Nya Tiguan

Nya Tiguan.
Anpassad för dig.
Alla har olika behov av att åka långt eller kort, lämna på
förskolan, köra byggvaror, ta bilen till jobbet, lyssna
igenom favoritspellistan, fylla bagaget med vintersport
utrustning eller kanske till och med dra en och annan häst.
Det är precis det som är idén med nya Tiguan – att vara en
mångsidig hjälp. Alla dagar i veckan. Den hjälper dig att
köra, undvika hinder på vägen, lysa upp i mörkret och vara
helt uppkopplad. Välkommen att provköra nya Tiguan.

Nya Tiguan eHybrid lanseras i början av 2021.
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Tiguan
Är den mest framgångsrika SUV:en i Europa
och en av de mest sålda SUV:arna i världen.
Denna storsäljare har nu fått en omfattande
uppdatering med förfinad design och nytt utbud
av driv-, assistans- och infotainmentsystem.

Utrustad med bland annat:
• 3-zons Climatronic”
• ACC inklusive ”Front Assist”
• Förberedelse för ”We Connect Plus” onlinetjänster,
giltiga 36 månader (måste aktiveras)
• 8"-display
• LED-strålkastare
• Lättmetallfälg 18-tum ”Frankfurt”
• Multifunktionsratt, eluppvämd
• Radio Ready 2 Discover inkl. Streaming & internet
• Takreling (svart)
• Light Assist
Frankfurt 18"
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Elegance
Detta utförande innehåller ytterligare funktioner,
designdetaljer samt assistans- och komfortsystem
som ger Tiguan en elegant framtoning.
Utrustad med bland annat:
• 3-zons Climatronic”
• ACC inklusive ”Front Assist”
• Ambientebelysning i flera färger
• Backkamera
• Bakluckan öppnas och stängs elektriskt
• Digital cockpit med 10-tumsdisplay
• Easy Open & Easy Close
• Förberedelse för ”We Connect Plus” onlinetjänster,
giltiga 36 månader (måste aktiveras)
• Radio Ready 2 Discover inkl. Streaming & internet
• 8"-display
• LED Matrix-strålkastare IQ Light
• Light Assist
• Lättmetallfälg 18-tum ”Frankfurt”
• Multifunktionsratt, eluppvämd
• Silvereloxerad Takreling

Frankfurt 18"
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R-Line
Tiguan i R-Line version utstrålar sportighet på
både in- och utsidan.
Utrustad med bland annat:
• Ambientebelysning i flera färger
• Diffusor i svart högglans
• Digital cockpit med 10-tumsdisplay
• Dörrbeslag med krominlägg
• Instegslister och pedaler i rostfritt stål
• 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
• Skärmbreddare i svart
• Sport-Comfort stolar med R-Line klädsel i tyg
• Sport-multifunktionsratt med konstrastsömmar i Crystal Grey
• Svart innertak
• Takkantsspoiler i bilens kulör
• Textilfotmattor med konstrastsömmar i Crystal Grey
• Tröskelbreddare i bilens kulör
• Växelspak med kontrastsömmar

Valencia Black 19"
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01

02

01 IQ.LIGHT LED Matrix-strålkastare, som guidar föraren genom
natten med förbättrad komfort och säkerhet. En matris med
24 lysdioder i varje strålkastarmodul används för att aktivera
olika belysningsfunktioner, av vilka några är interaktiva, och för
att projicera dem på vägen. | T
02 LED-bakljus – med animerade blinkers, som visar
körriktningen med en flytande ljusrörelse. | S
03 Harman/Kardon – ett 480 watts ljudsystem med
10 högtalare, subwoofer och ett 16-kanals ljudsteg. | T1
04 Travel Assist – Nya Tiguan sätter ny teknik i rörelse för att ta
dig dit du ska på ett smidigare sätt. Bland annat inkluderar det
tillvalet Travel Assist. Med en knapptryckning ger det körkomfort1
av bästa kvalitet genom att stödja dig vid monotona
körsituationer. Speciellt på motorväg och väl underhållna vägar
kan Travel Assist hålla dig i rätt körfält och hålla rätt hastighet
samt hålla koll på trafiken framför. I kombination med DSGautomatlåda får du en bekväm körning vid köbildning och
trafikstockning. | T
1) Standard Elegance.
S Standard
T Mot tilläggskostnad

03

1) Inom systemets gränser.

