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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα S S

Εξωτερικοί καθρέφτες και εξωτερικά πόμολα βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος S S

Περίγραμμα πλευρικών παραθύρων σε μαύρο χρώμα S

Περίγραμμα πλευρικών παραθύρων σε επιχρωμιωμένο χρώμα S

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος με μαύρα προστατευτικά στο κάτω μέρος S

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

Μαύρα πλευρικά προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών S

Διευρυμένα πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος S

Πίσω διαχύτης σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα S

Πίσω αεροτομή οροφής σχεδίασης R S

Σκούρα (+35%) θερμομονωτικά κρύσταλλα ασφαλείας στις πίσω πόρτες και στην πόρτα του χώρου αποσκευών S S

Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED και πίσω φωτιστικά σώματα LED S

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 
S

Φωτισμός πινακίδας τύπου LED S S

Πίσω φως ομίχλης S S

Ζάντες Αλουμινίου "Montana" διάστασης 7 J x 17 με ελαστικά 215/65 R17 S

Ζάντες αλουμινίου “Frankfurt” διάστασης 7J x 18’ με ελαστικά 235/55 R18
S

(4Motion)

Ζάντες αλουμινίου “Valencia” διάστασης 8,5J x 19’ με ελαστικά 255/45 R19 S

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Comfort καθίσματα εμπρός από ύφασμα Shooting Star S

Top Comfort καθίσματα εμπρός από ύφασμα Sardegna και microfleece / artvelours S

Εσωτερική επένδυση Οροφής σε γκρι χρώμα S

Εσωτερική επένδυση Οροφής σε μαύρο χρώμα S

Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος εμπρός καθίσματα με οσφυική υποστήριξη S S

Κάθισμα συνοδηγού με δυνατότητα αναδίπλωσης S S

Διακριτικός φωτισμός στον χώρο των ποδιών των εμπρός καθισμάτων S S

Διακοσμητικά ένθετα ταμπλό και πάνελ θυρών 
Weave 

(5MB)
Carbon Grey (5TE)

Κατώφλι εμπρός θυρών από αλουμίνιο με λογότυπο R-Line S

Επιχρωμιωμένες λεπτομέρειες σε διακόπτη παραθύρων, διακόπτη εξωτερικών καθρεφτών, βραχίονα και πόμολο εσωτερικών θυρών S

Πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι S

Εσωτερικός φωτισμός περιβάλλοντος S

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

3 προσκέφαλα στην πίσω σειρά καθισμάτων S S

Συρτάρια αποθήκευσης αντικειμένων κάτω από  τα καθίσματα των εμπρός επιβατών S S

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός S S

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω S S

Δερμάτινο πολυλειτουργικό  τιμόνι με χειριστήρια ραδιοφώνου και τηλεφώνου. Στις εκδόσεις με DSG περιλαμβάνει και χειριστήρια ταχυτήτων S

Νέο Tiguan
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
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Νέο Tiguan
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σπορ Δερμάτινο πολυλειτουργικό  τιμόνι με χειριστήρια ραδιοφώνου και τηλεφώνου, περιλαμβάνει και χειριστήρια ταχυτήτων S

Φωτιζόμενα σκιάδια οδηγού - συνοδηγού με καθρέφτες S S

Ατσάλινη ρεζέρβα ανάγκης, προειδοποιητικό τρίγωνο και πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο καθ' ύψος S S

Kit επισκευής ελαστικού, προειδοποιητικό τρίγωνο και πάτωμα χώρου αποσκευών σταθερό
S 

(Plug-In)

Απομακρυσμένo ξεκλείδωμα πλάτης πίσω καθισμάτων S S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7 αερόσακοι: Αερόσακος οδηγού -συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και αερόσακος γονάτων οδηγού.

Περιλαμβάνεται και δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού
S S

Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ESP: ΑΒS, ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού EDL, σύστημα αντιολίσθησης  τροχών ASR,  σύστημα 

ενίσχυσης πέδησης Brake Assist  και Trailer Stabilization
S S

Ενεργό καπό (active hood) S S

Υποδοχές Isofix στη πίσω σειρά καθισμάτων S S

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών S S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IQ. DRIVE

Multi-collision Brake (Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων) S S

Front Assist με City Emergency Braking & προστασία πεζών (pedestrian protection) S S

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης της λωρίδας κυκλοφορίας) S S

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης Fatigue Detection S S

Adaptive Cruise Control S S

Light Assist - Σύστημα αυτόματης προσαρμογής φωτισμού μεγάλης σκάλας S S

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση S S

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης) S S

Προνοητικό σύστημα Start & Stop S S

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύστημα Coming Home - Leaving Home (περιλαμβάνει αισθητήρα φωτός και βροχής και αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη) S S

