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Se staden som en lek. 
Och som en utmaning.
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10 – Motorer – Tiguan

Snabbt och roligt  
mellan start och mål.

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. 

Bensinmotorer

TSI 150

110 kW

(150 hk)

TSI 170

125 kW

(170 hk)

TSI 200

147 kW

(200 hk)

Bränsleförbrukning l/100km Manuell växellåda 6-växlad 6-växlad 6-växlad

Blandad körning 8,0 8,5 8,5

Landsvägskörning 6,7 6,7 6,7

Stadskörning 10,1 11,6 11,6

Automat växellåda DSG – 7-växlad 7-växlad

Blandad körning – 8,6 8,6

Landsvägskörning – 6,7 6,7

Stadskörning – 11,8 11,8

CO2 utsläpp g/km Manuell växellåda 185 199 199

Automat växellåda DSG – 199 199

Dieselmotorer

TDI 140

103 kW

(140 hk)

TDI 170

125 kW

(170 hk)

Bränsleförbrukning l/100km Manuell växellåda 6-växlad 6-växlad

Blandad körning 6,3 6,3

Landsvägskörning 5,5 5,5

Stadskörning 7,7 7,7

Automat växellåda DSG 7-växlad –

Blandad körning 6,4 –

Landsvägskörning 5,7 –

Stadskörning 7,8 –

CO2 utsläpp g/km Manuell växellåda 164 165

Automat växellåda DSG 169 –
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Med sina innovativa motorer utlovar Tiguan mer körglädje 

än de allra flesta i sin klass. Samtliga motorer har direkt-

insprutning – en finess som gör alla resor minnesvärda 

oavsett om du väljer en diesel- eller bensinmotor. Den 

högeffektiva TSI-tekniken ger maximal kraft och minimal 

förbrukning, vilket gör att samtliga tre bensinalternativ på 

110 kW (150 hk), 125 kW (170 hk) och 147 kW (200 hk) presterar 

på högsta nivå. 

Även de vridmomentstarka TDI-motorerna (diesel) på 103 

kW (140 hk) och 125 kW (170 hk) ger en pirrande känsla i 

magen när du trampar på gasen. Den kraftfulla, tysta och 

extremt bränslesnåla common rail-tekniken och det stan-

dardmonterade dieselpartikelfiltret gör att Tiguan redan nu 

uppfyller ”Euro 5”. Det innebär nöje och ansvarstagande i 

skön föreningen.

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. 

Bensinmotorer

TSI 150

110 kW

(150 hk)

TSI 170

125 kW

(170 hk)

TSI 200

147 kW

(200 hk)

Bränsleförbrukning l/100km Manuell växellåda 6-växlad 6-växlad 6-växlad

Blandad körning 8,0 8,5 8,5

Landsvägskörning 6,7 6,7 6,7

Stadskörning 10,1 11,6 11,6

Automat växellåda DSG – 7-växlad 7-växlad

Blandad körning – 8,6 8,6

Landsvägskörning – 6,7 6,7

Stadskörning – 11,8 11,8

CO2 utsläpp g/km Manuell växellåda 185 199 199

Automat växellåda DSG – 199 199

Dieselmotorer

TDI 140

103 kW

(140 hk)

TDI 170

125 kW

(170 hk)

Bränsleförbrukning l/100km Manuell växellåda 6-växlad 6-växlad

Blandad körning 6,3 6,3

Landsvägskörning 5,5 5,5

Stadskörning 7,7 7,7

Automat växellåda DSG 7-växlad –

Blandad körning 6,4 –

Landsvägskörning 5,7 –

Stadskörning 7,8 –

CO2 utsläpp g/km Manuell växellåda 164 165

Automat växellåda DSG 169 –
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Sätt fart på livet  
med mod, uthållighet 
och rätt teknik.

Tiguan erbjuder dig allt du behöver för att kunna dra på lite 

extra. Både den sportiga 6-växlade manuella växellådan och 

den moderna 7-stegade automatväxellådan är optimerade 

för Tiguan. I kombination med fyrhjulsdriften 4MOTION blir 

resultatet sportighet på hög nivå, överlägsen drivning och 

maximal åkkomfort. Tiguan drar laster på upp till 2,5 ton – 

helt unikt för klassen – och kan även utrustas med en smart, 

infällbar dragkrok. Med Tiguan blir det omöjliga möjligt. Och 

bekvämt.

Både den 6-växlade manuella växellådan och den 7-stegade auto-

matväxellådan är perfekt anpassade efter motorerna till Tiguan. 

