
tiguan fakta



Track & Field

Sport & Style



Tiguan Sport & Style Standardutrustning 
SäkerheT/TryggheT
• ABS Plus låsningsfria bromsar med EBF (elektronisk broms

kraftsfördelning) 
• Bältespåminnare för båda framstolarna
• Bältessträckare fram
• ESP (antisladdsystem) med EDS (elektronisk differentialspärr)  

+ ASR (antispinnreglering) med bromsassistent
• Fyrhjulsdrift 4MOTION med Haldexkoppling
• Förzinkad kaross
• Krockkudde i full storlek för förare och främre passagerare,  

även urkopplingsbar med nyckel för passagerare
• Nackskydd med whiplashskydd på framstolarna
• Nackskydd samt 3punktsbälte på samtliga sittplatser
• Sidokrockkudde för förare och passagerare
• Sidokrockskyddsgardin fram och bak
• Startspärr, elektronisk 

InTerIör 
• 12volts eluttag fram
• Baksätet fällbart samt skjutbart 16 cm i längsled
• Baksätet med ställbar ryggstödslutning
• Climatic, halvautomatisk luftkonditionering med kylt  

handskfack
• Elfönsterhissar fram och bak
• Fällbart bord på framstolarnas baksida
• Färddator Plus med stor display
• Förvaringslådor under framstolarna
• Glasögonfack i taket
• Höjdinställning för passagerarstolen fram
• Instrumentbelysning med blått ljus
• Isofixfästen för bilbarnstol bak
• Läslampor fram och bak, 2 st
• Mittarmstöd fram med förvaringsfack samt luftutsläpp för  

baksätespassagerarna
• Mittarmstöd och genomlastningslucka bak med mugghållare
• Mugg/burkhållare, två st fram
• Passagerarstol, fällbar för längre interiör lastlängd
• Radio RCD 310 med CDspelare 2 x 20 W och åtta högtalare 

CDspelaren kan även spela mp3filer och har AUXingång
• Ratt, läderklädd, ställbar i höjd och längsled
• Sportstolar fram med justerbart svankstöd i klädseln”View Point” 
• Växelspaksknopp, läderklädd
• Yttertemperaturmätare

exTerIör 
• Dekorlister kring sidorutor, silver
• Dubbelstrålkastare 
• Kylargrill med kromade ribbor och krominfattat emblem
• Lättmetallfälg San Diego 16"
• Onroad front, anpassad för att klara rampvinklar på upp  

till 18 grader
• Skivbromsar fram och bak (ventilerade fram)
• Strålkastarspolning
• Takreling, silvereloxerad 
• Ytterbackspeglar, elinställbara/eluppvärmda med integrerade 

blinkers och lackerade i bilens färg.

öVrIga FunkTIoner
• Centrallås, fjärrstyrt med två nycklar
• Elektrisk parkeringsbroms med Auto Hold
• Lastsurrningsöglor
• Punkteringssats med kompressor
• Servostyrning, elektromekanisk, med hastighetsberoende 

 servoverkan (Servotronic)
• Värmeskyddsglas, gröntonat med mörktonade rutor från 

B-stolpen och bakåt

Tiguan Track & Field Utöver Sport & Style

Tillval TSI 150 och TDI 140

InTerIör 
• Komfortstolar fram med justerbart svankstöd i klädsel ”Energy”

exTerIör 
• Dekorlister runt sidorutor, svarta
• Offroad front, anpassad för att klara rampvinklar på upp till 28 ° 
• Sidoskyddslister, lackerade
• Takreling, svart

öVrIga FunkTIoner
• Däcktryckskontroll
• Offroad Teknikpaket (assistenssystem anpassade för terräng

körning som aktiveras med ett knapptryck)
• Värmeskyddsglas, gröntonat utan mörktonade rutor från  

b-stolpen och bakåt

R-Line
Tillval för TSI 200 Sport & Style (man/tiptronic) och  
TDI 170 Sport & Style

SäkerheT/TryggheT
• Stöldskyddslarm

InTerIör 
• Ambientepaket
• Aluminiumpedaler
• Farthållare
• Klimatanläggning, 2zons, Climatronic
• Sportstolar med tygklädsel ”Monte Carlo”
• Tröskelbreddare med alumiumdekor
• Rmultisportratt

exTerIör 
• Bixenonstrålkastare med kurvljusfunktion
• Body Kit med nerlackering och takspoiler
• Dimstrålkastare
• Lättmetallfälg ”Omanyt” 19" med däck 255/40 R19
• Rgrill i matt aluminium med dubbellameller

öVrIga FunkTIoner 
• Ljus och siktpaket
• RLine erbjuds i kulörerna Deep Black, Candy White,  

Mountain Grey, Biscay Blue, Reflex Silver

Utrustning Tiguan

Samtliga lacker valbara till alla modeller.

