
Νέο Tiguan

Βασικός Εξοπλισμός
Ζάντες αλουμινίου “Valencia” διάστασης 8,5J x 19

Ψηφιακή λήψη ραδιοφωνικού σήματος DAB+

We Connect Υπηρεσίες-Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

We Connect App-Σύνδεση με smartphone 

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian Monitoring

Adaptive Cruise Control 

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης)

Lane Assist

Fatique Detection

Multi-collision Brake 

Light Assist

Park Pilot

Προνοητικό σύστημα Start & Stop
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Προβολείς LED Plus: Περιλαμβάνουν δυναμική ρύθμιση δέσμης, λειτουργία φωτισμού 

στροφής, λειτουργία φωτισμού σε καιρικές συνθήκες χαμηλής ορατότητας, φώτα 

ημέρας LED και πίσω φωτιστικά σώματα LED 

Active Info Display - Διαδραστικός και πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων (Οθόνη TFT 

10,3")

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover Media". Περιλαμβάνει:                                                                                                                                                                                                                                                                

Έγχρωμη οθόνη αφής 8" με δυνατότητα αναβάθμισης σε NAVI / Radio, 8 ηχεία (4x20 

Watt) / 3 θύρες USB C-Type / Αισθητήρες προσέγγισης χεριού (Proximity Sensors) / 

Bluetooth

We Connect Plus Υπηρεσίες-Συμβόλαιο για 1 έτος (όπου υπάρχει αναβάθμιση σε NAVI)

* Οι αναγραφόμενες τιμές WLTP αφορούν τις εκδόσεις με τον βασικό εξοπλισμό

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κυβισμός (cm3) 1.395

Συνδυαστική Ιπποδύναμη (Ίπποι) 245

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km)* 41

Μέση Κατανάλωση Βενζίνης (lt / 100 km)* 1,8

Μέση Κατανάλωση Ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/100km)*
16,8

1.4 TSI eHybrid 245PS DSG6 R-Line



Ηλεκτρονικός κλιματισμός "Air Care" Climatronic 3-ζωνών

Top Comfort καθίσματα εμπρός από ύφασμα Sardegna και microfleece / artvelours

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος εμπρός καθίσματα με οσφυϊκή υποστήριξη

Κάθισμα συνοδηγού με δυνατότητα αναδίπλωσης

Εσωτερική επένδυση Οροφής σε μαύρο χρώμα

Διακριτικός φωτισμός στον χώρο των ποδιών των εμπρός καθισμάτων

Διακοσμητικά ένθετα ταμπλό και πάνελ θυρών - Carbon Grey 

Κατώφλι εμπρός θυρών από αλουμίνιο με λογότυπο R-Line

Εσωτερικός φωτισμός περιβάλλοντος

Πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι

Aσύμμετρα αναδιπλούμενη και συρρόμενη κατά μήκος (16cm) πίσω σειρά καθισμάτων  

3 προσκέφαλα στην πίσω σειρά καθισμάτων

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός-πίσω

Συρτάρια αποθήκευσης αντικειμένων κάτω από τα καθίσματα των εμπρός επιβατών

Φωτιζόμενα σκιάδια οδηγού - συνοδηγού με καθρέφτες

Απομακρυσμένo ξεκλείδωμα πλάτης πίσω καθισμάτων

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - πίσω

Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (servotronic)

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και απόσταση

Πατάκια εμπρός / πίσω

Ενεργό καπό (active hood)

Υποδοχές Isofix στη πίσω σειρά καθισμάτων

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Επιχρωμιωμένες λεπτομέρειες σε διακόπτη παραθύρων, διακόπτη εξωτερικών 

καθρεφτών, βραχίονα και πόμολο εσωτερικών θυρών 

Σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήρια ραδιοφώνου και τηλεφώνου, 

περιλαμβάνει και χειριστήρια ταχυτήτων

Σύστημα Coming Home - Leaving Home (περιλαμβάνει αισθητήρα φωτός και βροχής 

και αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα 

φώτα αλλαγής πορείας

Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ESP: ΑΒS, ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα 

διαφορικού EDL, σύστημα αντιολίσθησης τροχών ASR, σύστημα ενίσχυσης πέδησης 

Brake Assist και Trailer Stabilization

7 αερόσακοι: Αερόσακος οδηγού -συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και 

αερόσακος γονάτων οδηγού, με δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και δυνατότητα κεντρικού κλειδώματος από το 

εσωτερικό του αυτοκινήτου

Παροχή ρεύματος 12V στο κεντρικό υποβραχιόνιο, στη 2η σειρά καθισμάτων και στο 

χώρο αποσκευών



Διαμήκης ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα

Πίσω φως ομίχλης / Φωτισμός πινακίδας τύπου LED

Εξωτερικοί καθρέφτες και εξωτερικά πόμολα βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος

Περίγραμμα πλευρικών παραθύρων σε επιχρωμιωμένο χρώμα

Σπορ προφυλακτήρες ειδικής σχεδίασης R-Line, στο χρώμα του αμαξώματος

Διευρυμένα πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος

Πίσω διαχύτης σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

Πίσω αεροτομή οροφής σχεδίασης R 

Σκούρα (+35%) θερμομονωτικά κρύσταλλα ασφαλείας στις πίσω πόρτες και στην 

πόρτα του χώρου αποσκευών

Ατσάλινη ρεζέρβα ανάγκης, προειδοποιητικό τρίγωνο και πάτωμα χώρου αποσκευών 

ρυθμιζόμενο καθ' ύψος


