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03Az új Tiguan – Dizájn

Kívülről is 
rendkívüli 
Az új Tiguan megmutatja, hogyan kell magunkat újra 

és újra kitalálni. Ezt képviseli a progresszív dizájn is. 

A precíz vonalvezetésű, dinamikus frontrész, az impo-

záns sziluett és a markáns hátsó rész mind kifejezésre 

juttatja a modell legfőbb erényeit: az innovatív erőt, 

a magabiztos szabadságot és a megalkuvás nélküli 

funkcionalitást. 

01 Az új Tiguan meggyőző magabiztosságot sugároz 
már első pillantásra. Az olyan kifejező dizájnelemek, 
mint az újrarajzolt hűtőrács még inkább kihangsú-
lyozzák erősségeit és markáns fellépést biztosítanak 
a stílusos kalandornak.
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05Az új Tiguan – IQ.Light

IQ.LIGHT
A Tiguan teljes fényében ragyog – erről a LED-

technikájú hátsó lámpák és az opcionális IQ.LIGHT 

LED-Mátrix fényszórók gondoskodnak. A Tiguan 

Elegance és a Tiguan R-Line modellváltozatok eseté-

ben ráadásul új hátsó lámpák, beépített kanyarfény 

és dinamikus távolságifény-szabályozás egészíti ki 

a csomagot. A közlekedési helyzetektől függően így 

az egyes LED-modulok célzottan be-, illetve kikap-

csolhatók. Mindez nemcsak az Ön, de az autó előtt 

vagy azzal szemben haladók számára is fesztelenebb 

vezetést tesz lehetővé. További látványos technikai 

megoldás az integrált dinamikus irányjelző, amely 

mozgó fénysorral mutatja a kanyarodás irányát.

Tiguan szériafelszereltség S Tiguan Life szériafelszereltség LF Tiguan Elegance szériafelszereltség EL Tiguan R-Line szériafelszereltség R Tiguan R-Line Black Style szériafelszereltség BL extrafelszereltség SO



07Az új Tiguan – Belső tér

Belül is 
innovatív
Az új Tiguan nagyvonalú belső terét az előre gondol-

kodó személyek számára tervezték. A vezetőorientált 

műszerfal intuitív kezelőszerveinek köszönhetően 

Önnek mostantól kizárólag a lényeges dolgokra kell 

összpontosítania. Erről többek között a multifunkciós 

bőrkormány és a „Digital Cockpit“ 26 cm (10,25 col) 

képátmérőjű színes TFT kijelzője gondoskodik, amely 

szériatartozék a Tiguan Elegance és Tiguan R-Line 

modellváltozatok esetében.
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09Az új Tiguan – IQ.Drive

IQ.DRIVE
vezetőtámogató rendszerek
A jó asszisztensek egyszerűbbé teszik életünket 

és a vezetést is. Az IQ.DRIVE elnevezés az intelligens 

technológiákat takarja – mindegyiket, amelyekkel 

a márka már ma rendelkezik, holnap fejleszt ki, vagy 

a jövőben akar elérni. Az IQ.DRIVE emellett a kénye-

lemre és a biztonságra összpontosító innovatív ötle-

teket is magába foglalja.

1 A rendszer határain belül.
2 Az opcionális „Travel Assist“ rendszerrel együtt rendelhető.
3  A vezetőnek mindig készen kell állnia arra, hogy felülbírálja az asszisztensrendszert, és nem 

mentesül annak felelőssége alól, hogy folyamatosan körültekintően vezesse a járművet.

01 A proaktív utasvédelmi rendszer kritikus helyze-
tekben, mint például várható ütközés esetén, nyújt 
biztonságot. Felismeri a fokozottan balesetveszélyes 
közlekedési helyzeteket, és ilyenkor automatikusan 
bezárja az ablakokat, valamint a panoráma billenő-/
tolótetőt és elővigyázatosságból megfeszíti az első 
biztonsági öveket. Jó tudni, hogy mindez lehetséges. 
Még jobb, ha sohasem kell átélnünk.1 SO

02 Az opcionális „Emergency Assist“ (vészhelyzet-
asszisztens) egészségügyi vészhelyzetben avatkozik be. 
Ha nem észlel cselekvést a vezető részéről, megpró-
bálja újraaktiválni őt.2 Ha ez nem jár sikerrel, a rend-
szer határain belül ellenőrzötten leállítja a járművet 
és így adott esetben megelőzhet egy balesetet.1, 2 SO

