
Oferta dla firmy

* 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:

Nowy Tiguan Allspace R-
Line

Lakier:
Srebrny "Pyrit" metalik

Wnętrze:
Tapicerka czarna skórzana
Vienna dla pakietu R-Line

Felgi:
Obręcze aluminiowe
Valencia 8,5J x 19

Silnik: 2.0 TDI SCR 4MOTION
147 kW 200 KM / BJ257T

Skrzynia biegów: automatyczna, DSG 7-
stopniowa

Zużycie paliwa*: 6,8 l/100 km

Średni poziom Emisji CO2*: 179 g/km

90621-004



Wyposażenie standardowe

Koła
Opony 255/45 R19 samouszczelniające się o
obniżonym oporze toczenia

Zaślepki na obręcze aluminiowe

Fotele
3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń,
opuszczane

Aktywne przednie zagłówki, regulowane w
dwóch płaszczyznach

Fotele przednie Top-Komfort

Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną

Podłokietnik z przodu regulowany wzdłużn
wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem i 2
uchwytami na napoje z roletą

Multimedia
Antena FM

App Connect - połączenie smartfona z
samochodem [w tym bezprzewodowe dla
CarPlay, Android Auto]

Car-Net: Guide & Inform oraz Security & Service
Plus (na 3 lata), Security & Service Basic

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

Radio

Tuner cyfrowy DAB+

Zewnętrzne
Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z
dynamicznym doświetlaniem zakrętów

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

Listwy progowe ze stali szlachetnej z logo R-
Line

Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy
asferyczne

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera,
convex

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED

Spojler R-Line

Tylne światła w technologii LED, przyciemniane
ze zmienną grafiką

Tylne światło przeciwmgielne

Wewnętrzne
2 lampki LED do czytania z przodu z
wykończeniem chromowanym oraz 2 lampki
LED do czytania z tyłu

Chromowane wykończenia przełączników
świateł oraz regulacji lusterek i okien
elektrycznych

Dodatkowe oświetlenie bagażnika z
możliwością wykorzystania jako latarki

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Lusterka "Make-up" w osłonach
przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i
pasażera, podświetlanie LED

Lusterko wsteczne, automatycznie
przyciemniane

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg

Podsufitka w kolorze czarnym

Schowek w desce rozdzielczej po stronie
pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją
chłodzenia

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

Czujnik deszczu

Czujnik systemów asystujących

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

Podnośnik

Bezpieczeństwo

Wyposażenie standardowe:
R-Line 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 kW /
200 KM automatyczna, DSG 7-stopniowa



3-punktowe pasy bezpieczeństwa z
możliwością regulacji wysokości i napięcia

3-punktowy pas bezpieczeństwa dla
środkowego fotela w drugim rzędzie siedzeń

Asystent zjazdu

Emergency call - automatyczne wzywanie
pomocy

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

Hamulec postojowy elektromechaniczny z
funkcją Auto-Hold

Isofix - przygotowanie do montażu 2 fotelików
na zewnętrznych siedziskach ty tylnej kanapy,
zgodnie z normą I-Size

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla
kierowcy i pasażera z przodu i kolanowa dla
kierowcy

Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa

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

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

System wykrywający pieszych

Trójkąt ostrzegawczy

Wyposażenie standardowe:
R-Line 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 kW /
200 KM automatyczna, DSG 7-stopniowa



WLTP

Emisja CO2

Cykl mieszany 179 g/km

Zużycie paliwa - Diesel

Cykl mieszany 6,8 l/100 km

Silnik

Siln ik 4-cylindrowy, wysokoprężny

Pojemność 1.968

M oc max., kW 147,00 kW

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

400 Nm / 1750 - 3500 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

M asa własna min . 1.790 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.380 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 216 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km 7,8 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.726 mm / 4.726 mm

Szerokość / Szerokość,
max

1.859 mm / 1.859 mm

W ysokość max. 1.686 mm

Rozstaw osi 2.789 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.575 mm / 1.585 mm

Rozstaw kół tył min . /
max.

1.565 mm / 1.575 mm

Kąt natarc ia przód/tył 16,8 ° / 15,6 °

Kąt rampowy 16,1 °

Wymiary bagażnika

Szerokość 1.004 mm

Pojemność bagażn ika przy
rozłożonej tylnej kanap ie

l / l / 760 l

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.920 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 11.910 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.



4 090 złPakiet Premium

Pakiet Zimowy 1

System Easy Open / Easy Close w połączeniu z
alarmem

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-
Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem
przechyłu

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

Wyposażenie dodatkowe

- Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba
przednia)

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

- Podgrzewane przednie fotele i tylne
zewnętrzne siedzenia z oddzielną
regulacją podgrzewania

- Reflektory LED Martix MDF ze światłami
do jazdy dziennej LED oraz funkcją
dynamicznego doświetlania zakrętów

- Tylne światła w technologii LED,
przyciemniane ze zmienną grafiką

- Przednia szyba podgrzewana
bezprzewodowo i odbijająca promienie
podczerwone

- Listwy dookoła szyb bocznych, czarne
- Obudowa lusterek zewnętrznych czarna
- Relingi dachowe, czarne
- Zderzak z przodu i z tyłu w stylistyce R-

Line

197 390 zł

74 880 zł

272 270 zł

Cena modelu (brutto):

Wartość wyposażenia
dodatkowego (brutto):

Cena katalogowa konfiguracji
(brutto):

Szczegóły konfiguracji:
R-Line 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 kW /
200 KM automatyczna, DSG 7-
stopniowa / BJ257T

Kod konfiguracji: VJ94KPCD

2 710 złSrebrny "Pyrit" metalikK2K2

Bez dopłaty
Obręcze aluminiowe Valencia 8,5J x 19V56

Brak informacji o cenie
Tapicerka czarna skórzana Vienna dla
pakietu R-Line

IH

440 zł

Dwa gniazda USB-C w konsoli środkowej,
jedno gniazdo USB-C w konsoli
środkowej z tyłu

U9C

560 złGniazdo 230V9Z3

790 zł
System kontroli ciśnienia w oponach7K3

1 000 zł
Progresywny układ kierowniczy o
zmiennym przełożeniu

1N7

1 130 złPakiet Zimowy 2PW2

1 460 złIQ. LIGHT Reflektory LED MatrixPXC

1 530 zł

Przednia szyba podgrzewana
bezprzewodowo i odbijająca promienie
podczerwone

WFH

1 810 zł
System Rear Assist - kamera cofaniaKA2

2 060 zł
Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją
ładowania indukcyjnego

9IJ

2 320 zł
System Trailer Assist - asystent cofania i
parkowania z przyczepą

8A9

2 500 złWyświetlacz Head-up DisplayKS2

3 010 zł
Pakiet stylistyczny R-Line Black Style
Exterieur

WBS

* Cena nie obejmuje Oryginalnych akcesoriów  Volksw agen® montow anych po pierw szej rejestracji.
Podane ceny są cenami brutto 



- 2 siedzenia w trzecim rzędzie Easy Entry

- Sign Assist - system rozpoznawania
znaków drogowych

- System Park Assist - automatyczne
parkowanie i System Park Pilot - czujniki
parkowania z przodu i z tyłu

- System Side Assist z Rear Traffic Alert -
asystent zmiany pasa ruchu oraz
wyjeżdżania z miejsca parkingowego
tyłem

- Funkcja ECO
- Zawieszenie z adaptacyjną regulacją

DCC oraz wybór profilu jazdy

- 8 głośników
- App Connect - połączenie smartfona z

samochodem [w tym bezprzewodowe
dla CarPlay, Android Auto]

- Car-Net: Guide & Inform oraz Security &
Service Plus (na 3 lata), Security &
Service Basic

- Funkcja obsługi głosowej
- Radio
- Sign Assist - system rozpoznawania

znaków drogowych
- System nawigacji satelitarnej Discover

Pro
- Tuner cyfrowy DAB+

- Elektryczna regulacja foteli przednich w
12 kierunkach z funkcją pamięci

- Elektrycznie regulowane podparcia
lędźwi w fotelach przednich

- Lusterka zewnętrzne, elektrycznie
składane

- Panele drzwi wykończone skórą
ekologiczną

Szczegóły konfiguracji:
R-Line 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 kW /
200 KM automatyczna, DSG 7-
stopniowa / BJ257T

Kod konfiguracji: VJ94KPCD

3 320 złNadwozie 7 miejscowe (2+3+2)PG4

3 800 złSystem dźwięku Harman Kardon8RI

3 890 zł
Pakiet systemów asystujących IQ.DrivePFC

3 890 zł
Hak holowniczy składany, elektrycznie
odblokowywany

1M6

4 620 zł
Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCCWDD

5 660 złDach szklany panoramicznyPS2

6 300 zł
System nawigacji satelitarnej Discover ProRCB

13 110 zł

Tapicerka skórzana Vienna z elektryczną
regulacją i klimatyzacją przednich foteli

WL4

1 590 zł
Pakiet przeglądów, 48 miesięcy, max prze
bieg: 60 000 km

XT9

3 290 zł

Volkswagen Safe+ - dodatkowe 36
miesięcy ; maksymalny przebieg 100 000
km

X06

Bez dopłatyZestaw naprawczy1G8

* Cena nie obejmuje Oryginalnych akcesoriów  Volksw agen® montow anych po pierw szej rejestracji.
Podane ceny są cenami brutto 


