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TSI Turbolaadimisega otsesissepritse bensiinimootor
TDI Turbolaadimisega otsesissepritse diiselmootor
ACT Aktiivne silindrite väljalülitamise süsteem
4Motion Nelikvedu
SCR Selektiivne katalüütiline reduktsioon – täiendav heitgaaside puhastussüsteem
OPF Bensiinimootori tahmafilter – täiendav heitgaaside puhastussüsteem
BM BlueMotion tehnoloogia koos vabajooksu süsteemiga
DSG Topeltsiduriga automaatkäigukast
MAN Manuaalkäigukast

Tähelepanu
- Toodud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata.
- Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni edasimüüjatelt ja partneritelt Eestis.
-  Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga.
- Hinnakiri on avaldatud 15.12.2022. Kõik antud mudeli varasemad hinnakirjad on kehtetud.

Hinnad
Tiguan

Bensiinimootor

Diiselmootor

Mootor Käigukast Võimsus kW / hj Varustus Hind EUR koos km-ga

1.5 TSI OPF 6MAN 110 / 150 Life 33 130
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Life 35 268
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Elegance 39 608
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 R-Line 41 214

Mootor Käigukast Võimsus kW / hj Varustus Hind EUR koos km-ga

2.0 TDI SCR 6MAN 110 / 150 Life 35 795
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Life 37 937
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- 9S0 digitaalne näidikuplokk Active Info Display 

 - 4F2 võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access 

- KA2 tagurduskaamera

PXB IQ.LIGHT – maatriks-LED-esituled 

- LED-esituled eraldi LED-päevatulede ja dünaamiliste suunatuledega  

- dünaamilised kurvituled 

- täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist  

- eesmised udutuled ja kurvituled 

- tumendatud LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega

 

Pluss pakett Life varustustasemele W43    ○

Volkswageni eripakkumised
Tiguan Lisavarustus

2 939 €
Hind EUR koos km-ga

2 263 €
Erihind EUR koos km-ga

Säästke kuni

-25%
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R-LINE

PBS    ○

WBS    ○

294 €
Hind EUR koos km-ga

400 €
Hind EUR koos km-ga

- kerevärvi kaitserauad R Black Style disainiga 

- mustad uste ja tagumise kaitseraua ribad 

 - musta viimistlusega õhuvõtuavad ja radiaatorivõre 

- mustad välispeeglid 

- mustad küljeakende iluliistud 

 - 90% toonklaasid tagumistel külgakendel ja tagaaknal

piiratud kerevärvide pakkumine

- valuveljed Valencia 8.5J x 19 (mustad), Volkswagen R 

- kerevärvi kaitserauad R-Line Black Style disainiga 

- musta värvi tagaspoiler R-Line disainiga 

- mustad uste ja tagumise kaitseraua ribad 

- musta viimistlusega õhuvõtuavad ja radiaatorivõre 

- mustad välispeeglid 

- mustad küljeakende iluliistud 

 - 90% toonklaasid tagumistel külgakendel ja tagaaknal

piiratud kerevärvide pakkumine

R disainipakett Black Style

R-Line disainipakett Black Style

Tiguan Lisavarustus
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Põhivarustus
Tiguan

Välimus    
Valuveljed Montana 7J x 17,  ●    

rehvid 215/65 R17 

Valuveljed Frankfurt 7J x 18,   ●   

iseparanduvad rehvid 235/55 R18 

Valuveljed Valencia 8.5J x 19 Volkswagen R,   ●  

iseparanduvad rehvid 255/45 R19 

Valuveljed Misano 8.5J x 20 Volkswagen R,     ● 

rehvid 255/40 R20 

Mustad katusereelingud ●  ● 

Hõbedase viimistlusega katusereelingud  ●  ●

Mustad küljeakende iluliistud ●   

Kroomliistud küljeakendel  ● ● ●

LED-esituled ●   

Kaugtulede automaatlülitus Light Assist ●   

Elegance R-Line RLife
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Põhivarustus
Tiguan

Elegance R-Line RLife

IQ.LIGHT – maatriks-LED-esituled  ●  ● 

 - LED-esituled eraldi LED-päevatulede ja dünaamiliste suunatuledega      

 - Dünaamilised kurvituled     

 - Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist      

 - Eesmised udutuled ja kurvituled     

 - Tumendatud LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega    

Maatriks-LED-esituled   ●  

 - LED-esituled koos eraldi LED-päevatuledega     

 - Dünaamilised kurvituled     

 - Kaugtulede automaatlülitus Light Assist     

 - Eesmised udutuled ja kurvituled    

Kerevärvi kaitserauad R-Line disainiga   ● 

Kerevärvi kaitserauad R disainiga    ●

R disainiga tagaspoiler    ● ●

Siniste pidurisadulatega ketaspidurid ees ja taga    ●

Välispeeglite mattkroomi kattega korpused    ●

    

7Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee ● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

www.volkswagen.ee


Põhivarustus
Tiguan

Elegance R-Line RLifeInterjöör    
Shooting Star kangast tekstiilistmekatted  ●   

Mikrofliisist istmekatted ArtVelours  ●  

Sardegna tekstiilist istmekatted koos ArtVelours mikrofliisist sisekülgedega   ● ●

Reguleeritava kõrgusega esiistmed ● ● ● ●

Nimmetoega komfortistmed ees ●   

Nimmetoega top-komfortistmed ees  ● ● ●

Integreeritud peatugedega sportistmed ees    ●

Weave ehisosad armatuurlaual ja ustel ●   

Cross ehisosad armatuurlaual ja ustel  ●  

Carbon Gray ehisosad armatuurlaual ja ustel   ● ●

Must laepolster   ● ●

Asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega  ● ● ● ●

Pikisuunas liigutatav tagaiste ● ● ● ●

Täielikult kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi ● ● ● 

Sahtlid esiistmete all ● ● ● ●

Soojenduse ja nahkkattega multifunktsionaalne rool (DSG-käigukasti puhul koos käiguvahetuslabadega) ● ●  

Soojenduse, nahkkatte ja R logoga multifunktsionaalne käiguvahetuslabade ja puutetundlike nuppudega sportrool   ● ●

Käetugi esiistmete vahel ●   

Panipaigaga, kõrguses ja pikisuunas seadistatav käetugi esiistmete vahel  ● ● ●

Valgustatud eesmised alumiiniumi viimistlusega lävepakukatted  ●  

Alumiiniumi viimistlusega eesmised lävepakukatted R logoga    ● 

Alumiiniumi viimistluse, valgustuse ja R-logoga eesmised lävepakukatted    ●

Harjatud roostevabast terasest pedaalid ja jalatugi   ● ●

Jalaruumi valgustus ees ● ● ● ●
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Põhivarustus
Tiguan

Elegance R-Line RLife

30 värvist koosneva valikuga sisemine miljöövalgustus  ● ● ●

Põrandavaibad ees ja taga ● ● ● ●

Lugemistuled ees ja taga ● ● ● ●

Valgustusega meikimispeeglid päikesevarjudes ● ● ● ●

  