03 Az új Tiguan olyan műszaki megoldásokkal ren-
delkezik, amelyekkel fesztelenebbül érhet célba. Ezek 
közé tartozik az opcionális „Travel Assist“ is, amely 
gombnyomásra gondoskodik a magas szintű vezetési 
kényelemről.1 Egyhangú és fárasztó közlekedési hely-
zetekben támogatja a vezetőt – különösen autópá-
lyán és jól kiépített országutakon hasznos, ahol tartja 
a megadott sávot és sebességet, miközben figyelembe 
veszi a követési távolságot is. A kettős tengelykapcsolós 
DSG automata sebességváltóval együtt pedig dugókban 
és araszoló forgalomban is fesztelenül haladhat.1, 3 SO

04 A „Front Assist“ vészfékasszisztens ráfutásos 
baleset veszélye esetén segíthet az ütközés erejének 
csökkentésében vagy – ideális esetben – annak elke-
rülésében. Felismeri a gyalogosokat és az úttesten 
lévő egyéb akadályokat, és időben figyelmezteti 
a vezetőt. Ha az nem reagál, a rendszer vészfékezést 
indít be.1 S
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11Az új Tiguan – Infotainment és konnektivitás 

Infotainment
és konnektivitás
Az új Tiguan belépőkártyát ad Önnek a Volkswagen 

digitális szolgáltatásaiba: kívánságra a kezdettől fog-

va teljes mértékben hálózatba kapcsolhatja autóját. 

A Volkswagen ID felhasználói fiók egyszeri aktiválása 

és a bejelentkezés után számos We Connect szolgál-

tatás áll a rendelkezésére. A We Connect App segítsé-

gével fontos járműadatokhoz férhet hozzá, ráadásul 

például a távolból is ellenőrizheti, hogy zárva vannak 

az ajtók és kikapcsolta-e a helyzetjelzőt. 

01 Az integrált WLAN-Hotspot1 révén az új Tiguan 
készen áll az információs szupersztrádára. A stabil 
internetkapcsolatnak köszönhetően akár nyolc eszkö-
zön is szörfölhetnek az autóban, így az unalom mesz-
sziről elkerüli a járművet. A praktikusan beszerezhető 
adatcsomagokkal az infotainment rendszeren keresz-
tül ellenőrizheti az adatforgalmat. SO

02 A We Connect Plus1 navigációs szolgáltatások 
valós időben közvetítik az aktuális közlekedési infor-
mációkat. Az intelligens online útvonaltervezésnek 
köszönhetően a lehető legoptimálisabb útvonalon 
haladhat, az online térképfrissítés pedig gondoskodik 
arról, hogy mindig rendelkezésére álljon az aktuális 
térképanyag. A médiastreaming és a webrádió további 
intelligens szórakozási lehetőségekkel egészíti ki 
az infotainment rendszert. Élvezze kedvenc zenéjét, 
élő adását és a podcastokat függetlenül attól, hol 
tartózkodik. SO
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1  A We Connect szolgáltatások használatához az ügyfeleknek rendelkezniük kell Volkswagen ID felhasználói fiókkal, majd felhasználónévvel és jelszóval be kell jelentkezniük a We Connect applikációba. Mindehhez külön We Connect, 
illetve We Connect Plus szerződést kell kötniük a Volkswagen AG-val. A We Connect Plus esetében az ügyfélnek a jármű átvétele után 90 nap áll rendelkezésre, hogy a járművet regisztrálja a portal.volkswagen-we.com honlapon 
és így a szolgáltatásokat a teljes ingyenes futamidő alatt használhassa.

* A We Connect mobil szolgáltatásokról a hátsó borítón található további tájékoztatás. 
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13Az új Tiguan – Dekorációs betétek és üléskárpitok 

Dekorációs betétek 
és üléskárpitok

01 „Quad Paper“ szövet, titánfekete  GZ S

02 „Shooting Star“ szövet, titánfekete  HJ LF

03 „ArtVelours“ mikroszál, titánfekete  BG EL SO

04 „ArtVelours“ mikroszál, titánfekete/viharszürke  FY EL

05 „ArtVelours“ „Sardegna“ mikroszál, Soul-szürke/tűzkőszürke  OE R BL

06 „Vienna“ bőrcsomag, titánfekete  BG SO

07 „Vienna“ bőrcsomag, Noisette  LB SO

08 „Vienna“ bőrcsomag, viharszürke  FY SO

09 „Vienna“ R-Line bőrcsomag, titánfekete  IH R BL

1 Magyarországon nem elérhető.

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak 
megfelelően adják vissza a dekorációs betétek és üléskárpitok színét.

