
Ценовник

Моделска година 2023

Код kW КС Менувач g/km Гориво

вкл. данок на моторни возила и 18% ДДВ

AX13BZX5 Tiguan Life 1.5 TSI 110 150 DSG 7 130 Бензин 2.778.131 ден 44.917 €

AX13VTX5 Tiguan Life 2.0 TSI 4MOTION 140 190 DSG 7 156 Бензин 3.175.310 ден 51.339 €

AX130TX5 Tiguan Life 2.0 TDI 4MOTION 110 150 DSG 7 127 Дизел 3.222.675 ден 52.105 €

AX15VTX5 Tiguan R-Line 2.0 TSI 4MOTION 140 190 DSG 7 156 Бензин 3.490.456 ден 56.434 €

AX15YTX5 Tiguan R-Line 2.0 TSI 4MOTION 180 245 DSG 7 168 Бензин 3.692.502 ден 59.701 €

AX150TX5 Tiguan R-Line 2.0 TDI 4MOTION 110 150 DSG 7 130 Дизел 3.544.549 ден 57.309 €

AX159TX5 Tiguan R-Line 2.0 TDI 4MOTION 147 200 DSG 7 140 Дизел 3.725.358 ден 60.232 €

Код Опис на дел од опремата без доплата - достапност во зависност од одбраниот модел

RBB

RBD

9WJ App-Connect (Apple CarPlay-wired/wireless, Google Android Auto, Mirrorlink)

9S0 Дигитален кокпит во повеќе бои со можност за исбор на профили

KA2 Камера назад

6XP

4I3 Систем за пристап и стартување без клуч Keyless Access

PA2

WN3

PE3

1N7 Прогресивно управување

3S1 Кровни шини, сребрени, елоксирани

7K3 Систем за следење на притисокот во пневматиците, директно мерење

PRA Резервно тркало, челично, со намалени димензии и тежина, вкл. алат и дигалка

PJQ

* NEDC комбинирана CO₂ емисија

Можни се ненамерни печатни грешки при составувањето на ценовникот, за кои однапред Ви се извинуваме.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на моделите и опремата.

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

При конфигурирање и избор на возило, Ве молиме за консултација со продажните советници кај Вашиот Volkswagen партнер околу точната сериска, дополнителна 

опрема и крајната цена на Вашето возило.

2 год. гаранција на возилото без лимит на изминати километри, 3 год. гаранција на бојата, 12 год. гаранција против пробивање на каросеријата од корозија.

натполнење. М: Рачен менувач со 5 или 6 степени. DSG: Автоматски менувач со двојна спојка и 7 степени. 4MOTION: Постојан погон на сите тркала со автоматска 

распределба на погонската сила.

Типтроник: Програма за рачна промена на брзините кај DSG менувачите. LED: Нискоенергетски полупроводнички извори на светлина. ACT Активна контрола на 

цилиндрите.

Tiguan

Опис

Ел. преклопливи надворешни ретровизори со функција за спуштање на совозачкиот ретровизор и периметарско осветлување

TSI, TDI, 4MOTION и DSG се трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други држави. TDI: Дизел мотор со директно вбризгување на гориво, натполнење, 

Common Rail (довод на гориво до цилиндрите преку заедничка линија со висок притисок)

и DPF (филтер за цврсти честички). OPF: Филтер за цврсти честички кај бензински мотор. SCR: Селективна каталичка редукција (на азотни оксиди NOx во издувните 

гасови). TSI: Бензински мотор со директно слоевито вбризгување и единечно или двојно

Препорачана малопродажна цена

Пакет Безбедност

Адаптивен темпомат ACC, со автономно сопирање за итни случаи „Front Assist“, мултифункционална камера, помош за 

задржување на лента „Lane Assist“, aвтоматска контрола на фаровите со LED посебно дневно светло и функцијата „Coming Home“ 

и „Leaving Home“, воздушно перниче за колена на возачот

Пакет Хром

(сребрени кровни шини, хромирани лајсни околу страничните стакла)

Алу фелни „Frankfurt“, 18", 7J x 18, Airstop® гуми 235/55 R 18, оптимизиран отпор на тркалање