   

Turvalisus    
Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri, pukseerimiskaitse ja kesklukuga ● ● ● ●

Eesmised turvapadjad (kaassõitja poolel väljalülitatav), juhi põlveturvapadi ● ● ● ●

Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised külgturvapadjad  ● ● ● ●

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)  ● ● ● ●

Ahelkokkupõrke vältimise süsteem (mitmikkokkupõrke pidur) ● ● ● ●

Juhiabipakett ●    

 - Reahoidmisabiline Lane Assist     

 - Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC     

 - DSG-käigukastiga mudelitele ka Stop & Go funktsiooniga     

 - Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga    

Juhiabipakett  ●   

 - Reahoidmisabiline Lane Assist     

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem      

 - Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC koos Stop & Go funktsiooniga     

 - Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga    
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Põhivarustus
Tiguan

Elegance R-Line RLife

Juhiabipakett   ● ● 

 - Juhiabi Travel Assist     

 - Reahoidmisabiline Lane Assist     

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem      

 - Hädaabisüsteem Emergency Assist     

 - Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC koos Stop & Go funktsiooniga     

 - Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga    

Juhi väsimuse tuvastamise süsteem ● ● ● ●

Proaktiivne reisijate kaitse süsteem (avariieelne)  ● ● ●

Jalakäijate jälgimine ● ● ● ●

Hädakõneteenus eCall ● ● ● ●

ISOFIX-kinnituspunktid kahele lapseistmele tagaistmel ● ● ● ●

Elektromehaaniline käsipidur Auto Hold funktsiooniga ● ● ● ●

Kaudne rehvirõhu kontrollsüsteem  ● ● ● 

Rehvirõhu kontrollsüsteem (otsene)    ●

Rehviparanduskomplekt: 12-voldine kompressor ja rehviparandusvaht, tööriistakomplekt ●   ●

Laskumisabiline (ainult 4Motioniga mudelitel)  ● ● ●
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Põhivarustus
Tiguan

Elegance R-Line RLifeFunktsionaalsus ja muu varustus    
Soojusisolatsiooniga esiklaas ● ● ● ●

Valgusisolatsiooniga klaasid tagumistel külgakendel ja tagaaknal ● ● ● ●

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid ●   

Elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid koos ümbruse valgustuse 

ja reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga   ● ● ●

Easy Open pakett  ●   

 - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access     

 - anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline sulgemine    

Esitulede automaatlülitus, saabumis- ja lahkumisfunktsioon ● ● ● ●

Kolmetsooniline automaatkliimaseade Air Care Climatronic ● ● ● ●

Vihmaandur ● ● ● ●

Talvepakett ● ● ● ● 

 - Soojendusega esiistmed     

 - Automaatse soojendusega pesurid ees    

Soojendusega välimised tagaistmed     ●

Parkimisabi Park Distance Control – hoiatussignaalid ees ja taga olevate takistuste puhul ●   

Parkimisabiline Park Assist koos parkimisabiga Park Distance Control – hoiatussignaalid ees ja taga olevate takistuste puhul  ● ● ●

Tagurduskaamera  ●  

Mitmevärviline multifunktsionaalnäidik Premium ●   

Digitaalne näidikuplokk Active Info Display  ●   

Digitaalne näidikuplokk Active Info Display  ● ● ●

20,3 cm puuteekraaniga voogedastuse ja internetiga raadio Ready 2 Discover ● ●   

 - Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteemi Discover Media aktiveerimise valmidus    
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Põhivarustus
Tiguan

Elegance R-Line RLife

20,3 cm puuteekraaniga voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Media   ● ● 

 - MP3 ja WMA esitus     

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine     

8 kõlarit ● ● ● ●

App-Connect (sisaldab App-Connect Wirelessi) ● ● ● ●

Bluetooth mobiiltelefoniliides ● ● ● ●

2 USB-C pesa ees ● ● ● ●

Digitaalne raadio DAB+ ● ● ● ●

We Connect ja We Connect Plus valmidus ● ● ● ●

Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia taaskasutusega ● ● ● ●

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendus  ● ● ● 

Progressiivne roolimine    ●

Sõidurežiimi valik (ainult 4Motioniga mudelitel)  ● ● 

Adaptiivveermik (DCC)    ● 

 - Sõidurežiimi valik    

12 V pistikupesa taga keskkonsoolis ja pagasiruumis  ● ● ● ●

 
       

Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta) ● ● ● ● 

Kasutusjuhend ● ● ● ●

    

12Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee ● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

www.volkswagen.ee


Lisavarustus
Tiguan

Veljed ja rehvid     
Valuveljed Tulsa R17, tume grafiit PJV ○    168 

 - valuveljed 7J x 17      

 - rehvid 215/65 R17     

Valuveljed Frankfurt R18 PJQ ○    479 

 - valuveljed 7J x 18      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/55 R18     

Valuveljed Nizza R18, mustad PJW ○    644 

 - valuveljed 7J x 18   ○   91 

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/55 R18     

Valuveljed Victoria Falls R19 PJI  ○   1 146 

 - valuveljed 7J x 19      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/50 R19     

Valuveljed Auckland R19, tume grafiit, Volkswagen R PJG  ○   703 

 - valuveljed 7J x 19      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/50 R19     

Valuveljed Kapstadt R20, hall metallik, Volkswagen R PJC  ○   1 199 

 - valuveljed 8J x 20      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/45 R20      

 ainult koos PSF või WDD-ga     

Valuveljed Suzuka R20, tume grafiit, Volkswagen R PJB   ○  421 

 - valuveljed 8.5J x 20       

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/40 R20       

 ainult koos PSF või WDD-ga      

Valuveljed Suzuka R20, mustad, Volkswagen R PJS   ○  421 

 - valuveljed 8.5J x 20       

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/40 R20       

 ainult koos WBS ja WDD-ga       

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Lisavarustus
Tiguan

Valuveljed Misano R20, Volkswagen R PJT   ○  421 

 - valuveljed 8.5J x 20       

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/40 R20       

 ainult koos PSF või WDD-ga      

Valuveljed Estoril R21, mustad, Volkswagen R PJX    ○ 832 

 - valuveljed 8.5J x 21       

 - rehvid 255/35 R21 

      

Ruumi ja kaalu säästev varuratas PRA ○ ○ ○  304 

 - Tööriistakomplekt ja tungraud       

 - Kahele kõrgusele seadistatav pagasiruumi põhi       

Terasest tagavararatas PRB ○ ○ ○  304 

 - Tööriistakomplekt ja tungraud      

Rehviparanduskomplekt: 12-voldine kompressor ja rehviparandusvaht 1G8 ● ○ ○ ● 65

Tööriistakomplekt ja tungraud 1S1 ○ ○ ○ ○ 25

Rehvirõhu kontrollsüsteem (otsene) 7K3 ○ ○ ○ ● 184 

      