04
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Lackfärger
Valfrihet.
Tiguan erbjuds i eleganta metalliclacker som
Ginger Brown, Dolphin Grey, Nightshade Blue
och Reflex Silver. Du kan även välja mellan de

Pure White | S
Solid lack

gnistrande pärleffektlackerna Deep Black och
Oryx White eller de solida lackerna, Pure White,
Urano Grey eller Moonstone Grey.
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.

1) Ej R-Line.
S Standard
T Mot tilläggskostnad

Moonstone Grey | T
Solid lack

Urano Grey | S1
Solid lack

Ginger Brown | T
Metalliclack

Nightshade Blue | T
Metalliclack

Dolphin Grey | T
Metalliclack

Deep Black | T
Pärleffektlack

Reflex Silver | T
Metalliclack

Oryx White | T
Pärleffektlack
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Fälgar

Frankfurt 18" | S Tiguan, Elegance

Nizza 18" | T

Valencia Black 19" | T1

Auckland 19" | T

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

1) Endast valbar med Black Style paket.
S Standard
T Mot tilläggskostnad

Victoria Falls 19" | T

Valencia Black 19" | S R-Line

Misano 20" | T

Suzuka 20" | T

Suzuka Black 20" | T

Cape Town 20" | T

Klädslar och
dekorpaneler
Du har stora möjligheter att ge din bil en personlig
känsla helt i din smak. Klädslarna i Tiguan är av

Tygklädsel
Shooting Star | S Tiguan
Titan Black
HJ

Klädsel Art Velour
Microfleece | S Elegance
Titan Black
BG

Klädsel Art Velour
Microfleece | S Elegance
Titan Black / Storm Grey
FY

Klädsel
Art Velour Microfleece
Sardegna | S R-Line, Black Style
Titan Black
BG

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

högsta kvalitet och noggrant sydda för att du och
dina medresenärer ska trivas många mil.

Dekorpanel
Weave | S Tiguan

Dekorpanel
Cross | S Elegance

Dekorpanel
Carbon Grey | S R-Line

Läderklädsel Vienna | T1
Noisette
LB

Läderklädsel Vienna | T1
Storm Grey
FY

Läderklädsel Vienna | T1
Titan Black
OE

1) Ej R-Line.
S Standard
T Mot tilläggskostnad
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Utrustningspaket
För dig som vill krydda din Tiguan ännu mer erbjuds prisvärda paket.

KROMPAKET | T
• Kromade lister runt sidorutorna

DRAGPAKET | T
• Backkamera Rear Assist
• Förbandsväska
• Lastrumsmatta
• Park Assist
• Reflexväst
• Utfällbar dragkrok

• Silvereloxerade rails

BLACK STYLE | T
• Valencia Black 19" aluminiumfälgar
• Diffusor i svart
• Mörtonade rutor från b-stolpen och bakåt (90% toning)
• Svarta backspeglar
• Svarta rails
• Svarta ribbor i grillen
• Svarta ribbor i luftintag på spoiler
• Svarta sidolister
• Svart bakspoiler
• Svart fönsterram
• Svart list på bakre stötfångare
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Tillbehör
Bra tillbehör som är noga utprovat – Volkswagen Original Tillbehör till
Tiguan ger dig både mer nytta och nöje i vardagen. Sortimentet är
omfattande för att täcka alla tänkbara behov. Här visar vi ett mindre
sortiment på några av de mest populära tillbehören. Du hittar fler hos
din Volkswagen-återförsäljare eller på volkswagentillbehor.se

01	
Lasthållare, måttanpassade till lastbågarna på
Tiguan. Komplettera med hållare för till exempel
skidor och snowboard, cyklar, surfbrädor eller kajak.
Art.nr: 5QF071151
02	Cykelhållare. Lätt, stark, stabil och låsbar cykelhållare
som du enkelt monterar i lasthållare på taket. Klarar en
cykel som väger upp till 20 kg, däckbredd 3 tum, max
ramrör 100 mm (ovala ramrör, max 80 mm runda
ramrör). I det unika City Crash Plus-testet uppfyller
cykelhållaren Volkswagens högsta standard.