- за LIFE 4MOTION

Систем за пристап и стартување без клуч „Keyless Access“ ,,Easy Open and Close'' на багажниот простор контролирано со сензор 

за отворање и затворање со далечинско отклучување

Радио „Ready 2 Discover“ 

(8" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth, 8 звучници)

Навигациски систем „Discover Media“ 

(8" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth, 8 звучници)

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner


Моделска година 2022

Сериска опрема
S - Вклучено; O - Достапно без или со доплата; - Не е вклучено/Не е достапно;

Надворешност Life R-Line

5 врати со електрично движени стакла напред и назад S S

Куќиштата на надворешните ретровизори и рачките на вратите во боја на каросеријата S S

Кровни шини, црни S S

Термоизолациони зеленo тонирани стакла, дополнително затемнети на задните стакла S S

Браници во боја на каросерија, црни во долниот дел S -

Црни лајсни околу страничните прозорци S -

Предни светла во LED изведба, рефлекторски S -

Предни светла во LED изведба, проекторски, со LED дневни светла и динамичко осветлување во свиоци - S

Браници во боја на каросерија, „R-Line“ стил, со хромирани елементи - S

Заден спојлер „R“ стил - S

Хромирани лајсни околу страничните прозорци - S

Алу фелни „Montana“, 17", 7J x 17, пневматици 215/65 R17, оптимизиран отпор на тркалање

- само за преден погон
S -

Алу фелни „Frankfurt“, 18", 7J x 18, AirStop® пневматици 235/55 R18, оптимизиран отпор на тркалање

- само за 4MOTION
S -

Алу фелни „Valencia“, 19", 8.5J x 19, Volkswagen R, AirStop® пневматици 255/45 R19,

оптимизиран отпор на тркалање
- S

Внатрешност
Место за складирање во кровната конзола S S

Задната клупа поделена, преклоплива, надолжно лизгачка, со централен наслон за раце и можност за транспорт на долги предмети S S

Осветлен простор за нозе напред S S

Автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор S S

Целосно преклоплив наслон на совозачкото седиште S S

Лумбарна поддршка напред S S

Изведба за пушачи S S

Кожен менувач S S

Предни седишта, подесиви по висина S S

Фиоки под предните седишта S S

Комфорни предни седишта S -

Преслекување на седиштата во текстил „Shooting Star“ S -

Декоративни уметоци „Weave“ на инструмент таблата и панелите на предните врати S -

Мултифункционален кожен волан со типтроник S -

Централен потпирач за раце напред S -

Текстилни патосници напред и назад S -

Топ-комфорни седишта напред - S

Преслекување на седиштата во текстил „Sardegna“, внатрешните делови за поддршка во текстил „ArtVelours“ - S

Декоративни уметоци „Carbon Grey“ на инструмент таблата и панелите на предните врати - S

Амбиентално осветлување во 30 бои - S

Мултифункционален кожен спортски волан, со контроли на допир и типтроник - S

Централен потпирач за раце напред, подесив по висина и должина, со оддел за складирање и издуви за вентилација назад - S

Текстилни патосници напред и назад со сив декоративен штеп - S

Хромирани елементи на, прекинувачите за прилагодување на ретровизорите, прозорците, на надворешните рачки на вратите, внатрешните рачки на 

вратите во мат хром
- S

Алуминиумски лајсни на предните прагови со „R-Line“ лого - S

Педалите и потпирачот за нога од полиран не'рѓосувачки челик - S

Безбедност
Воздушни перничиња за возач и совозач, со можност за деактивирање на совозачкото перниче и воздушно перниче за колениците на возачот S S

Електронска контрола на стабилноста ESC со интервенција при управување (вкл. ABS, ASR, EDS, MSR и стабилизација на приколка) S S

Електронски имобилизатор S S

Три наслони за глава на задните седишта S S

Сигурносно оптимизирани наслони за глава на предните седишта, подесиви по висина и должина S S

Систем за препознавање на замор „Rest Assist“ S S

Автоматски сигурносни појаси за предните седишта со три точки на врзување, подесиви по висината, со предзатегнувачи S S