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Lisavarustus
Tiguan

Turvalisus     
Külgmised turvapadjad välimistel tagaistmetel 4X4 ○ ○ ○ ○ 382

Juhiabipakett PFA ○ ● ● ● 701 

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem       

 - Proaktiivne reisijate kaitse süsteem (avariieelne)      

 ainult koos 6XP-ga     

Juhiabipakett Pluss W02 ○    911 

 - Juhiabi Travel Assist      

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem       

 - Proaktiivne reisijate kaitse süsteem (avariieelne)      

 - Parkimisabiline Park Assist      

 ainult koos 6XP ja RBD või RCB-ga      

 ainult manuaalkäigukastiga mudelitele     

Juhiabipakett Pluss W01 ○  ● ● 937 

 - Juhiabi Travel Assist W01  ○   17  

 - Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem        

 - Hädaabisüsteem Emergency Assist       

 - Proaktiivne reisijate kaitse süsteem (avariieelne)       

 - Parkimisabiline Park Assist       

 ainult koos 6XP ja RBD või RCB-ga       

 ainult automaatkäigukastiga mudelitele      

        

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R

15Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee ● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

www.volkswagen.ee


Lisavarustus
Tiguan

Tuled          
Maatriks-LED-esituled PXA ○  ●  1 272 

 - LED-esituled koos eraldi LED-päevatuledega      

 - Dünaamilised kurvituled      

 - Eesmised udutuled ja kurvituled     

IQ.LIGHT – maatriks-LED-esituled PXB ○ ●  ● 1 744 

 - LED-esituled eraldi LED-päevatulede ja dünaamiliste suunatuledega  PXC   ○  470 

 - Dünaamilised kurvituled      

 - Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist       

 - Eesmised udutuled ja kurvituled      

 - Tumendatud LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega     

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Lisavarustus
Tiguan

Heli-, Navi- Ja Multimeediasüsteemid     

Liidesed     

Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Media  RBD ○ ○ ● ● 613 

 - 20,3 cm puuteekraan      

 - MP3 ja WMA esitus      

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine      

Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Pro RCB ○ ○   1 532 

 - 23,3 cm puuteekraan    ○ ○ 943 

 - Viipejuhtimine      

 - MP3 ja WMA esitus      

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine      

Harman Kardon helisüsteem 8RI ○ ○ ○ ○ 876 

 - 16 kanaliga digitaalne võimendi      

 - 8+1 kõlarit      

 - bassikõlar      

 - koguvõimsus 480 W      

 ainult koos PG1, PRA või PG2 ja PA1-g   

Esiklaasinäidik KS2 ○ ○ ○ ○ 576

Digitaalne näidikuplokk Active Info Display 9S0 ○ ● ● ● 520

     

Mobiiltelefoniliides Comfort 9IJ ○ ○ ○ ○ 473 

 - Bluetooth-liides mobiiltelefonile      

 - välisantenn ja ühenduskarp      

 - induktiivse laadimise funktsioon     

1 USB-C laadimispesa taga keskkonsoolis U9C ○ ○ ○ ○ 125

     

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Lisavarustus
Tiguan

Kliima- ja soojendussüsteemid     

Salongiviimistlus ja istmed     

Seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga  WHA ○ ○ ○  1 294

Soojendusega välimised tagaistmed  PW2 ○ ○ ○ ● 257

Traatideta soojendusega, infrapunakiirgust peegeldav esiklaas WFH ○ ○ ○ ○ 352 

 ainult koos 9IJ-ga     

Elektriline panoraamkatuseluuk PS2 ○ ○ ○ ○ 1 304

       

Nahkpakett Vienna koos elektriliselt reguleeritava juhiistmega WL1 ○    2 498 

 - Vienna nahast viimistlusega istmed    ○   2 114 

 - top-komfortistmed ees        

 - elektriliselt seadistatav mäluga juhiiste       

 - elektriliselt seadistatava nimmetoega juhiiste       

 - ilma sahtliteta esiistmete all 

 - mitte kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi       

 - elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega mäluga peeglid koos ümbruse valgustuse  

    ja reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga      

Nahkpakett Vienna koos elektriliselt reguleeritavate esiistmetega WL3 ○    2 899 

 - Vienna nahast viimistlusega istmed    ○   2 563 

 - top-komfortistmed ees        

 - elektriliselt seadistatavad mäluga esiistmed       

 - elektriliselt reguleeritavad nimmetoed ees        

 - ilma sahtliteta esiistmete all       

 - mitte kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi       

 - elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega mäluga peeglid koos ümbruse valgustuse  

    ja reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga      

   

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Lisavarustus
Tiguan

Nahkpakett Vienna Volkswagen R koos elektriliselt reguleeritavate esiistmetega WL4   ○  2 563 

 - Vienna nahast viimistlusega istmed        

 - R logo esiistmetel       

 - elektriliselt seadistatavad mäluga esiistmed       

 - elektriliselt reguleeritavad nimmetoed ees        

 - ilma sahtliteta esiistmete all       

 - mittekokkuklapitav tagaistme seljatugi       

 - elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega mäluga peeglid koos ümbruse valgustuse 

    ja reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga   

Nahkpakett Nappa Volkswagen R koos elektriliselt reguleeritavate esiistmetega WL5    ○ 2 633 

 - Nappa nahast detailide ja viimistlusega istmed       

 - R-logo esiistmetel       

 - elektriliselt seadistatavad mäluga esiistmed       

 - elektriliselt reguleeritavad nimmetoed ees       

 - ilma sahtliteta esiistmete all       

 - elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega mäluga peeglid koos ümbruse valgustuse 

    ja reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga       

 - pikisuunas reguleeritavad, muudetava kõrgusega eesmised peatoed      

Reisijateruumi Pluss pakett PA1 ○ ●   361 

 - 30 värvist koosneva valikuga sisemine miljöövalgustus       

 - valgustatud eesmised alumiiniumi viimistlusega lävepakukatted       

 - Cross ehisosad armatuurlaual ja ustel      

ergoActive istmed ees PB1 ○    671 

 - mikrofliisist istmekatted ArtVelours PB2   ○   473 

 - top-komfortistmed ees        

 - ergoActive reguleeritava istme ja seljatoe nurgaga, pikisuunas reguleeritava reietoega istmed       

 - elektriliselt reguleeritavad massaažifunktsiooniga nimmetoed ees       

 - ilma sahtliteta esiistmete all       

 - mitte kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi       

 piiratud salongivalik

      

