
* Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740  z dnia 25  maja 2020  r. w  spraw ie etykietow ania opon pod kątem efektyw ności paliw ow ej i innych
parametrów , zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369  oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009  w ięcej informacji o oponach dostępne u Autoryzow anego D ealera
marki Volksw agen Samochody Osobow e, który przed sprzedażą pojazdu dostarczy etykiety opon oraz karty informacyjne produktu (dotyczące opon) dla opon oferow anych w raz z
pojazdem lub montow anych w  pojeździe.
** D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO 2. Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2 mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP. 

Twoja konfiguracja:

Tiguan Life
Lakier:
Czerwony "King's Red"
Metalik

Wnętrze:
Tapicerka czarna

Felgi:
Obręcze aluminiowe Nizza
7J x 18*

Silnik: 2.0 TSI 4MOTION 
140 kW 190 KM / AX13VT

Skrzynia biegów: automatyczna, DSG 7-
stopniowa

Zużycie paliwa**: 8 l/100 km

Średni poziom Emisji CO2**: 183 g/km

71321-009



Wyposażenie standardowe

Koła
Koło zapasowe, dojazdowe 18"

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

Fotele
Aktywne przednie zagłówki, regulowane w
dwóch płaszczyznach

Kanapa tylna asymetrycznie przesuwana i
składana, z podłokietnikiem i otworem do
przewożenia długich przedmiotów

Multimedia
8 głośników

brak modulatora dźwięku

Dwa gniazda USB-C w konsoli środkowej

Instalacja telefoniczna bluetooth

Tuner cyfrowy DAB+: funkcja odbioru
programów radiowych w formie cyfrowej

Zewnętrzne
Funkcja automatycznego włączania świateł z
funkcją Coming/Leaving Home,światła do jazdy
dziennej w technologii LED

Light Assist - czujnik automatycznej zmiany
świateł mijania na drogowe

Listwy dookoła szyb bocznych, czarne

Obudowy lusterek i klamki lakierowane w
kolorze nadwozia

Reflektory LED Basic

Regulacja zasięgu reflektorów

Relingi dachowe, czarne

Rura wydechowa standardowa

Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo
przyciemniane

Światła tylne wykonane w technologii LED
przyciemniane

Wewnętrzne
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z
możliwością regulacji wysokości i napięcia

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
<niedostępne dla zautomatyzowanej skrzyni
biegów>

Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej ,
konsoli środkowej i drzwiach "Wave"

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu

Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością

Schowek w konsoli dachowej

Wspomaganie układu kierowniczego,
elektromechaniczne

Elektryczne i funkcjonalne
Aktywny tempomat z automatyczną regulacją
odległości ACC oraz funkcją "stop & go" (do 210
km/h)

Czujnik deszczu

Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli środkowej z
tyłu oraz w bagażniku

Klimatyzacja "Climatronic", regulowana
automatycznie, 3-strefowa z panelem do
sterowania z tyłu

Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,
podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy
asferyczne

Lusterko wsteczne, automatycznie
przyciemniane

Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu

Podnośnik

System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy
hamowaniu

Wybór profilu jazdy

Bezpieczeństwo
Asystent podjazdu

eCall- system powiadamiania ratunkowego

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR,
ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania

Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z
tyłu

Wyposażenie standardowe:
Life 2.0 TSI 4MOTION 140 kW / 190 KM
automatyczna, DSG 7-stopniowa



Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla
kierowcy i pasażera z przodu

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

System Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania City dla Aktywnego tempomatu
ACC do 210 km/h

System Lane Assist - asystent utrzymania pasa
ruchu

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

System wykrywający pieszych

Wyposażenie standardowe:
Life 2.0 TSI 4MOTION 140 kW / 190 KM
automatyczna, DSG 7-stopniowa



WLTP

Emisja CO2

Cykl mieszany 183 g/km

Zużycie paliwa - Benzyna

Cykl mieszany 8 l/100 km

Silnik

Siln ik 4-cylindrowy, benzynowy

Pojemność 1.984

M oc max., kW 140,00 kW

M ax. moment obr., Nm
przy obr. / min

320 Nm / 1500 - 4100 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie automatyczna, DSG 7-
stopniowa

Bateria i ładowanie

Akumulator / Alternator A

Pojemność baterii (Netto ) kWh

Waga

Ładowność 454 - 698 kg

M asa własna min . 1.676 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.230 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy
wzniesien iu 12%

2.500 kg

bez hamulca 750 kg

Dopuszczalne obciążen ie
haka / dachu

100 kg / 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 214 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km 7,4 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.509 mm / 4.509 mm

Szerokość / Szerokość,
max

1.839 mm / 1.839 mm

W ysokość max. 1.684 mm

Rozstaw osi 2.679 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.576 mm / 1.586 mm

Rozstaw kół tył min . /
max.

1.566 mm / 1.576 mm

Kąt natarc ia przód/tył 17,9 ° / 17,3 °

Kąt rampowy 16,0 °

Wymiary bagażnika

Szerokość 1.004 mm

Pojemność bagażn ika przy
rozłożonej tylnej kanap ie

l / l / 615 l

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.655 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 11.500 mm

Pojemność zb iorn ika
paliwa

58 l

Dane techniczne

D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO 2. Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2 mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP.



Wyposażenie dodatkowe

- Obręcze ze stopu metali lekkich "Nizza"
7J x 18

- Opony 235/55 R18
samouszczelniające się o obniżonym
oporze toczenia*

- Śruby kół z zabezpieczeniem
antykradzieżowym

- Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba
przednia)

- Fotele przednie, podgrzewane

- Przygotowanie do aktywacji nawigacji w
ramach funkcji na żądanie

- Przygotowanie do We Connect Plus (na
3 lata), zawiera We Connect

- Radio

- Brak szuflad pod siedzeniami z przodu
- Elektrycznie regulowane podparcia

lędźwi z funkcją masażu w przednich
fotelach

- Fotel kierowcy i pasażera, sportowy
- Fotele przednie z regulacja wysokości,

odległości i pochylenia oparcia,
regulowane wzdłużnie podparcie

- Tapicerka siedzeń "ArtVelours"

152 590 zł

13 770 zł

166 360 zł

166 360 zł

135 252 zł

0 zł

166 360 zł

Cena modelu (brutto):

Wartość wyposażenia
dodatkowego (brutto):

Cena katalogowa konfiguracji
(brutto):

brutto:

netto:

Wartość usług dodatkowych
(brutto):

Cena całkowita samochodu
(brutto):

Szczegóły konfiguracji:
Life 2.0 TSI 4MOTION 140 kW / 190
KM automatyczna, DSG 7-stopniowa /
AX13VT

Kod konfiguracji: VXXKIPJA

3 180 złCzerwony "King's Red" MetalikP8P8

690 złObręcze aluminiowe Nizza 7J x 18PJW

Brak informacji o cenieTapicerka czarnaBG

Bez dopłaty
Ubezpieczenie opon - 36 miesięcyXT4

240 zł

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna,
obszyta skórą, podgrzewana, z łopatkami
do zmiany biegów

2FT

1 310 złPakiet Zimowy 1WW1

1 720 zł
System radiowy Ready2Discover z usługą
Streaming&Internet

RBB

1 720 zł
System Rear Assist - kamera cofaniaKA2

2 140 zł

Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw
wskaźników z komputerem pokładowym,
personalizowany

9S0

2 770 zł
Fotele kierowcy i pasażera ergoActive z
funkcją masażu

PB1

* Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740  z dnia 25  maja 2020  r. w  spraw ie etykietow ania opon pod kątem efektyw ności paliw ow ej i innych
parametrów , zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369  oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009  w ięcej informacji o oponach dostępne u Autoryzow anego D ealera
marki Volksw agen Samochody Osobow e, który przed sprzedażą pojazdu dostarczy etykiety opon oraz karty informacyjne produktu (dotyczące opon) dla opon oferow anych w raz z
pojazdem lub montow anych w  pojeździe.
Podane ceny są cenami brutto 




