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15 juli, 1948: Det var dagen då de 

första Volkswagen-bilarna rullade 

på svensk mark. Till färjeterminalen i 

Helsingborg levererades fyra ”Bubblor” 

som under stor uppmärksamhet kör-

des till Volkswagens huvudkontor i 

Södertälje – som i dag är arbetsplats 

för fler än 400 personer. 

Året efter den historiska resan levere-

rades den första ”Folkvagnen” till sin 

nya ägare Olof Holmgren och bubb-

lorna gjorde snabbt stor succé i hela 

landet. HKH Prins Bertil blev Sveriges 

andra Bubbla-ägare och det dröjde inte 

länge innan bilar levererades i rask takt 

svenska hushåll – och sju år senare var 

Sverige världens största importör av 

Volkswagen-bilar.

I dag bygger Volkswagen bilar för alla 

tillfällen och behov, perfekt anpassade 

för det svenska klimatet. Oavsett om 

det är en småbil, familjekombi eller 

sportbil finns det fyra gemensamma 

nämnare: De är energieffektiva, säkra, 

praktiska och levererar smart innovativ 

teknik till alla hem och företag.

Tiguan.

Praktisk kupé, hög framkomlighet 

och tuff design har gjort Volkswagen 

Tiguan till en uppskattad bil i mil-

jontals hem över hela världen sedan 

debuten 2007. Bara i Sverige har 

22 000 familjer, företag och äventyrare 

köpt varsitt exemplar. Nu har vi tagit 

med oss samma lovordade egenskaper 

i utvecklingen av nästa och den helt 

nya generationen av Tiguan. Högre 

säkerhet, bättre utrymmen och större 

valmöjlighet i en exklusiv och mer 

äventyrslysten förpackning.

Säkerheten främst.

Nya Tiguan är standardutrustad med 

smarta säkerhetssystem som skyd-

dar såväl dig och din passagerare 

som andra trafikanter. Systemet City 

Emergency Brake med Pedestrian 

Monitoring håller full koll på omgiv-

ningen och nödbromsar automatiskt 

vid kollisionsrisk med både fordon och 

fotgängare, Lane Assist hjälper till att 

hålla bilen i rätt fil samtidigt som trött-

hetsvarnaren känner av om du blir trött 

och uppmanar dig då att ta en paus.

Nya Tiguan är också den första suven 

att baseras på koncernens unika platt-

form MQB som ger säkrare och roligare 

köregenskaper, lägre vikt och bättre 

utrymmen. 4MOTION fyrhjulsdrift 

med Active Control är standard på alla 

Tiguan som säljs i Sverige.

Volkswagen i Sverige 
Nya Tiguan. Tar dig hela vägen fram.
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Nya Volkswagen Tiguan
 Alltid ett bra val 

En suv som gör gott. Nya Volkswagen 

Tiguan är en nyutvecklad tuffing med 

stort hjärta som gör allt för att skydda 

sina passagerare och sin omgivning. 

Redan i standardutrustningen ingår 

naturligtvis klassens bredaste säker-

hetsfunktioner som automatiskt und-

viker faror och håller nya Tiguan på 

vägen, 4MOTION fyrhjulsdrift och en 

överlägsen detaljkvalitet gör resan 

till ett nöje. 

Oplogat, tjälskadat eller översvämmat 

– vädret utgör inget hinder för nya 

Tiguan. Med 4MOTION fyrhjulsdrift 

och Active Control anpassas kraftför-

delningen efter aktuella förhållanden 

för bästa framkomlighet och högsta 

säkerhet. 

För även om nya Tiguan inte har kvar 

några komponenter från sin populära 

föregångare slår samma äventyrliga 

hjärta starkare än någonsin tidigare, 

men nu i en rymligare, effektivare och 

säkrare förpackning. Bagageutrymmet 

har vuxit med 145 liter, passagerarna 

i baksätet har bättre svängrum och 

säkerheten har prioriterats med bland 

annat autobroms och Lane Assist som 

standardutrustning. Dessutom kan nya 

Tiguan dra upp till 2 500 kg tunga släp-

vagnar och systemet Trailer Assist gör 

backningen lekande lätt.  

Nya Tiguan finns i tre utrustnings-

versioner och med sex högeffektiva 

bensin- och dieselmotorer, allt för att 

du ska hitta din personliga favorit. Du 

kan också välja mellan tufft offroadpa-

ket, sportigt R-Line-utseende och den 

exklusiva GTS-versionen – men oav-

sett vilken du väljer är nya Tiguan en 

av marknadens mest avancerade och 

inno vativa suvar som tar hela familjen 

på båda små och stora äventyr.

Tiguan

Nya Tiguan är en teknisk innovatör på många sätt. 

Vikten är låg, köregenskaperna i toppklass och kupé-

utrymmena optimalt använda. Men det är också där-

för nya Tiguan kan så mycket mer än att bara lasta 

upp till 615 liters bagage och dra upp till 2,5 ton 

tunga släpvagnar.

Senaste generationens förarassistans- och säker-

hetssystem ingår i standardutrustningen med 

Front Assist, City Emergency Brake och Pedestrian 

Monitoring som både varnar och bromsar automa-

tiskt för att undvika en kollision med fordon eller 

fotgängare. Lane assist håller dig i rätt fil och helljus-

assistenten bländar automatiskt på och av helljuset 

vid möte. Standardutrustningen omfattar även 

parkeringssensorer fram och bak, tre-zons klimatan-

läggning, media system med 8"-pekskärm och smarta 

App-Connect. Tillsammans gör det Tiguan till en av 

de mest innovativa bilarna på marknaden.

Tiguan finns med bensinmotorn TSI 150 eller diesel-

motorn TDI 150 och har 4MOTION fyrhjulsdrift som 

standard
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GT 

Exklusiv utrustning, DSG automat och 4MOTION 

fyrhjulsdrift i kombination med kraftffulla moto-

rer – Nya Tiguan GT är fullproppad med smarta 

och exklusiva funktioner för att passa både tjäns-

tebilsförare och privatpersoner. 

Njut också av innovativ standardutrustning som 

den digitala och flexibla instrumenteringen Active 

Info Display, de kraftfulla LED-strålkastarna och 

snygga bakljusen med LED-teknik, 18"-lättme-

tallfälgar Nizza och bekväma sport-/komfort-

stolar. Smarta detaljer för en exklusiv känsla och 

säker körning. 

Välj mellan den kraftfulla TDI 190-motorn eller 

någon av de sportiga bensinmotorerna TSI 180 

eller TSI 220. Alla tre gör nya Tiguan till en sann 

äventyrare. 

GTS

Inget slår nya Tiguan GTS. Sportig R-Line-design 

med unika stötfångare, lackerade skrämbreddare 

och aggressiv front och 19 tum stora Sebring-

lättmetallfälgar gör nya Tiguan GTS till en unik 

karaktär. Samtidigt gör den dynamisk styrservon 

och den kraftfulla TDI 240-motorn med hela 500 

newtonmeter i vridmoment att bilen levererar 

köregenskaper i världsklass. DSG automatväxellå-

da är standard, precis som 4MOTION fyrhjulsdrift 

och samma äventyrliga och smarta känsla som i 

Tiguan och Tiguan GT. Även larm, bekväm ergo-

Active-förarstol och svart innertak ingår i stan-

dardutrustningen.

Nya Tiguan GTS är en omisskännlig karaktär som 

levererar praktisk användbarhet i en sportig och 

äventyrlig förpackning. Snabba motorvägar eller 

tuffa skogsbilsvägar – nya Tiguan GTS brillierar 

oavsätt vilken utmaning den ställs inför. 
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Välj lite och få mycket. Nya Tiguan är 

redan i grundutförandet generöst utrus-

tad med avancerade säkerhetssystem 

och riktigt smarta detaljer. Adaptiv 

farthållare med autobroms Emergency 

Assist som upptäcker både fotgängare 

och fordon ingår i standardutrustningen 

tillsammans med trötthetsvarnare och 

Lane Assist. 

Med den moderna bensinmotorn  

TSI 150 och 4MOTION fyrhjulsdrift med 

Active Control som anpassar kraftför-

delningen efter underlaget möter nya 

Tiguan hela familjens behov – självklart 

med rejäla kupéutrymmen, underhål-

lande köregenskaper och bränslesnål 

motor. Finns med 6-växlad manuell eller 

6-växlad DSG-automat som tillval.

 

 UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
• 3-zons klimatanläggning, Climatronic

• ACC, adaptiv farthållare

• App-Connect  smartphoneanslutning

• Composition Media med 8 tums display

•  Front assist autobroms med City 

Emergency Break och Pedestrian 

Protection

• Färddator med färgskärm

• Lane Assist & Light Assist

• Lättmetallfälgar Tulsa 17 tum

• Parkeringssensorer fram och bak

02

Självsäker
TSI 150 4MOTION 
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01  Generell interiörbild 
02 Dragpaket med utfällbar dragkrok  |  T
03 Skjut-, och fällbart baksäte  |  S
04  4MOTION Active Control  |  S
05 Lättmetallfälg Tulsa 17 tum  |  S

01

03 05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en full-
ständig inblick i  vilken utrustning som 
erbjuds i Tiguan finns Produktportalen 
som du hittar i din mobil, läsplattta 
eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se

04

Bygg din bil!
Skapa en personlig Tiguan på  
volkswagen.se/byggdinbil. Här kan du  
välja olika lack färger, fälgar samt tillval 

och direkt se hur din nya bil ser ut och 

vad den kostar. 
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En bil som formsydd för Sverige med 

kraftfull och bränslesnål dieselmotor, 

smart DSG-växellåda, exklusiv kupé 

med generösa utrymmen och en avan-

cerat fyrhjulsdrift för bästa möjliga 

framkomlighet. Tillsammans gör detta 

nya Tiguan TDI 190 DSG 4MOTION GT 

till en perfekt bil för hela familjen,  

oavsett var resan tar er. 

Tekniknivån i GT-versionen är ännu 

snäppet vassare – bland annat är full 

LED-strålkastare som levererar kniv-

skarpt ljus standard tillsammans med 

den digitala instrumenteringen Active 

Info Display. Med den kan föraren själv 

anpassa sin instrumentvy efter personli-

ga önskemål. 

 

01

03

Som formsydd 
för Sverige. 
TDI 190 DSG 4MOTION GT 

 UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
•  Active Info Display, fullt digitala  

mätartavlor

• Ambiente interiör stämningsbelysning

• Full LED-strålkastare

• LED-bakljus

• LED-belysta instegslister i aluminium

• Lättmetallfälgar Nizza 18 tum 

• Sport-Komfortstolar i ”Art Velour”
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01 Offroad exteriörpaket  |  T
02 Generell interiörbild
03 Instegslister LED-belysta  |  S
04  Active Info Display / Navigation  |  S / T
05 Dynamic Light Assist  |  T
06 Lättmetallfälg Nizza 18 tum  |  S

02

04 05 05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en 
full ständig inblick i  vilken utrustning 
som erbjuds i nya Tiguan GT finns 
Produktportalen som du hittar i din 
mobil, läsplattta eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Tiguan GT på  
volkswagen.se/byggdinbil. Här kan du  
välja olika lack färger, fälgar samt tillval 

och direkt se hur din nya bil ser ut och 

vad den kostar. 
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Mer attityd 
TDI 240 DSG 4MOTION BiTurbo GTS

01

04

 UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
•  Active Info Display, fullt digitala  

mätartavlor

• Adaptiv dynamisk styrservo

• DCC adaptiva stötdämpare

• Full LED-strålkastare

•  Förarstol ErgoActive med 14-vägsinställ-

ning, massage och utdragbart lårstöd

• Larm

• Lättmetallfälgar Sebring Dark Grey 19 tum 

• R-Line Exteriör

• Svart innertak
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Elegant urkraft i sin bästa form. Med en 

kraftfull TDI-motor kombineras effek-

tivitet och prestanda – 240 häst krafter 

och 500 newtonmeter ger Tiguan GTS 

fartresurser som i en sportbil, men 

med maximal flexibilitet, komfort och 

framkomlighet. Det exklusiva och 

sportigt exteriörpaketet R-Line ger 

en omisskännlig karaktär och ingår 

i standardutrustningen tillsammans 

med komfortabel ErgoActive-stol och 

dynamisk styrservo för förstklassig kör-

känsla, självklart med samma praktiska 

kupé och höga användarvänlighet som 

övriga Tiguan-modeller. Vem har sagt 

att maximal förarglädje måste komma 

med uppoffringar?



 

01  Lättmetallfälgar Suzuka 20 tum  |  T
02  Läderklädsel Vienna med minnesfunktion  |  T
03   Generell interiörbild
04 Active info display  |  S
05 Öppningsbart panoramasoltak |  T
06  Lättmetallfälg Sebring Dark Grey 19 tum  |  S

02 03

05 06

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Bygg din bil!
Skapa en personlig Tiguan GTS på  
volkswagen.se/byggdinbil. Här kan du  
välja olika lack färger, fälgar samt tillval 

och direkt se hur din nya bil ser ut och 

vad den kostar. 

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en 
full ständig inblick i  vilken utrustning 
som erbjuds i nya Tiguan GTS finns 
Produktportalen som du hittar i din 
mobil, läsplattta eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se
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Design och komfort

Mer plats för livet  
Byggd på Volkswagens unika MQB-

plattform har nya Tiguan ännu mer 

utrymme för äventyr och vardag – men 

också bättre, roligare och mer stabila 

köregenskaper. Trots att karossen har 

blivit både längre och bredare, med 

rymligare kupéutrymmen, är vikten 

lägre. Det ger högre komfort, lägre 

bränsleförbrukning samt både säkrare 

och roligare resor. 

Baksätet är både fäll-och delbart samt 

justerbart i längdled. Det går in 615 

liter i lastutrymmet (1655 liter med 

fällt baksäte). Dessutom finns det upp 

till 23 förvaringsfack runt om i kupén.

Det kallar vi flexibilitet när den är som 

bäst – och som både ger svängrum för 

passagerarna och gott om plats för 

bagage. Men komfort är mer än bara 

utrymme. Nya Tiguan värnar om alla 

åkande, och därför kan passagerarna 

i baksätet själva justera temperaturen 

via bilens klimatanläggning och använ-

da de smarta uppfällbara borden med 

speciella hållare för pekplattor och 

muggar.

Med ett stort öppningsbart panorama-

soltak, som även innefattar stämnings-

belysning nattetid, fylls kupén med 

både ljus, energi och känsla. Föraren 

och passageraren i framsätet kan dess-

utom njuta av noggrant konstruerade 

ErgoActive-stolar för maximal komfort 

även på de allra längsta resorna.
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 4MOTION med Active Control
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Innovationer

Så avancerat att det blir enkelt

 

Acitve Control Trailer Assist

Det finns många detaljer som gör nya 

Tiguan till en riktigt bra kompanjon. 

Utöver utrymmen, säkerhet och kom-

fort finns det massor av teknik som 

gör allt för att underlätta livet för både 

förare och passagerare. Som den smar-

ta fyrhjulsdriften 4MOTION med Active 

Control till exempel. Lika effektivt som 

smart förflyttas kraften dit den behövs 

mest för sekunden. Det ger en minimal 

bränsleförbrukning på trygga och torra 

vägar – men också en förstklassig 

 framkomlighet när förhållandena 

är som sämst. Tillsammans med det 

elektroniska stabiliseringsprogrammet 

ESC och den elektroniska differential-

spärren EDS optimeras drivningen och 

kraften når ner i marken innan hjul-

spinn uppträder.

Nya Tiguan kan också dra upp till 2,5 ton 

tunga släpvagnar och med assistans-

systemet Trailer Assist göra backningen 

med släp lekande lätt. En bil utvecklad 

för tunga och krävande lass.

Den smarta skärmen Active Info Display 

ersätter de konventionella analoga 

mätarna med en högteknologisk infor-

mationspanel. Genom en 12,3-tums 

TFT-skärm levereras all viktig och 

nödvändig information om bil, navi-

gation och media rakt framför föra-

rens ögon. Allt för en säkrare resa. 

Med Head-up-display projiceras dess-

utom den viktigaste informationen på 

en genomskinlig platta innanför fram-

rutan så föraren slipper flytta blicken 

från vägen. 

Active Info Display Head-up-display
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INNOVATIV TEKNIK TILL ALLA
Volkswagen är det företag i världen som 
satsar allra mest på forskning och utveck-
ling. Det innebär att vi kan erbjuda lösning-
ar som hjälper våra kunder i deras vardag 
och som skyddar dem och omgivningen 
runtomkring.

En stor del av Volkswagens forskningsresur-
ser går också till att ta fram mer miljövän-
liga fordon. Redan idag kan vi erbjuda rena 
elbilar, laddhybrider och bilar som går på 
bioetanol eller biogas. Teknikutvecklingen 
går fort och självklart kommer Volkswagen 
fortsätta spela en ledande roll inom detta 
område, med ännu fler modeller som kan 
köras fosilfritt inom en snar framtid.



Emergency City Brake

16    |    Nya Tiguan modellbroschyr oktober 2016



* 

  Nya Tiguan modellbroschyr oktober 2016    |    17 

Ända sedan Tiguan först introducerades 

2007 har det varit en av klassens säk-

raste bilar. Nu har vi gjort om allt och 

höjt säkerheten ytterligare – för att för-

hindra olyckan innan den ens uppstår. 

Därför är nya Tiguan standardutrustad 

med det avancerade säkerhetssystemet 

City Emergency Brake med Pedestrian 

Monitoring som upptäcker och nöd-

bromsar för både fordon och fotgänga-

re. Standard är också Front Assist som 

varnar vid kollisionsrisker över 30 km/h 

och Lane Assist som övervakar vägba-

nan och hjälper till att hålla bilen i rätt 

fil. Trötthetsvarnaren som håller koll 

på förarens beteende och varnar när 

denne verkar trött.

Dessutom kan nya Tiguan utrustas med 

smarta system som Traffic Jam Assist 

som hjälper till med både styrning, 

gas och broms i kösituationer och Side 

Assist och Rear Traffic Alert som varnar 

för bilar i döda vinkeln och korsande 

trafik när du kör ut ur parkeringsfickor. 

Tiguan kan också läsa av vägskyltar 

och till och med automatiskt stanna 

säkert och kontrollerat vid vägkanten 

om föraren tappat medvetandet! Det 

gör Tiguan till en tuffing med riktigt 

stort hjärta.

Skulle olyckan trots allt ändå vara 

framme kan Tiguan automatiskt ringa 

upp larmcentralen och ge dem infor-

mation om aktuell plats och orsak till 

nödsamtalet. Dessutom har Tiguan 

multikollisionsbroms som automatiskt 

bromsar bilen efter en kollision för 

att undvika följdkrockar och en aktiv 

motorhuv som vid en kollision med 

fotgängare automatiskt lyfter huven 

för att bättre fånga upp och mildra 

skadorna. 

Säkerhet

Tuffing med stort hjärta

 

MER SÄKERHET OCH TRYGGHET

•  Adaptiv farthållare med Front Assist, City 

Emergency Brake och Pedestrian Monitoring

• Traffic Jam Assist

• Side Assist och Rear Traffic Alert

• Lane Assist

• Dynamic Light Assist

• Trötthetsvarnare

• Sign Assist

• Area view

• Backkamera rear assist

• Park Assist

• Trailer Assist

• Emergency assist

Traffic Jam Assist Side Assist
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Det som gör nya Tiguan unik är inte 

bara smarta förarassistans- och 

säkerhetssystem, den smarta MQB-

plattformen eller ens de effektiva 

motorerna. Det är lika mycket de 

lättanvända infotainment-systemen 

som ger dig tillgång till bilen var än du 

– och bilen – befinner er. Med  

Car-Net och Security & Service Plus 

kan du på distans genom mobilte-

lefonen ha tillgång till information 

om färddata, stöldlarm, position och 

aktiverar områdes- och hastighetsbe-

gränsningar. 

Om du sitter i bilen kan Car-Net och 

Guide & Inform också ge dig nyheter, 

väderleksrapporter och till och med 

realtidsuppdaterade bränslepriser 

direkt i bilens infotainmentsystem. 

Guide & Inform Plus ingår tillsammans 

med navigationen Discover Pro och 

ger även tillgång till Google Streetview 

och Google Earth samt möjlighet att 

söka efter viktiga resmål online, utöver 

DVD-spelaren och den inbyggda hård-

disken med 64 GB kapacitet.

Radiosystemet Composition Media 

med en åtta tum stor pekskärm 

ingår i standardutrustningen och 

har såväl Bluetooth-uppkoppling 

som CD-spelare med USB- och AUX-

kontakter.

Standard är också systemet App-

Connect med Mirror Link och Apple 

CarPlay som speglar innehållet i din 

mobiltelefon genom utvalda appar 

direkt i bilens mediaenhet. Det gör 

att du tryggt, enkelt och säkert kan 

komma åt telefonboken, få textmedde-

lande upplästa och själv svara på dem 

genom att diktera samt njuta av din 

favoritmusik via Spotify eller navigera 

med hjälp av mobilens kartfunktion. 

 

Car-Net och Guide & Inform

Radio Composition Media. Ger stora  
möjligheter att spela upp din egen  
musik.

Navigation Discover Pro. 
Navigationssystem med svenska 
 meny texter och svenskt tal.

App-Connect speglar apparna från din 
mobil.

 Infotainment

Låt Tiguan hänga med

MER INFOTAINMENT

• Radio Composition Media med 

CD-spelare & USB- och AUX-uttag

• Navigation Discover Media

• Navigation Discover Pro

• Soundsystem Dynaudio

• App-Connect

• Car-Net Guide & Inform

• Car-Net Security & Service



Lackfärger

Valfrihet
Med 12 olika lackfärger finns det en 

Tiguan för alla personligheter. Vad sägs 

om Habanero Orange, Dark Moss Green 

eller Caribbean Blue? Valet är ditt!

Välj mellan en solid lack, nio metallic- 

lacker, där åtta är helt nya för Tiguan, 

och de två pärleffekt-lackerna Oryx 

White och Deep Black.

Observera att de tryckta färgerna i den 

här katalogen kan skilja sig från de upp-

levda kulörerna i verkligheten.

Välkommen in till din återförsäljare för 

att se och uppleva lackerna med egna 

ögon!

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

PURE WHITE¹⁾ | S
SOLID LACK 

ATLANTIC BLUE¹⁾ | T
METALLICLACK

DARK MOSS GREEN | T
METALLICLACK

CARIBBEAN BLUE | T
METALLICLACK

HABANERO ORANGE | T
METALLICLACK

1) Tillgänglig till GTS och R-Line Exteriör
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INDIUM GREY¹⁾ | T
METALLICLACK

RUBY RED | T
METALLICLACK

TITANIUM BEIGE¹⁾ | T
METALLICLACK

ORYX WHITE | T
PÄRLEMOEFFEKTLACK 

NUTSHELL BROWN¹⁾ | T
METALLICLACK

TUNGSTEN SILVER¹⁾ | T 
METALLICLACK 

DEEP BLACK¹⁾ | T
PÄRLEFFEKTLACK 
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Fälgar och klädslar

Pricken över i
Från 17 tum till 20! Till nya Tiguan finns sju 

unika aluminiumfälgar att välja mellan. Alla till-

verkade enligt tuffa kvalitetskontroller för att 

leverera bästa prestanda och köregenskaper 

under de tuffaste förhållandena – samtidigt 

som de ger en unik stil till bilen.

Det är insidan som räknas. Kombinera din 

favoritkulör på utsidan med någon av inred-

ningarna för att skapa din personliga drömbil. 

Klädslarna i din Tiguan är noggrant sydda och 

tillverkade av högsta kvalitet. Det gör att de 

klarar många bekväma mil tillsammans med 

dig och dina passagerare. SUZUKA 20" | T GTS R

TI Tiguan
GT Tiguan GT
GTS Tiguan GTS
R R-Line
S Standard
T Mot tilläggskostnad

TULSA 17" | S TI

VICTORIA FALLS 19" | T TI GT SEBRING DARK GREY 19" | S GTS R  

CAPE TOWN 20" | T TI GT

KINGSTON 18" | T TI GT NIZZA 18" | S GT T TI
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KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
RHOMBUS | S TI
STORM GRAY-TITANIUM BLACK 

KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
RHOMBUS | S TI
TITAN BLACK 

SPORT-KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
R-LINE | S R-Line interiör 
MAGNETITE GRAY

SPORT-KOMFORTSTOL ¹⁾ MED 
KLÄDSEL ART VELOUR 
MICROFLEECE | S GT GTS
TITAN BLACK 

SPORT-KOMFORTSTOL MED 
LÄDERKLÄDSEL  
VIENNA | T TI GT GTS
TITAN BLACK 

SPORT-KOMFORTSTOL MED 
KLÄDSEL ART VELOUR 
MICROFLEECE | S GT
STORM GRAY-TITANIUM BLACK 

SPORT-KOMFORTSTOL MED 
LÄDERKLÄDSEL  
VIENNA | T TI GT GTS
STORM GRAY

SPORT-KOMFORTSTOL MED 
LÄDERKLÄDSEL   
VIENNA | T TI GT GTS
SAFRANO ORANGE-TITANIUM BLACK 

SPORT-KOMFORTSTOL MED 
LÄDERKLÄDSEL   
VIENNA R-LINE | T R-Line interiör
TITANIUM BLACK-CRYSTAL GREY

1)  I GTS är ergoActive förarstol standard med fler 
inställningsmöjligheter och massagefunktion.  
ergoActive är tillval till övriga modeller.
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Tilläggspaket 

Prisvärda  
 lösningar
Vi har tagit några av de mest uppskat-

tade tillvalen och skapat både prisvärda 

och förmånliga utrustningspaket för 

både interiören och exteriören. Och 

eftersom det är mer förmånligt att 

välja paketlösningar än att plocka ihop 

utrustningen styckvis kan du därför 

njuta av ännu mer teknik och säkerhet i 

din nya Tiguan. 

TI Tiguan
GT Tiguan GT
GTS Tiguan GTS
T Mot tilläggskostnad

EASYPARKPAKET | T TI GT GTS

• Backkamera Rear Assist

• Förbandsväska

• Lastrumsmatta

• Park Assist

• Reflexväst

• Trailer Assist

• Utfällbar dragkrok

DRAGPAKET | T TI GT GTS

• Backkamera Rear Assist

• Förbandsväska

• Lastrumsmatta

• Park Assist

• Reflexväst

• Utfällbar dragkrok
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Kingston 18 tum

EXECUTIVEPAKET GT | T GT

• LED-strålkastare med Dynamic Light Assist

• Elmanövrerad bagagelucka

• Eluppvärmd multifunktionsratt med växlingspaddlar

Lägg till Easy Open så kan bakluckan öppnas med en fotrörelse.

EXECUTIVEPAKET PLUS GT | T GT

• LED-strålkastare med Dynamic Light Assist

• Elmanövrerad bagagelucka

• Eluppvärmd multifunktionsratt med växlingspaddlar

•  Läderklädsel Vienna inklusive Sport-komfort stolar med  

elinställning och minne för stolarna fram

EXECUTIVEPAKET GTS | T GTS

• LED-strålkastare med Dynamic Light Assist

• Elmanövrerad bagagelucka

• R-Line exteriör och interiör

•  Läderklädsel Vienna R-Line med  

Sport-komfort stolar inklusive elinställning 

och minne på förarsidan

EXECUTIVEPAKET TIGUAN | T TI

• LED-strålkastare

• Lättmetallfälgar 18 tum Kingston

• Elmanövrerad bagagelucka

• Eluppvärmd multifunktionsratt 

•  ergoActive förarstol med 14-vägs  

inställning och art velour klädsel
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R-LINE INTERIÖR | T GT GTS

• Svart innertak

•  Sport-multifunktionsratt med konstrastsömmar  

i Crystal Grey

• Växelspak med kontrastsömmar

•  Sport-Comfort stolar med R-Line klädsel i tyg

• R-Line dekorinlägg

• Instegslister och pedaler i rostfritt stål

• Textilfotmattor med konstrastsömmar i Crystal Grey

Kombinera gärna med Vienna läderklädsel med  

sportstolar med R-Line-emblem

R-LINE EXTERIÖR | S GTS T TI GT

• Lättmetallfälg 19 tum Sebring Dark Grey med däck 255/45

• R-Line stötfångare med integrerade dimljus

• R-Line-logo i grillen och på sidoskärmar

• Skärmbreddare i svart

• Dörrbeslag med krominlägg

• Diffusor i svart högglans

• Takkantsspoiler i bilens kulör

• Tröskelbreddare i bilens kulör

Sebring Dark Grey 19 tum
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Bygg din bil 
 Skapa din drömversion

I bilkonfiguratorn på volkswagen.se kan du 

bygga ihop din egen personliga version av 

nya Tiguan. Testa dig fram mellan olika lack-

färger och kombinera med fälgar och kläds-

lar. Välj sen dina tillval och du kan enkelt se 

vad din drömversion kostar samt räkna ut en 

månadskostnad.



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

Tillbehör

 

01  Lasthållare, måttanpassade till lastbågarna på 

Tiguan. Komplettera med hållare för till exempel 

skidor och snowboard, cyklar, surfbrädor eller kajak. 

Art.nr: 5QF07115102 

02  Basic II cykelhållare för dragkrok.  

Låsbar och hopvikbar cykelhållare för dragkrok 

med praktisk tilt-funktion för enkel åtkomst av  

bagageutrymmet. Lastar två cyklar upp till 60kg.  

Även lämplig för transport av elcyklar.  

Art.nr: 000071105D (Cykelhållare) 

Art.nr: 000071109A (Påbyggnadsdel för 3 cyklar)

01

02
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03  Stänkskydd som minskar risken för sten-

skott och skyddar underredet och utsatta 

karossdelar. Stänkskydd fram ingår som 

svensk standard (ej bilar med R-Line).  

Art.nr: 5NA075111 (Fram) 

Art.nr: 5NA075101 (Bak)

04  17" lättmetallfälg Corvara i briljant silver 

har en femekrad design som är speciellt fram-

tagen för vinterförhållanden. Fälgen har blivit 

testad enligt de strikta krav som Volkswagen 

ställer på sina produkter vilket garanterar hög 

säkerhet och funktionalitet. 

Art.nr: 5NA0714978Z8

05  Transparent ilastningsskydd som är 

utformad för att passa Tiguan perfekt  

och skyddar stötfångaren mot repor vid  

i- och urlastning av bagageutrymmet. 

Art.nr: 5NA061197

06  Instegsskydd i borstat rostfritt stål  

med Tiguan-inskription ger ett första  

iögonfallande intryck när det är dags att  

stiga in i bilen.  

Art.nr: 5NA071303

07  Instegsskyddsfolie i svart/silver.  

Skyddar området runt insteget från repor och 

är perfekt måttanpassade och lätt att applicera.  

Art.nr: 5NA071310ZMD

08  Instegsskyddsfolie, transparent, ger  

trösklarna ett diskret skydd mot repor. 

Art.nr: 5NA071310A908 

03 04

05 06

07 08
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09  Solskyddsgardin som skyddar passagerarna 

samt interiören mot direkt solstrålning utan att 

varken sikten eller trafiksäkerheten försämras.   

Art.nr: 5NA064365

10  Klädhängare som enkelt monteras i bilen och 

håller kläderna skrynkelfria under resan.  

Art.nr: 00V061127

11–15 Komfortsystem 

Består av en basmodul (bild 11) som monteras på 

nackstödet där sedan olika separata moduler fästs 

ihop med basmodulen.

11  Basmodul 

Art.nr: 000061122

12  Vikbart bord med kopphållare. 

Art.nr: 000061125D

13  Krok för väskor/bagar 

Art.nr: 000061126B

14  Klädhängare 

Art.nr: 000061127B

15  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)

 

09 10 11

12 13

14 15
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16 17

18 19

20 21

16  Volkswagen Original säkerhetsnät skyddar passagerarna från 

föremål i bagageutrymmet vid kraftig inbromsning. Säkerhetsnä-

tet löper mellan innertaket och de bakre ryggstöden. Det robus-

ta, svarta pulverlackerade säkerhetsnätet är mycket enkelt att 

montera och ingen borrning behövs. Sidokrockskyddens funktion 

påverkas inte.  

Art.nr: 5NA017221  

17    Bagagerumsmatta som har en perfekt passform och är dubbelt 

smart. Den ena sidan är i fin vävd velour och ger ett elegant utse-

ende samtidigt som det skyddar bagageutrymmet mot smuts. Den 

andra sidan med plastdubbar hindrar lasten från att glida runt. 

Ett utfällbart lastskydd håller stötfångaren fri från repor vid i- och 

urlastning.  

Art.nr: 5NA061210

18  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: 5NA061160

19  Måttanpassad bagagerumsmatta  

med 4 cm höga kanter vilket ger ett tryggt skydd mot väta och 

smuts. Ett rutmönster på ytan motverkar att saker och ting kanar 

runt i bagageutrymmet.   

Art.nr: 5NA061161 (Förhöjt lastgolv) 

Art.nr: 5NA061161A (Lågt lastgolv)

20  De innovativa Optimat textilmattorna skyddar din bil mot fukt 

och smuts. Mattorna fram har inskription ”Tiguan” och tack vare 

de förmonterade fästena i golvet, sitter mattorna fast ordentligt 

utan att glida runt.  

Art.nr: 5NB061445WGK  (Textilmattsats)

21  Gummimattor som tillåter att smuts och väta samlas på mattan 

och lätt kan tvättas rena. De svarta gummimattorna är måttan-

passade och kan fästas i golvet för att förhindra dem från att glida 

runt. Ingår i svensk standard.  

Art.nr: 5NB06150082V  (Gummimattsats)
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Finansiering

Serviceavtal

Försäkring

  Volkswagen 
 Finansiering 
Nyckeln till mobilitet

Det finns mängder av sätt att 

finansiera sitt bilköp, från att 

 be låna huset till att betala  kontant, 

eller kanske ännu  enklare – via 

någon av Volkswagens  flexibla och 

förmånliga finansieringsformer.

Enkel hantering för företaget

Vi erbjuder finansiering med rest-

skuld eller restvärde där bilen fung-

erar som  säkerhet. Finansieringen 

följer bilens värdeminskning. Det 

ger dig lägre månads  betalning och 

du kan byta till ny bil oftare.

Rabatt på försäkringen

Väljer du vår finansiering kan du 

även teckna Volkswagen Försäkring 

till förmånliga villkor. De flesta 

kunder, oavsett ålder och bostads-

ort, brukar uppfatta försäkrings-

premien som för delaktig.

 
Serviceavtal med en  
fast månadskostnad

Om du även kombinerar med ett 

service avtal får du en fast månads-

kostnad  under hela avtalstiden och 

kontroll på  kostnaderna för service. 

För mer information:  
volkswagen.se/finansiering

 

 

 



Nya Tiguan
1.4 TSI 150
4MOTION

2.0 TSI 180
4MOTION GT

2.0 TSI 220 DSG 
4MOTION GT

2.0 TDI 150  
4MOTION

2.0 TDI 190 DSG 
4MOTION GT

2.0 TDI 240  
DSG 4MOTION
BITURBO GTS

Motorer 4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

Drivlina
Växellåda  man/aut 6 vxl / DSG6 6 vxl / DSG7 – / DSG7 6 vxl / – – / DSG7 – / DSG7

Motor
Max vridmoment vid r/min 250 /1 500–3 500 320/1 500–3 940 350/ 1 500–4 400 340/1 750–3 000 400/1 900–3 300 500/1 750–2 500
Effekt vid 110 kW (150 hk)  132 kW (180 hk) 162 kW (220 hk) 110 kW (150 hk) 140 kW (190 hk) 176 kW (240 hk)
Toppfart km/h man/aut 200 / 198 210 / 208 – / 220 201 / – – / 212 – / 228
Acceleration 0–100 km/h  man/aut 9,2 / 9,2 7,7 / 7,7 – / 6,5 9,3 / – – / 7,9 – / 6,5

Styrsystem
Vändcirkel, m 11,5  11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic sport

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 1 570 / 1 592 1 615 / 1 645 – / 1 669 1 660 / – – / 1 723 – / 1 795
Totalvikt (kg) man/aut 2 140 / 2 150 2 190 / 2 230 – / 2 230 2 240 / – – / 2 260–2 330 – / 2 340
Max Taklast (kg) 75 75 75 75 75 75
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) man/aut

Standardchassi 2 000 / 2 000 2 000 / 2 500 – 2 500 / – – / 2 500 –
Sportchassi 2 000 / 2 000 2 000 / 2 200 – 2 000–2 300*/ – – / 2 200–2 300* –
DCC chassi 2 000 / 2 000 2 000 / 2 200 – / 2 100–2 200* 2 000–2 300*/ – – / 2 200–2 300* – / 2 300

Längd min/max (mm) 4 486 / 4 606 4 486 / 4 606 4 486 / 4 606 4 486 / 4 606 4 486 / 4 606 4 490 / 4610
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 2 099 2 099 2 099 2 099 2 099 2 099
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839
Höjd max (mm) 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 985 / 1 746 985 / 1 746 985 / 1 746 985 / 1 746 985 / 1 746 985 /1 746
Volym (liter) 615–1 655 615–1 655 615–1 655 615–1 655 615–1 655 615–1 655

Miljö- och bränsledeklaration

Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

CO2-utsläpp (g/km) man/aut 153 / 161 165 / 170 – / 180 146 / – – / 149 – / 167

Bränsletyp Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Diesel Diesel Diesel

Stadskörning (l/100km) man/aut 8,2 / 8,4 8,9 / 9,1 – / 9,7 6,7 / – – / 6,5 – / 7,4

Landsvägskörning (l/100km) man/aut 5,9 / 6,2 6,0 / 6,4 – / 6,7 5,0 / – – / 5,2 – / 5,8

Blandad körning (l/100km) man/aut 6,8 / 7,0 7,1 / 7,4 – / 7,8 5,6 / – – / 5,7 – / 6,4

Övriga tekniska data

Fordonsskatt (kr) man/aut 1 284 / 1 460 1 548 / 1 658 – / 1 878 2 928 / – – / 3 085 – / 4 023

Uppgifter tillgängliga vid trycktillfället.
* Beroende på utrustning.

 Teknisk data 

Fakta
Nya Tiguan är utrustad med några  

av bilvärldens mest effektiva och 

modernaste motorer och drivlinor. 

Här kan du kontrollera all teknisk data 

för såväl bensin- som dieselmotorer, 

manuella och automatiska växellådor 

samt dimensioner och kapacitet. 

För dig som önskar en fullständig 

inblick i utrustning och teknisk data 

har vi skapat Produktportalen. Där 

hittar du detaljerad information om 

exempelvis alla mått, markfrigång, 

hjulrekommendationer och mycket 

annat.

produktportalen.volkswagen.se
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Nya Tiguan
1.4 TSI 150
4MOTION

2.0 TSI 180
4MOTION GT

2.0 TSI 220 DSG 
4MOTION GT

2.0 TDI 150  
4MOTION

2.0 TDI 190 DSG 
4MOTION GT

2.0 TDI 240  
DSG 4MOTION
BITURBO GTS

Motorer 4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

4 cylindrar, 16 ventiler,  
Direktinsprutning, Turbo,  

Trevägskatalysator.

Drivlina
Växellåda  man/aut 6 vxl / DSG6 6 vxl / DSG7 – / DSG7 6 vxl / – – / DSG7 – / DSG7

Motor
Max vridmoment vid r/min 250 /1 500–3 500 320/1 500–3 940 350/ 1 500–4 400 340/1 750–3 000 400/1 900–3 300 500/1 750–2 500
Effekt vid 110 kW (150 hk)  132 kW (180 hk) 162 kW (220 hk) 110 kW (150 hk) 140 kW (190 hk) 176 kW (240 hk)
Toppfart km/h man/aut 200 / 198 210 / 208 – / 220 201 / – – / 212 – / 228
Acceleration 0–100 km/h  man/aut 9,2 / 9,2 7,7 / 7,7 – / 6,5 9,3 / – – / 7,9 – / 6,5

Styrsystem
Vändcirkel, m 11,5  11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic

Elektromekanisk styrservo  
med Servotronic sport

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 1 570 / 1 592 1 615 / 1 645 – / 1 669 1 660 / – – / 1 723 – / 1 795
Totalvikt (kg) man/aut 2 140 / 2 150 2 190 / 2 230 – / 2 230 2 240 / – – / 2 260–2 330 – / 2 340
Max Taklast (kg) 75 75 75 75 75 75
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) man/aut

Standardchassi 2 000 / 2 000 2 000 / 2 500 – 2 500 / – – / 2 500 –
Sportchassi 2 000 / 2 000 2 000 / 2 200 – 2 000–2 300*/ – – / 2 200–2 300* –
DCC chassi 2 000 / 2 000 2 000 / 2 200 – / 2 100–2 200* 2 000–2 300*/ – – / 2 200–2 300* – / 2 300

Längd min/max (mm) 4 486 / 4 606 4 486 / 4 606 4 486 / 4 606 4 486 / 4 606 4 486 / 4 606 4 490 / 4610
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 2 099 2 099 2 099 2 099 2 099 2 099
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839 1 839
Höjd max (mm) 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673 1 673

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 985 / 1 746 985 / 1 746 985 / 1 746 985 / 1 746 985 / 1 746 985 /1 746
Volym (liter) 615–1 655 615–1 655 615–1 655 615–1 655 615–1 655 615–1 655

Miljö- och bränsledeklaration

Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

CO2-utsläpp (g/km) man/aut 153 / 161 165 / 170 – / 180 146 / – – / 149 – / 167

Bränsletyp Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Diesel Diesel Diesel

Stadskörning (l/100km) man/aut 8,2 / 8,4 8,9 / 9,1 – / 9,7 6,7 / – – / 6,5 – / 7,4

Landsvägskörning (l/100km) man/aut 5,9 / 6,2 6,0 / 6,4 – / 6,7 5,0 / – – / 5,2 – / 5,8

Blandad körning (l/100km) man/aut 6,8 / 7,0 7,1 / 7,4 – / 7,8 5,6 / – – / 5,7 – / 6,4

Övriga tekniska data

Fordonsskatt (kr) man/aut 1 284 / 1 460 1 548 / 1 658 – / 1 878 2 928 / – – / 3 085 – / 4 023

Uppgifter tillgängliga vid trycktillfället.
* Beroende på utrustning.

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta 
i enlighet med riktlinje 1999/94/EG och gäller bil i 
grundversion. Bränsleförbrukningen påverkas även 
till stor del av yttre omständigheter såsom kör- och 
vägförhållanden. Större hjuldimensioner än angiven 
standardutrustning liksom eftermonterad tillbehörs-
utrustning kan påverka rullomkrets, rullmotstånd och 
aerodynamik och därigenom även bränsleförbrukning 
och avgasemissioner för mer detaljerad information 
vänligen kontakta er återförsäljare. För flertalet 
modeller anges ett spann för bränsleförbrukning och 
utsläpp vilket beror på att modellen kan utrustas 
med flera alternativa hjuldimensioner från fabrik. 
Volkswagens modeller är helbils godkända och mer 
detaljerade uppgifter om bränsle förbrukning och 
utsläpp finns hos Bilregistret. 
För att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på 
www.transport styrelsen.se (klicka på ”Väg”, ”Fordon”, 
”Fordonsskatt”, ”Hur bestäms skattens storlek” i 
nämnd ordning).

Återvinning
Minst 95 % används till återvinning och återanvänd-
ning. I enlighet med förordningen om producent-
ansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens 
bilägare att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta 
bilar för återvinning. För mer information om 
 auktoriserade mottagnings stationer vänligen gå  
in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifie-
rade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsan-
läggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)
1)  Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer 

tjänste vikten 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)  Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en 
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
Euro 5, 2005 och 2005 PM.
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