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Lisavarustus
Tiguan

Funktsionaalsus ja muu varustus     
Hõbedase viimistlusega katusereelingud 3S1 ○ ● ○ ● 184 

 ei ole saadaval koos WBS-ga     

Hõbedane välispakett PA2 ○ ●  ● 374 

 - hõbedase viimistlusega katusereelingud       

 - kroomliistud küljeakendel      

Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access  4F2 ○  ○ ○ 389

Elektriliselt avanev ja sulguv pagasiluuk  4E7 ○  ○ ○ 404

Easy Open pakett PE2 ○ ● ○ ○ 761 

 - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access      

 - anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline sulgemine     

Elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid koos ümbruse valgustuse 

 ja reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga  6XP ○ ● ● ● 184

Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks  1M6 ○ ○ ○ ○ 898

eesmine põhjakaitse 1SK ○ ○ ○  269

Tuhatoos ja sigaretisüütaja ees 9JC ○ ○ ○ ○ 30

R Performance väljalaskesüsteem 0P8    ○ 4 052

Progressiivne roolimine 1N7 ○ ○ ○ ● 229

Sõidurežiimi valik PPA ○ ○ ○ ● 184 

 4MOTIONiga mudelite põhivarustuses     

Tagurduskaamera  KA2 ○ ● ○ ○ 419

360-kraadine kaamera Area View koos tagurduskaameraga  KA6 / PAV  ○   396 

   ○  ○ ○ 815

Haagiseabi Trailer Assist ja parkimisabiline Park Assist 8A9 ○ ○ ○ ○ 316 

 ainult koos 1M6 ja KA2 või KA6-ga     

Pagasiruumi pakett PG1    ○ 356 

 - 230 V pistikupesa pakiruumis       

 - Täiendav eemaldatav ja taskulambina kasutatav pagasiruumi valgustus       

 - Kahele kõrgusele seadistatav pagasiruumi põhi      

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Lisavarustus
Tiguan

Pagasiruumi pakett PG2 ○ ○ ○  463 

 - 230 V pistikupesa pakiruumis       

 - Täiendav eemaldatav ja taskulambina kasutatav pagasiruumi valgustus       

 - Ruumi ja kaalu säästev varuratas       

 - Tööriistakomplekt ja tungraud       

 - Kahele kõrgusele seadistatav pagasiruumi põhi       

Pagasiruumi pakett PG3 ○ ○ ○  312 

 - 230 V pistikupesa pakiruumis       

 - Täiendav eemaldatav ja taskulambina kasutatav pagasiruumi valgustus       

 - Terasest tagavararatas       

 - Tööriistakomplekt ja tungraud      

Pagasiruumi Pluss pakett PG5 ○ ○ ○ ○ 244 

 - Võrkvahesein – pagasiruumi eraldusvõrk       

 - Pagasivõrk       

 ainult koos PG2 või PG1-ga      

 

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Lisavarustus
Tiguan

Vedrustus          

Garantii     

Sportpakett PSF / PSB ○ ○ ○  260 

 - Sportvedrustus – 10 mm madalam kliirens      

 - Progressiivne roolimine     

Adaptiivveermik (DCC) WDD ○ ○ ○ ● 1 064 

 - Sõidurežiimi valik      

 - 10 mm madalam kliirens (välja arvatud 4Motioniga mudelitel)     

     

Pikendatud garantii – 5 aastat või 150 000 km EA9 ○ ○ ○ ○ 593

     

Kood
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceLife R
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Kerevärvide pakkumine
Tiguan

 
5K5K 
Urano Grey kerevärv
ei ole saadaval 
R-Line, R‘ile

 
8E8E 
Reflex Silver 
metallikvärv

 
2T2T
Deep Black 
pärlmuttervärv

 
V2V2 
Nightshade Blue 
metallikvärv 
ei ole saadaval R‘ile

 
L9L9 
Lapiz Blue 
metallikvärv
Ainult R-Line‘ile

 
0Q0Q
Pure White kerevärv
Ainult R-Line, R‘ile

 
0Q0Q
„Pure White“

 
B0B0
Dolphin Gray 
metallikvärv

 
0R0R 
Oryx White 
pärlmuttervärv

 
F1F1
Ginger Brown 
metallikvärv
ei ole saadaval 
R-Line, R‘ile 

 
P8P8
Kings Red 
metallikvärv 
ei ole saadaval 
R-Line‘ile

Kerevärv  

Metallik- või pärlmutterkerevärv  

0 €

620 € 620 €620 € 775 €

0 € 234 €

620 € 1 043 €620 € 775 €
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Tiguan

Tehnilised andmed

Mudel Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan

Mootor 1.5 TSI OPF 1.5 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR

Silindreid / mootori  
töömaht (cm³)

4 / 1498 4 / 1498 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968

Jõuülekanne 6 / MAN 7 / DSG
7 / DSG /  
4MOTION

7 / DSG / 4MOTION 7 / DSG / 4MOTION 6 / MAN 7 / DSG
7 / DSG / 

 4MOTION

Max võimsus kW / hj 110 / 150 110 / 150 140 / 190 180 / 245 235 / 320 110 / 150 110 / 150 110 / 150

Max pöördemoment (Nm)  
p/min juures

250 / 1500 – 3500
250 / 1500 –  

3500
320 / 1500 – 

4100
370 / 1600 – 4300 420 / 2100 – 5350 340 / 1600 – 2750 340 / 1600 – 2750

340 / 1600 –  
2750

Mõõtmed / massid / mahud Life Life / Elegance R-Line Elegance R-Line R-Line R Life Life Elegance R-Line

Pikkus (mm) 4509 4509 4511 4509 4511 4511 4514 4509 4509 4509 4511

Laius (mm) 1839 1839 1859 1839 1859 1859 1859 1839 1839 1839 1859

Kõrgus (mm) 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1677 1684 1684 1684 1684

Teljevahe (mm) 2678 2678 2678 2679 2679 2679 2678 2678 2678 2679 2679

Tühimass, kg 1502 1536 1676 1676 1688 1746 1609 1631 1716

Täismass, kg 1970 2000 2190 2230 2230 2260 2140 2090 2260

Lubatud koormus katusel / 
haakekuulil, kg

100 / 75 100 / 75 100 / 75 100 / 75 100 / 75 100 / 75 100 / 75 100 / 75

Kütusepaagi maht, ligikaudne, 
liitrites

58 58 58 58 58 58 58 58

Pakiruumi maht, liitrites 520 520 520 520 520 520 520 520
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Tiguan

Tehnilised andmed

TSI  bensiinimootor kütuse otsesissepritse, turboülelaadimise ja vahejahutiga 
TDI  diiselmootor kütuse otsesissepritse, turboülelaadimise ja vahejahutiga 
DSG  topeltsiduritehnoloogiaga käigukast 
4MOTION  nelikveosüsteem 
SCR  selektiivne katalüütiline redutseerimine
OPF  Bensiini tahkete osakeste filter 

* Need näitajad on selgitatud välja kooskõlas spetsiaalse mõõtmisprotsessiga 
(direktiiv 80/1268/EMÜ – tuntud ka kui uus Euroopa sõidutsükkel)