MeTallIc-lacker (pristillägg) PärleFFekT-lacker (pristillägg)SolIda STandard-lacker

 Candy India Blue 
 White

 Wild Cherry Red Rock Silver Leaf Reflex Shadow Slate Grey Mountain 
 Red   Silver Blue  Grey

 Deep Black Biscay Blue



28-grads Offroad front.18-grads Onroad front.

Tiguan Track & Field
Tillval för TSI 150och TDI 140

Förarmiljö Track & Field.

Lättmetallfälg ”San Diego ”16".Svart takreling.

Tygklädsel ”Energy”.  

Corn Silk Dark  Latte Macchiato  Brown/ Titan Black  Black

Corn Silk Beige  Brown/Titan Black Titan Black 

Läderklädsel ”Vienna” med sportstolar mot tilläggskostnad. 

Tiguan Sport & Style
Standard samtliga versioner

Förarmiljö Sport & Style.

Lättmetallfälg ”San Diego ”16".Takreling och sidofönsterlister i krom.

Tygklädsel ”View Point”.  

Black/Grey  Black/Black Black/Blue

Corn Silk Beige Titan Black Brown/Titan Black

Läderklädsel ”Vienna” mot tilläggskostnad. 



r-line



Tillval Tiguan
Observera att vissa tillval inte går att kombinera med varandra och att vissa lanseras senare.  
Mer information om tillvalen hittar du på www.volkswagen.se eller hos din lokala volkswagen-återförsäljare.

SäkerheT/TryggheT
• Lastförskjutningsnät
• Park Assist, självparkerande parkeringshjälpsystem  

(fickparkering)
• Sidokrockkuddar bak
• Stöldskyddslarm Plus

InTerIör 
• Ambientepaket, interiört belysningspaket
• CDväxlarpaket för sex skivor vid val av navigationssystem
• Climatronic, 2zons klimatanläggning
• Farthållare
• Förvaringsnät under hatthyllan och för bagagerumsgolvet,  

samt förvaringsfack i taket
• Läderklädsel med komfortsportsäten och elinställbar förarstol
• Läderratt, 3ekrad, med multifunktion för radio/navigation/ 

färddator Plus/telefon samt växelspaksknopp och handbroms-
grepp i läder

• Mittarmstöd fram inklusive luftutsläpp till baksätet, samt  
12-volts uttag i mittkonsolen och i bagageutrymmet

• Navigation RNS 300 CDbaserad (svenskspråkig)
• Navigation RNS 510 DVD med 30 Gb hårddisk och touchscreen  

(ej svenskspråkig)
• Navigation RNS 510 DVD med Dynaudio Sound 300 W, 8kanals 

förstärkare med 8 högtalare och 30 Gb hårddisk (ej svenskspråkig)
• Panoramasoltak i glas, öppnings och tiltbart, försett med  

elmanövrerad solskyddsgardin
• Polstrat mittarmstöd bak
• Polstrat mittarmstöd bak med multifunktionsbox
• Radio RCD 510 med integrerad CDväxlare för sex skivor
• Radio RCD 510 Dynaudio Sound 300 W, 8kanals förstärkare med 

8 högtalare med integrerad CDväxlare för sex skivor
• Textilmattor fram och bak

exTerIör 
• Bixenonstrålkastare med kurvljusfunktion
• Dimstrålkastare, integrerade i stötfångaren
• Krompaket, kromlister runt sidorutorna (Track & Field)
• Lättmetallfälgar ”Boston” 17"
• Lättmetallfälgar ”Los Angeles” 17"
• Lättmetallfälgar ”New York” 18" 
• Lättmetallfälgar ”Pasadena” 18"
• Metallic/pärleffektlack
• Mörktonade rutor från Bstolpen och bakåt (Track & Field)
• Sportchassi, uppstyvat chassi med bibehållen markfrigång

öVrIga FunkTIoner
• Backkamera (i kombination med RCD 510 eller navigation  

RNS 510)
• DCC (Dynamic Chassis Control) elektronisk stötdämparregle-

ring med läge Normal, Comfort eller Sport
• Dragkrok, manuellt utfällbar
• Eluttag bak 230 V upp till 150 W 
• Ljus och siktpaket (golvbelysning, regnsensor och Coming/

Leaving Homefunktion)
• Ljus och siktpaket med elektriskt infällbara ytterbackspeglar
• MediaIn (anslutning för iPod och USB)
• Mobiltelefonförberedelse för utvalda telefonmodeller

läTTMeTallFälgar

”Boston” 17" ”New York” 18" ”Pasadena” 18"”Los Angeles” 17"

Panoramasoltak i glas.

