Nový Tiguan

Exteriér:
Výjimečný design
Nový Tiguan je ztělesněním nikdy nekončící cesty

01 Nový Tiguan působí suverénním dojmem již při
prvním letmém pohledu. Markantní designové
detaily, mezi něž patří např. nově navržená mřížka
chladiče, umocňují jeho silový projev a formují jeho
výraznou stylovou tvář, jež probouzí touhu po
dobrodružství.

k dokonalosti. Jedním z důkazů tohoto trendu je jeho
progresivní design. Od maskulinních proporcí, přes
dynamickou přední část vozu s precizními liniemi, až
po zvýrazněné zadní boční partie: Jeho výrazná silueta
dále umocňuje jeho přednosti: sílu inovací, suverenitu
a nekompromisní funkčnost.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,9;
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 126 do 136; energetická třída: A až B.
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IQ.LIGHT
Tiguan září v celé své kráse. Svůj podíl na tom mají
také LED zadní světla a volitelné světlomety IQ.LIGHT
LED Matrix, které jsou u modelu Tiguan Elegance
a Tiguan R-Line navíc vybavené funkcí přisvěcování
zatáček. Dodávají se v paketu s novými zadními světly
a také s funkcí dynamické regulace dálkových světel:
Jednotlivé LED segmenty světlometů jsou v závislosti
na jízdní situaci za účelem řízení distribuce světla
cíleně zapínány, resp. vypínány. To umožňuje uvolněnou jízdu nejenom Vám, ale také všem, kteří jedou
před Vámi i proti Vám. Další pozoruhodnou vlastností
světlometů jsou integrovaná dynamická směrová
světla, která pomocí animace ukazují směr odbočení.
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 126 do 136; energetická třída: A až B.
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Interiér:
Plný inovací
Prostorný interiér nového vozu Tiguan je ideálním
místem pro ty, kteří myslí dopředu. Intuitivní ovládací
prvky kabiny jsou dokonale přizpůsobeny potřebám
řidiče a umožňují, abyste se mohli zcela soustředit na
to podstatné. Jedním z příkladů je multifunkční volant
v kůži. Nebo digitální přístrojová deska Digital Cockpit
Pro, která je vybavená barevným TFT displejem s úhlopříčkou 10,25 palce (26 cm) a která je součástí sériové
výbavy modelů Tiguan Elegance a Tiguan R-Line.
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 126 do 136; energetická třída: A až B.
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IQ.DRIVE
Asistenční systémy

01 Systém proaktivní ochrany cestujících přispívá
v kritických jízdních situacích, např. bezprostředně
před kolizí, k Vaší bezpečnosti. Systém dokáže rozpoznat situace, při nichž hrozí zvýšené riziko nehody.
V reakci na to se automaticky zavřou okna včetně
panoramatického výklopného/posuvného střešního
okna a dojde k preventivnímu napnutí bezpečnostních pásů na předních sedadlech. Je dobré vědět, že
tento systém ve Vašem voze existuje. Ještě lepší ale
je, když jej nikdy nebudete muset využít.¹ S

Dobří asistenti Vám značně usnadní život. A platí
to i při řízení vozu. IQ.DRIVE je pro Volkswagen
souhrnným označením pro všechny inteligentní asis-

02 Systém Emergency Assist, který se dodává na
přání, zasáhne v případě zdravotní indispozice řidiče.
Jestliže systém neregistruje žádnou aktivitu řidiče,
nejdříve se jej snaží přimět k reakci.² V případě, že
řidič na výzvy nereaguje, systém kontrolovaným
způsobem vozidlo zastaví. Může tak v rámci daných
možností zabránit nehodě.1, 2 SO

tenční systémy. Pro všechny, které již dnes existují,
které vyvíjíme pro budoucí využití nebo ty, jejichž
aplikace v budoucnosti je předmětem výzkumu.
IQ.DRIVE je současně také synonymem pro inova-

01

02

tivní ideje s jasným zaměřením – a to na Váš komfort a Vaši bezpečnost.

