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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Diesel

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Aut. DSG7

Výkon

   110 kW / 150 koní

Objem

 1968 cm3

Model

Tiguan Life 2,0 TDI 110 kW 7DSG

1 018 900,- Kč

Diesel / 2.0 l / 110 kW (150 koní) / Aut. DSG7

  Spotřeba paliva 5,5 l/100km

  Emise CO2: 144 g/km

Design

 Barva interiéru Interiér Anthrazite Černá Anthrazite

0,- Kč

 Vnější lakování Šedá Urano

0,- Kč

17" kola z lehké slitiny Montana

0,- Kč

  

Celkem vč. DPH

1 043 900,- Kč
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Infotainment Ready2Discover

8" barevný dotykový display

třetí generace infotainmentu MIB 3

Front Assist

systém moniturijící provoz před vozem

funkce nouzového brzdění

Digitální radiopřijímač (DAB+)

rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání

závislý na síle signálu v daném místě

Čelní a kolenní přední airbagy

s tlačítkem pro deaktivaci airbagu spolujezdce

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Cargo paket

variabilní podlaha

osvětlení zavazadlového prostoru

230V zásuvka v zavazadlovém prostoru

Boční a hlavové airbagy vpředu

Bezpečnostní šrouby proti krádeži kol

Bederní opěrky vpředu

Automatická regulace odstupu ACC

s omezovačem rychlosti

pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go

Automatická klimatizace Climatronic

Air Care Climatronic

3zónová - nastavení teploty oddělené pro řidiče, spolujezdce a zadní sedadla

zadní ovládací panel klimatizace s dotykovou funkcí

automatická regulace

senzor kvality vnějšího vzduchu s automatickým přepnutím na vnitřní 

cirkulaci

App-Connect Wireless

bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)

Disclaimer: ve výrobním období od KT46/2022 do KT13/2023 nebude výbava App-

Connect / App-Connect Wireless v nově vyrobených vozech k dispozici (KT = kalendářní 

týden). Od KT14/2023 bude možná opětovná aktivace u servisního partnera VW nebo 

prostřednictvím WeConnect

8 reproduktorů

17" kola z lehké slitiny Montana

stříbrná

17" x 7J

pneumatiky: 215/65 R17

Sériová výbava
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Parkovací senzory Park Pilot

akustická signalizace překážek vpředu i vzadu

vizuální signalizace zobrazená na displeji 

infotainmentu

Palubní počítač Premium

Paket Světla a výhled

funkce Coming Home a Leaving Home

automatický spínač světlometů

vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

dešťový senzor

Paket Chrom

podélné střešní nosiče stříbrně eloxované

chromované lišty okolo bočních oken

Osvětlení prostoru pro nohy vpředu

Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

Multifunkční volant v kůži vyhřívaný

s pádly pro řazení převodovky DSG

Light Assist

automatické přepínání mezi dálkovým a potkávacím světlem dle provozu v 

protisměru

LED zadní světla

LED světlomety

dálkové svícení

LED denní svícení

LED čtecí lampičky vpředu a vzadu

Lane Assist

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu zásahem do 

řízení

Kryty zpětných zrcátek v barvě karoserie

ISOFIX na zadních sedadlech

přípravy pro upevnění dětských sedaček na zadních vnějších 

sedadlech

Interiérový dekor Weave

We Upgrade - možnost aktivovat mapové podklady a další funkce přímo v infotainmentu 

za poplatek

Bluetooth (handsfree, přenos hudby)

2x USB-C port

reproduktory vpředu a vzadu

Volkswagen Media Control

funkce Streaming & Internet
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Zimní paket

vyhřívání předních sedadel

Zatmavená zadní okna

boční zadní okna

okno pátých dveří

Zadní sedadla asymetricky dělená

podélně posuvná a sklopná

průvlak pro přepravu dlouhých předmětů

loketní opěrka

Výškově nastavitelná přední sedadla

manuálně nastavitelná

Výstražný trojúhelník

Úložná schránka ve stropnici

Tísňové volání

tlačítko tísňového volání ve voze

umožňuje telefonickou hlasovou péči do chvíle, než dorazí potřebná pomoc

hlasová péče je poskytována v 10ti evropských jazycích (němčina, angličtina, 

francouzština, italština, holandština, polština, portugalština, švédština, španělština a 

čeština)

Textilní koberečky

vpředu a vzadu

Systém sledování únavy řidiče

Systém rozpoznávání chodců

Středová loketní opěrka vpředu

Rezervní kolo dojezdové 18"

sada nařádí a zvedák

Příprava na We Connect a We Connect Plus

pro využívání služeb je nutná registrace a aktivace

Systém We Connect je nehmotným produktem (aplikací resp. softwarem) společnosti 

Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Spolková republika Německo, která je jejím výhradním 

prodejcem/poskytovatelem. Autorizovaní prodejci značky Volkswagen prodávají výhradně 

hardware nezbytný pro jeho fungování a ve vztahu k prodeji softwaru společnost 

Volkswagen AG žádným právním způsobem nezastupují.

Pokud nejsou služby ve voze aktivovány do 90 dní od předání vozu zákazníkovi, začne 

běžet bezplatná lhůta. Zákazník může služby aktivovat i později, ale bezplatná lhůta je v 

tom případě kratší.

součástí přípravy není App-Connect

Prodloužená záruka 5 let/100.000 km

podle toho, která situace nastane dříve

Podélné střešní nosiče - stříbrně

eloxované
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vyhřívané trysky ostřikovačů
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Volitelná výbava $0U Sériové látkové čalounění Shooting Star

komfortní přední sedadla
manuálně výškově nastavitelná sedadla
manuálně nastavitelné bederní opěrky
zcela sklopné opěradlo sedadla spolujezdce
schránky pod předními sedadly
látkové výplně dveří

0,- Kč

6XP Vnější zpětná zrcátka el. sklopná

elektricky nastavitelná a sklopná
vyhřívaná
automatické naklopení zrcátka spolujezdce při zařazení zpátečky

4 900,- Kč

PE3 Easy Open

elektrické ovládání pátých dveří
otevírání pátých dveří pohybem nohy pod zadním nárazníkem
bezklíčové odemykání Keyless Acess
bezklíčové startování
bez funkce SAFELOCK

20 100,- Kč
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  SUV

Počet dveří  5

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Diesel

Maximální výkon spalovacího motoru  110 kW (150 koní)

Zdvihový objem  1 968 cm3

Počet válců  4

Pohon  Přední pohon

Převodovka  Aut. DSG7

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  200 km/h

Hlučnost  68 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  2 220 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  1 685 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  1 170 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  1 100 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  2 000 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  750 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  4 220 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  100 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 660 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 839 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 509 mm

Rozvor  2 678 mm
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Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  EURO 6 AP

Emise částic  0,00013 PM

Emise NOx  0,0293 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou 

skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné zatížení. 

Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit užitečnou hmotnost.


