
Tiguan

1.5 TSI 150PS ACT EVO DSG7 R-Line

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κυβισμός (cm3) 1.498

Ιπποδύναμη (Ίπποι / σ.α.λ) 150 / 5.000 - 6.000

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km) 132

Μέση Κατανάλωση (lt / 100 km) 5,8

Βασικός Εξοπλισμός
Χρωμιωμένες ράγες οροφής  

Διακοσμητικά χρωμίου στις πόρτες και περιμετρικά των παραθύρων

Φώτα ημέρας

Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό των στροφών

Πίσω φώτα LED

Ζάντες αλουμινίου “Sebring” διάστασης 8,5J x 19

Comfort καθίσματα εμπρός με οσφυική υποστήριξη

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού - συνοδηγού με ορθοπεδική υποστήριξη μέσης

Κάθισμα συνοδηγού με δυνατότητα αναδίπλωσης

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

Συρτάρια αποθήκευσης αντικειμένων κάτω από τα καθίσματα των εμπρός επιβατών

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός - πίσω

Φωτιζόμενα σκιάδια οδηγού -συνοδηγού με καθρέφτες

Πακέτο εξωτερικής σχεδίασης R-Line. Περιλαμβάνει: 

• Σπορ προφυλακτήρες ειδικής σχεδίασης R 

• Διευρυμένα πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος

• Έμβλημα R-Line πλευρικά, πάνω από τους μπροστινούς θόλους

• Πίσω διαχύτη σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα 

• Πίσω αεροτομή οροφής σχεδίασης R

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

πόρτα του χώρου αποσκευών

Δερμάτινο τριάκτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήρια ραδιοφώνου και 

τηλεφώνου.  

Θήκες αποθήκευσης και αναδιπλούμενα τραπεζάκια στις πλάτες των εμπρός 

καθισμάτων



Ενεργό καπό (active hood)

Υποδοχές Isofix στη πίσω σειρά καθισμάτων

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Multi-collision Brake

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian Monitoring

Lane Assist

Fatigue Detection

Adaptive Cruise Control

Light Assist 

Park Pilot 

Proggresive Steering

Ηλεκτρονικός κλιματισμός "Air Care" Climatronic 3-ζωνών

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - πίσω

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold

Yπολογιστής ταξιδίου Premium με έγχρωμη οθόνη TFT

Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (servotronic)

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και απόσταση

Υπηρεσίες VW Connect

Σύστημα Infotainment  "COMPOSITION MEDIA". Περιλαμβάνει:

Έγχρωμη οθόνη αφής 8", αισθητήρες προσέγγισης χεριού proximity sensors, CD & mp3 

player, 4 x 20 Watt, 8 ηχεία, 3 θύρες USB με δυνατότητα φόρτισης συσκευών, θύρα SD-

card, δυνατότητα απεικόνισης φωτογραφιών (JPEG), σύνδεση Bluetooth με λειτουργία 

audio-streaming, απεικόνιση λογότυπων ραδ. σταθμών, Car Menu

Car-Net "App-Connect" - Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone.

Συμβατό με smartphones για MirrorLink®, Google Android Auto® και Apple CarPlay®.

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και αερόσακος γονάτων 

οδηγού.

Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ESP (ΑΒS, ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα 

διαφορικού EDL, σύστημα αντιολίσθησης τροχών ASR, σύστημα ενίσχυσης πέδησης 

Brake Assist και Trailer Stabilization)

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

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και δυνατότητα κεντρικού κλειδώματος από το 

εσωτερικό του αυτοκινήτου

Παροχή ρεύματος 12V στο κεντρικό υποβραχιόνιο, στα πίσω καθίσματα και στο χώρο 

αποσκευών

Ατσάλινη ρεζέρβα ανάγκης, προειδοποιητικό τρίγωνο και ειδικό πάτωμα αποθήκευσης  

αντικειμένων 