03 Nový Tiguan je vybavený technologiemi, díky
nimž se dostanete pohodlněji do cíle Vaší cesty. Mezi
ně patří také volitelný asistenční systém Travel Assist,
který Vám pomáhá při monotónních a únavných
jízdách a na stisk tlačítka zajistí komfort na vysoké
úrovni. Zejména při jízdách po dálnicích a silnicích
s potřebnou infrastrukturou udržuje Travel Assist vůz
v jízdním pruhu a současně udržuje rychlost. Zohledňuje přitom také odstup od vpředu jedoucího vozu.
V kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG navíc
zajišťuje pohodlné popojíždění ve váznoucí dopravě.1, 3
SO

04 Nový Tiguan Vám prostřednictvím systému
nouzového brzdění Front Assist s rozpoznáváním
chodců pomůže v případě hrozící nehody snížit
závažnost potenciální kolize, nebo jí v ideálním
případě dokonce zcela zabrání. Systém identifikuje
osoby i ostatní automobily v jízdní dráze a včas před
nimi varuje řidiče. V případě, že řidič adekvátně
nereaguje, systém začne automobil automaticky
nouzově brzdit.¹ S
1 V rámci možností daných systémem.
2 Dodává se v kombinaci s volitelným asistentem Travel Assist.
3 Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.
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01 Díky integrovanému wifi hotspotu¹ je Váš Tiguan
dobře připraven i pro jízdu po datové dálnici. Stabilní
připojení k internetu umožňuje Vám i Vašim spolucestujícím přístup až pro osm zařízení. Nuda Vám tak
rozhodně nehrozí. Praktické datové pakety, které si
zvolíte pomocí infotainment systému, Vám pak zajistí
kontrolu nad spotřebovanými daty. SO

Infotainment
a konektivita

02 Navigační služby z paketu We Connect Plus¹ Vám
zajistí v reálném čase přístup k aktuálním informacím
o situaci v dopravě. Díky inteligentnímu přepočítání
trasy jízdy online si následně můžete vybrat tu nejlepší variantu cesty; aktualizace navigačních map
online pak zajistí, že zobrazované mapy budou vždy
aktuální. Streamování médií a internetové rádio se
prostřednictvím infotainment systému postarají
o inteligentní zábavu. Bez ohledu na to, kde se právě
nacházíte, si tak můžete užívat Vaši oblíbenou hudbu
nebo podcasty. SO

Nový Tiguan Vám umožní přístup k digitálním
službám se značkou Volkswagen: Na přání můžete
mít od počátku zajištěno připojení k internetu
a můžete využívat celou řadu služeb We Connect.
Aplikace We Connect Vám pak zprostředkuje přístup
k důležitým informacím o automobilu. Navíc se díky
ní můžete ujistit, zda jsou u Vašeho vozu Tiguan
zavřené dveře a zda jsou vypnuta parkovací světla.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 126 do 136; energetická třída: A až B.
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1 Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje platí
pro přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb
We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com.
Více informací o mobilních službách online We Connect najdete na zadní straně obálky.

Nový Tiguan – Infotainment a konektivita
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Dekory
a potahy sedadel
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Dekor Weave LF
Dekor Cross EL
Dekor Wood Brushed
Dekor Carbon Grey R
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 5,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 126 do 136; energetická třída: A až B.
S

02

SO

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou reprodukovat
krásu a haptické vlastnosti dekorů a potahů sedadel tak, jak vypadají ve skutečnosti.
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Látkové potahy Quad Paper titanově černá GZ S
Látkové potahy Shooting Star titanově černá HJ LF
Mikrofleece ArtVelours titanově černá BG EL SO
Mikrofleece ArtVelours titanově černá/šedá Storm FY EL
Mikrofleece ArtVelours Sardegna šedá Soul/šedá Flint OE
Paket výbavy v kůži Vienna titanově černá BG SO
Paket výbavy v kůži Vienna Noisette LB SO
Paket výbavy v kůži Vienna šedá Storm FY SO
Paket výbavy v kůži Vienna R-Line titanově černá IH R

R

BL

BL

Nový Tiguan – Dekory a potahy sedadel
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Laky
a kola

01
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Šedá Urano základní lak 5K5K S
Bílá Pure základní lak 0Q0Q SO
Šedá Moonstone základní lak C2C2 SO
Modrá Nightshade metalický lak V2V2
Šedá Dolphin metalický lak B0B0 SO

SO
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Stříbrná Reflex metalický lak 8E8E SO
Hnědá Ginger metalický lak F1F1 SO
Černá Deep lak s perleťovým efektem 2T2T
Bílá Oryx perleťový lak 0R0R SO

SO
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Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové
barvy nemohou reprodukovat sytost a brilanci laků ani krásu kol tak,
jak vypadají ve skutečnosti.
Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.
Více informací získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
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17" ocelová kola¹ SO
17" kola z lehké slitiny Montana S
17" kola z lehké slitiny Tulsa LF
18" kola z lehké slitiny Frankfurt EL SO
18" kola z lehké slitiny Nizza SO
18" kola z lehké slitiny Sebring¹ SO
19" kola z lehké slitiny Victoria Falls SO
19" kola z lehké slitiny Valencia R
19" kola z lehké slitiny Valencia (Black Style)
19" kola z lehké slitiny Auckland SO
20" kola z lehké slitiny Misano SO

12 20" kola z lehké slitiny Suzuka SO
13 20" kola z lehké slitiny Suzuka (Black Style)
14 20" kola z lehké slitiny Kapstadt SO

BL

SO

¹ Zimní kola
Kola vyobrazená na této stránce slouží pouze pro demonstraci vzhledu.
Jejich dostupnost u jednotlivých linií výbavy se může lišit.

Nový Tiguan – Laky a kola
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Změny a chyby vyhrazeny.
www.volkswagen.cz

Váš prodejce automobilů Volkswagen

* Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného
připojení k internetu. S ním jsou v rámci pokrytí signálem mobilní sítě na území Evropy
spojené náklady za datové přenosy, které s výjimkou služby „Streaming & Internet“ hradí
společnost Volkswagen AG. Pro využívání služeb „Streaming & Internet“, stejně jako wifi
hotspotu, mohou být placená data zajišťována externím mobilním poskytovatelem Cubic
Telecom a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha evropských zemích.
Informace o cenách a podpoře v jednotlivých zemích získáte na internetové adrese
https://vw.cubictelecom.com. O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte
u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je možné využívat internetové
rádio, hybridní rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobilního zařízení (například chytrého mobilního telefonu), které podporuje funkci wifi hotspotu. V tomto případě
jsou příslušné služby přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi
Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti
na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Pro využívání
bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s podporovanou verzí
operačního systému iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které
je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem. Dostupnost jednotlivých služeb, které jsou součástí paketů We Connect a We Connect Plus, se může v jednotlivých zemích lišit. Smlouva na využívání těchto služeb se uzavírá na dobu určitou
a obsah služeb se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Bližší informace získáte na
adrese www.volkswagen.com/weconnect a/nebo u Vašeho prodejce automobilů
Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření.
Od 1. 9. 2017 platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých
nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný
standard WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP postupně
nahrazuje dosavadní standard NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving
Cycle). Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření
standardem NEDC. Z tohoto důvodu mohou od 1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel.
Více informací o rozdílech mezi WLTP a NEDC získáte u prodejců automobilů Volkswagen
nebo na adrese www.volkswagen.cz/znacka-a-technologie/wltp. Aktuálně jsou pro komunikaci stále povinné hodnoty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných podle standardu WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání
hodnot získaných podle standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. Protože jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC
udávány v určitém intervalu, nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky,
ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů,
např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě
počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂
a jízdní výkony vozidla. Více informací o oficiálně udávané spotřebě a oficiálních emisích
CO₂ nových modelů osobních automobilů získáte v Návodu na měření spotřeby paliva,
emisí CO₂ a energetické spotřeby nových osobních automobilů, který je zdarma k dostání
na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie nebo na adrese www.dat.de/co2.
Vozidla vyobrazená v tomto prospektu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době
vydání tohoto prospektu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte
u svého prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG® a TSI® –
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích.
Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není
registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného
svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné
a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší
informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen nebo na adrese
www.volkswagen.cz/servis/recyklace.