01 „Weave“ dekorációs betétek LF

02 „Cross“ dekorációs betétek EL

03 „Wood Brushed“1 dekorációs betétek SO

04 „Carbon Grey“ dekorációs betétek R
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15Az új Tiguan – Fényezések és keréktárcsák 

Fényezések 
és keréktárcsák 01 Urano-szürke normálfényezés  5K5K S

02 Hófehér normálfényezés  0Q0Q SO

03 Moonstone-szürke normálfényezés  C2C2 SO

04  Nightshade-kék metálfényezés  V2V2 SO

05  Delfinszürke metálfényezés  B0B0 SO

 01 17 colos acél keréktárcsa1 S

02 17 colos „Montana“ könnyűfém keréktárcsa EL

03 17 colos „Tulsa“ könnyűfém keréktárcsa SO

04  18 colos „Frankfurt“ könnyűfém 
keréktárcsa EL SO

05 18 colos „Nizza“ könnyűfém keréktárcsa SO

06 18 colos „Sebring“1, 2 könnyűfém keréktárcsa SO

07  19 colos „Victoria Falls“ könnyűfém keréktárcsa SO

08 19 colos „Valencia“ könnyűfém keréktárcsa R

09  19 colos „Valencia“ (Black Style) könnyűfém 
keréktárcsa BL

06  Reflexezüst metálfényezés  8E8E SO

07 Ginger-barna metálfényezés  F1F1 SO

08  Mélyfekete gyöngyhatású fényezés  2T2T SO

09  Oryx-fehér gyöngyházhatású fényezés  0R0R SO

10 19 colos „Auckland“ könnyűfém keréktárcsa SO

11 20 colos „Misano“ könnyűfém keréktárcsa SO

12 20 colos „Suzuka“ könnyűfém keréktárcsa SO

13  20 colos „Suzuka“ (Black Style) könnyűfém 
keréktárcsa SO

14 20 colos „Kapstadt“ könnyűfém keréktárcsa SO

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási 
színek nem a valóságnak megfelelően adják vissza a fényezések 
és a keréktárcsák színét.

Járműveinket gyárilag nyári gumiabroncsokkal szereljük fel. 
Volkswagen-márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást Önnek. 

1 Téli gumiabroncshoz.
2 Magyarországon nem elérhető.

A keréktárcsákat ugyanazon a járművön mutatjuk be, 
a különböző modellváltozatokon eltérhet az elérhetőségük.
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Az új Tiguan

Az Ön Volkswagen-márkakereskedője:

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek meghatározása a hatályos jog-
szabályoknak megfelelő módon történt. 2017. szeptember elsejétől az értékesítésre szánt új 
modellek üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a személyautókra és kisha-
szonjárművekre optimalizált nemzetközi vizsgálati eljárás (World Harmonised Light Vehicle 
Test Procedure, WLTP) alapján új, reálisabb tesztnek vetik alá. 2018. szeptember elsejétől 
a WLTP fokozatosan a jelenlegi eljárás, az Új Európai Menetciklus (NEDC) helyébe lépett. 
A reálisabb tesztelési feltételek miatt a WLTP szerint mért üzemanyag-fogyasztási és a 
szén-dioxid-kibocsátási értékek sok esetben magasabbak, mint azok, amelyeket a NEDC 
alapján mértek. Mindez változást hozhatott az adott jármű adózási besorolásában is. Továb-
bi tájékoztatás a www.volkswagen.de/wltp honlapon vagy Volkswagen-márkakereskedőjénél 
található. Jelenleg a NEDC-értékeket továbbra is kötelező kommunikálni. A már a WLTP-szab-
vány alapján típusengedélyezett új modellek esetében a NEDC-értékeket a WLTP-értékekből 
számítják át. A WLTP-értékek megadása önkéntes módon történik a kötelező használatuk 
előírásáig. A megadott NEDC-értékek nem egy adott járműre vonatkoznak, és nem részei az 
ajánlatnak, kizárólag összehasonlítási alapot nyújtanak a különböző típusokhoz. A gépjármű 
üzemanyag-fogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása nemcsak az üzemanyag hatékony felhasz-
nálásától függ, hanem a vezetési stílustól és egyéb, nem technikai tényezőktől is (például 
környezeti feltételek). Járulékos szerelvények és tartozékok (felépítmények, gumiabroncsok 
stb.) megváltoztathatják a lényeges járműparamétereket, mint pl. tömeg, gördülési ellenállás 
és légellenállás, amelyek az időjárási és környezeti feltételek mellett befolyásolhatják a fo-
gyasztási és menetteljesítményi értékeket. További tájékoztatás az új autók hivatalos üzem-
anyag-fogyasztásáról és a hivatalos, specifikus szén-dioxid-kibocsátásáról az „Iránymutató az 
új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxid-kibocsátásáról és áramfelhasz-
nálásáról“ kiadványban található, amely ingyenesen kapható az Európai Unió értékesítőhelye-
in, valamint ingyenesen beszerezhető Németországból a DAT Deutsche Automobil Treuhand 
GmbH-tól (Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 73760 Ostfildern) vagy a dat.de/co2 webcímen.

