
Новият Tiguan R



3Новият Tiguan R – Представяне

Най-продаваният SUV в Европа и най-успешният в световен 

мащаб модел на марката Volkswagen в момента, вече е на  

разположение и в изпълнение Volkswagen R. Независимо  

дали на пътя или извън него, новият Tiguan R има отговори  

на почти всички въпроси. По пътя към офиса, в изпълнението 

на ежедневните задачи или като надежден спътник в семейните 

ваканции, универсалният модел предлага безопасност, ком-

форт и най-вече впечатляваща динамика – в града, на междуг-

радски отсечки и на магистралата. 4,9 секунди от 0 до 100 км/ч 

и максимална скорост от 250 км/ч? Естествено!

Свобода.
Изживейте я наново.

Разход на гориво в л/100 км: градско 10,2; извънградско 7; комбиниран 8,1;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 186; клас на енергийна ефективност: D



5Новият Tiguan R – Дизайн

Емблемата R е ясен знак – новият модел е динамичен и преди всичко 

бърз. Мощността от 235 кВт (320 к.с.) и максималният въртящ момент 

от 420 Нм ще ви накарат да почувствате спортния дух във всяко пъту-

ване. Адаптивното окачване DCC, намаленият с 10 милиметра клиренс, 

спортната спирачна система, предлаганата като опция изпускателна 

система от титанова сплав R-Performance от Akrapovič и опционалните 

21-цолови алуминиеви джанти „Estoril“ придават ярък спортен ха- 

рактер на новия модел. Лакираният в черно дифузор в задната част 

допълва динамичния и емоционален външен вид.

Нови емоции.

Разход на гориво в л/100 км: градско 10,2; извънградско 7; комбиниран 8,1;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 186; клас на енергийна ефективност: D
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7Новият Tiguan R – Eкстериор

Разход на гориво в л/100 км: градско 10,2; извънградско 7; комбиниран 8,1;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 186; клас на енергийна ефективност: D

Отвън новият модел впечатлява преди всичко с обновената предна част. Радиаторната 

решетка с новото лого R, внушителните брони и лакираните в черно въздушни отвори 

акцентират допълнително върху и без това първокласния дизайн на модела и правят 

Tiguan R практичен в ежедневието универсален спортист с отчетлив R характер.

Наистина яRък характер.

01 „IQ.Light“ – при матричната LED  
система на фаровете интерактивното 
управление на късите и дългите свет- 
лини се осъществява с видеокамера.
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9Новият Tiguan R – Динамични характеристики

Насладете се на стабилността и комфорта на из-

ключителните спортни седалки с вградени опори 

за глава или потърсете още повече удобство с  

опционалните седалки Top-Komfort. Тапицериите 

от естествена кожа напа отразяват първокласния 

характер на интериора не само визуално, но и с 

удоволствието от всяко докосване. Приятно е и 

усещането за ръцете върху мултифункционалния 

спортен волан, а благодарение на ясното оформ-

ление на контролните прибори, най-важната 

Ускорете  
на спокойствие.

01 Новото поколение волани със сензорни пане-
ли за управление на функциите и отделен R бутон 
също е сред акцентите в модела. Tiguan R е обо-
рудван стандартно с цифрови контролни прибори 
„Digital Cockpit Pro“ с цветен TFT екран с диагонал 
26 cм (10,25 инча), както и с инфотейнмънт система 
„Discover Media“ с голям 8-инчов (20,3 cм) центра-
лен екран.

информация е винаги пред погледа Ви. Добре  

дошли в най-бързия Tiguan в историята! Спортният 

модел се предлага със специално разработено 

спортно окачване DCC с режим Race, прогресивно 

управление и новa система за двойно предаване 

4MOTION с функция R-Performance Torque Vectoring. 

Системата е разработена от експертите на 

Volkswagen R и издига на ново равнище динамиката 

на пътя благодарение на гъвкавото разпределение 

на тягата между колелата на задния мост.

Разход на гориво в л/100 км: градско 10,2; извънградско 7; комбиниран 8,1;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 186; клас на енергийна ефективност: D



11Новият Tiguan R – Многофункционалност

За всички, които живеят активно и желаят да имат до себе си стилен, 

динамичен и многофункционален спътник за нови приключения  

с цялото семейство. Покажете за какво става дума с новия Tiguan R. 

В града, в природата,
offroad и обратно.

Разход на гориво в л/100 км: градско 10,2; извънградско 7; комбиниран 8,1;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 186; клас на енергийна ефективност: D
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13Новият Tiguan R – Декоративни облицовки и тапицерии 

0 1 Текстилна тапицерия „Sardegna“ и микровелур „ArtVelours“ S  
02 Кожена тапицерия „Nappa Carbon Style“ SO

S = стандартно оборудване, SO = допълнително оборудване

Изображенията на тези страници могат да служат само за ориен-

тир. Печатните мастила не могат да изобразят декоративните  

облицовки и тапицериите на седалките точно такива, каквито са в 

действителност.

Облицовки и
тапицерии

0 1 Декоративна облицовка „Carbon Grey“ S
Разход на гориво в л/100 км: градско 10,2; извънградско 7; комбиниран 8,1;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 186; клас на енергийна ефективност: D
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15Новият Tiguan R – Джанти и лакови покрития

0 1 Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q S, не може да се поръча в съчетание с Black Style 
02 Лаково покритие металик в сиво Delfin Gray B0 SO  
03 Лаково покритие металик в синьо Lapiz Blue L9 SO  
04 Лаково покритие металик в сребристо Reflex Silver 8E SO  
05 Лаково покритие с перлен ефект в черно Deep Black 2T SO  
06 Лаково покритие със седефен ефект в бяло Oryx White 0R SO

S = стандартно оборудване, SO = допълнително оборудване

Изображенията на тези страници могат да служат само за ориен-

тир. Печатните мастила не могат да изобразят лаковите покрития 

и колелата точно такива, каквито са в действителност.

Джанти и
лакове

0 1 20-цолови алуминиеви джанти „Misano“ S  
02 21-цолови алуминиеви джанти „Estoril“ SO

Разход на гориво в л/100 км: градско 10,2; извънградско 7; комбиниран 8,1;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 186; клас на енергийна ефективност: D



Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборуд-
ване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики се  
основава на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната инфор-
мация към момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще Ви  
информира за специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия.  
Запазваме си правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие. DSG®, 
4MOTION® и TSI® са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG и други компании 
на Volkswagen Group в Германия и други държави. Обстоятелството, че определен знак в 
този документ не е маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, че въпросният знак или 
марка не е регистрирана марка и/или че този знак или марка може да се използва без 
предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. Volkswagen има грижата за обра-
тното приемане и последващо рециклиране на излезлите от употреба превозни сред-
ства. По този начин всички автомобили Volkswagen подлежат на рециклиране и могат да 
бъдат върнати от собствениците им безплатно при изпълнение на определените законо-
ви изисквания. За по-подробна информация се свържете с Вашия Volkswagen дилър или 
посетете адрес www.volkswagen.bg

Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми.

Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени  
в съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017 
година, определени превозни средства се хомологират в съответствие със Световно  
хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на реално 
пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата 
на емисиите на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя посте-
пенно Новия европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving Cycle). Поради 
по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване, установените при 
WLTP процедурата стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO₂ в 
много случаи са по-високи от тези, измерени в съответствие с правилата на NEDC. Вслед-
ствие на това, от 1 септември 2018 година могат да възникнат съответните промени в да-
нъчното облагане на автомобилите. Допълнителна информация относно разликите меж-
ду WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на адрес volkswagen.de/wltp.

Към момента е задължително обявяването на данните, измерени според процедурата 
NEDC. Когато става дума за нови автомобили, получили типово одобрение по WLTP, 
стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP стойностите. Допълнителното 
обявяване на WLTP стойностите може да става доброволно до задължителното им  
въвеждане. Тъй като стойностите по NEDC се обявяват в определен диапазон, те не се  
отнасят за определено конкретно превозно средство и не са част от търговска оферта.  
Те могат да служат единствено за сравнение между различните видове автомобили. До-
пълнителното оборудване и принадлежностите (аксесоари, размер на гумите и др.) могат 
да променят съответните параметри на автомобила, като напр. тегло, съпротивление при 
търкаляне и аеродинамично съпротивление и наред с метеорологичните условия, пътна-
та обстановка и индивидуалния стил на шофиране да окажат влияние върху разхода на 
гориво, потреблението на електроенергия, количеството на емисиите на CO₂ и динамич-
ните характеристики на даден автомобил.

Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните количе-
ства на емисиите на CO₂ при новите леки автомобили можете да откриете в „Справочник 
с данни за разхода на гориво, емисиите на CO₂ и разхода на електроенергия при новите 
леки автомобили“, който се предлага безплатно във всички места за продажба.
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Вносителят си запазва правото на промени.
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