
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami informacji

Informacja handlowa
dotycząca samochodu
z wyposażeniem dodatkowym

handlowej przygotowanej specjalnie dla Panstwa



Dziękujemy za zainteresowanie
marką Volkswagen



Oferta dla Ciebie

Oto, jak będzie wyglądał Twój nowy
Volkswagen

Tiguan Highline

Wnętrze:
Tapicerka czarna

Lakier:
Biały "Pure" specjalny

Silnik: 2.0 TSI 4MOTION 
169 kW 230 KM / AD14XT

Skrzynia biegów: automatyczna, DSG 7-
stopniowa

Zużycie paliwa*: 9.4 l/100km

Średni poziom Emisji CO2*: 213 g/km

Felgi:
Obręcze aluminiowe Suzuka
8,5J x 20 (dla pakietu R-
Line)

* D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO2 . Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2  mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP. 



Wyposażenie standardowe

Fotele
Tapicerka siedzeń z mikrofibry Art Velours

Aktywne przednie zagłówki, regulowane w
dwóch płaszczyznach

Fotele przednie Top-Komfort

Fotele przednie z regulacją wysokości

Kanapa tylna składana (40/20/40), przesuwana
i z regulacją pochylenia oparcia, z
podłokietnikiem

Oparcie przedniego fotela pasażera, składane

Podłokietnik z przodu

Regulowane podparcia lędźwi w fotelach
przednich

Składane stoliki w oparciach przednich foteli

Szuflada pod fotelem kierowcy i pasażera

Multimedia
Active Info Display - Komputer pokładowy z
personalizowanym wyświetlaczem

Dwa gniazda USB z możliwością podłączenia
urządzeń typu iPod/iPhone

Tuner cyfrowy DAB+

Zewnętrzne
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie
świateł z funkcją Coming / Leaving Home

Hamulce tarczowe z tyłu

Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane

Nakładki progowe z przodu, podświetlane

Obudowy lusterek i klamki lakierowane w
kolorze nadwozia

Reflektory przeciwmgielne z funkcją
statycznego doświetlania zakrętów

Relingi dachowe, srebrne

Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane

Tylne światła w technologii LED, przyciemniane
ze zmienną grafiką

Wewnętrzne

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej,
konsoli środkowej i drzwiach Dark Grid

Oświetlenie ambiente w listwach dekoracyjnych
w drzwiach

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg

Podłoga z regulowaną wysokością

Elektryczne i funkcjonalne
Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z
automatyczną regulacją odległości oraz funkcją
"stop & go"

Czujnik deszczu

Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)

Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli środkowej

Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic,
3-strefowa z filtrem antyalergicznym

Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy

Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie
składane, automatycznie obniżane

Lusterko wsteczne, automatycznie
przyciemniane

Napięcie robocze 12V

Podnośnik

System Park Assist - automatyczne parkowanie i
System Park Pilot - czujniki parkowania z
przodu i z tyłu

System Start-Stop wyłączający silnik podczas
postoju z systemem rekuperacji energii
odzyskiwanej podczas hamowania

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC

Bezpieczeństwo
Emergency call - automatyczne wzywanie
pomocy

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR,
ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla
kierowcy i pasażera z przodu i kolanowa dla
kierowcy

Wyposażenie - masz to
w standardzie:



System Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania City dla Aktywnego tempomatu
ACC do 210 km/h

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

Wyposażenie - masz to
w standardzie:



Bez dopłaty

Bez dopłaty

Bez dopłaty

Wyposażenie dodatkowe:

Ubezpieczenie opon - 36 miesięcy

Active Lighting System - Reflektory LED Top z
Dynamic Light Assist
- Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z

dynamicznym doświetlaniem zakrętów
- Reflektory główne LED Top z dynamiczną

regulacją zasięgu reflektorów
- System Dynamic Light Assist - automatyczne

światła drogowe

Car-Net: Guide & Inform oraz Security &
Service Plus (na 3 lata), Security & Service Basic

- Car-Net: Guide & Inform oraz Security &
Service Plus (na 3 lata), Security & Service
Basic

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna,
obszyta skórą, podgrzewana, z funkcją
Tiptronic
- Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna,

obszyta skórą, podgrzewana, z funkcją
Tiptronic

System kontroli ciśnienia w oponach

Podsufitka w kolorze czarnym

Progresywny układ kierowniczy o zmiennym
przełożeniu

Pakiet Zimowy 2
- Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba

przednia)
- Klimatyzacja automatyczna Pure Air

Climatronic, 3-strefowa z filtrem
antyalergicznym

- Podgrzewane przednie fotele i tylne
zewnętrzne siedzenia z oddzielną regulacją
podgrzewania

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-
up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem
przechyłu

Boczne poduszki dla zewnętrznych siedzeń z
tyłu

Przednia szyba podgrzewana
bezprzewodowo i odbijająca promienie
podczerwone
- Przednia szyba podgrzewana

bezprzewodowo i odbijająca promienie
podczerwone

System Easy Open / Easy Close

- System bezdotykowego otwierania i
zamykania pokrywy bagażnika

- System Keyless Access - bezkluczykowy
dostęp i uruchamianie pojazdu w połączeniu
z alarmem

Kod Twojej konfiguracji:
VYE5V432

Twój Volkswagen Tiguan Highline

Lakier:
Biały "Pure" specjalny

Felgi:
Obręcze aluminiowe Suzuka 8,5J x 20
(dla pakietu R-Line) 
- Obręcze aluminiowe Suzuka 8,5J x

20" (dla pakietu R-Line) 
- Opony samouszczelniające się 255/40 R20 
- Volkswagen R GmbH

Podane ceny są cenami brutto 

Tiguan Highline
2.0 TSI 4MOTION 169kW/230KM automatyczna,
DSG 7-stopniowa (AD14XT)                    570 zł

                   780 zł

                   780 zł

                   960 zł

                   1 070 zł

                   1 420 zł

                   1 420 zł

                   1 460 zł

                   1 520 zł

                   570 zł

                   1 940 zł

                       179 790 zł



Pakiet Drogowy Plus (Emergency Assist,
Traffic Jam Assist, Rear Traffic Alert i Side

Instalacja telefoniczna Comfort

Pakiet Park Komfort (Area View i Park Assist)

- System Area View - system obserwacji
otoczenia przez 4 kamery 360 stopni wraz z
kamerą cofania

- System Park Assist - automatyczne
parkowanie i System Park Pilot - czujniki
parkowania z przodu i z tyłu

Wyświetlacz Head-up Display

System dźwięku DYNAUDIO Excite Surround

System nawigacji satelitarnej Discover Pro

- 8 głośników
- App-Connect z VW Media Control dla

nawigacji
- Dwa gniazda USB z możliwością podłączenia

urządzeń typu iPod/iPhone
- Funkcja obsługi głosowej
- Instalacja telefoniczna (Bluetooth)
- System nawigacji satelitarnej Discover Pro

Pakiet Premium

Dach szklany panoramiczny

- Brak schowka w konsoli dachowej
- Dach panoramiczny, z prozdu otwierany

Bez dopłaty

Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur

- Spojler R-line lakierowany w kolorze
nadwozia

- Volkswagen R GmbH
- Zderzaki oraz poszerzone progi w stylistyce

R-Line
- Śruby kół z zabezpieczeniem

antykradzieżowym

Pakiet przeglądów, 48 miesięcy, max
przebieg: 60 000 km

Volkswagen Safe+ - dodatkowe 36 miesięcy ;
maksymalny przebieg 150 000 km

Sign Assist - system rozpoznawania znaków
drogowych
- Sign Assist - system rozpoznawania znaków

drogowych

Twój Volkswagen Tiguan Highline

Podane ceny są cenami brutto 

179 790 zł

49 270 zł

229 060 zł

Cena modelu bazowego:

Wartość wyposażenia
dodatkowego:

Cena modelu bazowego z
wyposażeniem dodatkowym:

                   2 040 zł

                   2 300 zł

                   2 430 zł

                   2 510 zł

                   2 900 zł

                   3 590 zł

                   4 680 zł

Assist Plus z Lane Assist)                      1 960 zł
                   8 160 zł

                   1 590 zł

                   4 620 zł



WLTP

Emisja CO2

Cykl mieszany 213 g/km

Zużycie paliwa

Cykl mieszany 9.4 l/100km

Silnik

Siln ik 4-cylindrowy, benzynowy

Pojemność 1.984 cm³

M oc max., kW 169,00 kW

M ax. moment obr., Nm
przy obr. / min

350 Nm / 1500 - 4400 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 DG

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie automatyczna, DSG 7-
stopniowa

Bateria i ładowanie

Akumulator / Alternator - A

Waga

Ładowność 431 - 616 kg

M asa własna min . 1.695 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.250 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy
wzniesien iu 12%

2.500 kg

bez hamulca 750 kg

Dopuszczalne obciążen ie
haka / dachu

100 kg / 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 228 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km 6,3 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.486 mm / 4.606 mm

Szerokość / Szerokość,
max

1.839 mm / 1.839 mm

W ysokość max. 1.673 mm

Rozstaw osi 2.677 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.576 mm / 1.586 mm

Rozstaw kół tył min . /
max.

1.566 mm / 1.576 mm

Kąt natarc ia przód/tył 17,4 ° / 16,4 °

Kąt rampowy 15,5 °

Wymiary bagażnika

Długość z oparc iami
złożonymi

1.746 mm

Szerokość 1.004 mm

Pojemność bagażn ika przy
rozłożonej tylnej kanap ie

- l / - l / 615 l

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.655 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 11.500 mm

Pojemność zb iorn ika
paliwa

60 l

Dane techniczne

D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO2 . Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2  mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP.



Skorzystaj z naszej oferty
i ciesz się swoim wymarzonym
samochodem.

Twój nowy Volkswagen
jest tak blisko!

Informacje zaw arte na stronie nie są praw nie w iążące i nie mają charakteru oferty w  rozumieniu Kodeksu cyw ilnego. Zamieszczone na w itrynie zdjęcia jedynie przykładow o obrazują
prezentow ane treści. Niektóre elementy w yposażenia opisane i demonstrow ane na stronie mogą być dostępne tylko w  w ybranych krajach lub w yłącznie za dodatkow ą opłatą. D la
uzyskania aktualnych specyfikacji produktów  w  danym kraju należy kontaktow ać się z autoryzow anym przedstaw icielem marki Volksw agen. Wszelkie w iążące ustalenia dotyczące
w yposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazow o w  indyw idualnej umow ie zaw ieranej przez strony.

Wszystkie produkow ane obecnie samochody marki Volksw agen są w ykonyw ane z materiałów  spełniających pod w zględem możliw ości odzysku i recyklingu w ymagania określone
w  normie ISO22628  i są zgodne z europejskimi św iadectw ami homologacji w ydanymi w g dyrektyw y 2005/64/WE. Volksw agen Group Polska Sp. z o.o. podlega obow iązkow i
zapew nienia w szystkim użytkow nikom samochodów  Volksw agen sieci odbioru pojazdów  po w ycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z w ymaganiami ustaw y z 20  stycznia 2005  r.
o recyklingu pojazdów  w ycofanych z eksploatacji (tj. D z.U . 2018  r., poz. 578) Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach:
https://w w w .volksw agen.pl/pl/ochrona-srodow iska/recykling-samochodow .html
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