A katalógusban szereplő járművek közül egyes modellek felár ellenében kapható extrafel-
szereltséget is tartalmazhatnak. Minden felszereltségi és műszaki adat a német piac sajá-
tosságait veszi alapul, és megfelel a nyomdába adáskor rendelkezésre álló információknak. 
Az országonkénti eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője nyújt tájékoztatást. A változ-
tatás joga fenntartva. A DSG® és TSI® a Volkswagen AG és a Volkswagen-csoport németor-
szági és más országokban jelen lévő vállalatainak bejegyzett márkái. Az a tény, hogy a do-
kumentumban egy márkajelzés nincs ® jelöléssel ellátva, nem értelmezhető úgy, hogy a 
jelzés nem bejegyzett márka, és/vagy a Volkswagen AG előzetes írásos beleegyezése nélkül 
használható lenne. A Volkswagen gondoskodik a használt járművek visszavételéről és újra-
hasznosításáról. Így minden jármű újrahasznosítása környezetbarát módon történik, és a 
törvényben foglalt feltételek teljesítésével díjmentesen visszaadható. További információ-
kért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez vagy keresse fel a www.volkswagen.hu 
honlapot!

* A We Connect online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolattal lehetséges. 
Európán belül a Volkswagen AG állja a járulékos adatköltségeket, kivéve a „Streaming & 
Internet“ szolgáltatások és az egyéni applikációk esetében. A „Streaming & Internet“ szol-
gáltatások és a WIFI-Hotspot használatához a Cubic Telecom külső mobilkommunikációs
partnertől lehet igényelni fizetős internetadat-csomagokat a lefedettségi határokon belül. 
Az árakkal és az elérhető országokkal kapcsolatban a vw.cubictelecom.com honlapon ta-
lálható további információ. A webrádió, hibridrádió és media-streaming használata olyan 
mobilkészülék (például okostelefon) révén is lehetséges, amely képes WIFI-Hotspotként 
működni. Ebben az esetben az adott szolgáltatások csak az Ön és a mobiltelefon-szolgál-
tató között fennálló mobiltelefon-szerződés alapján és csak az adott mobiltelefon-hálózat 
lefedettségi területén belül állnak rendelkezésre. Az internetes adatcsomagok fogadása-
kor, az adott mobiltelefon tarifájától függően, és különösen külföldön történő használat-
kor, járulékos költségek (például roamingdíj) léphetnek fel. Az ingyenes We Connect appli-
káció használatához szüksége van egy megfelelő iOS vagy Android operációs rendszerrel 
működő okostelefonra, adatopciós SIM-kártyára, és az Ön és a mobilszolgáltatója között 
fennálló szerződésre. A We Connect és a We Connect Plus egyéni szolgáltatási országon-
ként eltérhetnek. A szolgáltatások egy adott szerződési időszakra érvényesek, és tartalmuk 
ez idő alatt is változhat. Részletes információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedő-
jéhez, vagy keresse fel a www.connect.volkswagen-we.com honlapot, a mobiltelefon-tari-
fafeltételekről pedig érdeklődjön mobiltelefon-szolgáltatójánál.
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