** Vahemikes esitatud kütusekulu ja CO₂-heite näitajad olenevad kasutatud velje- ja rehvikomplektidest.

Mudel Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan Tiguan

Jõudlus / kütusekulu

Tippkiirus, km/h 203 202 214 229 250 201 200 198

Kiirendus 0–100 km/h (s) 9,9 9,2 7,4 6 4,9 9,4 9,4 9,3

NEDC Kütusekulu l / 100km 
sõltuvalt varustusastmest

Life Life Elegance R-Line Elegance R-Line R-Line R Life Life Elegance R-Line

linnas 6,7 6,5 6,5 6,5 7,6 7,7 9 10,2 5,8 5,4 5,6 5,7

maanteel 5,1 5,2 5,2 5,4 6,1 6,3 6,3 7 3,9 4 4,3 4,4

kombineeritud 5,7 5,7 5,7 5,8 6,7 6,8 7,3 8,1 4,6 4,5 4,8 4,9

Kombineeritud CO₂-heide,  
NEDC järgi

130 130 130 133 152 156 167 186 121 119 126 129

WTLP Kütusekulu l / 100km 
sõltuvalt varustusastmest

Life Life Elegance R-Line Elegance R-Line R-Line R Life Life Elegance R-Line

kombineeritud 6,4 6,8 7 7,2 8 8,2 8,9 9,8 5,1 5,4 6,1 6,2

Kombineeritud CO₂-heide, 
 WLTP järgi

146 155 158 163 182 187 197 223 134 142 159 164

Heitmestandard
Euro 

6d-ISC-FCM
Euro 

6d-ISC-FCM
Euro 

6d-ISC-FCM 
Euro 

6d-ISC-FCM 
Euro 

6d-ISC-FCM 
Euro 

6d-ISC-FCM 
Euro 

6d-ISC-FCM 
Euro 

6d-ISC-FCM
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Joonised
Tiguan
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Tiguan

Juhiabisüsteemid

01* Ennetav reisijate kaitsesüsteem kaitseb teid kriitilistes 
olukordades, nagu eelseisev kokkupõrge. Kui süsteem tuvastab 
suurenenud õnnetuseohu, reageerib see automaatselt akende ja 
avatava panoraamkatuse sulgemisega, kui see on paigaldatud, ning 
pingutab ettevaatusabinõuna esiistmete turvavöösid. Põhivarustuses 
mudelil Elegance ja kõrgematel varustustasemetel, kõigil teistel 
mudelitel juhiabisüsteemide paketi osana lisavarustuses. 
* Põhivarustuses mudelitel Elegance, R-Line ja R 
* Lisavarustuses mudelil Life

02* Juhiabisüsteem Emergency Assist saab pakkuda täiendavat abi, 
kui juhil peaks tekkima meditsiiniline hädaolukord. Koostöös DSG-
käigukastiga tuvastab süsteem juhi teovõimetuse ning vajaduse korral 
aeglustab sõiduki oma sõidurajale seisma. Kohe, kui süsteem ei tuvasta 
juhipoolset pööramist, pidurdamist või kiirendamist, annab see juhile 
märku. Kui juht jääb passiivseks, käivitab süsteem teistele liiklejatele 
märkuandmiseks automaatselt ohutuled. Emergency Assist on osa DSG-
mudelite juhiabisüsteemide paketist Plus, mis on mudelite R-Line ja R 
põhivarustuses ning mudelite Life, ACTIVE ja Elegance lisavarustuses.
* Põhivarustuses mudelitel R-Line ja R 
* Lisavarustuses mudelitel Life ja Elegance

03* Juhiabisüsteem Travel Assist hoiab teid maanteedel ja heas korras 
külateedel teie valitud sõidurajal, aidates teil kiirust reguleerida ning 
tagades eesoleva sõidukiga ohutu vahemaa. Tänu ummikuabilisele 
Traffic Jam Assist ning koostöös topeltsiduriga DSG-käigukastiga aitab 
see liiklusummikute ja katkendliku liiklusega muretult toime tulla. Travel 
Assist on osa juhiabisüsteemide paketist Plus, mis on mudelite R-Line ja 
R põhivarustuses ning mudelite Life, ACTIVE ja Elegance lisavarustuses.
* Põhivarustuses mudelitel R-Line ja R 
* Lisavarustuses mudelitel Life ja Elegance

04* Intelligentsed IQ. Light LED-maatriksesituled on arenenud tehnika 
särav näide. Turvalisemad, nutikamad ja parema valgustusega esituled 
on varustatud kurvitulede ja dünaamilise kaugtuleregulaatoriga Dynamic 
Light Assist, mis töötab interaktiivselt. Andurid lülitavad automaatselt 
konkreetseid LED-segmente sisse ja välja, valgustades eesolevaid pimedaid 
kohti ja tagades rahulikuma öösõidu tarvis optimaalse valguse jaotumise, 
hoides samas ära vastutuleva liikluse pimestamist ning aidates kaasas 
teeohutusele. Eesmised ja tagumised integreeritud dünaamilised suunatuled 
on veel üks oluline omadus – need toimivad sujuva valguse liikumisega. 
IQ.Light LED-maatriksesituled on põhivarustuses mudelitel Life eHybrid, 
Elegance ja R ning lisavarustuses mudelitel Life, ACTIVE ja R-Line.
* Põhivarustuses mudelitel Elegance ja R 
* Lisavarustuses mudelitel Life ja R-Line

05 Lähiümbruse jälgimise süsteem Front Assist 
ühendab endas prognoosiva jalakäijate kaitse ja 
linnasisese hädapidurduse funktsiooni, hoiatades teid 
tee või maantee ääres olevate sõidukite või jalakäijate 
tuvastamise korral, kasutades helilisi ja optilisi 
märguandeid ning rakendades õrnalt pidureid. Süsteem 
teeb isegi hädapeatuse, kui olukord peaks kriitiliseks 
muutuma, et aidata kaitsta teisi teekasutajaid ja vältida 
võimalikke õnnetusi. Kõigi mudelite põhivarustuses.
* Kõigi varustustasemete põhivarustuses 

01

03

04

02
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Tiguan

Meedia: info- ja 
meelelahutussüsteem 
ning ühenduvus

Uuenduslikkuse armastajatele loodud ruumikas 

interjöör sisaldab hulka käepäraseid juhtseadmeid, 

mille rõhuasetus on turvalisusel ja kasutusmugavusel. 

