
Novi Tiguan Allspace



Za vse, ki imajo vsak dan 
veliko načrtov.
Z novim Tiguanom Allspace življenje dobi širše razsežnosti. 
Morate najprej v mesto po nakupih, nato v šolo po otroke, popoldan pa bi se 
radi s prijatelji odpeljali do bližnjega jezera? Za novi Tiguan Allspace to ni noben 
problem, saj s prostorno notranjostjo tako potnikom na sprednjih kot tudi na 
zadnjih sedežih zagotavlja obilo prostora za glavo in noge, poleg tega pa v njem 
lahko peljete tudi svoje najljubše stvari. Zaradi zložljivih sedežev in opcijske tretje 
sedežne vrste lahko notranjost za sprednjima sedežema prilagajate glede na 
trenutno situacijo.
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Life

 — 12-voltna električna vtičnica na zadnjem delu sredinske konzole in v 
prtljažniku

 — 2-LED bralni lučki spredaj in 2 zadaj
 — 3-vzglavniki zadaj
 — 4 aluminijasta platišča Kingston, 7 J x 18, samozatesnilne pnevmatike 

235/55 R18
 — 5-točkovni avtomatski varnostni pasovi, spredaj z zategovalnikom in 

nastavljivo višino, zunanja zadnja sedeža z zategovalnikom
 — App-Connect1) z brezžično povezavo za Apple CarPlay in Android Auto
 — Asimetrično deljiva, vzdolžno pomična in zložljiva zadnja sedežna 

klop, z vzvodom za podiranje naslonjala iz prtljažnika in odprtino za 
prevoz daljših predmetov ter sredinskim naslonom za roko

 — Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist
 — Avtomatski vklop/izklop dolgih luči Light Assist
 — Avtomatski vklop luči, vklj. z dnevnimi LED lučmi ter funkcijo Leaving 

Home in mehansko funkcijo Coming Home
 — Centralno zaklepanje, z radijskim upravljalnikom, 2 zložljiva radijska 

ključa
 — Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika (možnostjo izklopa 

sovoznikove varnostne blazine), vklj. s kolensko varnostno blazino na 
voznikovi strani

 — Dekorativni elementi  »Checker Flag Titanium« za instrumentno 
ploščo in vratne obloge

 — Digitalni kombinirani instrument
 — Digitalni radijski sprejemnik DAB+
 — Dodatna osvetlitev prtljažnika z izgradljivo lučko
 — Dvotonska signalna hupa
 — Dvižno prtljažno dno, nastavljivo v dveh višinah, izgradljivo
 — Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika
 — Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim 

uravnavanjem
 — Elektronska blokada zagona motorja
 — Elektronska parkirna zavora, vklj. s funkcijo Auto Hold

 — Elektronski stabilizacijski program s krmilno asistenco, vklj. z ABS z 
zavorno asistenco, ASR, EDS, MSR in funkcijo stabiliziranja prikolice

 — Eloksirane strešne letve srebrne barve
 — Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set: 12-voltni 

kompresor in tesnilno sredstvo
 — Izvedba za nekadilce: predalček in 12-voltna električna vtičnica 

namesto pepelnika
 — Klimatska naprava Air Care Climatronic s 3-conskim uravnavanjem 

temperature, protialergenskim filtrom in dodatno upravljalno enoto 
zadaj

 — Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem 
skupno in dnevno prevoženih kilometrov, merilnikom števila vrtljajev 
motorja, prikazovalnikom zunanje temperature in prikazovalnikom 
obrabljenosti zavornih oblog

 — Kromirane aplikacije na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal, 
stikalih za električni pomik stekel in notranjih vratnih kljukah 

 — Kromirane zunanje obrobe stranskih stekel
 — LED- osvetlitev zadnje registrske tablice
 — LED sprednji žarometi
 — Ledvena opora za sprednja sedeža
 — Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
 — Odbijača v barvi vozila, spodnji del odbijačev in stranska pragova v 

