Novi Tiguan

Izjemna
zunanjost
Novi Tiguan odlično ponazarja, kaj pomeni, da se
01 Novi Tiguan s svojo podobo deluje zelo suvereno,
kar boste zagotovo opazili, že ko vam bo prvič prekrižal pot. Markantna oblikovna zasnova z novo mrežo
hladilnika poudarja odlike vozila in poskrbi, da ima
stilsko dovršeni pustolovec jasno prepoznaven obraz.

nenehno razvijamo, a pri tem ostajamo zvesti samemu
sebi. Zelo zgovoren je že njegov napredni dizajn.
Ob pogledu od strani ekspresivna silhueta, ki ji dajejo
svojstven pečat mogočen in dinamičen sprednji del
z natančno začrtanimi linijami, poudarjen ramenski
del in markanten zadek, jasno zrcali odlike vozila:
inovativnost, suverenost in brezkompromisno funkcionalnost.
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,9 in 4,9; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 136 in 126.
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IQ.LIGHT
Tiguan sije v vsem svojem sijaju, saj je opremljen z zadnjimi lučmi v LED-tehnologiji in po želji z opcijskimi
matričnimi LED-žarometi IQ.LIGHT. Slednji pri Tiguanu
Elegance vključujejo tudi dinamične smerno prilagodljive luči, v paketu z novimi zadnjimi lučmi pa še sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči. Napredna
tehnologija vklaplja in izklaplja posamezne segmente
LED-žarometov skladno s trenutno vozno situacijo in
omogoča različne načine porazdeljevanja svetlobe.
Vožnja avtomobila tako ni bolj sproščena samo za vas,
pač pa tudi za vse, ki vozijo pred vami ali se vam približujejo po nasprotnem voznem pasu. In še nekaj je
sijajno: integrirani dinamični smerniki, ki nakazujejo
smer s prelivajočim gibanjem svetlobe.
Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,9 in 4,9; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 136 in 126.
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Inovativna
notranjost
Prostorna notranjost novega Tiguana je kraj za
pionirje. Inovativni upravljalni elementi na vozniku
prilagojeni armaturni plošči vam omogočajo, da
se povsem osredotočite na tisto, kar je najpomembnejše. To velja tako za večfunkcijski volan, oblečen
v usnje, kot tudi za digitalni kombinirani instrument
z velikim barvnim TFT-zaslonom z diagonalo 26 cm
(10,25 palca). V Tiguanu Elegance in Tiguanu R-Line je
digitalni kombinirani instrument vgrajen že serijsko.
Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,9 in 4,9; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 136 in 126.
Serijska oprema za Tiguan
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IQ.DRIVE
– asistenčni sistemi

01 Proaktivni sistem za zaščito potnikov vas varuje
v kritičnih situacijah, kot je npr. nevarnost trčenja. Če
prepozna povečano tveganje za nezgodo, samodejno
zapre okna in panoramsko dvižno-pomično strešno
okno ter preventivno zategne sprednja varnostna pasova. Dobro je vedeti, da je to mogoče. Še boljše pa je,
če tega nikoli ne doživite na svoji koži.1 DO

Z dobrimi pomočniki marsikaj v življenju postane la02 Opcijski sistem Emergency Assist se aktivira v primeru kritičnega zdravstvenega stanja, ko zazna, da
voznik ne upravlja več vozila, in najprej skuša izzvati
njegov odziv.2 Če je pri tem neuspešen, kontrolirano
zaustavi vozilo in lahko na ta način – v okviru sistemskih omejitev – prepreči morebitno nezgodo.1, 2 DO

žje. Celo vožnja. Pri Volkswagnu smo vse inteligentne
asistenčne sisteme združili pod imenom IQ.DRIVE.
Vse, ki so v ponudbi že danes, ki jih razvijamo za jutri
in ki jih še raziskujemo za prihodnost. Obenem je
IQ.DRIVE tudi sinonim za inovativne ideje, ki so jasno
naravnane na vaše udobje.
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02

03 Za novi Tiguan so na voljo tehnologije, ki vas med
vožnjo občutno razbremenijo in vam omogočajo, da
na cilj prispete bolj sproščeni. Mednje sodi tudi opcijska asistenca za vožnjo Travel Assist, ki ob pritisku
na tipko poskrbi za vozno udobje na najvišji ravni, saj
vam pomaga v monotonih in utrudljivih voznih situacijah. Še posebej na avtocestah in dobro vzdrževanih
regionalnih cestah lahko sistem Travel Assist namesto
vas ohranja smer na voznem pasu in hitrost ter pri tem
upošteva razdaljo do spredaj vozečih vozil. V kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG je sproščena
vožnja mogoča celo v zastojih in počasnih kolonah,
ko je treba nenehno speljevati in zavirati.1, 3 DO
04 Asistenca za zaviranje v sili Front Assist s funkcijo
zaznavanja pešcev lahko pri nevarnosti naleta zmanjša silovitost trčenja ali – v idealnem primeru – trčenje
celo prepreči. Med vožnjo lahko zazna pešce in vozila
na cestišču ter v kritičnih situacijah pravočasno opozori
voznika. Če se ta ne odzove, lahko poskrbi za zaviranje
v sili.1 S

1 V okviru sistemskih omejitev.
2 Na voljo v kombinaciji z opcijskim sistemom Travel Assist.
3 Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega
sistema. Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti za preudarno upravljanje vozila.
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,9 in 4,9; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 136 in 126.
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01

01 Z integrirano dostopno točko za WLAN1 je Tiguan
opremljen tudi za informacijsko avtocesto. Stabilna
internetna povezava tako vam kot tudi vašim sopotnikom omogoča brskanje po spletu na do osmih napravah, zato nikoli nikomur ne bo dolgčas. DO

Infotainment
in povezljivost

02 Navigacijske storitve iz paketa We Connect Plus1
zagotavljajo dostop do ažurnih prometnih informacij
v realnem času. Inteligentno spletno izračunavanje
poti vedno poišče optimalno pot, s spletnim posodabljanjem zemljevidov pa je poskrbljeno, da so vaši
kartografski podatki vedno aktualni. Pretakanje
medijev in spletni radio vam v vašem infotainment
sistemu omogočata celo pameten dostop do razvedrilnih vsebin: uživajte v poslušanju svoje najljubše
glasbe, postaj v živo in podcastov, ne glede na to,
kje ste. DO

Novi Tiguan predstavlja vaša vrata v svet Volkswagnovih digitalnih storitev in funkcij. Po želji je lahko
že od samega začetka naprej popolnoma povezan,
s čimer so vam po enkratni aktivaciji in po prijavi s
Volkswagen ID na voljo številne storitve iz ponudbe
We Connect. Z aplikacijo We Connect lahko med
drugim prikličete pomembne informacije o vozilu
in na daljavo preverite, ali so vrata vašega Tiguana
zaklenjena in pozicijske luči izključene.
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,9 in 4,9; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 136 in 126.
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1 Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno
pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno
obdobje uporabe storitev.
*Dodatne informacije o mobilnih spletnih storitvah iz ponudbe We Connect lahko najdete na hrbtni strani tiskovine.

Novi Tiguan – Infotainment in povezljivost
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Dekorativni elementi
in sedežne prevleke
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Dekorativni elementi Weave LF
Dekorativni elementi Cross EL
Dekorativni elementi Wood Brushed DO
Dekorativni elementi Carbon Grey R

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki
ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv in dejanskega videza
dekorativnih elementov in sedežnih prevlek.
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,9 in 4,9; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 136 in 126.
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Tkanina Quad Paper, titanovo črna GZ S
Tkanina Shooting Star, titanovo črna HJ LF
Mikrovelur ArtVelours, titanovo črna BG EL DO
Mikrovelur ArtVelours, titanovo črna/viharno siva FY EL
Mikrovelur ArtVelours Sardegna, soul – siva/kremenasto siva OE
Usnjeni paket Vienna, titanovo črna BG DO
Usnjeni paket Vienna, lešnikova LB DO
Usnjeni paket Vienna, viharno siva FY DO
Usnjeni paket Vienna R-Line, titanovo črna IH R BL

R

BL

Novi Tiguan – Dekorativni elementi in sedežne prevleke
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Barve lakov
in platišča

01
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Uranovo siva, univerzalni lak 5K5K S
Čista bela, univerzalni lak 0Q0Q DO
Adularno siva, univerzalni lak C2C2 DO
Večerno modra, kovinski lak V2V2 DO
Delfinje siva, kovinski lak B0B0 DO
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09

Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E8E DO
Rdečkasto rjava, kovinski lak F1F1 DO
Globoko črna, biserni lak 2T2T DO
Oriksovo bela, biserni lak 0R0R DO
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17-palčna jeklena platišča1) DO
17-palčna aluminijasta platišča Montana
17-palčna aluminijasta platišča Tulsa DO
18-palčna aluminijasta platišča Frankfurt
EL

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki
ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv in dejanskega videza lakov
in platišč.
Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja
znamke Volkswagen.
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,9 in 4,9; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 136 in 126.
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19-palčna aluminijasta platišča Auckland DO
20-palčna aluminijasta platišča Misano DO
20-palčna aluminijasta platišča Suzuka DO
20-palčna aluminijasta platišča Suzuka
(Black Style) DO
14 20-palčna aluminijasta platišča Kapstadt DO

LF

DO

18-palčna aluminijasta platišča Nizza DO
18-palčna aluminijasta platišča Sebring1) DO
19-palčna aluminijasta platišča Victoria Falls
19-palčna aluminijasta platišča Valencia R
19-palčna aluminijasta platišča Valencia
(Black Style) BL

DO
1) Zimska platišča.
Platišča so kot primer prikazana na enakem vozilu, čeprav
se razpoložljivost glede na izvedbo vozila lahko razlikuje.

Novi Tiguan – Barve lakov in platišča
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Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.
volkswagen.si

Partner Volkswagen:

* Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet.
Uporaba spletnega radia in pretakanje medijev sta mogoča prek prenosne naprave (npr.
pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru
so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej
sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim
omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo
za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je
mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer
lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe.
Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani connect.volkswagen-we.com ali pri
izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete
na svojega mobilnega operaterja.

Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi
merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 homologacijski postopek za določena nova
vozila že poteka skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila
(angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz
porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP
postopoma nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel (NEVC).
Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene po
postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Zato
od 1. septembra 2018 lahko pri obdavčitvi vozil pride do ustreznih sprememb. Podrobnejše
informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC lahko najdete na spletni strani
volkswagen.de/wltp. Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku
NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo
iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti
iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v
razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe,
temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna
oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev,
prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne
energije, emisije CO₂ in vozne zmogljivosti vozila. Podrobne okoljske informacije o novih
osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah
onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na
spletni strani www.volkswagen.si.
Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju
razmer v času priprave tiskovine. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije
o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na www.volkswagen.si. DSG®
in TSI® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem dokumentu
ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko
dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