01

Art.nr: 000071128F
03	Skid och Snowboardhållare. Volkswagen original
skid- och snowboardhållare kan lasta upp till 4 par
skidor eller upp till 2 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

02

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

02

03

04	
Bilbarnstol iZi Twist i-Size. Klarat världens tuffaste krocktest - det svenska
Plustestet. Förutom sin höga säkerhet erbjuder bilbarnstolen väldigt hög kom
fort och går att anpassa allteftersom barnet växer. Den praktiska rotations
funktionen förenklar vardagen genom att rotera bilstolen mot dig när du ska
ta ur eller placera ditt barn i bilbarnstolen. Dubbelt lager av sidokollisions
skydd. Inbyggt sidokollisionsskydd (SIP) i bilbarnstolens skal. Ytterligare sido
kollisionsskydd med anpassad form för rotationsbilstolar. Har klarat det svens
ka Plustestet som är ett av världens tuffaste krocktester Godkänd enligt det
senaste bilstolsreglementet UN R129 (i-Size) Längd: 61-105 cm, Maxvikt: 18
kg, Ålder: Ca. 6 månader–4 år
Art.nr: T 108117ME
05	
Bilbarnstol iZi Flex Fix i-Size. En bältesstol som kombinerar högsta säker
het,med hög komfort och flexibla funktioner. Den 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 långa.
Maximal säkerhet. Godkänd enligt det senaste bilstolsreglementet UN R12902 (i-Size). PAD+ höjer barnets komfort och fungerar som ett extra skydd mel
04

05

lan haka och bröst. Färgindikatorer visar när bältesstolen är korrekt installerad,
vilket ger en extra trygghet och minskar risken för felmontering. SIP+, Side Im
pact Protection+ fungerar som ett extra sidokollisionsskydd. Axel- och höft
bältesgudie som säkerhetsställer att bältet placeras korrekt.
Art.nr: T 151864
06	
Babyspegel XL med belysning, har en stor spegelyta, lutnings- och rotations
funktion vilket ger dig de bästa förutsättningarna för att ha god uppsikt över
ditt barn genom bilens backspegel. Med hjälp av den medföljande fjärrkontrol
len kan du tända och släcka LED-lamporna som sakta ökar i styrka. På så vis
kan du se ditt sovande barn i mörkret utan att väcka honom eller henne. Fjärr
kontrollen kan enkelt fästas på bilens solskydd, så att den alltid finns nära till
hands. Babyspegeln har krocktestats för att garantera högsta säkerhet.
Art.nr: T 110084
07	
Sätesskydd. Volkswagens sätesskydd är både attraktivt och praktiskt. Smutsi
ga och slitna sittplatser och ryggstöd är nu en sak av det förflutna. Tvättbar
och lätt att rengöra. Skyddet bidrar till att hålla bilen ren och behålla sitt vär
de. Satsen består av två delar, ett sittskydd och ett ryggstödsskydd som kan
fästas vid nackstöden. Tre integrerade nätfickor ger förvaringsutrymme för
små föremål. Fungerar även för Isofixmonterade stolar.

06

07

Art.nr: 000019819C
Nya Tiguan modellbroschyr november 2020

19

08	Klädhängare som enkelt monteras i bilen och håller
kläderna skrynkelfria under resan.
Art.nr: 00V061127
09-13 Komfortsystem
Består av en basmodul (bild 11) som monteras på nackstödet
där sedan olika separata moduler fästs ihop med basmodulen.
09	Basmodul
Art.nr: 000061122
10 Vikbart bord med kopphållare.
Art.nr: 000061125D

08

09

10

11

12

13

11	
Krok för väskor/bagar
Art.nr: 000061126B
12	
Klädhängare
Art.nr: 000061127B
13	
Hållare för surfplattor.
Art.nr: 000061125A (iPad 2–4)
Art.nr: 000061125B (iPad mini)
Art.nr: 000061125E (iPad Air 1 & 2)
Art.nr: 000061125D (Samsung Galaxy Tab 3 & 4)