Resultatet blir dynamik och väggrepp på högsta nivå.

Med den fabriksmonterade manuellt utfällbara dragkroken kan du dra laster på upp till 2,5 ton, beroende på motorval. Dragkroken fälls 

fram från en plats bakom stötfångaren, där den sitter dold när den inte behövs. Det gör att du slipper allt krångel med att skruva på och 

av dragkroken (tillval). 
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Goda chanser att  
glädjas. Nu väntar  
nya, tuffa utmaningar.

Tänk nytt, prova nya vägar och spräng gränser. Den stan-

dardmonterade permanenta 4-hjulsdriften 4MOTION gör att 

motorkraften fördelas ut rätt på de fyra hjulen med tanke på 

de förhållanden som råder. Perfekt både för körsäkerheten 

och körglädjen. Dessutom gör den elektroniska differential-

spärren EDL det hur lätt som helst att komma iväg, även om 

underlaget är utmanande. Modellvarianten ”Track & Field” 

imponerar med sina terrängegenskaper. Offroad-designen 

i fronten och hasplåten under motorn är två tydliga tecken 

på vad som väntar. Offroad-programmet innehåller utförs-

körningshjälp, starthjälp i svår terräng, avstämd gaspedals-

karakteristik och ett terränganpassat ABS-system. Allt detta 

gör det möjligt att behärska bilen i all terräng med en enkel 

knapptryckning.
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16 – Park	Assist/Rear	Assist – Tiguan

Tiguan ger rysningar av  
välbehag. Och mycket mer.
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I hastigheter under 30 km/h hittar sensorerna i parkerings-

hjälpen ”Park Assist” (tillval) lämpliga parkeringsfickor åt 

dig, redan när du passerar dem. Sedan är det bara för dig 

att lägga i backen så styr Tiguan in sig själv i  fickan, medan 

du tar hand om pedalerna. Även backkameran ”Rear As-

sist” (tillval) är enastående praktisk att ha när du parkerar. 

Förutom området bakom bilen visar den även hjälplinjer 

som underlättar att komma rätt. Auto Hold-funktionen i den 

standardmonterade parkeringsbromsen gör det hur lätt som 

helst att starta i backe. Bilen står säkert kvar där du stannat, 

ända tills du trycker på gaspedalen.

Enklare att parkera. När du lagt i backen styr parkeringshjälpen 

”Park Assist” automatiskt in din Tiguan i parkeringsfickan medan 

du tar hand om pedalerna (tillval).

På den högupplösta skärmen visar backkameran ”Rear Assist” en 

bild av området bakom bilen tillsammans med hjälplinjer. Det 

gör det enkelt att bemästra även trånga parkeringsluckor och 

underlättar om du ska backa emot en släpvagn. Dragkroken syns 

då på skärmen (tillval).
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20 – Flexibilitet – Tiguan

Gillar du att vara spontan? Då kommer du att uppskatta den 

flexibla kupén i Tiguan. Tack vare det delade ryggstödet bak, 

kan sätena ställas in var för sig i längdriktningen – bra när 

man vill få plats med större bagage eller erbjuda passage-

rarna extra utrymme. Dessutom är både ryggstöden bak och 

på passagerarsidan fram nedfällbara. I kombination med det  

variabla bagageutrymmet ger detta en imponerande 

lastvolym på upp till 1.510 liter. Och det genomtänkta 

förvaringssystemet erbjuder massor av utrymme, där du 

enkelt kan stuva undan dina prylar.
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Vad du än tänkt göra 
är det här en bil som 
passar perfekt.
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24 – Tiguan

Upplev världen ur  
ett nytt perspektiv.

Med Tiguan blir varje resa till en verklig upplevelse. Tack 

vare det stora panoramasoltaket (tillval) kan du njuta av 

en härlig cabriolet-liknande känsla varthelst du är på väg. 

Den främre delen av taket kan ställas in i många olika lägen, 

vilket ger massor av ventilationsmöjligheter. Du sköter allt 

via en ergonomisk kontakt i innertaket – även inställningen 

av den integrerade solskyddsgardinen som garanterar bästa 

möjliga skydd mot solen. I Tiguan kommer du att uppleva 

världen på ett helt nytt sätt – på alla sätt.
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26 – Tiguan

Tiguan ”Track & Field” är den idealiska bilen för alla som menar 

att storstaden erbjuder den bästa naturen. Den kaxiga Offroad-

designen skvallrar redan på avstånd om att det här är en bil 

byggd för att klara både storstadsdjungeln och tuff terräng. Och 

det gör den på ett sätt som ger alla i bilen en maximal åkupp-

levelse. Med en lutningsvinkel fram på 28° och tillhörande 

hasskydd verkar den kunna klara allt. För den som föredrar 

sportighet och elegans finns Tiguan även i Onroad-design. På 

modellvarianten ”Sport & Style” är det modern design och spor-

tighet som står i förgrunden, något som bl a den stilfulla fronten 

och de kromade listerna vittnar om. Trots de stora skillnaderna 

dem emellan, är det en sak båda fronterna har gemensamt: den 

utpräglade, kraftfulla designen, som verkligen åstadkommer ett 

oförglömligt intryck!
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Frihet kan tolkas på många  
sätt. Låt oss nämna två.



28 – Sport	&	Style – Tiguan
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Tiguan ”Sport & Style”.

Modellvarianten ”Sport & Style” har ett namn som säger allt. Tack vare den sportiga fron-

ten med förkromade lameller i kylargallret imponerar den redan innan du hunnit hoppa 

in. Den silvereloxerade takrelingen, de tonade rutorna och 16" aluminiumfälgar ”San Diego” 

förstärker den unika exteriören. Invändigt väntar, förutom elegant design och högklas-

siska material, massor av praktisk teknik. På plats i sportstolen är det hur enkelt som helst 

att uppskatta den höga nivån på standardutrustningen. Detaljer som CD-stereo RCD 310 

med mp3-stöd, luftkonditioneringen Climatic, läderklädd ratt och elhissar runt om är alltid 

standard i Tiguan. Under färd servar färddatorn dig med viktig information, t ex aktuell 

bränsleförbrukning, körtid, oljetemeratur och snitthastighet. Bilden visar bl a tillvalen  

multifunktionsratt, klimatanläggning och navigationen RNS 310.

Lättmetallfälgarna ”San Diego” 16" är 

standard.

Den kromade takrelingen är standard på 

”Sport & Style”.



30 – Track	&	Field – Tiguan

Tiguan ”Track & Field”.  

Väljer du Tiguan ”Track & Field” får du ett fullfjädrat energiknippe. Den offroad-designade 

fronten, hasskydd fram och de 16" stora aluminiumfälgarna ”San Diego” visar vad som 

väntar. Den svarta takrelingen och de lackerade sidoskyddslisterna förstärker intrycket. Med 

sitt intelligenta offroad-program, däcktryckskontroll och sin kompass förverkligar Tiguan 

”Track & Field” dina drömmar om frihet. Lika tuff som den är utvändigt, lika bekväm är den 

invändigt. De i höjdled inställbara komfortsätena fram, med sina svankstöd, bidrar till den 

enastående åkkomforten. Tiguan ”Track & Field” är dessutom praktisk, vilket exempelvis 

det nedfällbara passagerarsätet fram vittnar om.

Den elektroniska parkeringsbromsen 

med Auto Hold-funktion sitter mellan 

framstolarna.

Förvaringslådorna under framsätena 

erbjuder extra förvaringsutrymme på 

förarplatsen.

Lättmetallfälgarna ”San Diego” under-

stryker det kraftfulla helhets-intrycket.

Det lockförsedda glasögonfacket i tak-

konsolen är alltid lika lätt att nå

för framsätespassagerarna.
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34 – R-Line – Tiguan

Tiguan R-Line är en kompromisslös upplevelse.

Tiguan R-Line förenar egenskaperna i en riktig offroadbil med estetiken och känslan från 

en sportbil. Det fullmatade sportpaketet R-Line innehåller bl a sportchassi, 19" lättme-

tallfälgar ”Omanyt”, 2-zons klimatanläggning, bixenonstrålkastare med kurvljusfunktion 

och en inredning med de karaktäristiska R-Line-detaljerna. Välj mellan två kraftfulla och 

bränslesnåla motoralternativ, TDI 170 och TSI 200. Till den senare finns automatlåda som 

tillval. R-Line erbjuds i färgerna Deep Black, Candy White, Mountain Grey, Biscay Blue och 

Reflex Silver.
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Lättmetallfälg ”Omanyt” 19” är standard. Aluminiumpedaler med R-Line logotyp är standard.

Body kit med nerlackering och takspoiler är standard på R-Line.



36 – Tillvalsutrustning – Tiguan

Tillvalsutrustning.*

*  Tillval mot pristillägg. Givetvis finns det ytterligare tillval förutom ovannämnda och tillval som ej går att kombinera med varandra. Vi har även 

ett antal förmånliga utrustningspaket att erbjuda. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare, så berättar de mer om dessa.

Lättmetallfälg ”Savannah”. 9 J x 19, med däck 255/40 R 19 

däcktryckskontroll (tillval).

Lättmetallfälg ”New York”.  

7 J x 18, med däck 235/50 R 18  

däcktryckskontroll (tillval).

Lättmetallfälg ”Boston”.  

7 J x 17, med däck 235/55 R 17  

däcktryckskontroll (tillval).

Lättmetallfälg ”Pasadena”.  

7 J x 18, med däck 235/50 R 18  

däcktryckskontroll (tillval).

Lättmetallfälg ”Los Angeles”.  

7 J x 17, med däck 235/55 R 17 

däcktryckskontroll (tillval).
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Fronten i Onroad-design. De blänkande kromlamellerna i fronten 

på Tiguan utstrålar elegans och sportighet. Med sin lutningsvinkel 

fram på 18° verkar Tiguan ”Sport & Style” otroligt dynamisk även 

stillastående.

Fronten i Offroad-design. Den krominfattade kylargrillen tillsam-

mans med det robusta hasskyddet ger Tiguan ”Track & Field” en 

verkligt kraftfull look. Fronten har en lutningsvinkel på 28° vilket 

gör att knappast några hinder är för svåra för ”Track & Field”.

Dimljusen. Dimljusen smälter perfekt in 

i Tiguans look och erbjuder bättre säker-

het vid dålig sikt (tillval).

Bi-xenonstrålkastarna med Advance Frontlighting System (AFS). De  

utpräglat tuffa strålkastarna övertygar med sitt starka ljus och sörjer  

för bättre upplysninng av vägen – även i kurvorna (tillval).



38 – Tillvalsutrustning – Tiguan

Tonade rutor bak. Bakrutan och de bakre sidorutorna absorberar upp till 65% av ljuset. Detta gör att de minskar det inströmmande sol-

ljuset samtidigt som de ger bilen ett sportigt intryck (standard ”Sport & Style”).

Den fabriksmonterade manuellt utfällbara dragkroken. Med denna kan du dra laster på upp till 2,5 ton beroende på motorval och den låter 

sig praktiskt fällas fram från platsen bakom stötfångaren där den sitter dold när den inte behövs. På så sätt slipper du allt krångel med att 

skruva på och av dragkroken (tillval).
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Panoramasoltaket. Inte mindre än 3 gånger så stort som ett traditionellt soltak ger det dig en helt ny upplevelse av rymd. Och tack vare 

den integrerade, elektriskt manövrerade solskyddsgardinen, blir skyddet mot ljus och värme helt perfekt (tillval).

Den svarta takrelingen. För Tiguan blir den svarta takrelingen en 

perfekt avrundning på funktionsdugligheten och den tempera-

mentsfulla Offroad-designen (standard ”Track & Field”).

Den silvereloxerade takrelingen. Diskret, men uttrycksfull. 

Denna takreling bidrar ytterligare till elegansen hos Tiguan 

(standard ”Sport & Style”).



40 – Tillvalsutrustning – Tiguan

Läderklädseln ”Vienna” med sportstolar fram. Denna klädsel är tillverkad i ett fantastiskt fint och extra slitstarkt skinn.  

Förutom sportstolar fram ingår även en elmanövrerad förarstol, vilket sammantaget ger kupén i Tiguan en verkligt  

högklassig utstrålning (tillval).
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Mittarmstödet bak, med mugghållare. 

Detta praktiska förvaringsfack rymmer 

plats för 2 muggar (standard).

Den läderklädda multifunktionsratten. Tack vare de ergonomiskt utformade reglagen behöver du inte ta händerna från ratten  

för att använda bilstereon, multifunktionsdisplayen eller mobiltelefonen (tillval).

Det stoppade stödet på mittarmstödet 

bak. Garanterar alltid högsta komfort för 

baksätespassagerarna (tillval).

Mittarmstödet bak, med multifunk-

tionsbox. I den här praktiska urtagbara 

och medtagbara boxen kan du förvara 

småprylar och värdesaker (tillval).



42 – Tillvalsutrustning – Tiguan

Det variabla sätessystemet. Med undantag av förarsätet är alla säten nerfällbara. Dessutom kan det asymmetriskt uppdelade baksätet 

skjutas i längdled. Detta gör att Tiguan kan erbjuda en lastvolym på upp till 1.510 liter. På så sätt kan långa, otympliga föremål transporte-

ras utan problem (standard).
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Glasögonfacket i takkonsolen. Förvarade 

i det här facket är glasögonen alltid lätta 

att nå för föraren (standard).

