mikroflís „ArtVelours“ „Sardegna“ šedá soul/ šedá flint OE
06  koža „Vienna“ čierna titan BG
07  koža „Vienna“ noisette LB
08  koža „Vienna“ šedá storm FY
09  koža „Vienna“ R-Line čierna titan IH

01 dekór „Weave“
02 dekór „Cross“
03 dekór „Carbon Grey“

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. 
Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať 
farbypoťahov sedadiel a lakov.
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050403

01

06

02

090807 10

01  Šedá Urano základný lak 5K5K
02  Biela Pure základný lak 0Q0Q
03  Modrá Lapiz metalizovaný lak L9L9
04  Modrá Nightshade metalizovaný lak V2V2
05  Červená Kings metalizovaný lak P8P8
06  Strieborná Reflex metalizovaný lak 8E8E
07  Šedá Dolphin metalizovaný lak B0B0
08  Hnedá Ginger metalizovaný lak F1F1
09 Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T
10  Biela Oryx lak s perleťovým efektom 0R0R

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. 
Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať kolesá.

01 0302

04 05

08

12

06

1009

13

07

11

01 17” disk z oceľového plechu s krytom
02 17” disk z ľahkej zliatiny „Montana“
03 17” disk z ľahkej zliatiny „Tulsa“
04 18” disk z ľahkej zliatiny „Frankfurt“
05 18” disk z ľahkej zliatiny „Nizza“
06  19” disk z ľahkej zliatiny „Victoria Falls“
07  19” disk z ľahkej zliatiny „Valencia“

Laky
a disky

08  19” disk z ľahkej zliatiny „Valencia (Black)“ 
09  19” disk z ľahkej zliatiny „Auckland“
10  20” disk z ľahkej zliatiny „Misano“
11  20” disk z ľahkej zliatiny „Suzuka“
12  20” disk z ľahkej zliatiny „Suzuka (Black)“
13  20” disk z ľahkej zliatiny „Kapstadt“
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Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za 
príplatok. Všetky údaje zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje 
o výbave a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého trhu. O možných 
odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. 
Zmeny sú vyhradené. BlueMotion®, DSG® a TSI® sú registrované obchodné značky skupiny 
Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. 
Skutočnosť, že nejaké označenie v tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať 
tak, že toto označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu 
spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých 
vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu 
splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate 
u vášho partnera Volkswagen, na www.volkswagen.sk.


