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Nya Tiguan Allspace.
Gott om plats,
även för sju.
Åka långt eller kort, lämna på förskolan, köra byggvaror,
fylla kupén med ett knattelag, ta bilen till jobbet, lyssna
igenom favoritspellistan eller kanske till och med dra en
och annan häst. Nya Tiguan Allspace är suven som är
numret större än de flesta och en mångsidig hjälp.
Alla dagar i veckan.
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Tiguan Allspace
gör verkligen skäl
för namnet.
Kupén är stor och luftig och om du ska köra många i bilen,
kan du fälla upp en tredje rad med två säten. Plats för sju,
alltså. 4MOTION fyrhjulsdrift ger optimalt grepp på alla vägar
i alla väder och dessutom kan nya Tiguan Allspace dra upp till
2,5 ton i släpvagnsvikt. En perfekt bil för dig som har båt,
häst, husvagn eller andra intressen som kräver dragkraft.
Utrustad med bland annat:
• 3-zons Climatronic
• 8"-display
• Adaptiv farthållare ACC inklusive ”Front Assist”
• Ambientebelysning i 30 färger
• Bakluckan öppnas och stängs elektriskt
• Dekorpanel ”Barrel Craft“
• Digital Cockpit Pro med 10-tums display
• Förberedelse för ”We Connect Plus” onlinetjänster,
giltiga 36 månader (måste aktiveras)
• LED-strålkastare
• Light Assist
• Lättmetallfälg 18-tum ”Kingston Dark Graphite”
• Multifunktionsratt, eluppvämd
• Navigation Discover Media. Streaming & internet
• Silvereloxerad takreling

Kingston Dark Graphite 18"
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01. Rymlighet. Med nerfällbara säten kan interiören i Tiguan Allspace
anpassas efter situationen. Med den tredje sätesraden finns det plats för
sju personer inklusive förare, och med alla säten nerfällda blir interiören
istället ett enda stort lastutrymme. Eller fäll bara några enstaka säten för
ett mellanting. Tiguan Allspace är lika flexibel som du.
02. Lättåtkomligt bagageutrymme. Med andra sätesraden nerfälld i nya
Tiguan Allspace med fem säten blir det tillgängliga bagageutrymmet
1920 liter. För den sjusitsiga varianten med både andra och tredje sätesraderna nerfällda blir utrymmet istället 1 775 liter. Med funktionen
”Easy Open & Close” blir det också enkelt att öppna bakluckan med
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en lätt fotrörelse under bakre stötfångaren.
03. Främre sätesraden. Sätt dig ner och slappna av. Tillvalet ergoActive
framsäten1 har inte bara ett trevligt utseende, de kan även justeras
bekvämt med elektriska kontroller och är också extra snälla mot din
rygg med det ställbara svankstödet. På förarplatsen finns dessutom en
inbyggd massagefunktion. Ytterligare ett tillval är aktiv luftkonditionering
i framsätena2.
04. Panoramaglastak. Generösa mått för nya intryck. Tillvalet panoramaglastak sträcker sig över nästan hela takbredden och ger både framsätes- och baksätespassagerarna en fin vy över himmel och sol. Och varför
inte lite frisk luft också? Främre delen av glastaket kan vippas framåt eller
skjutas bakåt genom en knapptryckning.
05. Utrustad för tung påkoppling. Nya Tiguan Allspace kan dra upp till
2,5 tons släpvagnslast, exempelvis en husvagn eller en hästtransport.
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Tillvalet dragkrok finns dolt under bakre stötfångaren och fälls ner
halvautomatiskt med en knapptryckning när den behövs. Och eftersom
det inte alltid är så enkelt att manövrera med en släpvagn,
så är det också en bra idé att välja till extrautrustningen Trailer Assist.
06. 4MOTION. På våta eller isiga vägar gör fyrhjulsdriften 4MOTION att
motorkraften fördelas optimalt mellan hjulen, så att däcket med bäst
väggrepp tilldelas mest kraft. Detta minimerar risken för slirande eller
hjulspinn och ger bra väghållning oavsett väglag. Med möjligheten att
välja körprofil genom 4MOTION Active Control kan köregenskaperna
justeras optimalt utifrån underlaget.

1 Tillval för Tiguan Allspace och Tiguan Allspace Elegance. Ej tillgängligt för Tiguan Allspace R-Line.
2 Endast i kombination med ”Vienna” läderpaket inkl. framsäten med minnesfunktion.
05

06

07. Trailer Assist. Lägg i backen, tryck ner parkeringsomkopplaren och
ange önskad riktning på släpet. Sedan är det bara att släppa ratten,
gasa lite lätt, vara beredd med bromsen och hålla koll på omgivningen.
Tillvalet Trailer Assist hanterar resten3. Till och med en så tung last som
2,5 ton4 hanteras enkelt.
08. Travel Assist. När du väljer tillvalet Travel Assist halvautomatisk
förarassistans är nya Tiguan Allspace också utrustad med en ratt med
rörelsekänslig yta. Systemet kan känna av om du håller händerna på
ratten. Travel Assist ger bekväm körning under monotona och tröttande
trafiksituationer3.
09. Adaptiv farthållare ACC. Med standardutrustningen Adaptiv farthål-
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lare (ACC), kan Tiguan Allspace hjälpa dig att hålla en i förväg inställd
maxhastighet5, liksom ett förinställt avstånd till bilen framför.
10. Automatisk nödbromsning. Nya Tiguan Allspace kan vid överhängande fara för kollision hjälpa till att minska negativa konskevenser, eller
i bästa fall helt undvika kollisionen3. Funktionen känner av fotgängare
och fordon på vägen och varnar föraren i god tid när något upptäcks
11. Tillvalet Emergency Assist6 kan hjälpa till vid ett akut sjukdomstillstånd så snart systemet känner av att föraren inte längre är aktiv
genom att påkalla förarens uppmärksamhet3. Om detta inte fungerar
kommer systemet att se till att fordonet stoppas på ett kontrollerat
sätt – inom systemets begränsningar – och kan därigenom förhindra en
olycka.
12. Area View. När du kör ut från en parkeringsplats i stan, har en
släpvagn baktill eller kör i svår terräng är exempel på när ett par extra
ögon skulle vara till hjälp. Tillvalet Area View ger extra stöd genom fyra
kameror för att övervaka området runtom bilen och överföra bilder
till skärmen på infotainmentsystemet. Det är nästan magiskt hur en
kombination av alla kameror skapar en översikt i fågelperspektiv så att
du har fullständig kontroll på hur omgivningarna ser ut.

3 Inom systemets begränsningar.
4 Maximal tillåten släpvagnslast, bromsad, med lutning upp till 12%. Den maximala
släpvagnslasten kan variera beroende på valt motoralternativ och utrustning.

5 Upp till maximalt 210 km/h.
6 Tillgängligt i kombination med tillvalet Travel Assist.
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Elegance – till
resmålet med stil.
Med sin premiumutrustning gör Tiguan Allspace Elegance
verkligen skäl för namnet. Kromdekor invändigt och utvändigt,
Easy Open/Easy Close med Keyless, Backkamera, IQ.Light –
LED Matrix-strålkastare, Navigation Discover Media och infällbara backspeglar är exempel på ytterligare standardutrustning
för Elegance
Utrustad med bland annat:
• 3-zons Climatronic
• 8"-display
• ACC inklusive ”Front Assist”
• Ambientebelysningi 30 färger
• Ambientebelysning i flera färger
• Backkamera
• Bakluckan öppnas och stängs elektriskt
• Dekorpanel ”Barrel Craft“
• Digital Cockpit Pro med 10-tums display
• Easy Open & Easy Close
• Förberedelse för ”We Connect Plus” onlinetjänster,
giltiga 36 månader (måste aktiveras)
• Infällbara backspeglar
• LED-list mellan strålkastarna
• LED Matrix-strålkastare IQ Light
• Light Assist
• Lättmetallfälg 18-tum ”Frankfurt”
• Multifunktionsratt, eluppvämd
• Radio Ready 2 Discover inkl. Streaming & internet
• Silvereloxerad Takreling

Frankfurt 18"
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R-Line – sportig
till max.
R-Line kombinerar stil och dynamik på ett otvunget sätt. Liksom Elegance är
R-Line utrustad med Navigation Discover Media och infällbara backspeglar.
Black Style-exteriören (tillval) sticker ut från de övriga utrustningsalternativen
tack vare sina svartlackerade luftgaller i kylargrillen och på stötfångaren, för
att nu bara nämna något. 19"-lättmetallfälgarna sätter pricken över i:et
(20"-lättmetallfälgar är tillval). På strålkastarsidan är LED Performance standard
medan IQ.Light – LED Matrix-strålkastare är tillval.
Utrustad med bland annat:
• Bakluckan öppnas och stängs elektriskt

• Sport-multifunktionsratt, eluppvärmd med
konstrastsömmar i Crystal Grey

• Dekorpanel ”Carbon Grey“

• Svart innertak

• Diffusor i svart högglans

• Takkantsspoiler i bilens kulör

• Digital Cockpit Pro med 10-tums display

• Textilfotmattor med konstrastsömmar i Crystal Grey

• Dörrbeslag med krominlägg

• Tröskelbreddare i bilens kulör

• Instegslister och pedaler i rostfritt stål

• Växelspak med kontrastsömmar

• Ambientebelysning i 30 färger

• LED-list mellan strålkastarna
• LED Performance-strålkastare
• Lättmetallfälg 19-tum ”Valencia”
• Navigation Discover Media
• R-Line-logo i grillen och på sidoskärmar
• R-Line dekorinlägg
• R-Line stötfångare med integrerade dimljus
• Silvereloxerad takreling
• Skärmbreddare i svart
• Sport-Comfort stolar med R-Line klädsel i tyg

Valencia 19"
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Lacker
Nya Tiguan Allspace erbjuds i eleganta metalliclacker som Atlantic Blue, Platinum Grey, Kings Red
och Pyrit Silver. Du kan även välja mellan de gnistrande pärleffektlackerna Deep Black Pearl och Oryx
White.

Pure White | S
Solid lack

Observera att de tryckta färgerna i den här katalogen
skiljer sig från hur de ser ut i verkligheten. Välkommen in
till din närmaste återförsäljare och upplev dem på riktigt.

Atlantic Blue | T
Metalliclack

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Platinum Grey | T
Metalliclack

Kings Red | T
Metalliclack

Deep Black Pearl | T
Pärleffektlack

Pyrit Silver | T
Metalliclack

Oryx White | T
Pärleffektlack
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Fälgar

Kingston Dark Graphite 18" | S Allspace

Frankfurt 18" | S Elegance T Allspace

Valencia 19" | S R-Line

Valencia Black 19" | T R-Line

Lättmetallfälgarna är inte bara vackra att se
på utan även formgivna för att skapa en
perfekt balans mellan kontroll och kraft.

Victoria Falls 19" | T Allspce, Elegance

Auckland 19" | T Elegance

Misano 20" | T R-Line

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Suzuka 20" | T R-Line

Suzuka Black 20" | T R-Line

Klädsel
Du har stora möjligheter att ge din bil en
personlig känsla helt i din smak. Klädslarna i
Nya Tiguan Allspace är av högsta kvalitet
och noggrant sydda för att du och dina med
resenärer ska trivas många mil.

Klädsel Art Velour
Microfleece | S Elegance
Anthracite-Black
BG

Tygklädsel
Life | S Allspace
Anthracite-Titan Black
BG

Läderklädsel
Vienna | T Allspace, Elegance
Noisette-Titan Black
LB

Klädsel Art Velour
Microfleece | T Elegance
Storm Grey-Titan Black
FY

Läderklädsel
Vienna | T Elegance
Storm Grey-Titan Black
FY

Tygklädsel/Art Velour
R-Line | S R-Line
Grey-Titan Black
OE

Läderklädsel
Vienna | T R-Line
Titan Black-Crystal Grey
IH

S Standard
T Mot tilläggskostnad
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Utrustningspaket

R-LINE BLACK EXTERIÖR & INTERIÖR | T
• Lättmetallfälgar 19 tum Sebring Black
• Prydnadslister svarta
• Takreling svart

DRAGPAKET | T
• Backkamera Rear Assist
• Dragkrok infällbar, elektriskt utfällbar
• Förstahjälpenkit
• Lastrumsmatta
• Reflexväst

FÖRARASSISTANSPAKET | T

FÖRARASSISTANSPAKET PLUS | T

• Filbytesassistent ”Side Assist”