črni barvi
 — Ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila 
 — Osvetlitev prostora za noge spredaj
 — Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
 — Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire 

pred in za vozilom
 — Poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža
 — Predala pod sprednjima sedežema
 — Predal pod stropom
 — Predal s pokrovom na armaturni plošči
 — Predpriprava za »We Connect« in »We Connect Plus«2)

 — Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
 — Pritrdišča ISOFIX (sistem za pritrditev 2 otroških sedežev na zadnja 

sedeža)
 — Prtljažna mreža
 — Radio Ready2Discover z 8'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik, 

8 zvočnikov, 2x USB reža tip C in predpripravo za kasnejšo aktivacijo 
navigacijske funkcije

 — Senzor za dež
 — Sistem start-stop z regeneracijo zavorne energije
 — Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih 

sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama
 — Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v 

večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
 — Sprednja komfortna sedeža nastavljiva po višini
 — Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
 — Sredinski deli sprednjih sedežev in zadnja zunanja sedeža v tkanini 

Life
 — Sredinski naslon za roke spredaj
 — Storitev klic v sili
 — Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
 — Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje in sistem za nadzor 

prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem 
pešcev

 — Usnjena glava prestavne ročice
 — Usnjen večfunkcijski volan
 — Varnostni trikotnik
 — Vratne kljuke v barvi vozila
 — Zatemnjena stranska stekla in zadnje steklo
 — Zelena termoizolacijska zasteklitev
 — Zunanji ogledali električno nastavljivi in ogrevani na voznikovi strani 

asferično zunanje ogledalo
 — Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove 

spredaj in zadaj

Serijska oprema
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Elegance
(dodatno/za razliko od izvedbe Tiguan Allspace Life)

 — 4 aluminijasta platišča Frankfurt, 7 J x 18, samozatesnilne 
pnevmatike 235/55 R18

 — Ambientna osvetlitev
 — Dekorativni elementi »Barrel Craft« za instrumentno ploščo in vratne 

obloge
 — Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika s senzorjem
 — Električno poklopni zunanji ogledali
 — Izbira voznega profila (velja samo za 4M)
 — IQ. Light LED matrični žarometi z dinamičnim uravnavanjem dolgih 

luči, Dynamic Light Assist, dinamičnim smernikom spredaj in 
dinamično smerno prilagodljivim lučmi

 — Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
 — Odpade Tire Mobility Set
 — Osvetljena letev med sprednjima žarometoma
 — Parkirna asistenca za samodejno parkiranje Park Assist
 — Sistem za odklepanje in zaklepanje vozila Keyless Access
 — Sredinski deli sprednjih sedežev in zadnja zunanja sedeža v 

mikrotkanini ArtVelours
 — Sredinski naslon za roke spredaj, nastavljiv po višini in vzdolžno in 
 — 2 prezračevalni šobi na zadnjem delu
 — Stranski zračni blazini za zunanja sedeža v drugi vrsti
 — Top komfortna sprednja sedeža 
 — Usnjen večfunkcijski volan s prestavnima tipkama za avtomatski DSG 

menjalnik
 — Vstopne letve iz aluminija, osvetljene
 — Zatemnjene LED zadnje luči

R-Line
(dodatno/za razliko od izvedbe Tiguan Allspace Life)

 — 4 aluminijasta platišča Valencia, 8,5 J x 19, samozatesnilne 
pnevmatike 255/45 R19

 — Ambientna osvetlitev
 — Dekorativni elementi »Carbon Grey« za instrumentno ploščo in vratne 

obloge
 — Električno poklopni zunanji ogledali
 — Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika 
 — Izbira voznega profila (velja samo za 4M)
 — LED sprednji žarometi z dinamičnim uravnavanjem višine svetlobnega 

snopa in funkcijo luči za slabo vreme
 — Odpade Tire Mobility Set
 — Osvetlitev prostora za noge spredaj
 — Osvetljena letev med sprednjima žarometoma
 — Pedala iz legiranega jekla
 — Razširitve kolotekov v črni barvi
 — Sprednji in zadnji odbijač  v R dizajnu
 — Sredinski deli sprednjih sedežev in zadnja zunanja sedeža v tkanini 

R-Line, stranice sedežev v mikrotkanini ArtVelours
 — Sredinski naslon za roke spredaj, nastavljiv po višini in vzdolžno in 
 — 2 prezračevalni šobi na zadnjem delu
 — Stranski zračni blazini za zunanja sedeža v drugi vrsti
 — Top komfortna sprednja sedeža nastavljiva po višini
 — Usnjen športni večfunkcijski volan s prestavnima tipkama za 

avtomatski DSG menjalnik
 — Vstopne letve iz aluminija z R-Line logotipom
 — Zadnji usmernik zraka črne barve v R dizajn
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Barve lakov

Čista bela, univerzalni lak 0Q

Kraljevo rdeča, kovinski lak P8

Piritno srebrna, kovinski lak K2

Atlantsko modra, kovinski lak H7

Petrolejsko modra, kovinski lak Z3

Oriksovo bela, biserni lak 0R

Globoko črna, biserni lak 2T

Platinasto siva, kovinski lak 2R
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Platišča Aluminijasta platišča Kingston 7 J x 18
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 235/55 R 18 (samozatesnilne), vklj. s kolesnimi vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji

● – –

Aluminijasta platišča Frankfurt 7 J x 18
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 235/55 R 18, vklj. s kolesnimi vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji

○ ● –

Aluminijasta platišča Victoria Falls 7 J x 19
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 235/50 R 19, vklj. s kolesnimi vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji

– ○ –

Aluminijasta platišča Valencia 8,5 J x 19, Volkswagen R
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 255/45 R 19

– – ●

Aluminijasta platišča Valencia 8,5 J x 19, Volkswagen R, v črni barvi*
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 255/45 R 19

– – ○

Aluminijasta platišča Misano 8,5 J x 20, Volkswagen R
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 255/40 R 20, vklj. s kolesnimi vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji
(naročilo možno samo v kombinaciji s športnim podvozjem ali z dinamičnim uravnavanjem podvozja DCC)

– – ○

Aluminijasta platišča Suzuka 8,5 J x 20, Volkswagen R, v temno grafitni barvi
4 platišča v temno grafitni barvi, s pnevmatikami Airstop® 255/40 R 20, vklj. s kolesnimi vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji
(naročilo možno samo v kombinaciji s športnim paketom ali z dinamičnim uravnavanjem podvozja DCC)

– – ○

Aluminijasta platišča Suzuka 8,5 J x 20, Volkswagen R, v črni barvi
4 platišča v črni barvi, s pnevmatikami Airstop® 255/40 R 20, vklj. s kolesnimi vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji
(naročilo možno samo v kombinaciji s športnim paketom ali z dinamičnim uravnavanjem podvozja DCC)

– – ○

Platišča in pnevmatike
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* Samo v kombinaciji s stilskim paketom Black Style 

● = Serijska oprema ○ = Dodatna oprema za doplačilo – = Za ta model naročilo ni možno

Nekatera platišča/pnevmatike so naprodaj v omejenem obsegu ali pa v času naročila oz. dobave vozila niso več na voljo. Za informacije o razpoložljivosti platišč/pnevmatik se obrnite na izbranega trgovca in se prepričajte, 
da ima vaše konfigurirano vozilo tudi želeno dodatno opremo. Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče. Informacije o oznaki EU za pnevmatike so na voljo v 
konfiguratorju na spletni strani https://konfigurator.volkswagen.si ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Volkswagnova vozila so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. V Sloveniji je uporaba zimske opreme 
obvezna v obdobju med 15. novembrom in 15. marcem, pred ali po tem datumu pa v primeru zimskih razmer. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja znamke Volkswagen.