02

01

03

01* Raadio Ready 2 Discover koos Streaming & 
Interneti teenustega on varustatud 20,3 cm (8,0-tollise) 
diagonaaliga mahtuvuslikult puutetundliku TFT-
värviekraani, AppConnecti, nelja kanaliga võimendi ja 
kuni kaheksa kõlariga. Pardal on ka kaks USB-liidest 
(C-tüüpi) ja mobiiltelefoniliides Bluetoothi kaudu. 
Võimalik täiendamine süsteemiks Discover Media.
* Põhivarustuses mudelitel Life ja Elegance  
* Pole saadaval mudelitele R-Line ja R 

Lisavarustusse kuuluv Discover Media 
navigatsioonisüsteem avaldab muljet käepärase 
navigatsiooni ja liiklusmärkide tuvastusega.
* Põhivarustuses mudelitel R-Line ja R 
* Lisavarustuses mudelitel Life ja Elegance 

02* Soovite astuda sammu digituleviku suunas? Pole 
probleemi. Just sellepärast saate lisavarustusest 
valida navigatsioonisüsteemi Discover Pro. See 
avaldab muljet 23,3 cm (9,2-tollise) diagonaaliga 
mahtuvusliku TFT-värviekraaniga (lahutusvõime 1280 
× 640 pikslit), Homescreen 2.0 kodukuvaga, FM/DAB/
veebiraadio koondloendi ja Wi-Fi-kuumkohaga.
* Kõigi varustusastmete lisavarustuses 

03* Lisavarustusse kuuluv muljetavaldav uus 480 
W Harman/Kardoni helisüsteem on peene kõla ja 
viimistletud elegantse disainiga. Loodud neile, kes 
armastavad kvaliteetset heli ega soovi sõidu ajal 
muusikat lihtsalt kuulda, vaid seda kogu hingega 
nautida. Teid ootavad tasakaalustatud kõrged toonid 
ja täpne bass. Harman/Kardon toob Tiguanis teieni 
helikvaliteedi, millest ei oleks osanud unistadagi.
* Kõigi varustusastmete lisavarustuses 

Integreeritud Wi-Fi-kuumkoht tagab, et teie Tiguan 
on andmekiirteel sõitmiseks valmis, pakkudes teile ja 
teie kaasreisijatele võimalust kuni kaheksast seadmest 
internetis surfata. Andmesidepakettide ostmine info- ja 
meelelahutussüsteemi kaudu on lihtne, võimaldades 
teil oma andmekasutust täielikult kontrollida.
* Kõigi varustusastmete põhivarustuses 
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Tiguan

We Connecti ühenduvus

Tiguan on teie uks Volkswageni digiteenuste maailma. 

Soovi korral algusest peale täielikult ühenduses olles on 

teie käsutuses hulgaliselt We Connecti teenuseid. Kui olete 

esimest korda oma Volkswagen ID abil sisse loginud ja 

süsteemi aktiveerinud, on uuenduslike veebiteenuste 

kasutamine lihtne ja tasuta. 

02

01 Ühenduvuse uus põlvkond avab värava Volkswageni 
digiteenusteni, tagades teile uusimate info- ja 
meelelahutussüsteemide abil täieliku ühendatuse kogu 
teekonnal. Kohe, kui olete süsteemi aktiveerinud, annab 
We Connect teile juurdepääsu mitmetele teenustele, 
aidates teil oma teekonda võimalikult lihtsaks ja 
nauditavaks muuta. Kasutades We Connecti rakendust, 
on teil oma nutitelefoni kaudu juurdepääs olulisele 
sõidukiteabele – näiteks saate rakendusest kontrollida, 
kas teie sõiduki uksed on lukus ja külgtuled välja lülitatud.

We Connect Plus teeb võimalikuks veebipõhise 
liiklusteabe integreerimise teie marsruudijuhatusse 
ning veebist võetud huvipunktide ülekandmise 
teie navigatsioonisüsteemi. Teenus sisaldab 
ka tanklaasukohtade ja -hindade teavet. 
Kaasasolev We Connecti rakendus sünkroonib 
end teie nutitelefoniga, võimaldades teil liikvel 
olles olulisel teabel silma peal hoida.

02 We Connect Plusi valmidus annab veebi 
kaudu juurdepääsu sõidukipõhistele teenustele: 
piirkonnateavitus, kiirusehoiatus, signaal ja märgutuled, 
veebipõhine vargusvastane alarm, lukustamine ja 
avamine. Navigatsioonipõhised teenused: veebipõhine 
hääljuhtimine, veebipõhine liiklusteave, veebipõhine 
marsruudiarvutus ja veebipõhine sihtkoha import. 
Tanklate, laadimispunktide ja parklate asukohad. 
Veebipõhised kaardivärskendused. Voogedastuse 
ja internetipõhised teenused internetiraadiole, Wi-
Fi-kuumkohale ja meedia voogesitusele. Sisaldab 
veebipõhise navigeerimise tarkvaravärskendusi, 
võimaldades teil uusimaid kaardiandmeid alla laadida.

We Upgrade: We Connect3 on teie juurdepääs 
paljudes Volkswageni mudelites pakutavate mobiilsete 
veebiteenuste uusimale põlvkonnale. Algusest peale 
saadaoleva internetitoega on arvukad We Connecti 
teenused teile kättesaadavad. Pärast ühekordset 
aktiveerimist ja oma Volkswagen ID-ga registreerimist 
teeb We Connect teie igapäevaelu meeldivamaks 
ning ka mugavamaks. Uue võimalusena saate valitud 
funktsioone oma Volkswagenis aktiveerida ka pärast 
sõiduki ostu. Hilisem kohandamine on võimalik 
vastavalt teie vajadustele. See on ka väga lihtne, kuna 
leiab aset teie info- ja meelelahutussüsteemi In-Car-
poes. We Connecti põhikasutajad näevad asjakohaseid 
sõidukile saadaolevaid We Upgrade’i2 funktsioone.

01
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Lisage oma autole veidi erilisust. 

Spetsiifilistest tarvikutest kuni 

üldiste lahenduste ja atraktiivsete 

elustiilitoodeteni. Nendega 

märgatakse teid kindlasti!

Tiguan tarvikud



Sõida 
ohutult!  

Merano, 6.5J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/65 R17
Goodyear ULTRA GRIP 
ICE ARCTIC SUV 2
Naast 

1 784 €

 
Sebring, 7J x 18 ET43,  
Grey Metallic, 235/55 R18
Goodyear 
ULTRA GRIP ARCTIC 2,
Naast 

2 340 €

Merano, 6.5J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/65 R17
Goodyear ULTRA GRIP 
ICE ICE SUV G1
Lamell 

1 732 €

 
Sebring, 7J x 18 ET43, 
Grey Metallic, 235/55 R18, 
Goodyear 
ULTRA GRIP ICE 2,
Lamell

2 268 €

797530 797531790429 793713

Tiguan tarvikud
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02   Lävepaku kaitsekate
Uksepiirkonna pilgupüüdja: dekoratiivsete hõbedavärvi 
ribadega must kaitsekate ei paku uksepiirkonnale 
mitte ainult visuaalset täiendust, vaid kaitseb seda ka 
kriimustuste eest. Täpselt sobituvat lävepaku kaitsekatet 
on lihtne paigaldada. Üks komplekt sisaldab esimeste ja 
tagumiste lävepakkude jaoks kokku nelja kaitsekatet.

5NA071310 ZMD

89 €

01   Ilmastikukindlad põrandamatid
Volkswageni originaalsed ilmastikukindlad põrandamatid 
kaitsevad teie auto salongi mustuse ja niiskuse 
eest. Need on loodud täiuslikult sobivaks, neid on 
lihtne puhastada ning neil on mittelibisev alumine 
külg. Visuaalselt püüab pilku mattidele paigutatud 
mudelinimi. Põrandamatid on lisaks 100 protsenti 
taaskasutatavad, väga tugevad ja vastupidavad. Tänu 
kasutatud materjalile on originaalsed ilmastikukindlad 
põrandamatid märkimisväärselt kergemad ja lõhnavad 
vähem kui tavapärased kummist põrandamatid. Igas 
komplektis on neli matti, esimesed ja tagumised.

5NB061500 82V

98 €

03   Porisirmid
Kauakestvad ja vastupidavad: Volkswageni originaalsed porisirmid kaitsevad 
auto põhja ja kaitseraudu efektiivselt liigse mustuse eest. Need vähendavad 
oluliselt ka teelt eralduvate ohtlike osakeste ja veepritsmete mõju.

Porisirmid, esimesed Porisirmid, esimesed

5NA075111 5NA075101

67 € 67 €

0201

03
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Tiguan tarvikud

05   aadimisläve kaitsekate
Täpselt sobituv ja läbipaistev kaitsekate hoiab 
pagasi peale- ja mahatõstmisel laadimisläve kindlalt 
kriimustuste eest. Paigaldamine on kiire ja kerge.

5NA061197

74 €

07   Kroomviimistlusega tagumine liist
Pilkupüüdev viimistlus – Volkswageni originaal kroomviimistlusega liist pagasiruumi 
luugi jaoks annab teie autole kiiresti elegantse ja peene välimuse. Seda saab 
kiiresti ja lihtsalt pagasiruumi luugile liimida ning lisaks kaitseb see luugi serva.

5NA071360

74 €
06   Laadimisläve kaitsekate, 
roostevaba terase värvi
Ideaalne kaitse koos elegantsiga – pakiruumi 
plastist servakaitse jätab roostevaba terase 
mulje, sobitub ideaalselt ning kaitseb laadimisel 
ja mahalaadimisel tekkida võivate kriimustuste ja 
kahjustuste eest, täiustades ka sõiduki välimust.

5NA061195A

73 €

04   Pagasiruumi põhjakate
Volkswageni originaal pagasiruumi kate 
kaitseb pagasiruumi mustuse eest ja ei lase 
asjadel libiseda. Plastikust kate sobib täpselt 
ja on lisaks pestav, mittelibisev ja happekindel. 
Ümbritsev ca. 4 cm kõrgune serv ei lase vedelikel 
auto põrandale voolata. Mudelinimega.

5NA061161

78 €

04 05

06

07
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09   Riidepuu Travel & Comfort süsteemile
Riidepuu kinnitatakse lihtsa klõpsuga alusmoodulile. 
Riidepuu abil saab riideesemeid transportida 
ilma kortsumata ja tänu integreeritud konksule 
saab seda kasutada ka väljaspool autot.
000061127B

88 €

10   Travel & Comfort süsteemi alusmoodul
Modulaarne Travel & Comfort süsteem pakub arvukalt 
võimalusi reisimise lihtsamaks ja mugavamaks 
muutmiseks. Õige alusmoodulile kinnitatud Volkswageni 
tarvik hoiab iga asja omal kohal. Alusmoodulit saab 
kasutada koos järgnevate lisadega: universaalne konks, 
riidepuu, reguleeritav klapplaud, Apple iPadi hoidja iPad 
2-4 ja iPad mini ning iPad Airi jaoks, ja Samsung Galaxy 
Tab 3/4 10.1 hoidja. Alusmoodul paigaldatakse esiistme 
peatoe tugijalgade vahele lihtsa kruvikinnitusega.

000061122

28 €

08   Tahvelarvutihoidja
Turvaümbristega universaalselt sobiv tahvelarvutihoidja 
on praktiline ja paindlik lahendus tagaistmel 
reisijatele, pakkudes just õiget nurka iga rakenduse 
jaoks. Reguleeritava kaldega ning horisontaal- ja 
vertikaalsuunas keeratav hoidik võimaldab tahvelarvutit 
vastavalt vajadusele maksimaalselt efektiivselt 
kasutada. Kasutada ainult koos turvaümbrisega ning 
ekraanikaitsega, et tagada autos reisijate ohutus. 
Ainult koos Travel & Comfort süsteemi alusmooduliga.

000061125N

158 €

08

09

10
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13   Katuseboks
Volkswageni uus originaal katuseboks Comfort 460 
(maht umbes 460 liitrit) on optimeeritud aerodünaamilise 
disainiga, mis vähendab maksimaalselt ebameeldivat 
tuulemüra. See on loodud vastavalt Volkswageni uute 
mudelite modernsele disainikontseptsioonile ning veenab 
oma innovatiivse eelpaigaldatud kiirkinnitussüsteemiga. 
Uuel katuseboksil on innovatiivne DuoLift süsteem, mille 
abil saab boksi mugavalt mõlemalt poolt avada. Kolm 
pingutusrihma boksi sees ei lase pagasil paigalt liikuda. 
Katuseboksil on kolmepunkti-kesklukumehhanism 
ning see on saadaval kõrgläikega mustana. 2,30 m 
pikkune boks on ideaalne talvespordi harrastajatele, 
sest kõikides tavapärastes suurustes suusad ja 
lumelauad mahuvad sinna täiesti probleemivabalt.

000071200AE

638 €

12   Katuseraamid
Volkswageni originaalsed katuseraamid on ideaalseks 
alussüsteemiks kõikidele katusele kinnitatavatele 
esemetele. Volkswagen City Crash Plus rangete nõuete 
järgi testitud katuseraamidel on aerodünaamiliselt 
kujustatud alumiiniumprofiil, millele saab kinnitada 
surfilaua-, jalgratta-, suuskade- ja lumelauahoidjaid 
või praktilisi katusebokse. Katuseraamid on täpselt 
auto järgi tehtud ja täielikult komplekteeritud. 
Katuseraame saab auto katusele turvaliselt ja täpselt 
kinnitada tööriistu kasutamata. See kergelt paigaldatav 
aeroprofiil oma struktureeritud pinnaga minimeerib 
tuulemüra. Katuseraame saab lukustada ja seeläbi 
varguse eest kaitsta. Tarnitakse koos momentvõtmega.

5QF071151

198 €

11   Tagurduskaamera süsteem
Täielik VW tagurduskaamera komplekt. Tänu sellele, et tegemist on Volkswageni 
enda komponentidega, toimib see süsteem suurepäraselt ka koos juba tehases 
paigaldatud parkimisabilisega Park Distance Control. VW tagurduskaamera süsteem 
tagaluugi piirkonda/pagasiruumi lingi mehhanismi juurde paigaldamiseks.

5NB054634

467 €

12 13
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16   Jalgrattahoidik
Volkswageni originaal jalgrattahoidik jalgratta katusele püstiasendisse paigaldamiseks 
võlub oma unikaalselt disainitud raamihoidja ja rattarööpaga, mis kindlustab automaatselt, 
et jalgratas oleks õigesti paigutatud. Innovatiivne pöördnupp kontrollib rattale 
rakendatavat jõudu, kindlustades, et jalgratas oleks korralikult kinni. Tänu mugavale 
paigalduskõrgusele (umbes silmade kõrgusel) on jalgratta kinnitamine lihtne ega 
nõua erilist pingutust, seda isegi suuremate sõidukite puhul. Silmapaistva City Crash 
Plus katse läbinud jalgrattahoidik vastab Volkswageni kõrgeimatele standarditele. 
Sobib jalgratastele raamiga kuni 100 mm (ovaalne)/80 mm (ümmargune).

000071128F

146 €

1615   Haakekonksule 
kinnitatav kokkuklapitav 
jalgrattahoidik kolm 
jalgrattale 
Volkswageni Compact III 
jalgrattahoidik on väike, kerge 
ja kompaktne. Selle abil saab 
transportida kuni kolm jalgratast. 
Tänu kokkuklappimissüsteemile 
saab raami tulesid, jalgrattahoidikut 
ja tugiraami täielikult kokku 
klappida ja näiteks pagasiruumis 
hoida. Kaasas on ka praktiline 
kandekott. Maksimaalne 
koormus- 54 kg, kaal- 16 kg.

3C0071105C

860 €

14   Haakekonksule kinnitatav 
kokkuklapitav jalgrattahoidik 
kahele jalgrattale 
Volkswageni Compact II jalgrattahoidik 
on väike, kerge ja kompaktne. Selle abil 
saab transportida kuni kahte jalgratast. 
Tänu kokkuklappimissüsteemile saab 
raami tulesid, jalgrattahoidikut ja 
tugiraami täielikult kokku klappida ja 
näiteks pagasiruumis hoida. Kaasas on 
ka praktiline kandekott. Maksimaalne 
koormus- 60 kg, kaal- 14 kg.

3C0071105B

731 €
14

15
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17   Päikesevari (komplekt)  
Tagumised uksed, pagasiruum ja tagaaknad.
Kergelt käsitletav, täpselt sobiv kuju: Volkswageni 
ehtsate tagumiste uste, pagasiruumi ja tagaakende 
päikesevarjudega kaitsete oma auto sisemust otseste 
päikesekiirte eest ilma oma vaadet või ohutust ohvriks 
toomata. Päikesevarju on lihtne paigaldada ja eemaldada, 
kui seda ei vajata. See pakub täiendavat kaitset UV-
kiirte eest ja vähendab võimalusi autosse sisse vaadata, 
samas ka pimestavat efekti teistele teekasutajatele. 

5NA064365

296 €

17

18   Astmelauad, Alumiiniumist, libisemisvastaste katetega
Astmelauad rõhutavad teie auto linnamaasturilikku iseloomu ja teevad samal 
ajal autosse sisenemise ja katusele pagasi laadimise lihtsamaks. Astmelauad 
on tehtud hõbeanooditud alumiiniumist ja nende otstes on mustad plastikust 
katted. Astmelaua pinnale on paigutatud mustad plastikust katted, mis 
loovad libisemisvastase efekti, et autosse oleks turvaline siseneda. 

5NA071691/A

966 €

18

Tiguan tarvikud
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20   Jahutuskast, 12/230V,  
jahutus- ja soojendusfunktsioon
Jahedad joogid kuumadel suvekuudel ja soe toit 
pärast neljatunnist sõitu. See ei ole Volkswageni 
energiasäästliku ja erilise disainiga jahutus- ja 
soojenduskastiga probleem. Kast mahutab umbes 
24 liitrit ja tagab igal ajal õige temperatuuri.

000065400F

166 €

20

19

21   Turvatool, i-SIZE Trifix,  
lastele 15-48 kuud/76-105 cm/kuni 18 kg
Volkswageni turvatool: TRIFIX i-SIZE, 76105 cm (15 
kuud kuni 4 aastat | 18 kg). Vastab R129 (i-SIZE) 
ja CCC standarditele. Igakülgne turvalisus – tänu 
kõrgetasemelisele külgkokkupõrke kaitsele SICT 
Inside ja Pivot Link ISOFIX süsteemile. Lihtne 
paigaldus tänu integreeritud ISOFIX ja Top Tether 
kinnitussüsteemile – autosse jääb rohkem jalaruumi. 
Reguleeritav kõrgus ja viiepunktiturvavööde 
süsteem tagavad teel mugavuse ja turvalisuse.

11A019909

542 €21

19   Ühendusjuhtmed
Preemium-USB-juhe on spetsiaalselt välja arendatud nutitelefonide või 
teiste mobiilsete seadmete Volkswageni teabe- ja meelelahutussüsteemiga 
ühendamiseks. Lisaks sobib ka selle disain auto sisemusega täiuslikult. 
30 cm pikkusena on see piisavalt pikk, et nutiseadme saaks panna 
lähedalasuvasse panipaika. Samal ajal ei ole see nii pikk, et see hakkaks 
häirima. Sel on kõrgekvaliteediline tekstiilümbris ja Volkswageni logoga 
kroomitud metallühendused. Selle juhtmega saab mugavalt kasutada 
funktsioone nagu Android Auto ja MirrorLink AppConnectis, ja muidugi 
saab selle abil ka ühendatud seadet laadida. Preemium-juhe sobib ka 
eriti hästi kasutamiseks maps + more nutitelefonisüsteemiga up!-is. 
Saadavalolevad juhtmed: Micro-USB, USB-C ja 
Apple Lightning, 30 cm ja 70 pikkusena.

000051446BF/BG/BK/BL

34–47 €
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22   Ventiili korgid 

000071215E

34 €

23   Turvapoltide komplekt 

000071597D

55 €

24 Rehvide hoiukoti  
komplekt

000073900E

40 €

24

22

23

25   Veljekapsel

000071213D

158 €

25
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Mugavus
Mugav juurdepääs teie  

autole ka eemalt.

Turvalisus
Teie ja teie Volkswageni 

kaitse.

Teave
Kõigi teie sõiduki  

andmete ülevaade.

Meelelahutus 
Veel rohkem rõõmu teie 

Volkswagenist.

Kuidas see toimib?
Volkswageni ühendamine võrku nelja sammuga

Sest teie autol on teile palju pakkuda:

Registreerimine Sõiduki lisamine

Mobiilsete 
võrguteenuste 
tellimine

Mobiilsete 
võrguteenuste 
aktiveerimine

Laadige oma tasuta 
Volkswagen We Connecti 
rakendus alla: 

1

3

2

4

Miks kasutada mobiilseid võrguteenuseid?
Tiguan

https://apps.apple.com/lv/app/car-net/id656549103
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.volkswagen.carnet.eu.eremote
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