Αυτόματος κλιματισμός "Air Care" Climatronic 3-ζωνών S S

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός - πίσω S S

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold S S

Yπολογιστής ταξιδίου Premium με έγχρωμη οθόνη TFT S

Digital Cockpit Pro - Διαδραστικός, και πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων (Οθόνη TFT 10,3") S

Επιλογή οδηγικού προφίλ Driving Profile Selection
S

(4Motion)

S

(4Motion)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φώτα αλλαγής πορείας S S

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και δυνατότητα κεντρικού κλειδώματος από το εσωτερικό του αυτοκινήτου S S

Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (servotronic) S S

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και απόσταση S S

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

Πατάκια εμπρός / Πίσω S S

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή μπρίζα + Καλώδιο φόρτισης για Wall Box (για έκδοση Plug In Hybrid) S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INFOTAINMENT
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Νέο Tiguan
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover" Streaming & Internet. Περιλαμβάνει:

■ Έγχρωμη οθόνη αφής 8"

■ Radio, 8 ηχεία (4x20 Watt)

■ 3 θύρες USB C-Type

■ Αισθητήρες προσέγγισης χεριού (Proximity Sensors)

■ Bluetooth

S S

Ψηφιακή λήψη ραδιοφωνικού σήματος DAB+ S S

We Connect Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

■  Αναφορά κατάστασης οχήματος (health report)

■  Κλήση για βλάβη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο / οδική βοήθεια

■  Αυτόματη δήλωση ατυχήματος και επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο συνεργείο / οδική βοήθεια

■  Στοιχεία διαδρομής (ανάλυση δεδομένων και τρόπου οδήγησης, καταγραφή διαδρομών)

■  Αναφορά θέσης στάθμευσης (αναφορά της τελευταίας θέσης στάθμευσης του οχήματος) 

■  Προγραμματισμός ραντεβού για service

■  Αναφορά ανοιχτών / κλειδωμένων θυρών και ανοιχτών / κλειστών φώτων

S S

We Connect App - Σύνδεση με smartphone 

■  Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone με ανανεωμένα γραφικά

■  Αρχικά η ασύρματη σύνδεση είναι διαθέσιμη μόνο με Apple CarPlay®

■  Συμβατό με smartphones για Google Android Auto® και Apple CarPlay®

S 

(ασύρματη σύνδεση)

S 

(ασύρματη 

σύνδεση)

We Connect Plus Υπηρεσίες - Συμβόλαιο για 3 έτη 

■  Media & Internet streaming - Δυνατότητα δημιουργίας δικτύου WLAN και σύνδεσης μέσω Wi-Fi, Mobile Hotspot 

■  Internet Radio

■  Εξελιγμένη λειτουργία Voice Control (όπου διατίθεται η λειτουργία Voice control)*

■  On Line πληροφόρηση κίνησης σε δρόμους (ενημέρωση κίνησης στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο)*

■  On Line υπολογισμός διαδρομής (λαμβάνοντας υπόψη κίνηση, έργα, ατυχήματα κτλ)*

■  On Line ενημέρωση χαρτών Navigation*

■  On Line εύρεση σημείων ενδιαφέροντος POI*

■  On Line εισαγωγή προορισμού (μέσω λογαριασμού We Connect)*

■  On Line ειδοποίηση μέσω smartphone για προσπάθεια διάρρηξης (όπου είναι διαθέσιμο σύστημα συναγερμού)

■  Εύρεση πρατηρίων υγρών καυσίμων (On Line όπου είναι διαθέσιμη η υποδομή)*

■  Εύρεση χώρων στάθμευσης (σε ακτίνα 10km από τη θέση του οχήματος)*

■  Ειδοποίηση ορίου περιοχής (αυτόματη ειδοποίηση εαν το όχημα κινείται ή εγκαταλείπει προκαθορισμένες περιοχές)

■  Ειδοποίηση ταχύτητας κίνησης (αυτόματη ειδοποίηση εαν το όχημα κινείται σε μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο όριο ταχύτητα)

■  Κορνάρισμα και χρήση φλάς (απομακρυσμένη χρήση της κόρνας και των φλάς μέσω smartphone σε ακτίνα εως 100m)

■  Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα θυρών (απομακρυσμένη χρήση του κεντρικού κλειδώματος μέσω smartphone)

* (όπου υπάρχει αναβάθμιση σε NAVI)

S S

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση


