Новият Tiguan

Външност
отвъд обичайното
Новият Tiguan е ярък пример за изкуството непрес-

01 Новият Tiguan прави впечатляващо самоуверено впечатление още от пръв поглед. Изразителните
елементи в дизайна като оформената по нов начин
предна решетка подчертават неговите силни страни и допринасят за неповторимото излъчване на
стилния и оригинален SUV модел.

танно да преоткриваш себе си. Израз на това е
прогресивният му дизайн – от мощните пропорции
и прецизните линии на динамичната предна част
до подчертаните рамене и поразителната задница,
изразителният силует привлича вниманието с ясни
акценти като иновативна сила, самоувереност и
безкомпромисна функционалност.

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,9 и 4,9; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 136 и 126;
клас на енергийна ефективност: B – A
Серийно ободудване Tiguan S
Допълнително оборудване SO

Серийно ободудване Tiguan Life

LF

Серийно ободудване Tiguan Elegance

EL

Серийно ободудване Tiguan R-Line

R

Серийно ободудване Tiguan R-Line Black Style

01

BL

Новият Tiguan – Дизайн
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IQ.LIGHT
Tiguan се представя в пълния си блясък. Принос за
това имат задните LED светлини и опционалните
фарове IQ.LIGHT с матрична LED система. При
Tiguan Elegance и Tiguan R-Line те са оборудвани и
със светлини за завой и в пакет с новите задни
светлини се допълват от асистиращата система за
динамично управление на дългите светлини – при
нея отделните LED елементи се включват и изключват целево, адаптирайки разпределението на светлинния поток в зависимост от ситуацията на пътя.
Това гарантира оптимална видимост и спокойствие
както на водача на Tiguan, така и на всички останали участници в движението. Впечатляващи са и
интегрираните динамични светлини на мигачите,
които показват посоката на маневрата с преливащо
движение на светлината.
Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,9 и 4,9; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 136 и 126; клас на енергийна ефективност: B – A
Серийно оборудване Tiguan

S

Серийно оборудване Tiguan Life

LF

Серийно оборудване Tiguan Elegance

EL

Серийно оборудване Tiguan R-Line

R

Серийно оборудване Tiguan R-Line Black Style

BL

Допълнително оборудване

SO
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Интериор
с иновации
Просторният интериор на новия Tiguan е място
за хора с авангардно мислене. Благодарение на
интуитивното управление на функциите и ориентираното към водача арматурно табло, вече можете
да се концентрирате изцяло върху най-важното.
В тази насока ще Ви помогнат както коженият
мултифункционален волан, така и цветният TFT
дисплей на Digital Cockpit с диагонал 10,25 инча
(26 cм), който е част от стандартното оборудване
на Tiguan Elegance и Tiguan R-Line.
Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,9 и 4,9; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 136 и 126; клас на енергийна ефективност: B – A
Серийно оборудване Tiguan

S

Серийно оборудване Tiguan Life

LF

Серийно оборудване Tiguan Elegance

EL

Серийно оборудване Tiguan R-Line

R

Серийно оборудване Tiguan R-Line Black Style

BL

Допълнително оборудване

SO
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IQ.DRIVE
Асистиращи системи

01 Проактивната система за защита на пътниците
може да осигури защита в критични ситуации като
предстоящ сблъсък например. Тя разпознава ситуациите с повишен риск от злополука, да затвори автоматично прозорците и панорамния покрив и да
затегне предните предпазни колани като предпазна мярка. Хубаво е да знаете, че всичко това е възможно, но е по-добре да не Ви се случва никога.1

Добрите асистенти могат да направят много от

S

нещата в живота по-леки – дори и шофирането.

02 Опционалната система „Emergency Assist“ се
намесва в спешни случаи от медицински характер
с регистрирана липса на активност от страна на
водача, при което системата прави опит да го активира.2 Ако той се окаже неуспешен, „Emergency
Assist“ започва контролирано спиране до състояние
на покой в рамките на ограниченията на системата
с цел да спомогне за избягването на евентуално
пътнотранспортно произшествие.1, 2 SO

Volkswagen IQ.DRIVE обединява в едно всички
интелигентни системи за асистенция на водача –
тези, с които разполагаме днес, които разработваме
за утрешния ден и които са част от изследователските ни планове за бъдещето. В същото време

01

02

IQ.DRIVE обединява в себе си и всички иновативни
идеи, фокусирани върху една главна цел – Вашия
комфорт.

04 Благодарение на асистиращата система „Front
Assist“ с разпознаване на пешеходци, при опасност
от предстоящ удар в автомобила отпред, Вашият
Tiguan може да спомогне за намаляване тежестта
на удара, а в идеалния случай и за неговото избягване. Системата следи за пешеходци и автомобили
на пътя и при опасност предупреждава своевременно водача. Ако той не реагира, „Front Assist“
може да започне аварийно спиране.1 S

1 В рамките на ограниченията на системата.
2 Предлага се заедно с опционалния „Travel Assist“.
3 Водачът трябва да бъде в непрестанна готовност да поеме управлението от aсистиращата система
и не се освобождава от отговорността за благоразумно управление на автомобила.

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,9 и 4,9;
емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 136 и 126;
клас на енергийна ефективност: B – A
Серийно оборудване Tiguan

S

Серийно оборудване Tiguan Life

LF

Серийно оборудване Tiguan Elegance

03

EL

03 Новият Tiguan Ви осигурява достъп до технологии, с които ще стигнете по-сигурно и спокойно до
крайната си цел. Сред тях е и опционалната асистираща система „Travel Assist“, която гарантира високо
ниво на комфорт само с едно натискане на бутон,
облекчавайки водача в монотонни и уморителни
режими на шофиране. При пътуване по магистрала и
първокласни пътища „Travel Assist“ може да съдейства за поддържане на лентата и скоростта, спазвайки
зададената дистанция до автомобилите отпред. В
съчетание с трансмисията с два съединителя DSG,
водачът може да се отпусне спокойно и при движение в задръствания и натоварен трафик с често
тръгване и спиране.1, 3 SO

Серийно оборудване Tiguan R-Line

R

Серийно оборудване Tiguan R-Line Black Style

BL

Допълнително оборудване

SO
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01

01 С интегрираната си WLAN технология1, Вашият
Tiguan е напълно готов за обмен на данни с глобалната мрежа. Стабилната интернет връзка дава
на Вас и Вашите спътници възможност да сърфирате в мрежата с до осем мобилни устройства и гарантира, че скуката на борда е напълно изключена.
Благодарение на практичния и удобен пренос на
данни чрез инфотейнмънт системата, можете да
запазите пълен контрол върху потреблението.

Инфотейнмънт
и свързаност

02 С навигационните услуги на We Connect Plus1
можете да получите актуална информация за пътнотранспортната обстановка в реално време. Благодарение на интелигентното онлайн изчисляване,
Вие винаги ще ползвате оптимален маршрут до
крайната цел, а онлайн обновяването на топографските карти ще Ви гарантира винаги точни и актуални
навигационни данни. Възможностите за мултимедиен
стрийминг и приемане на интернет радиостанции
разширяват възможностите за интелигентни забавления с Вашата инфотейнмънт система. Насладете
се на любимата си музика, радиопредавания на
живо и подкасти независимо от това къде се намирате в момента. SO

Новият Tiguan е Вашият портал към света на
дигиталните услуги на марката Volkswagen. Ако
желаете, можете да се наслаждавате на пълна
свързаност от самото начало – необходимо е само
еднократно активиране и регистрация с вашия
Volkswagen ID и на Ваше разположение са много от
услугите на We Connect. Приложението We Connect
App Ви дава достъп до най-важната информация за
автомобила и можете дистанционно да проверите
например дали вратите на вашия Tiguan са заключени и дали габаритните светлини са изключени.

02

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,9 и 4,9; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 136 и 126; клас на енергийна ефективност: B – A
Серийно оборудване Tiguan

S

Серийно оборудване Tiguan Life

LF

Серийно оборудване Tiguan Elegance

EL

Серийно оборудване Tiguan R-Line

R

Серийно оборудване Tiguan R-Line Black Style

BL

Допълнително оборудване

SO

1 За използване на услугите We Connect е необходимо да разполагате с потребителски акаунт Volkswagen ID и трябва да влезете в We Connect с Вашето потребителско име и парола. Освен това трябва да
имате сключен онлайн отделен We Connect, респ. We Connect Plus договор с Volkswagen AG. При We Connect Plus разполагате със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да го регистрирате на адрес
portal.volkswagen-we.com и да използвате услугите през цялото време на договорения гратисен период.
*Допълнителна информация за мобилните и онлайн услуги на We Connect ще намерите на последната страница.
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Декоративни облицовки
и тапицерии на седалките

01

01 Декоративна облицовка „Weave“ LF
02 Декоративна облицовка „Cross“ EL
03 Декоративна облицовка „Carbon Grey“

01

02

03

04

05

06

07

08

03

R

Изображенията на тези страници могат да служат само за ориентир.
Печатните мастила не могат да изобразят декоративните облицовки и тапицериите на седалките точно такива, каквито са в действителност.