Lastförskjutningsnätet. Håller last på 

plats i lastutrymmet, då baksätet är ned-

fällt. Ett bra komplement till lastöglorna 

som finns i Tiguan (tillval).

Förvaringspaketet. I de fyra förvaringsfacken i innertaket ryms småsaker som lätt nås 

med ett enkelt handgrepp (tillval, ej tillsammans med panoramasoltak).

Det urtagbara lastgolvet. Under lastutrymmets golv kan man ordna med praktiska extra 

förvaringsfack för vanliga reseffekter (kostnadsfritt tillval).

Nätet på lastgolvet. Ingår i Förvarings-

paketet och lämpar sig helt perfekt för 

att göra fast bagaget på ett säkert sätt 

(tillval).



44 – Tillvalsutrustning – Tiguan

Det innovativa säkerhetskonceptet. Ett genomtänkt system bestående av front-, huvud- och sidokrockkuddar erbjuder ett optimalt pas-

sagerarskydd om olyckan skulle vara framme. Om krockkuddarna löser ut, låses dessutom dörrarna upp, varningsblinkern och kupé-

belysningen tänds och bränslepumpen stängs av. Tack vare detta krockkuddesystem, den extremt styva karosstrukturen och de många 

säkerhetsdetaljerna fick Tiguan betyget 5 av 5 möjliga stjärnor för sitt passagerarskydd i Euro-NCAPs krocktest, vilket gör den till en av de 

säkraste bilarna i klassen (sidokrockkuddar bak är tillval).

Stöldskyddslarm ”Plus”. Innefattar 

utöver den standardmonterade elektro-

niska startspärren också ett backup-sig-

nalhorn. Dessutom sörjer en elektronisk 

kupébevakning och ett bortbärgnings-

skydd för ett optimalt stöldskydd (tillval).

Fästöglorna i bagageutrymmet. Tack vare dessa praktiska öglor är det lätt att fästa baga-

get i lastutrymmet på ett säkert sätt (standard).
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Det elektroniska stabiliseringsprogram-

met. ESP av den allra senaste genera-

tionen tar hand om bilens eventuella 

över- och understyrning i kurvorna. När 

man kör med släp sörjer ekipagestabili-

seringen för att man håller sig i spåret. 

Skulle bilen slå runt, avgör dessutom 

intelligenta säkerhetssystem på bråkde-

len av en sekund om bältessträckarna 

och huvudkrockkuddarna ska lösas ut 

(standard).

Däcktryckskontrollen. Skulle däcktrycket 

sjunka i något av de fyra hjulen, visas en 

varningssymbol på multifunktionsdis-

playen. På så sätt varnas föraren så snart 

lufttrycket i däcken förändras (standard 

för ”Track & Field” och för modeller med 

17"-däck eller större).

Ljus och siktpaket med elektriskt infällbara backspeglar. Utöver detaljerna i Ljus- och 

siktpaketet innehåller detta paket även elektriskt infällbara ytterbackspeglar med in-

stegsbelysning. 

Ljus- och siktpaketet. Utöver 2 lampor i fotutrymmet fram, ”Coming Home-” och 

”Leaving Home”-funktion hos strålkastarna och en innerbackspegel med automatisk 

avbländning, innehåller detta paket även en regnsensor. Automatiskt anpassar denna 

vindrutetorkarnas frekvens efter hur mycket det regnar (tillval).
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Radio/navigationssystemet ”RNS 310”. 

Med sin takmonterade GPS-antenn och 

navigations-CD (ej svenskspråkig) för 

Skandinavien hittar radio/navigations-

systemet ”RNS 310” alltid fram till färd-

målet. Visningen på färgskärmen leder 

dig tillsammans med en vänlig röst dit 

du ska. Den s.k. korridorfunktionen gör 

det möjligt att lyssna på musik ur högta-

larna på 4 x 20 Watt-högtalarna samtidigt 

som navigeringsfunktionen används. Du 

kan även spela upp CD-skivor med mp3-

låtar (tillval).

Radio/navigationssystemet ”RNS 510” 

inklusive backkameran ”Rear Assist”. 

Massor av finesser gör detta toppmo-

derna radio-/navigationssystem till 

en verkligt speciell resekamrat – med 

navigations-DVD för Västeuropa (ej 

svenskspråkig), kartåtergivning både i 

2D och 3D och enkelt handhavande via 

pekskärmen. Och med AUX-ingång, en 

hårddisk på 30 GB och uppspelning av 

både musik-CD/DVD-skivor och DVD-

filmer (när bilen står still) lämnar den 

inget övrigt att önska (tillval).

Radiosystemet ”RCD 310”. Förutom en 

integrerad CD-spelare som även spelar 

upp mp3-filer, är detta system även 

utrustat med en AUX-ingång. Den höga 

ljudkvaliteten njuter du ur högtalare på 

4x20 Watt (standard).

Radiosystemet ”RCD 510”. Detta radio-

system har en stor TFT-display, pekskärm 

och 8 högtalare på 4 x 20 W och erbjuder 

dig en enastående ljudupplevelse. mp3- 

och wma-filer kan spelas upp både via 

CD-växlaren för 6 skivor eller ett minnes-

kort. Tack vare den standardmonterade 

AUX-ingången kan man dessutom ansluta 

externa spelare (tillval).

Mobiltelefonförberedelse med handsfree, förberedd för telefonhållare. Med denna  

ringer du lika lätt och bekvämt som om du satt på kontoret – vare sig det gäller jobb-  

eller privatsamtal (tillval). Vänligen kontakta din återförsäljare för mer information  

om tillgängliga modellspecifika telefonhållare eller universell Touch Adapter från  

Volkswagen Tillbehör.
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Mobiltelefonsatsen ”Premium”. Tack 

vare att denna mobiltelefonsats är för-

sedd med Bluetooth behöver du inte ens 

ta upp din kompatibla mobil ur fickan 

för att använda den. Dessutom kan du 

handha den både via röststyrning och 

den läderklädda multifunktionsratten. 

I kombination med radiosystem ”RCD 

510” eller radio-/navigationssystemet 

”RNS 510” kan denna sats även styras via 

pekskärmen (tillval). 

Vänligen kontakta din återförsäljare för 

lista över kompatibla telefoner.

CD-växlaren i det främre mittarmstödet. Rymmer upp till 6 CD-skivor och hanteras  

enkelt via radio-/navigationssystemet (tillval).

DYNAUDIO Sound System. Ett system 

som erbjuder enastående ljudkvalitet, 

med en uteffekt på 300 Watt. Ur de 10 

perfekt avstämda högtalarna är detta det 

idealiska komplementet till alla kompa-

tibla radio- och radio-/navigationssys-

tem (tillval).
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Backkameran ”Rear Assist” visar på den högupplösta skärmen en bild av området bakom bilen tillsammans med hjälplinjer vilket gör det 

enkelt och bekvämt att även bemästra trånga parkeringsfickor. Kameran aktiveras så snart man lägger i backväxeln. Backkameran kan 

beställas i kombination med radio RCD 510 samt radio/navigation RNS 510 (tillval).
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Parkeringshjälpen ”Park Assist”. Aldrig förr har det varit så problemfritt att parkera. När 

du kör förbi en parkeringslucka i max 30 km/h, jämför systemets ultraljudssensorer det 

lediga parkeringsutrymmet med längden på Tiguan. Om luckan är stor nog att parkera i, 

tar parkeringshjälpen automatiskt över styrningen så snart du lägger i backväxeln. Det är 

alltså bara gasen och bromsen du själv behöver sköta när du parkerar (tillval).

Klimatanläggningen ”Climatronic”. Förutom elektronisk temperaturreglering i 2 zoner, 

är detta system även försett med indirekt ventilation. Detta gör att föraren och framsätes-

passageraren kan ställa in det önskade klimatet var för sig – och nästan utan något drag 

alls. Dessutom skyddar cirkulationsluften passagerarna från störande lukt helt automa-

tiskt när man lägger i backen (tillval).

Offroad-teknikpaket. En enkel knapp-

tryckning är allt som behövs för att 

Tiguan ska anpassa sig efter besvärlig 

terräng. Hill descent control och start-

hjälpen hör till de fördelar med offroad-

läget som gör det enklare att ta sig fram 

i terräng (standard för ”Track & Field”, 

tillval för ”Sport & Style”).

230-Volts-uttaget. Integrerad i mittkon-

solen bak levererar detta uttag 150 Watt 

kontinuerlig effekt för allehanda elek-

triska apparater. Det är dessutom försett 

med en barnsäkring (tillval).
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Pluspaket

Pluspaketet innhåller:

• Lättmetallfälgar ”Boston” 17 tum

• ”Ambientepaket” med belysta make-up speglar m m.

• Climatronic, 2-zons klimatanläggning

• Dimstrålkastare

• Farthållare

• 3-ekrad multifunktionsratt i läder

• Ljus och siktpaket 

 Paket kan uppgraderas med större fälgar, elektriskt infällbara ytterbackspeglar m m.

Dimljusen smälter perfekt in i Tiguans design och erbjuder bättre säkerhet vid dålig sikt.

Klimatanläggningen ”Climatronic”. Förutom elektronisk temperaturreglering i 2 zoner, är detta system även försett med indirekt ventila-

tion. Detta gör att föraren och framsätespassageraren kan ställa in det önskade klimatet var för sig – och nästan utan något drag alls. 

Dessutom skyddar cirkulationsluften passagerarna från störande lukt helt automatiskt när man lägger i backen.

Med enkla knapptryck väljs en hastighet 

som farthållaren sedan håller. Bekvämt 

på långfärd och en bra funktion för att 

hålla jämn fart.
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Den läderklädda multifunktionsratten. Tack vare de ergonomiskt utformade reglagen 

behöver du inte ta händerna från ratten för att använda bilstereon, multifunktionsdis-

playen eller mobiltelefonen.

Ljus- och siktpaketet innehåller detaljer såsom regnsensor, som anpassar vindrutetorkarnas hastighet, automatiskt avbländbar inner-

backspegel och Coming/Leaving Home funktion hos strålkastarna. 

Lättmetallfälg ”Boston”. 7 J x 17, med 

däck 235/55 R 17.
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* Tillval mot pristillägg.  ** Ej R-Line

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge lackerna med samma mättnad och briljans som de har i verkligheten.

Färger.

Candy White

Solid

B4

India Blue **

Solid

F3

Wild Cherry */**

Metallic

2K

Night Blue */**

Metallic

Z2

Silver Leaf */**

Metallic

7B

Reflex Silver *

Metallic

8E
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Acapulco Blue */**

Metallic

2W

Slate Grey */**

Metallic

X9

Mountain Grey */**

Metallic

Z3

Deep Black *

Pärleffekt

2T

Pepper Grey */**

Pärleffekt

U5

Venetian Green */**

Pärleffekt

E5
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* Tillval mot pristillägg. 

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge klädslarna med all deras verkliga skönhet.

Klädslar.

Black

Track & Field

Komfortstolar med tygklädsel ”Energy”

GE

Corn Silk Dark

Track & Field

Komfortstolar med tygklädsel ”Energy”

GF

Brown/Titan black

Track & Field

Komfortstolar med tygklädsel ”Energy”

GH

Latte Macchiato

Track & Field

Komfortstolar med tygklädsel ”Energy”

GJ

Black/Grey

Sport & Style

Sportstolar med tygklädsel ”View Point”

JF

Black/Black

Sport & Style

Sportstolar med tygklädsel ”View Point”

JD
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Black/Blue

Sport & Style

Sportstolar med tygklädsel ”View Point”

JG

Black

R-Line

Sportstolar med tygklädsel ”Monte Carlo”

50

Brown

Track & Field/Sport & Style/R-Line

Sportstolar med läderklädsel * ”Vienna”

TT

Titan Black

Track & Field/Sport & Style/R-Line

Sportstolar med läderklädsel * ”Vienna”

TW

Corn Silk Beige

Track & Field/Sport & Style/R-Line

Sportstolar med läderklädsel * ”Vienna”

YY
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Klädsel och färgkombinationer.
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Komfortstolar med tygklädsel ”Energy”

Black (GE) B Black Titan Black/Black B B A A A A A A A A A A

Corn Silk Dark (GF) B Black Titan Black/Corn Silk Beige B B A A A A A A A A A A

Brown/Titan Black (GH) B Black Titan Black/Black B – – A A A A – A A A A

Latte Macchiato (GJ) B Black Titan Black/Latte Macchiato B B A A A A A A A A A A

Sportstolar med tygklädsel ”View Point” 

Black/Grey (JF) B Black Titan Black/Black B B A A – A – A A A A A

Black/Black (JD) B Black Titan Black/Black B B A A A A A A A A A A

Black/Blue (JG) B Black Titan Black/Black B B – A A A – A A A A –

Sportstolar med tygklädsel ”Monte Carlo” 

Black B Black Titan Black/Black B – – – – A – – – A – –

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna”

Brown (TT) A A A Black Titan Black/Black B – – A A A A A – A A A

Titan Black (TW) A A A Black Titan Black/Black B B A A A A A A A A A A

Corn Silk Beige (YY) A A A Black Titan Black/Corn Silk Beige B B A A A A A A A A A A

() Standard

() Pristillägg

( – ) Kombinationen kan ej levereras
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Komfortstolar med tygklädsel ”Energy”

Black (GE) B Black Titan Black/Black B B A A A A A A A A A A

Corn Silk Dark (GF) B Black Titan Black/Corn Silk Beige B B A A A A A A A A A A

Brown/Titan Black (GH) B Black Titan Black/Black B – – A A A A – A A A A

Latte Macchiato (GJ) B Black Titan Black/Latte Macchiato B B A A A A A A A A A A

Sportstolar med tygklädsel ”View Point” 

Black/Grey (JF) B Black Titan Black/Black B B A A – A – A A A A A

Black/Black (JD) B Black Titan Black/Black B B A A A A A A A A A A

Black/Blue (JG) B Black Titan Black/Black B B – A A A – A A A A –

Sportstolar med tygklädsel ”Monte Carlo” 

Black B Black Titan Black/Black B – – – – A – – – A – –

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna”

Brown (TT) A A A Black Titan Black/Black B – – A A A A A – A A A

Titan Black (TW) A A A Black Titan Black/Black B B A A A A A A A A A A

Corn Silk Beige (YY) A A A Black Titan Black/Corn Silk Beige B B A A A A A A A A A A



Garantier och tjänster.

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 föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller 

övernattning på hotell. Förnyas vid varje intervallservice 

utförd av auktoriserad Volkswagen-verkstad.

Serviceintervaller. 
Bilen har flexibelt serviceintervall enligt bilens intervall-

indikering (individuell), dock max 24 månader.

Volkswagen Finansiering. 
Nyckeln till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren erbjuder 

en rad bra finansieringsalternativ till privatpersoner eller 

företag. Anpassade efter dina egna, eller företagets förut-

sättningar, fyllda med valmöjligheter.  

Din Volkswagensäljare ger gärna tips och aktuella villkor 

för finansiering baserad på dina förutsättningar, eller läs 

mer om några av våra populära finansieringsformer. 

Volkswagen Billån. 
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter 

avsende tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) 

och om kontraktet ska vara med eller utan restskuld.

Volkswagen Prislån.
Betala 1% per månad oavsett vilken Volkswagenmodell 

som du är intresserad av.

Volkswagen Finansförsäkring. 
Vi erbjuder ersättningsnivå och innehåll utöver det van-

liga. Kombinera vår finansiering med försäkring.

Volkswagen Leasing.
Vi erbjuder indivduellt anpassad finansiering för stora och 

små företag. Du kan med fördel kombinera vår finansie-

ring med serviceavtal och försäkring. Allt på samma fak-

tura specificerat för sig. 

Volkswagen Personalbil.
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, 

som ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet per-

sonalbil är kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för 

personalen.

Volkswagenkortet.
Självklart är den långa kredittiden, med möjlighet att dela 

upp kostnaden på 6 månader utan ränta, ett avgörande 

skäl till att ha Volkswagenkortet 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 fritidstill-

behör till service och reservdelar. Genom våra samarbets-

partners, får du också rabatt på t ex drivmedel, bilhyra, 

färjeförbindelser och övernattningar på hotell. Du kan 

även lägga ditt sparande på Volkswagenkortet och få en av 

marknadens bästa ränta 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.
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Volkswagen Serviceavtal.
Alla bilar behöver service och med ett serviceavtal undvi-

ker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad 

och vet vad din service kommer att kosta. Serviceavtal kan 

kombineras med alla våra finansieringsformer.

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 

Volkswagenägare. 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 Volkswageninstruktörer. 

Mer information om kursplatser och datum finner du på 

www.carevents.se

Återvinning.
Minst 85% används till återvinning och återanvändning. I 

enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, 

SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att kostnads-

fritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. För mer 

information om hur Volkswagen arbetar för att underlätta 

och förenkla återvinningen gå in på www.volkswagen.se

Extrautrustning.
De bilar som finns avbildade i denna broschyr är i vissa 

fall utrustade med extrautrustning, som kan beställas mot 

pristillägg.

Uppgifterna.
Alla uppgifter och fakta för Tiguan gäller vid tidpunkten för 

broschyrens tryckning. Vi förbehåller oss rätten till änd-

ringar. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer detal-

jerad information. Du kan även gå in på hem sidan www.

volkswagen.se och bygga din egen personliga bil.

Bränsleförbrukning 6,3–8,6 l/100 km blandad körning,  

CO2-utsläpp (g/km) 164–199.
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Din Volkswagen återförsäljare:


