Informacja handlowa
dotycząca samochodu
z wyposażeniem dodatkowym

Dziękujemy za zainteresowanie
marką Volkswagen

Oferta dla Ciebie

Oto, jak będzie wyglądał Twój nowy
Volkswagen

Tiguan Comfortline
Wnętrze:
Tapicerka czarna

Silnik: 1.5 TSI ACT
110 kW 150 KM / AD13BZ
Skrzynia biegów: automatyczna, DSG 7stopniowa
Zużycie paliwa*: 7.1l/100km
Średni poziom Emisji CO2*: 161g/km

Lakier:
Szary "Urano" uniwersalny

Felgi:
Obręcze aluminiowe
Montana 7J x 17

Wyposażenie - masz to
w standardzie:

Wyposażenie standardowe
Koła
Obręcze aluminiowe Montana 7J x 17
Zewnętrzne
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie
świateł z funkcją Coming / Leaving Home
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
Obudowy lusterek i klamki lakierowane w
kolorze nadwozia
Reflektory przeciwmgielne z funkcją
statycznego doświetlania zakrętów
Relingi dachowe, czarne
Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane
Tylne światła w technologii LED
Wewnętrzne
Aktywne przednie zagłówki, regulowane w
dwóch płaszczyznach
Drzwi oraz panele boczne pokryte pianką i
tkaniną
Fotele przednie komfortowe
Fotele przednie z regulacją wysokości
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Kanapa tylna składana (40/20/40), przesuwana
i z regulacją pochylenia oparcia, z
podłokietnikiem
Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna,
obszyta skórą
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej,
konsoli środkowej i drzwiach Titanium Silver
Oparcie przedniego fotela pasażera, składane
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
Podłoga z regulowaną wysokością
Regulowane podparcia lędźwi w fotelach
przednich
Schowek w konsoli dachowej zamykany
Składane stoliki w oparciach przednich foteli
Szuflada pod fotelem kierowcy i pasażera

Tapicerka siedzeń z tkaniny Rhombus
Wspomaganie układu kierowniczego,
elektromechaniczne - zależne od prędkości
samochodu
Elektryczne i funkcjonalne
Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z
automatyczną regulacją odległości oraz funkcją
"stop & go"
Czujnik deszczu
Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli środkowej
Instalacja telefoniczna (Bluetooth)
Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic,
3-strefowa z filtrem antyalergicznym
Komputer pokładowy Premium z kolorowym
wyświetlaczem
Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie
składane, automatycznie obniżane
Lusterko wsteczne, automatycznie
przyciemniane
Napięcie robocze 12V
Podnośnik
System Light Assist - asystent świateł
drogowych
System radiowy Composition Colour
System Start-Stop wyłączający silnik podczas
postoju z systemem rekuperacji energii
odzyskiwanej podczas hamowania
Bezpieczeństwo
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR,
ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z
tyłu
Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla
kierowcy i pasażera z przodu i kolanowa dla
kierowcy
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania City dla Aktywnego tempomatu
ACC do 210 km/h

Wyposażenie - masz to
w standardzie:

System Lane Assist - asystent utrzymywania
pasa ruchu
System rozpoznający zmęczenie kierowcy

Twój Volkswagen Tiguan Comfortline
Kod Twojej konfiguracji:
VUJYYO5R

Tiguan Comfortline

Pakiet Premium

3 690 zł lub 159 zł/mc

1.5 TSI ACT 110kW/150KM automatyczna, DSG
7-stopniowa (AD13BZ)
128 890 zł lub 5 548 zł/mc

Inni Klienci wybrali:
Lakier:
Szary "Urano" uniwersalny

System Easy Open / Easy Close

65 zł/mc

Pakiet Zimowy 1

62 zł/mc

0 zł
Felgi:
Obręcze aluminiowe Montana 7J x 17

Cena modelu bazowego:
Wartość wyposażenia
dodatkowego:

128 890 zł

5 090 zł

Wyposażenie dodatkowe:
Reflektory LED Basic
Bez dopłaty
- Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów
- Reflektory główne LED Basic z
automatyczną regulacją zasięgu reflektorów

Cena modelu bazowego z
wyposażeniem dodatkowym:

System Rear Assist z Park Assist Bez dopłaty
- System Park Assist - system
automatycznego parkowania równoległego
i prostopadłego (tyłem i przodem)
- System Rear Assist - kamera cofania
System radiowy Composition Media
Bez dopłaty
- Instalacja telefoniczna (Bluetooth)
- System radiowy Composition Colour
- Gniazdo USB do obsługi iPod/iPhon
App Connect - widok ekranu smartfona na
ekranie radia
Bez dopłaty
System Keyless Access - bezkluczykowy
dostęp i uruchamianie pojazdu w połączeniu z
alarmem
Bez dopłaty
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Backup-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem
przechyłu
1 400 zł lub 60 zł/mc

Informacje dodatkowe:
ROK PRODUKCJI 2019

133 980 zł

Dane techniczne

WLTP
Emisja CO2
Cykl mieszany

Wymiary zewnętrzne
Długość, min./ Długość,
max.

4.486 mm / 4.606 mm

Szerokość / Szerokość,
max

1.839 mm / 1.839 mm

W ysokość max.

1.654 mm

Rozstaw osi

2.677 mm

Rozstaw kół przód min. /
max.

1.579 mm / 1.589 mm

161 g/km

Zużycie paliwa
Cykl mieszany

7.1 l/100km

Silnik
Silnik

4-cylindrowy, benzynowy

Rozstaw kół tył min. /
max.

1.570 mm / 1.580 mm

Pojemność

1.498 cm³

Kąt natarcia przód/tył

16,2 ° / 16,2 °

M oc max., kW

110,00 kW

Kąt rampowy

14,8 °

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

250 Nm / 1500 - 3500 1/min

Norma emisji spalin

EURO 6 DG

Skrzynia biegów, seryjnie

automatyczna, DSG 7stopniowa

Akumulator / Alternator

-A

Wymiary bagażnika
Długość z oparciami
złożonymi

1.746 mm

Szerokość

1.004 mm

Pojemność bagażnika przy - l / - l / 615 l
rozłożonej tylnej kanapie

Waga
Ładowność

439 - 610 kg

M asa własna min.

1.540 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.100 kg

Pojemność bagażnika
maksymalna

1.655 l

Pozostałe dane

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy
z hamulcem, przy
wzniesieniu 12%

1.800 kg

bez hamulca

750 kg

Dopuszczalne obciążenie
haka / dachu

100 kg / 75 kg

Osiągi
Prędkość maksymalna

200 km/h

Przyspieszenie 0-100 km

9,3 s

Średnica zawracania

11.500 mm

Pojemność zbiornika
paliwa

58 l