Воздушни завеси напред и назад и странични воздушни перничиња напред S S

Звучно и светлосно предупредување за неприкачени појаси на предните и задните седишта S S

Автоматски сигурноснен појас со три точки на врзување за средното задно седиште S S

Автоматски сигурносни појаси со три точки на врзување и затегнувачи за задните седишта S S

Помош при задржување на лента „Lane Assist“ S S

Предупредувачки триаголник S S

ISOFIX точки за прицврстување (Подготовка за прицврстување на детски седишта на задните седишта) S S

Динамичка контрола на досегот на предните светла со динамичко осветлување во свиоци - S

Светло за лошо време и светло за свиоци - S

Tiguan



Функционалност
Систем за помош при возење на надолнина S S

Надворешните ретровизори со електрично подесување и греење S S

Избор на профили за возење - само со 4MOTION S S

Паркинг сензори, предупредувачки сигнали за препреки напред и назад „Park Distance Control“ S S

2 x USB-C приклучоци напред S S

Автоматско активирање на предните светла со одделно светло за дневно возење и функции „Coming Home“ и „Leaving Home“ S S

Електромеханичка паркинг сопирачка со Auto Hold функција S S

Светло во одделот за багаж S S

„Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на клима со филтер за воздух и контролен панел за патниците позади S S

2 x LED светла за читање напред и 2 назад S S

Сервоуправувач, електромеханички, со дејство зависно од брзината S S

Контрола на долги светла „Light Assist“ S S

8 звучници S S

Старт/стоп систем со регенеративно сопирање S S

Осветлуање на огледалата во штитниците за сонце S S

Приклучок за 12-V во централната задна кознола и во багажникот S S

Сензор за дожд S S

Централно заклучување со далечинско управување без Safelock и 2 преклопливи клуча S S

Дигитален радио прием DAB + S S

Подготовка за мобилен телефон Bluetooth S S

Мултифункционален дисплеј „Premium“ со дисплеј во повеќе бои S -

Дигитален кокпит „Pro“ во повеќе бои, можен избор на разни инфо профили - S

Радио „Composition“ 

(6,5" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth, 8 звучници)
S -

Радио „Ready 2 Discover“ 

(8" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth, 8 звучници)
О S

App-Connect вкл. App-Connect Wireless за Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink - S

Дополнителна опрема 
(во зависност од нивото на опременост и моделот)

S - Вклучено; - Не може да се нарача;

x

Опрема без доплата
Радио „Ready 2 Discover“ 

(8" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth, 8 звучници)
RBB 0 ден 0 € -

App-Connect вкл. App-Connect Wireless за Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink 9WJ 0 ден 0 € S

Дигитален кокпит во повеќе бои со можност за исбор на профили 9S0 0 ден 0 € S

Навигациски систем „Discover Media“ 

(8" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth, 8 звучници)
RBD 0 ден O 0 €

Задна камера x KA2 0 ден 0 € 0 €

Електрично преклопливи надворешни ретровизори со функција за спуштање на совозачкиот ретровизор и периметарско осветлување x 6XP 0 ден 0 € 0 €

Систем за пристап и стартување без клуч „Keyless Access“ x 4I3 0 ден 0 € -

Систем за пристап и стартување без клуч „Keyless Access“ ,,Easy Open and Close'' на багажниот простор контролирано со сензор за отворање и 

затворање со далечинско отклучување
x PE3 0 ден O 0 €

Централен потпирач за раце напред, подесив по висина и должина, со оддел за складирање и издуви за вентилација назад 6E4 0 ден 0 € S

Пакет Хром

(кровни шини, сребрени, елоксирани, хромирани лајсни околу страничните стакла)
PA2 0 ден 0 € -

Пакет Безбедност

Адаптивен темпомат ACC, со автономно сопирање за итни случаи „Front Assist“, мултифункционална камера, помош за задржување на лента „Lane 

Assist“, aвтоматска контрола на фаровите со LED посебно дневно светло и функцијата „Coming Home“ и „Leaving Home“, воздушно перниче за 

колена на возачот

x WN3 0 ден 0 € 0 €

Прогресивно управување x 1N7 0 ден - 0 €

Кровни шини, сребрени x 3S1 0 ден - 0 €

Систем за следење на притисокот во пневматиците, директно мерење x 7K3 0 ден 0 € 0 €

Резервно тркало, челично, со намалени димензии и тежина, вкл. алат и дигалка x PRA 0 ден 0 € 0 €

Надворешност
Универзална боја, Бела Pure White, Сива Urano Grey или Сива Moonstone Grey UNI 0 ден 0 € 0 €

Металик боја x MET 25.777 ден 416 € 416 €

Ексклузивна металик боја, Црвена Kings Red за Life и Сина Lapiz Blue за R-Line MEX 35.733 ден 576 € 576 €

Бисерен ефект боја, Бела Oryx White PMU 53.544 ден 864 € 864 €

Панорамски сончев покрив, лизгачки/издигнувачки со заден панорамски покрив PS2 86.290 ден 1.392 € 1.392 €

IQ.Light - Matrix LED предни светла

(проекторски LED предни светла со одделни LED дневни светла и динамична контрола на досегот на предните светла со динамично осветлување во 

свиоци и светло за лоши временски услови)

PXA 84.078 ден 1.356 € S

Кука за влечење на приколка, преклоплива, со електрично отклучување 1M6 59.297 ден 956 € 956 €

Систем за помош при маневрирање со приколка „Trailer Assist“ вкл. „Park Assist“ - само во комбинација со кука за влечење на приколка 8A9 20.688 ден 334 € 334 €

Внатрешност
Зимски пакет

(греење на предните седишта, автоматски загревани прскалки на ветробранот напред)
WW1 21.241 ден 343 € 343 €

Предни седишта ergoActive, ел. подесива лумбална поддршка напред со функција за масажа, можност за подесување на должината на 

натколеничната поддршка, преслекување на седиштата со уметоци од “ArtVelours“, уметоци од еко кожа на потпирачите за раце во панелите на 

предните врати, без можност за целосно преклопување на совозачкиот наслон

- само во комбинација со зимски пакет (WW1)

PB1 44.473 ден 717 € -

Кожен пакет „Vienna“

(уметоци од кожа „Vienna“ на седечката површина на седиштата, топ-комфорни предни седишта со електрично подесување и меморија, ел. 

преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, без фиоки под предните седишта, без можност за преклопување на совозачкиот наслон)

- само во комбинација со зимски пакет (WW1)

WL3 192.052 ден 3.098 € -

Кожен пакет „Vienna R-Line“

(уметоци од кожа „Vienna“ на седечката површина на седиштата, „R-Line“ лого на предните седишта, спортски предни седишта со електрично 

подесување и меморија, ел. преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, без фиоки под предните седишта, без можност за 

преклопување на совозачкиот наслон)

- само во комбинација со зимски пакет (WW1)

WL4 181.652 ден - 2.930 €

Пакет Амбиент

(амбиентално осветлување во 30 бои, хромирани детали на прекинувачите, осветлени алуминиумски лајсни на предните прагови, декорартивни 

уметоци „Cross“)

PA1 23.896 ден 385 € -

Разделна мрежа и мрежа за фиксирање на товар PG5 16.041 ден 259 € 259 €



Безбедност
Алармен систем против кражба со надгледување на внатрешноста, дополн ителна сирена и предупредување при одвлекување 7AS 23.564 ден 380 € 380 €

Странични воздушни перничиња назад вкл. странични воздушни перничиња напред и воздушни завеси 4X4 25.113 ден 405 € 405 €

Пакет помош ,,Driver Assistance'' 

Проактивен систем за  заштита на патниците. Систем за помош при промена на лентата Side Assist и предупредување за заден сообраќај
PFA 48.787 ден 787 € 787 €

Пакет помош ,,Driver Assistance Plus''

Динамичен приказ на сообраќајни знаци, помош при патување ,,Travel Assist'' и ,,Lane Assist'', ,,Emergency Assist'' проактивен систем за заштита на 

патниците. Систем за помош при промена на лентата Side Assist и предупредување за сообраќај зад возилото, помош при паркирање со контрола 

на растојание ,,Park Assist''

PFC 64.939 ден 1.047 € 1.047 €

Функционалност
Избор на профили за возење - само за моделите со преден погон PPA 12.169 ден 196 € -

Систем за пристап и стартување без клуч „Keyless Access“ ,,Easy Open and Close'' на багажниот простор контролирано со сензор за отворање и 

затворање со далечинско отклучување
PE3 26.662 ден 430 € 0 €

Помош при паркирање „Park Assist“ 7X5 14.492 ден 234 € 234 €

Area View 360° камери, вкл. задна камера x KA6 26.219 ден 423 € 423 €

Навигациски систем „Discover Media“ 

(8" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth, 8 звучници)
RBD 40.601 ден 655 € 0 €

Навигациски систем „Discover Pro“ 

(9,2" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth, 8 звучници)
x RCB 121.581 ден 1.961 € 1.087 €

Озвучување „Harman Kardon“ 

(моќност 480 W, 8 + 1 звучници, сабвуфер, дигитален 16-канален засилувач)
x 8RI 57.969 ден 935 € 935 €

Head-up дисплеј 

- само во комбинација со навигациски систгем
KS2 38.056 ден 614 € 614 €

Гласовна контрола 

- само во комбинација со навигациски систгем
QH1 14.824 ден 239 € 239 €

Подготовка за мобилен телефон „Comfort“ со индуктивно полнење и индуктивно поврзување со надворешната антена 9IJ 31.308 ден 505 € 505 €

Греење на ветробранското стакло, безжично WFH 23.232 ден 375 € 375 €

Тркала и потпирање

Алу фелни „Tulsa“, 17", темно сиви Dark Graphite, полирано чело, 6.5J x 17, AirStop® гуми 215/65 R17,

оптимизиран отпор на тркалање, сигурмносни навртки

- само за 1.5 TSI DSG

PJV 11.284 ден 182 € -

Алу фелни „Frankfurt“, 18", 7J x 18, AirStop® гуми 235/55 R18, оптимизиран отпор на тркалање,

сигурмносни навртки

- само за 1.5 TSI DSG

PJQ 36.729 ден 592 € -

Алу фелни „Nizza“, 18", црни, полирано чело, 7J x 18, AirStop® гуми 235/55 R18,

оптимизиран отпор на тркалање, сигурносни навртки
PJW 47.681 ден 769 € -

Алу фелни „Misano“, 20", 8.5J x 20, AirStop® гуми 255/40 R20, сигурносни навртки

- само во комбинација со (PSB/PSF/WDD)
x PJT 32.967 ден - 532 €

Алу фелни „Suzuka“, 20", темно сиви Dark Graphite, 8.5J x 20, AirStop® гуми 255/40 R20, сигурносни навртки

- само во комбинација со (PSF/WDD)
PJB 32.967 ден - 532 €

Алу фелни „Suzuka“, 20", црни, 8.5J x 20, AirStop® гуми 255/40 R20, сигурносни навртки

- само во комбинација со (WBS) и (PSB/PSF/WDD)
PJS 32.967 ден - 532 €

Пакет „Black Style“

(алу фелни „Valencia“, 19", црни, 8.5J x 19, AirStop® гуми 255/45 R19,

оптимизиран отпор на тркалање, сигурносни навртки, екстра затемнети задни стакла,

браници „R-Line“ со црни стилски елементи, црни лајсни околу страничните

стакла, црни куќишта на надворешните ретровизори)

- не може во комбинација со Бела Pure White и Темно Сина Металик Nightshade Blue боја на каросерија

WBS 42.592 ден - 687 €

Адаптивна контрола на подвозје DCC и избор на профил за возење, каросеријата спуштена -10 mm WDD 70.360 ден 1.135 € 1.135 €

Спортски пакет

(спортско потпирање вкл. прогресивно управување, каросеријата спуштена -10 mm)
x PSF 33.410 ден 539 € 539 €

Цените на дополнителната опрема се информативни, необврзувачки и не вклучуваат данок на моторни возила.

За пресметка на точната цена и можноста за нарачка на Вашата посакувана конфигурација обратете се кај Вашиот Volkswagen партнер.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на опремата, како и цените.

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner

