
Juni 2015

Tiguan 



Tiguan är ett fullfjädrat energiknippe – stark och bränslesnål, kompakt och rymlig. Du får en off-road-bil med designen hos  
en sportbil, en bil som tigger om utmaningar. Bilen på bilden är extrautrustad med bi-xenonstrålkastare med kurvljus inklusive  
LED-varselljus, lättmetallfälgar New York 18", panoramasoltak i glas tiltbart/skjutbart samt metallic-lack Titanium Beige.
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Klädslar
Sport-komfortstol med tyg/Alcantaraklädsel Milan (standard)

Brown/Titan BlackMilan Tanami Beige Flanell Grey

Komfortstol med tygklädsel Pandu (kostnadsfritt tillval)

Sport-komfortstol med läderklädsel Nappa (mot tilläggskostnad)

Brown/Titan Black

Almandin Red 

Titan Black

Metallic-lacker (mot tilläggskostnad)

Pacific Blue* Night BlueTitanium Beige Wild Cherry Red*Reflex Silver

Solida lacker (standard) Pärleffekt-lacker (mot tilläggskostnad)

Pure White Deep Black 

Lacker

Besök volkswagen.se för att få mer information 
om lack- och klädselkombinationer.

Samtliga modeller

Sport-komfortstol med läderklädsel Vienna (mot tilläggskostnad)

Titan BlackFuriosoCorn Silk Beige

Sport-komfortstol med tyg-
klädsel Kyalami och sidostöds-
klädsel i microfiber San Remo

Sport-komfortstol med 
läderklädsel Vienna  
(mot tilläggskostnad)

Titan Black Titan Black

Tiguan R-Line

Silver Leaf* Pepper Grey

* Ej R-Line

Pärlemorlack  
(mot tilläggskostnad)

Oryx White 
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• Elektriska fönsterhissar fram och bak 
• Framstolar, eluppvärmda, fram
• Glasögonfack i taket 
• Luftkonditionering AC med kylt handsk-

fack 
• Läslampor fram och bak 
• Mittarmstöd fram med luftutblås för 

baksätespassagerarna 
• Mittarmstöd och genomlastningslucka 

bak med mugghållare 
• Mugg/burkhållare två fram och en bak 
• Passagerarstol fram med fällbart rygg-

stöd för längre interiör lastlängd 
03  Ratt, läderklädd treekrad, ställbar  

i höjd- och längsled 
• Sport-komfortstolar med svankstöd  

i tyg/Alcantaraklädsel Milan 

INFOTAINMENT
04  App-Connect med Apple CarPlay och 

Andriod Auto*, spegling av utvalda appar 
på Infotainmentsystemets pekskärm. Till 
iPhone och Android telefoner 

• Bluetooth handsfree. Stödjer Blue tooth 
Audio Streaming A2DP och AVRCP (Audio/
Video Remote Control Profile)

• Färddator Premium med färgskärm och 
svenska menytexter 

05  Radio Composition Media med pek skärm i 
färg. CD-spelare, SD- kortläsare, USButtag 
och AUX-in. Uteffekt 4 x 20 W, 4 högtalare 
fram och 4 bak

SÄKERHET & TRYGGHET
• ABS Plus, låsningsfria bromsar med EBF 

(elektronisk bromskraftsför delning)
• Automatiskt avbländbar innerback-

spegel samt Coming Home- och Leaving 
Homefunktion hos  strålkastarna 

• Bältespåminnare för fram stolarna 
• Bältessträckare fram 

Utrustning
Tiguan Sport & Style  
– grundutförande

Lättmetallfälg Philadelphia 17"

02

Läderklädd, treekrad ratt

App-Connect

03

SPORT & STYLE

DESIGN
• Dekorlister kring sidorutorna,  kromade 

 01  Dekorpanel Silver Metallic för dörr-
panelerna 

• Dubbelstrålkastare 
• Dörrpaneler yttre, med krominlägg 
• Kylargrill med kromade lameller och krom-

infattat VW-emblem 
02  Lättmetallfälg Philadelphia 17"

• Mörktonade rutor från B-stolpen  
och bakåt 

• Takreling, kromad 
• Växelspaksknopp, läderklädd 
• Ytterbackspeglar, elinställbara/eluppvärm-

da med integrerade  blinkers och lackerade 
i bilens färg 

KOMFORT
• 12-volts eluttag fram 
• Baksäte med justerbar ryggstöds lutning 
• Baksäte, fällbart, delbart samt  skjutbart  

16 cm i längsled 

• Centrallås, fjärrstyrt, två nycklar ingår 
06  Dimstrålkastare fram med 

 krom infattning 
• Däcktryckskontroll 
• Elektrisk parkeringsbroms med Auto 

Hold, hjälp vid start i backe 
• Elektroniskt stabiliserings program 
• Front, anpassad för att klara ramp-

vinklar på upp till 18 grader 
• Fyrhjulsdrift 4MOTION med 

Haldexkoppling 
• Förzinkad kaross 
• Krockkudde för förare och  främre pas-

sagerare 
• Lastsurrningsöglor 
• Nackskydd samt trepunktsbälte på 

samtliga platser 
• Nackskydd, ställbara i höjdled med 

whiplash-skydd på fram stolarna 
• Punkteringsreparationssats med kom-

pressor, domkraft och verktygssats 
(utgår vid beställning av reservhjul) 

 Dekorpanel Silver Metallic

01
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App-ConnectApp-Connect

04

*  Android Auto (Google) tillkommer  
under 2016



Förarmiljö Sport & Style med tyg/
Alcantara klädsel Milan Flanell Grey.  
Bilen på bilden är extrautrustad.

07  Regnsensor för  vindrute torkarna 
• Servostyrning,  elektromekanisk och 

hastighetsberoende (Servotronic)
• Sidokrockkudde för förare och främre 

passagerare 
• Sidokrockskyddsgardin fram och bak 
•  Skivbromsar fram och bak  

(ventilerade fram) 
• Startspärr, elektronisk 

08  Trötthetsvarnare 
• Yttertemperaturmätare 

Regnsensor

07

Trötthetsvarnare

08

Dimstrålkastare

06

Radio Composition Media med pekskärm i färg

05
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Paket 
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på 
din Tiguan? På volkswagen.se finner 
du fler tillval till kombinationspris. 

Premiumpaket 
• Bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus fram 

samt dynamiskt och statiskt kurvljus
• Läderklädsel Vienna med elmanövrerat 

 förarsäte (inställning av både höjd, ryggstöd, 
svankstöd samt längsinställning) 

 03   Panoramasoltak i glas tiltbart/skjutbart

Komfortpaket 
•  Ambientepaket (belysning kring  

dörrhandtagen Interiört, belysta  
makeup-speglar i solskydden, läslampor  
fram och bak med kromringar)

 01   Climatronic, 2-zons klimat anläggning
• Farthållare
• Multifunktionsratt

01

Dragpaket
• Backkamera Rear Assist

02   Dragkrok, manuellt  utfällbar 
• Lastrumsmatta och reflexväst samt 

första hjälpen-kit från Volkswagen 
Tillbehör

02

03

Kombinera gärna med  
Savannah 19" Anthracite  

DSFAA
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R-Line
• Alupedaler 
• Ambientepaket 
• Climatronic, 2-zons klimatanläggning
• Farthållare 

04   Insteglist, kylargrill och nackskydd fram 
med R-logotyp

• Lättmetallfälg Mallory 18" eller 19" 
05    Multifunktionssportratt i R-design

• Skärmbreddare 
•  Sportchassi (alternativt DCC som  tillval) 
• Stötfångare, tröskelbreddare och 

 takkantspoiler i R-design, lackerade  
i bilens färg 

06   Svart diffuser bak 
• Takhimmel Svart 

07   Tygklädsel Kyalami Titan Black med sido-
stödsklädsel microfiber San Remo och 
sömmar i Art Grey

Kombinera gärna med R-Line  
Läderklädsel Vienna 
(Ingår vid val av Premiumpaket)

0504

07

06
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+  Innovationer  
Läs mer på sid 16 och 17

 Tillval
På volkswagen.se kan du bygga din 
egen bil. Du hittar även mer information 
om priser och tillvalsutrustning. 

Observera att alla tillval inte går att 
kombinera med varandra och att en  
del endast finns valbara för vissa 
 utrustningsnivåer eller enbart i 
 kombination med andra. Kontakta din 
lokala Volkswagen-återförsäljare för  
mer  information.

Keyless Access

07

1 )  Endast i kombination med  
backkamera Rear Assist 

 

KOMFORT
• 230-voltsuttag
• Climatronic, 2-zons klimat anläggning
+  DCC, Dynamic Chassis Control
• Farthållare

 07  Keyless Access
• Lastrumsgolv med förvaringsfack
• Läderklädsel Vienna med el man övrerat 

förarsäte (inställning av  
både höjd, ryggstöd, svankstöd  
samt längsinställning)

08  Parkeringsvärmare, fjärrstyrd
• Variabelt lastrumsgolv samt nödhjul

INFOTAINMENT
09  Ljudsystem Dynaudio Contour  

300 W, 8-kanals förstärkare med  
8 högtalare

• Media Control, styr bilens infotainment 
via en surfplatta från baksätet

• Multifunktionsratt
• Multifunktionsratt med växlings paddlar 

(DSG-versioner)
• Multimediauttag MEDIA-IN inklusive 

USB-kabel i mittarmstödet fram (finns 
även med iPod-kabel)

    10  Navigation Discover Media med svenska 
menytexter och svenskt tal

SÄKERHET & TRYGGHET
    11    Bi-xenonstrålkastare med kurvljus 

 inklusive LED-varselljus
    12   Dragkrok, manuellt infällbar

+     Dynamic Light Assist inklusive  
Light Assist

+      Lane Assist och Helljusassistent Light 
Assist

• Lastförskjutningsnät
• Led-belyst nummerskylt vid beställning 

av bi-xenonstrålkastare
+     Parkeringshjälpsystem Park Assist 2.0 

med parkering sensorer fram och bak
• Sidokrockkuddar bak
• Stöldskyddslarm Plus
• XDS dynamisk differentialbroms

DESIGN
 01 LED-bakljus
02  Läderklädsel Nappa VW Exclusive, 

Almandin Red med  elmanövrerat 
förarsäte. Röda kantsömmar i 
multifunktionsratt, växelspaks-
damask och textilmattor fram och  
bak. Instegslister med Volkswagen 
Exclusive-logo 

03  Lättmetallfälg Boston 17"
04  Lättmetallfälg New York 18"
05  Lättmetallfälg Pasadena 18"
06   Lättmetallfälg Savannah 19"  

 Anthracite
• Panoramasoltak i glas tiltbart/

skjutbart
• Sportchassi utan sänkning

 02  Takhimmel, kulör Titan Black
• Textilmattor fram och bak
• Utan emblem bak

Boston 17"

LED-bakljus

0301

New York 18" Pasadena 18" Savannah 19" Anthracite

0504 06
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02

 

Parkeringsvärmare, fjärrstyrd

08

Ljudsystem Dynaudio 
Contour

09

Bi-xenonstrålkastare med kurvljus 
 inklusive LED-varselljus

Dragkrok, manuellt infällbar

11 12

Navigation Discover Media

10
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Chassi och  
kraftöverföring

4MOTION har vid normal körning det mesta av drivningen på 
 framhjulen, vilket bidrar till lägre bränsleförbrukning. Men så fort 
kör situationen ändras fördelas kraften optimalt mellan de fyra 
 hjulen. Det sköts av den svenska Haldexkopplingen, en elektro-
hydraulisk lamellkoppling som elektroniskt anpassar sig efter 
 hastighet,  acceleration, kurvtagning och motorbroms. Allt sker 
automatiskt på bråkdelar av en sekund.

På tusendelar av en sekund anpassar 
den adaptiva chassiregleringen (DCC) 
stötdämparna efter ändrade väg- och 
körförhållanden. Med en enkel knapp-
tryckning bestämmer du själv hur 
 chassit ska vara inställt, styvt eller för 
bästa komfort. Det finns tre lägen att 
välja mellan: sport, normal och kom-
fort. I läget sport anpassas dessutom 
servostyrningen för sportig körning. 

DSG-växellådan förenar den  manuella 
växellådans kvickhet och ekonomi 
med komforten hos den  automatiska 
växellådan. I grunden är DSG en 
manuell växellåda som  växlar automa-
tiskt med hjälp av  dubbla kopplingar. 
Nästkommande växel är alltid för-
beredd, vilket ger kvicka  växlingar 
utan effektförluster. 
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Innovationer 
och  
säkerhet 

Parkeringshjälpen Park Assist 2.0 
Park Assist styr automatiskt in dig 
i parkeringsfickor, och klarar nu i 
andra generationen ännu mindre 
utrymmen. Bilens längd plus 80 cm 
räcker. Ut ur parkeringsrutan räcker 
det med 50 cm – ovärderligt om man 
skulle bli inparkerad. Nya Park Assist 
klarar även parkering i vinkel, vilket 
är  praktiskt till exempel på stor-
marknadsparkeringar.

Tiguan har en mängd inbyggda säkerhets system 
som  standard. Bilen är utrustad med krockkudde 
för föraren och urkopplingsbar krockkudde för 
 passageraren i framsätet. Till det kommer sido-
krockskyddsgardiner, whiplash- optimerade 
nack stöd för framstolarna och sidokrock kuddar i 
fram stolarnas ryggstöd. Som tillval kan du få sido-
krock kuddar för passagerarna i baksätet. Då ingår 
även bältessträckare på de yttre sittplatserna 
bak. Om olyckan är  framme så att krockkuddarna 
löses ut, då låses dörrarna upp automatiskt, inner-
belysningen tänds och varnings blinkers slås på. 
Dessutom stängs bränslepumpen av.

Lane Assist. Håll kur-
sen med Lane Assist. 
En kamera i vindrutans 
ovankant övervakar väg-
markeringarna framför 
bilen i farter över 65 
km/h. Lane Assist kan 
sedan korrigera place-
ringen på vägen, så att 
du håller perfekt kurs 
i förhållande till väg-
markeringarna. Du kan 
lätt styra emot om du 
vill och systemet griper 
inte in då du använder 
blinkers för att byta fil. 
Precis som för alla andra 
förarassistenssystem är 
det alltid du som förare 
som har ansvar för full-
god uppmärksamhet.

Testresultat Euro NCAP:    
www.euroncap.com

Dynamic Light Assist. När du kör  
i mörker vill du använda så mycket  
helljus som möjligt för större  säker - 
het och  trygghet. Men  samtidigt 
vill du  undvika att blända med-
trafikanterna. Helljusassistenten 
Dynamic Light Assist har en kamera 
som  registrerar mötande och 
 omkörande fordon och  bländar av 
 precis det område som behövs  
för att inte blända andra   trafi - 
 kanter. Dynamic Light Assist kan 
endast väljas tillsammans med 
bi-xenon strålkastare.
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Testresultat Euro NCAP:    
www.euroncap.com

Tiguan
TDI 184  

4MOTION

Motor 4 cylindrar, 16 ventiler
Common Rail insprutning

Turbo, Laddluftkylare
Variabel turbingeometri

Trevägskatalysator
Partikelfilter

Volym cm3 2.0/1 968
Effekt kW (hk) vid r/min 135(184)/4 200
Max vridmoment (Nm) vid r/min 380/1 750 – 3 250
Växellåda man/aut –/DSG7
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut –/8,3
Toppfart (km/h) man/aut –/204

 

Drivsystem
Drivning Fyrhjulsdrift
Hjulupphängning fram/bak McPherson-framaxel med triangellänkar och hjälpram i aluminium,  

fyrlänkad bakaxel.
Spårvidd fram/bak (mm) 1 569/1 571
Axelavstånd (mm) 2 604
Markfrigång (mm) 1) 200
Styrsystem Eletromekanisk styrservo med Servotronic
Vändcirkel (m) 12,0
Bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF. Skivbromsar fram och bak,  

ventilerade fram samt bromsassistent.

Fälgar/Däck  Sport & Style 
 Rekommenderad vinterhjulsdimension

Lättm. 6½ J x 17, 215/60 R 17 
6½ J x 16, 215/65 R 16

 

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 936/1680
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 470 – 1 510
Tjänstevikt 2)  man/aut –/1 727
Totalvikt man/aut –/2 280
Max släpvagnsvikt (kg) –/2 200
Max taklast (kg) 100

 

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning  man/aut –/5,7
Stadskörning  man/aut –/6,7
Landsvägskörning  man/aut –/5,0
Tankvolym, liter ca 64
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut –/112

 

Miljödeklaration
Bränsle Diesel
Dieselpartikelfilter (DPF) Ja
Euromiljöklass 3 ) Euro 6
CO2 utsläpp (g/km)  man/aut –/150

 

Fordonsskatt (kr) man/aut –/3 136
 

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och 
Miljödeklaration gäller bil i grundversion. Högre utrust-
ningsnivå och eventuell unik svensk utrustning kan ge 
högre vikt och därmed högre bränsleförbrukning och  
CO2-utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgas-
certifieringsvärden och CO2 finns i 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 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 återvinning. 
För mer information om auktoriserade mottagnings-
stationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade 
enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar 
är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

1 ) Angivet värde gäller för bil vid tjänstevikt.

2 )  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.

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

SERVICEINTERVALLER. Bilen har flexibelt 
 serviceintervall enligt bilens intervallindikering 
(individuell), dock max 24 månader.

VOLKSWAGEN SERVICEAVTAL.  
Alla bilar behöver service och 

med ett serviceavtal undviker 
du överraskningar. Du betalar 
en fast månadskostnad* och 

vet vad din service kommer att 
kosta. Serviceavtal kan kombine-

ras med alla våra finansieringsformer.

VOLKSWAGEN FINANSIERING. Nyckeln till 
mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren erbjuder 
en rad bra finansierings alternativ till privat-
personer eller företag. Anpassade efter dina 
egna, eller företagets förutsätt ningar, fyllda 
med valmöjligheter. Din Volkswagensäljare 
ger gärna tips och  aktuella villkor för finan-
siering baserad på dina förutsättningar. Här 
hittar du  kortfattad information om några av 
våra populära finansieringsformer.

VOLKSWAGEN BILLÅN. Vårt vanligaste lån med 
flera individuella valmöjligheter avseende 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. Rabatterad 
försäkring i kombination med vår finansie-
ring, med ersättnings nivå och innehåll utöver 
det vanliga. Eventuell skada repareras med 
Volkswagen Originaldelar hos auktoriserad 
Volkswagenverkstad.

VOLKSWAGEN LEASING. Vi erbjuder individu-
ellt anpassad finansiering för stora och små 
företag. Du kan med fördel kombinera vår 
finansiering med serviceavtal och försäkring. 
Allt på samma faktura specificerat för sig. 
Momsavlyft på leasingavgiften och service-
avtalet ger ekonomiska fördelar. 

VOLKSWAGEN PERSONALBIL. Fler och  
fler företag upptäcker denna löneväxlings-
modell, som ger den anställda en löne för mån. 
Erbjudandet personalbil är kost nadsneutralt 
för företaget och attraktivt  
för personalen. 

VOLKSWAGEN BUSINESSFLEX. Vi har gjort det 
så enkelt det bara går att vara företagskund 
hos Volkswagen. Ditt företag kanske har 
ett par bilar, eller en något större vagnpark. 
BusinessFlex samlar finansiering, service och 
reparationer, försäkring, drivmedel, däck, 
tvätt och parkeringsavgifter i ett paket. Ditt 
företag får ett lätthanterat bilinnehav och 
mer tid att ägna åt företagets affärer. Din 
Volkswagenåterförsäljare blir din kontakt för 
allt som har med bilen eller bilarna att göra.

VOLKSWAGENKORTET VISA. Du som äger en 
Volkswagen kan få ett kort fulltankat med 
unika förmåner, helt kostnadsfritt. Med kortet 
kan du till exempel dela upp dina kostnader 
för service, reparationer och tillbehör på 6 
månader utan ränta eller avgifter. Dessutom 
fungerar

Volkswagenkortet VISA som betalnings medel 
på 24 miljoner inköpsställen runt om i världen 
och ger dig rabatt på driv medel hos Preem.
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n.BLI BÄTTRE BAKOM RATTEN Volkswagen 
EcoSafety gör dig till en säkrare och mer 
miljömedveten förare. Under en hel- eller 
halvdag tränar vi dig i välutrustade nya 
Volkswagenbilar under erfaren ledning av 
våra instruktörer. Mer information om kurs-
platser och datum hittar du på: 
www.carevents.se

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

ÅTERVINNING. Minst 85 % används till åter-
vinning och återanvändning. I enlighet med 
förordningen om producentansvar för bilar, 
SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare 
att kostnadsfritt lämna in sina ut tjänta bilar 
för återvinning. För mer infor  mation om  
hur Volkswagen arbetar för att underlätta  
och förenkla återvinningen gå in på  
www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen-
säljare, eller på www.volkswagen.se 

Mycket mer än bilen 
Volkswagen kan erbjuda dig mycket mer än bilen du kör. För varje 
modell har vi en mängd erbjudanden och tjänster som gör det 
 lättare och mer kostnadseffektivt för dig eller ditt företag att köra 
Volkswagen.

Du kör bilen, så kan vi hjälpa dig med  resten.

*  För mer detaljerad information kontakta din närmaste återförsäljare.