• Filbytesassistent ”Side Assist”
• Park Assist
• Sign Assist
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Tillbehör
Bra tillbehör som är noga utprovat – Volkswagen Original
Tillbehör till nya Tiguan Allspace ger dig både mer nytta och

02 Volkswagen Original lasthållare
Bra rustad för resan med Volkswagen
Original lasthållare. Den City Crash Plus
testade lasthållaren är basen för t.ex.
skid/snowboardhållare, kajakhållare,
takbox eller cykelhållare. Inklusive låsanordning som skyddar dom från stöld.
Art.nr: 5NL071151

nöje i vardagen. Sortimentet är omfattande för att täcka
alla tänkbara behov. Här visar vi ett mindre sortiment på
02

några av de mest populära tillbehören. Du hittar fler hos din
03 Volkswagen Original cykelhållare
Cykelhållaren är det perfekta tillbehöret
för alla som älskar att cykla. Hållaren
består av en aerodynamiskt utformad
aluminiumskena med en ramhållare i
svart stål. Passar Original lasthållare.
Med det unika City Crash Plus-testet
uppfyller cykelhållaren Volkswagens
högsta standard.
Art.nr: 000071128F

återförsäljare eller på volkswagentillbehor.se

03

01 BeSafe iZi Flex Fix i-Size
En bältesstol som kombinerar högsta
säkerhet, med hög komfort och flexibla
funktioner. iZi Flex FIX i-Size är lätt att
installera och gör det möjligt för dig
att placera upp till tre personer eller
bilbarnstolar bredvid varandra i baksätet.
Bältesstolen passar för barn som är
100–150 cm flånga.
Ålder: Ca. 4–12 år
Färg: Black Cab
Art.nr: T 151864

04 Volkswagen Original ilastningsskydd
Stötfångarskydd i plast med ståloptik
ser inte bara elegant ut, den skyddar
även stötfångaren mot repor vid i och
urlastning.
Art.nr: 5NA061195A
(Finns även i transparent plastfolie
5NA061197)

01
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05 Volkswagen Original bagagenät
Ger en säker transport av bagage. Fixeras enkelt
och snabbt med fästkrokar i bagageutrymmet.
Art.nr: 5N0065111
06 V
 olkswagen original skid- och snowboardhållare
Lasta upp till fyra par skidor eller upp till två snowboards. Skid- och snowboard
hållaren monteras enkelt på lasthållarna (T-spårfäste) och kan låsas. Den breda
öppningsknappen gör att skidhållaren även kan användas när du använder tjocka
handskar. Skidor eller snowboards sitter klämda mellan två skyddande gummiprofiler.
Hållaren är också lämplig för transport av wakeboards. Hållaren är City Crash testad.
Art.nr: 000071129M

06
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Tekniska data

Fakta

Tiguan Allspace

Motorer

2.0 TSI 190
4MOTION

Elgance
2.0 TSI 190
4MOTION

Elegance
2.0 TDI SCR 200
4MOTION

R-Line
2.0 TSI 190
4MOTION

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning, Turbo,
Trevägskatalysator, Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning, Turbo,
Trevägskatalysator, Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler,
Högtrycksinsprutning, Turbo,
Laddlugtkylare, Variabel tubogeometri,
Partikelfilter, Common Rail teknologi,
Twin Dose avgasrening

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning, Turbo,
Trevägskatalysator, Partikelfilter

7 vxl DSG

7 vxl DSG

7 vxl DSG

7 vxl DSG

320 / 1 500–4 100

320 / 1 500–4 100

400 / 1 750–3 500

320 / 1 500–4 100

Drivlina
Växellåda
Motor
Vridmoment Nm vid r/min
Effekt, kW (hk) vid r/min

140 (190)

140 (190)

147 (200)

140 (190)

Toppfart km/h

213

213

216

213

Acceleration 0–100 km/h

7,7

7,7

7,8

7,7

11,9
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

11,9
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

11,9
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

11,9
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

Tjänstevikt 1) (kg)

1 815

1 832

1 880

1 846

Totalvikt (kg)

2 430

2 430

2 440

2 430

75

75

75

75

Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg)

2 500

2 500

2 500

2 500

Längd (mm)

4 726

Styrsystem
Vändcirkel, meter

Mått/vikter

Max taklast (kg)