14	Volkswagen Original säkerhetsnät skyddar passagerarna från
föremål i bagageutrymmet vid kraftig inbromsning. Säkerhetsnä
tet löper mellan innertaket och de bakre ryggstöden. Det robusta,
svarta pulverlackerade säkerhetsnätet är mycket enkelt att
montera och ingen borrning behövs. Sidokrockskyddens funktion
påverkas inte.
Art.nr: 5NA017221
15 Stänkskydd som minskar risken för stenskott och skyddar
underredet och utsatta karossdelar. Stänkskydd fram ingår som
svensk standard (ej bilar med R-Line).
14

15

Art.nr: 5NA075111 (Fram)
Art.nr: 5NA075101 (Bak)
16 Bagagerumsmatta som är lätt och flexibel och har perfekt pass
form. Mattans material och yta motverkar att lasten kanar omkring i
bagageutrymmet. För bilar med variabelt/högt lastgolv.
Art.nr: 5NA061161D (lågt lastgolv)
17	Instegsskyddsfolie i svart/silver.
Skyddar området runt insteget från repor och är perfekt måttanpas
sade och lätt att applicera.
Art.nr: 5NA071310ZMD
18 De innovativa Optimat textilmattorna skyddar din bil mot fukt
och smuts. Mattorna fram har inskription ”Tiguan” och tack vare

16

17

de förmonterade fästena i golvet, sitter mattorna fast ordentligt
utan att glida runt.
Art.nr: 5NB061445 WGK (Textilmattsats)
19 Gummimattor som tillåter att smuts och väta samlas på mattan
och lätt kan tvättas rena. De svarta gummimattorna är måttanpas
sade och kan fästas i golvet för att förhindra dem från att glida
runt. Ingår i svensk standard.
Art.nr: 5NB06150082V (Gummimattsats)

18

19
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Tekniska data

Fakta

Tiguan

2,0 TDI 150 DSG
4MOTION

Elegance
2,0 TDI 200 DSG
4MOTION

R-Line
2,0 TDI 200 DSG
4MOTION

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning, Turbo,
Trevägskatalysator, ASC
(cylinderavstängning),
Partikelfilter

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

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

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

DSG7

DSG7

DSG7

DSG7

250 / 1 500–3 500

360 / 1 600–2 750

400 / 1 750–3 500

400 / 1 750–3 500

110 (150)

110 (150)

147 (200)

147 (200)

202

198

216

216

11,5
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

11,5
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

11,5
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

11,5
Elektromekanisk styrservo
med Servotronic

Tjänstevikt 1) (kg)

1 586

1 760

1 770

1 784

Totalvikt (kg)

2 080

2 260

2 250

2 250

75

75

75

75

Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg)

1 800

2 500

2 500

2 500

Längd (mm)

4 509

4 509

4 509

4 509

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1 839

1 839

1 839

1 839

Höjd (mm)

1 675

1 675

1 675

1 675

Bredd mellan hjulhusen

1 004

1 004

1 004

1 004

Längd nedfällt säte (mm)

1 746

1 746

1 746

1 746

615 / 1 655

615 / 1655

615 / 1655

615 / 1655

58

58

58

58

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

159

164

169

172

Blyfri 95

Diesel

Diesel

Diesel

7,0

6,2

6,5

6,6

1.5 TSI 150 DSG
Motorer

Drivlina
Växellåda
Motor
Vridmoment Nm vid r/min
Effekt, kW (hk) vid r/min
Toppfart km/h
Acceleration 0–100 km/h
Styrsystem
Vändcirkel, meter

Mått/vikter

Max taklast (kg)

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

Bagageutrymme

Volym uppfällt/nedfällt säte (liter)
Tankvolym (liter)
Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)*
Bränsletyp
Blandad körning (l/100 km) (WLTP)*

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 auktorisera
de 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 indi
viduellt 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 typ
godkända 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 bräns
leeffektiviteten 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 personbilsmodel
ler kan hämtas från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen
är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller kan jämföras
avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik. Mer detalje
rade 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 iTiguan.
I vår konfigurator kan du dessutom bygga din
egen personliga Tiguan och direkt få veta vad den
kostar och enkelt räkna ut en månadskostnad.

Tiguan.
BRO 200 5N1 20 | November 2020

Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

Instagram: @volkswagensverige

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.

Twitter: @vwsverige

Vill du veta mer? Gå in på volkswagen.se/finansiering

www.volkswagen.se
facebook.com/volkswagensverige

youtube.com/volkswagensverige
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