Park Assist, parkerings-
hjälpsystem.

Manuellt utfällbar dragkrok.

• Parkeringsvärmare med timerfunktion inklusive färddator 
Plus med multifunktionsdisplay (ej TSI ) 

• Rökarpaket (askkopp och tändare)
• Tiptronic, sexstegad automatväxellåda (ej TSI 150 och TDI 170)
• Variabelt lastrumsgolv med förvaringsfack
• Variabelt lastrumsgolv, domkraft och nödreservhjul  

(punkteringssats med kompressor utgår)

Pluspaket 
• Ambientepaket med belysta makeup speglar m m
• Climatronic, 2zons klimatanläggning
• Dimstrålkastare
• Farthållare
• Ljus och siktpaket*
• Multifunktionsratt, 3ekrad i läder

Premiumpaket
• Ambientepaket med belysta makeup speglar mm
• Bixenonstrålkastare med kurvljusfunktion
• Climatronic, 2zons klimatanläggning
• Dimstrålkastare
• Däcktryckskontroll
• Farthållare
• Ljus och siktpaket*
• Lättmetallfälgar ”New York” 18" 
• Multifunktionsratt, 3ekrad i läder

* Ljus- och Siktpaket med elektriskt infällbara speglar mot pristillägg.



Tiguan TSI 150 TSI 170 TSI 200 TDI 140 TDI 170
Motor 4 cylindrar

16 ventiler
Direktinsprutning

Twincharger  
( Turbo och kompressor) 

Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turbo 

Trevägskatalysator 

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turbo 

Trevägskatalysator 

4 cylindrar, 16 ventiler
Direktinsprutning med 
Common Rail teknologi

Katalysator 
Partikelfilter 

4 cylindrar, 16 ventiler
Direktinsprutning med 
Common Rail teknologi

Katalysator 
Partikelfilter 

Volym cm3 1390 1984 1984 1968 1968

Effekt kW (hk) vid r/min 110 ( 150 ) 5800 125 ( 170) 4300 147 (200) 5100 103 (140) 4200 125 (170) 4400

Max vridmoment (Nm) vid r/min 240 / 1750 – 4000 280 / 1700 – 4200 280/ 1700 – 5000 320/ 1750 – 2500 350 / 1750 –2500

Drivsystem

Växellåda man/aut 6/– 6 / 6-Tiptronic 6 / 6-Tiptronic 6/6-Tiptronic 6/–

Drivning 4MOTION, Haldexkoppling

Hjulupphängning fram/bak McPherson-framaxel med triangellänkar och hjälpram i aluminium, fyrlänkad bakaxel.

Spårvidd fram/bak (mm) 1570/1571 1570/1571 1570/1571 1570/1571 1570/1571

Axelavstånd (mm) 2604 2604 2604 2604 2604

Styrsystem Elektromekanisk servostyrning (Servotronic)

Vändcirkel (m) 12 12 12 12 12

Markfrigång (mm) 195 195 195 195 195

Bromsar Låsningsfria skivbromsar (ventilerade fram)

Fälgar/Däck Track & Field
 Sport & Style

Lättmetallfälg 16" 
Lättmetallfälg 16"

– 
Lättmetallfälg 16"

– 
Lättmetallfälg 16"

– 
Lättmetallfälg 16"

Lättmetallfälg 16" 
Lättmetallfälg 16"

Elsystem 

Generator (A) Batteri (Ah) 140/44 140/51 140/51 140/61 140/61

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 93,6/167,9 93,6/167,9 93,6/167,9 93,6/167,9 93,6/167,9

Volym uppfällt/nedfällt säte (l)    505/1510 505/1510 505/1510 505/1510 505/1510

Tjänstevikt 1 )  man/aut

1630/– 1662/ 1683 1680/ 1701 1681/ 1695 1699/–

Totalvikt  man/aut

2170/– 2200/ 2200 2210/ 2230 2240/ 2260 2230/–

Max släpvagnsvikt (kg) 

2000/– 2200/ 2200 2200/ 2200 2200 5)/2000 2200 /–

Max taklast (kg) 

100 100 100 100 100

Fordonsskatt (kr) man/aut

1635/– 2055/2370 2055/2370 4300/5812 4556/–

Försäkringspremieklass

4 15 17 5 16 19 6 16 20 3 16 18 5 17 19

Acceleration 0–100 km/h (sek)  man/aut

9,6/– 8,5/9,9 7,9/8,5 10,5/10,7 8,9/–

Toppfart (km/h)  man/aut

192/– 201/197 210/207 186/182 201/–

Bränsledeklaration (l/100 km)

Blandad körning  man/aut 8,0/– 8,9/ 9,9 8,9/ 9,9 6,4/ 7,1 6,6/–

Stadskörning  man/aut 10,1/– 12,1/ 13,5 12,1/ 13,5 8,0/ 9,2 8,4/–

Landsvägskörning  man/aut 6,7/– 7,1/ 7,7 7,1/ 7,7 5,4/5,9 5,5/ –

Tankvolym, liter ca 64 64 64 64 64

Aktionsradie (mil), bl körning man/aut 80 72/ 4) 72/ 4) 100/90 97/–

Miljödeklaration

Bränsle 95 blyfri 95 blyfri 95 blyfri Diesel Diesel

Dieselpartikelfilter (DPF) – – – Ja Ja

Miljöklass 2005 2005 2005 2005 PM 2) 2005 PM 2)

Miljöbil    3) – – – – –

CO2 utsläpp (g/km) man/aut 185/– 213/ 234 213/ 234 167/ 186 172/ –

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och Miljödeklaration  
gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå och eventuell unik svensk 
utrustning ger högre vikt och därmed högre bränsle förbrukning och CO2 
utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgascertifieringsvärden och 
CO2 finns i bilregistret. Information om koldioxid baserad  fordonsskatt samt 
partikelfilterrabatt för dieslar finns på www.transportstyrelsen.se (Klicka  
på ”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Ny vägtrafikskattelag” i nämnd  ordning).

Återvinning
Minst 85 % 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 åter-
vinning. För mer information om hur Volkswagen arbetar för att underlätta 
och förenkla återvinningen gå in på www.volkswagen.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. Fordonsskatten kan variera beroende på  tjänstevikten.
2  )  Miljöklass 2005 PM gäller enbart dieselbilar och omfattar hårdare krav på partikelutsläpp än miljöklass 2005.  

Se www.transportstyrelsen.se (Klicka på ”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Ny vägtrafikskattelag”, ”Skattelättnad  dieselfordon”  
i nämnd ordning) och www.naturvardsverket.se (Klicka på ”Teknik”, ”Trafik”, ”Miljöklassning av bilar” i nämnd  
ordning).

3)  Det finns en mängd olika definitioner på miljöbil 
 •  Miljöbil enligt statlig upphandling, ”Förordning om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar (2004:1364)”.  

Se www.vagverket.se (Klicka på ”Miljö”, ”Miljöbilar”, ”Förordning om ändring i förordningen (2004:1364) om 
 myndigheters inköp och leasing av miljöbilar”).

 •  Miljöbil med sänkt förmånsvärde enligt skattelagstiftningen. Se www.skatteverket.se/infotext/arbetsgivare/miljobilar 
 •  Miljöbil enligt vissa kommuners miljöbilsdefintion.  

Se hemsidor på respektive kommun.  
4)  Ej fastställd.
5) För Track & Field är maximal släpvagnsvikt 2 500 kg.

Testresultat Euro NCAP: 5 stjärnor, www.euroncap.com
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2604 1571925 898
4427–4457 (Offroad front)

Garantier. Nybilsgaranti – 2 år. Vagnskadegaranti – 3 år. Lackgaranti 
– 3 år. Garanti mot genomrostning – 12 år – ej krav på efterbehandling. 
Garantivillkoren finns beskrivna i  garantibeviset. 

MobilitetsGaranti: Gäller vid akut okörbar bil som inte vållats av föra-
ren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. 
Förnyas vid varje intervallservice utförd av auktoriserad Volkswagen-
verkstad.

Serviceintervaller. Service görs enligt bilens intervall indikering. 
Samtliga motorer omfattas av Longlifeservice,  vilket innebär att kör-
sätt och körförhållanden bestämmer inter vallerna. Vid bästa möjliga 
förhållanden kan intervallerna uppgå till 3.000 mil eller 24 månader.

volkSwaGen FinanSierinG. Vilken finansieringsform passar dig 
bäst? Volkswagen-återförsäljaren erbjuder en rad bra finansierings-
alternativ till privatpersoner eller företag. Anpassade efter dina egna, 
eller företagets förutsättningar – fyllda med valmöjligheter.

volkSwaGen Billån. Lägst 20 % kontant (konsument) eller i form 
av inbytesbil, kontraktstid upp till 84 månader.

Välj fast eller rörlig ränta och om du vill betala ditt billån till noll eller 
ha kortare kontraktstid med en restskuld. Om du har en restskuld/
sista betalning finns en rad alternativ efter  kontraktstiden:

• Byt till en ny Volkswagen
• Förläng ditt billån 
• Lös din restskuld/sista betalning.

Under året inbetald ränta är avdragsgill i din självdeklaration  
( konsument ).

volkSwaGen konSumentleaSinG. För dig som byter bil med 
jämna intervaller och uppskattar förmånen att ”alltid” åka en ny 
Volkswagen. Du avtalar tid, körsträcka och betalar din leasingavgift i 
förskott. Efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till din Volkswagen-
återförsäljare.

volkSwaGen leaSinG. Med avdrag på momsen på  leasingavgiften 
(50 % personbilar) är leasing generellt sett företagets bilfinansierings-
form. Företaget binder inget kapital och behöver inte utnyttja 
 eventuellt kreditutrymme i bank. Valfriheten är stor! 

Välj: Avtalstid upp till 60 månader, fast eller rörlig ränta, månads- eller 
kvartalsfaktura, rak, annuitets- eller  stafflad (varierad) betalningsplan. 

volkSwaGen millån. Spännande variant för dig som huvudsak-
ligen använder din Volkswagen i tjänsten. Med mil intyg undertecknat 
av din arbetsgivare finns möjlighet att finansiera din Volkswagen till 
100 %. Millån innehåller oftast en restskuld/sista betalning.

volkSwaGen låneSkYDD. Försäkring som skyddar återbetalningen 
av ditt lån vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga. Trygghet för dig 
och din familj !

volkSwaGenkortet. Självklart är den långa kredittiden, med möj-
lighet att dela upp kostnaden på 6 månader utan ränta, ett avgörande 
skäl till att ha ett Volkswagenkort i plånboken. Dessutom finns det 
inga avgifter eller kostnader för att ha eller skaffa kortet. Men här får 
du fler argument: Du får regelbundet information om de  exklusiva 
erbjudanden som kommer kortinnehavaren till godo. Det kan vara 
allt från fritidstillbehör till service och reservdelar. Genom våra sam-
arbetspartners, får du också rabatt på t ex drivmedel, bilhyra, färje-
förbindelser och övernattningar på hotell. Du kan även lägga ditt 
 sparande på ditt Volkswagenkort och få en av marknadens bästa 
 räntor på dina pengar. Behöver du fler argument, kan du känna till  
att vi kontinuerligt utvecklar tjänster som byggs in i kortet. Vi gör allt 
och lite till för att göra livet enklare för våra trogna kunder.

volkSwaGen Serviceavtal. Tillsammans med vår finans iering 
erbjuder vi också Volkswagen Serviceavtal, en tjänst som ger dig 
 överblick. Du betalar en fast månadskostnad för service (och repa-
rationer). Du får kontroll över kostnaderna, och en trygg bilekonomi 
och möjlighet till fullt moms avlyft (gäller näringsidkare) på service-
kostnaden. Volkswagen Serviceavtal faktureras tillsammans med 
finansieringen,  specificerade var för sig.

volkSwaGen FÖrarkurSer. Vi tar inte bara ansvar för våra 
 produkter utan även hur dom används: Volkswagen Blue Driving 
& Safety ser till att göra dig till en säkrare och mer miljömedveten 
Volkswagen-ägare. Under en hel- eller halvdag tränar vi dig under 
säkra former för att skapa säkra attityder, förbättrat omdöme och 
ökad förståelse för våra tekniska lösningar. Du genomför kursen i  
våra välutrustade och nya bilar under erfaren ledning av våra 
Volkswagen-instruktörer.

Mer information om kursplatser och datum finner du på  
www.carevents.se

Välkommen till din Volkswagen-säljare för en kalkyl, baserad på dina 
förutsättningar. Eller gör dina beräkningar på www.volkswagen.se 