4 726

4 728

4 728

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

–

–

–

–

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1859

1839

1839

1859

Höjd (mm)

1 685

1 685

1 685

1 685

Bagageutrymme
1 004

1 004

1 004

1 004

Längd nedfällt säte (mm)

Bredd mellan hjulhusen

–

–

–

–

Volym uppfällt/nedfällt säte (liter)

–

–

–

–

Tankvolym (liter)

58

58

58

58

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

186

187

170

193

Bensin 95 oktan

Bensin 95 oktan

Diesel

Bensin 95 oktan

8,2

8,2

6,5

8,5

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)*
Bränsletyp
Blandad körning (l/100 km) (WLTP)*

R-Line
2.0 TSI 245
4MOTION

R-Line
2.0 TDI SCR 200
4MOTION

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning, Turbo,
Trevägskatalysator, Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler,
Högtrycksinsprutning, Turbo,
Laddlugtkylare, Variabel tubogeometri, Partikelfilter, Common Rail
teknologi, Twin Dose avgasrening

7 vxl DSG

7 vxl DSG

370 / 1 600–4 300

400 / 1 750–3 500

180 (245)

147 (200)

229

216

6,2

7,8

11,9
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

11,9
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

1 854

1 894

2 430

2 480

75

75

2 500

2 500

4 726

4 726

–

–

1859

1839

1 685

1 685

1 004

1 004

–

–

–

–

58

58

EURO 6 AP

EURO 6 AP

203

176

Bensin 95 oktan

Diesel

9,0

6,7

Återvinning
Minst 95 % används till återvinning och återanvändning.
I enlighet med förordningen om producentansvar för
bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att
kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning.
För mer information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.
Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.
Tilläggsinformation till tabellen
(markerat som fotnoter i tabellen)
1 )	Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå.
Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna totalvikten och tjänstevikten.
Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.
2)	Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna
Euro 5, 2005 och 2005 PM.
*)	Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta
i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i
grundversion. De anges vid blandad körning liter/100
km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den
1 september 2018 måste vara typgodkända enligt
den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test
Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en
mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära
jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New
European Driving Cycle).
Utrustning utöver angiven standardutrustning som
påverkar rullomkrets, rullmotstånd, vikt och aerodynamik kan inverka på bränsleförbrukning och
avgasemissioner. Förutom bränsleeffektiviteten har
körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse
för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden
koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser
som bidrar mest till växthuseffekten. Information om
bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med uppgift
om alla nya personbilsmodeller kan hämtas från
webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller kan jämföras
avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik. Mer
detaljerade uppgifter om bränsleförbrukning och
utsläpp finns hos Bilregistret. För att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på www.transportstyrelsen.
se (klicka på ”Vägtrafik”, ”Fordon”, ”Fordonsskatt”,
”Skattens storlek” i nämnd ordning).”
– Ännu ej fastställt.
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Läs mer.
På volkswagen.se kan du läsa mer om de
generös utrymmena, de förutseende och
interaktiva assistanssystemen, den senaste
generationens infotainmentsystem och
uppkopplingsmöjligheterna i Tiguan Allspace.
I vår konfigurator kan du dessutom bygga din
egen personliga Tiguan Allspace och direkt
få veta vad den kostar och enkelt räkna ut en
månadskostnad.

Nya Tiguan Allspace.
BRO 200 365 18 | Februari 2022

www.volkswagen.se
facebook.com/volkswagensverige
Instagram: @volkswagensverige
Twitter: @vwsverige

Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.
Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar som säkerhet.
Finansieringen följer bilens värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta
till en ny fin bil oftare. Väljer du vår finansiering kan du även teckna Volkswagen Försäkring till
förmånliga villkor. Kombinerat med ett serviceavtal så får du en fast månadskostnad under hela
avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. Allt på en faktura och betalning per månad.
Vill du veta mer? Gå in på volkswagen.se/finansiering

youtube.com/volkswagensverige
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
Aktuella uppgifter vid trycktillfället, med reservation för felskrivning och ändringar.
Se volkswagen.se för de senast aktuella uppgifterna. Bilder på lacker och klädslar
visar inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge hur de ser ut i verkligheten.
Mandarin AB.

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr
556944-2253 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen
Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. Volkswagen Försäkring är
ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se