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,9 и 4,9;
емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 136 и 126;
клас на енергийна ефективност: B – A
Серийно оборудване Tiguan

S

Серийно оборудване Tiguan Life

LF

Серийно оборудване Tiguan Elegance

02

EL

Серийно оборудване Tiguan R-Line

09

R

Серийно оборудване Tiguan R-Line Black Style

BL

Допълнително оборудване

SO

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Текстилна тапицерия с десен „Quad Paper“ в Titan Black GZ S
Текстилна тапицерия с десен „Shooting Star“ в Titan Black HJ LF
Taпицерия микровелур „ArtVelours“ в Titan Black BG EL SO
Taпицерия микровелур „ArtVelours“ Titanschwarz/Stormgrey FY EL
Taпицерия микровелур „ArtVelours“ „Sardegna“ в Soul-Gray/Flintgray OE
Пакет кожени тапицерии „Vienna“ в Titan Black BG SO
Пакет кожени тапицерии „Vienna“ в Noisette LB SO
Пакет кожени тапицерии „Vienna“ в Stormgrey FY SO
Пакет кожени тапицерии „Vienna“ R-Line в Titan Black IH R BL

R

BL
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Лакови покрития
и джанти

01 Универсално лаково покритие в сиво
Uranogray 5K5K S
02 Универсално лаково покритие в бяло
Pure White 0Q0Q SO
03 Универсално лаково покритие в сиво
Mondsteingray C2C2 SO
04 Лаково покритие металик в синьо
Nightshade Blue V2V2 SO
05 Лаково покритие металик в сиво
Delfingray B0B0 SO

06 Лаково покритие металик в сребристо
Reflexsilver 8E8E SO
07 Лаково покритие металик в кафяво
Ginger Brown F1F1 SO
08 Лаково покритие с перлен ефект в черно
Deep Black 2T2T SO
09 Лаково покритие със седефен ефект в бяло
Oryxwhite 0R0R SO
01

02

03

04

01

02

03

05

06

07

08

04

05

06

09

10

11

12

01
02
03
04

17-цолови стоманени джанти1) S
17-цолови алуминиеви джанти „Montana“
17-цолови алуминиеви джанти „Tulsa“ SO
18-цолови алуминиеви джанти „Frankfurt“
LF

05
06
07
08

Изображенията на тези страници могат да служат само за ориентир.
Печатните мастила не могат да изобразят лаковите покрития и колелата точно такива, каквито са в действителност.
Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми. Повече
информация в тази насока можете да получите от Вашия Volkswagen
дилър.

07

08

09

13

S

Серийно оборудване Tiguan Life

LF

SO

18-цолови алуминиеви джанти „Nizza“ SO
18-цолови алуминиеви джанти „Sebring“1) SO
19-цолови алуминиеви джанти „Victoria Falls“ SO
19-цолови алуминиеви джанти „Valencia“ R

14

09 19-цолови алуминиеви джанти „Valencia“

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,9 и 4,9; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 136 и 126; клас на енергийна ефективност: B – A
Серийно оборудване Tiguan

EL

Серийно оборудване Tiguan Elegance

EL

Серийно оборудване Tiguan R-Line

R

Серийно оборудване Tiguan R-Line Black Style

BL

Допълнително оборудване

SO

LF

(Black Style) BL
19-цолови алуминиеви джанти „Auckland“ SO
20-цолови алуминиеви джанти „Misano“ SO
20-цолови алуминиеви джанти „Suzuka“ SO
20-цолови алуминиеви джанти „Suzuka“
(Black Style) SO
14 20-цолови алуминиеви джанти „Kapstadt“ SO
10
11
12
13

Джантите са представени като примери на един и същи автомобил,
предлагането при отделните нива на оборудване може да е различно.

Новият Tiguan – Лакови покрития и джанти
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*Използването на мобилните онлайн услуги We Connect се осъществява посредством
вградена в автомобила връзка с интернет. Произтичащите от това разходи за мобилен
пренос на данни в рамките на територията на Европа и на покритието на мобилните
мрежи с изключение на услугите „Streaming & Internet“ се поемат от Volkswagen AG.
За използване на услугите „Streaming & Internet“ и на вградената Wi-Fi точка за достъп до интернет е необходимо закупуването на мобилен план за пренос на данни на
съответната цена от външния мобилен оператор „Cubic Telecom“, който може да се използва в рамките на покритието на мобилната мрежа в многобройни държави в Европа.
Информация за цените и поддържаните държави можете да намерите в интернет на
адрес vw.cubictelecom.com. Като алтернатива, използването на интернет радиостанции, както и на мултимедиен стрийминг, може да се осъществи с помощта на мобилно
устройство (напр. смартфон), което притежава съответната функционалност и може
да се използва като мобилна WLAN точка за достъп до интернет. В този случай съответните услуги ще бъдат достъпни само на основата на съществуващ или на специално сключен за тази цел договор за ползване на мобилни телефонни услуги между
Вас и Вашия мобилен оператор и само в рамките на покритието на мобилната мрежа.
Преносът на данни от интернет в мобилната мрежа може да доведе до допълнителни
разходи особено при използване в чужбина (напр. такси за роуминг) в зависимост от
конкретните тарифи във Вашия договор с оператора и по-специално при работа в
чужбина. За използване на безплатното приложение We Connect App трябва да разполагате със смартфон с операционна система iOS или Android, както и със SIM карта с
възможност за пренос на данни като част от съществуващ или специално сключен договор с мобилен план между Вас и Вашия мобилен оператор. Предлагането на описаните в пакетите отделни услуги от гамата на We Connect и We Connect Plus може да се
различава в отделните държави. Услугите са на разположение в съответно договорения период на валидност на договора и подлежат на възможни промени в съдържанието, респ. на прекратяване в периода на валидност на договора. По-подробна информация можете да намерите в интернет на адрес portal.volkswagen-we.com и при
Вашия Volkswagen дилър, а информация за условията и тарифите на мобилните услуги
можете да намерите при мобилния си оператор.

Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени
в съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017
година, определени превозни средства се хомологират в съответствие със Световно
хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на реално пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя
постепенно Новия европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving Cycle). Поради по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване, установените
при WLTP процедурата стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите
на CO₂ в много случаи са по-високи от тези, измерени в съответствие с правилата
на NEDC. Вследствие на това, от 1 септември 2018 година могат да възникнат съответните промени в данъчното облагане на автомобилите. Допълнителна информация
относно разликите между WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на
адрес www.volkswagen.bg/wltp. Към момента е задължително обявяването на данните,
измерени според процедурата NEDC. Когато става дума за нови автомобили, получили
типово одобрение по WLTP, стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP
стойностите. Допълнителното обявяване на WLTP стойностите може да става добро¬волно
до задължителното им въвеждане. Тъй като стойностите по NEDC се обявяват в определен диапазон, те не се отнасят за определено конкретно превозно средство и не са
част от търговска оферта. Те могат да служат единствено за сравнение между различните видове автомобили. Допълнителното оборудване и принадлежностите (аксесоари,
размер на гумите и др.) могат да променят съответните параметри на автомобила, като
напр. тегло, съпротивление при търкаляне и аеродинамично съпротивление и наред с
метеорологичните условия, пътната обстановка и индивидуалния стил на шофиране да
окажат влияние върху разхода на гориво, потреблението на електроенергия, количеството на емисиите на CO₂ и динамичните характеристики на даден автомобил. Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните количества
на емисиите на CO₂ при новите леки автомобили можете да откриете в „Справочник с
данни за разхода на гориво, емисиите на CO₂ и разхода на електроенергия при новите
леки автомобили“, който се предлага безплатно във всички места за продажба.
Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборудване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики се
основава на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната информация към момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще Ви
информира за специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия.
Запазваме си правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие. DSG® и
TSI® са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG и други компании на Volkswagen
Group в Германия и други държави. Обстоятелството, че определен знак в този документ
не е маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, че въпросният знак или марка не е
регистрирана марка и/или че този знак или марка може да се използва без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. Volkswagen има грижата за обратното приемане и последващо рециклиране на излезлите от употреба превозни средства. По този
начин всички автомобили Volkswagen подлежат на рециклиране и могат да бъдат върнати от собствениците им безплатно при изпълнение на определените законови изисквания. За по-подробна информация се свържете с Вашия Volkswagen дилър или посетете
www.volkswagen.bg.