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo resnične reprodukcije sedežnih prevlek, lakov in platišč. Novi Tiguan Allspace – Platišča in pnevmatike 11

Aluminijasta platišča Kingston Aluminijasta platišča Victoria Falls

Aluminijasta platišča MisanoAluminijasta platišča Valencia

Aluminijasta platišča Suzuka

Aluminijasta platišča Valencia v črni barvi

Aluminijasta platišča Suzuka v črni barvi

Aluminijasta platišča Frankfurt
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Zunanje mere Dolžina/dolžina z vlečno kljuko, mm 4.728/4.728 4.726/4.726

Širina min./širina maks./širina z zunanjima ogledaloma, mm 1.839/1.839/2.099 1.859/1.859/2.099

Višina, mm 1.686 1.686

Medosna razdalja, mm3) 2.789 2.789

Kolotek spredaj/zadaj, mm 1.575–1.585/1.565–1.575 1.575–1.585/1.565–1.575 

Previs spredaj/zadaj v stopinjah4) 16,8/15,6 16,8/15,6

Naklon klančine v stopinjah4) 16,1 16,1

Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 2.102 2.102

Notranje mere

1. sedežna vrsta Prostor za glavo, mm 1.051 1.051

Prtljažnik Širina med kolesnima ohišjema, mm 1.004 1.004

Prostornina prtljažnika, l5)
760–1.920  
(vzdolžno pomična zadnja sedežna klop  
pomaknjena povsem naprej)

760–1.920 
(vzdolžno pomična zadnja sedežna klop  
pomaknjena povsem naprej)

Drugi podatki Obračalni krog, m pribl. 11,9 pribl. 11,9
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1) Preverite, ali je vaša prenosna naprava združljiva s tehnologijo MirrorLink, 
Apple CarPlay ali Google Android Auto. Uporaba aplikacij poteka izključno 
prek vašega mobilnega telefona. Bodite pozorni na svoje pogodbene 
pogoje, ki se navezujejo na prenos podatkov in uporabo interneta.

2) Za uporabo storitev We Connect uporabnik potrebuje uporabniški račun 
Volkswagen ID in se mora z uporabniškim imenom in geslom prijaviti 
v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG 
skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We 
Connect Plus ima uporabnik po prevzemu vozila 90 dni časa, da na 
spletni strani www.portal.volkswagen-we.com registrira svoje vozilo in 
izkoristi celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev (3 
leta). Storitev Klic v sili je brez predhodne registracije aktivirana že ob 
prevzemu vozila. Razpoložljivost storitev We Connect se v posameznih 
državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti 
pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih 
sprememb. Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect 
omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope 
nastanejo pri prenosu podatkov, krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov 
za storitve Streaming & Internet. Uporaba spletnega in hibridnega radia 
ter pretakanje medijev sta mogoča prek prenosne naprave (na primer 
pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za 
WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, 
da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim 
operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem 
mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko 
– odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni 
stroški, na primer zaradi gostovanja v drugih omrežjih. Za uporabo 
brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z 
ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z 
opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo 
ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost 
posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe 
We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje. 
Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko 
v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz 
ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani https://
www.volkswagen.at/konnektivitaet-mobilitaetsdienste ali pri izbranem 
partnerju znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko 
obrnete na svojega mobilnega operaterja. 

3) Vrednost za prazno vozilo v skladu z DIN 70020. Navedena vrednost  
lahko odstopa glede na opremo vozila.

4) Podatki veljajo za dovoljeno skupno maso, navedena vrednost lahko  
odstopa glede na opremo vozila.

5) Meritev v skladu s standardom ISO 3832 s kvadri velikosti 200 x 100 x 50 mm.

Razlage opomb
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Izdaja: september 2021
Pridržujemo si pravico sprememb in napak.
www.volkswagen.si

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. V tej tiskovini navedene informacije 
o tehničnih podatkih in opremi izhajajo iz ponudbe za slovenski trg in ustrezajo stanju v času
priprave za tisk. Izrecno si pridržujemo pravico do sprememb modelskih izvedb, opreme in serijskega 
obsega. Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe se natančno pozanimajte o opremi oz. serijskem 
obsegu. Informacije o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na spletni strani 
www.volkswagen.si.  
Asistenčni sistemi imajo fizikalne in sistemske omejitve in voznika ne odvezujejo njegove odgovornosti 
za upravljanje vozila. V navodilih za uporabo vozila se poučite (pred svojo prvo vožnjo), v kolikšni meri 
vam pomaga posamezni asistenčni sistem. Vsa vozila Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju 
prijazen način. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

Partner Volkswagen:


