De nieuwe Tiguan
Brochure

Van buiten
buitengewoon
De nieuwe Tiguan laat zien wat het betekent om jezelf steeds opnieuw
uit te vinden. Dat komt ook tot uiting in het vooruitstrevende design.
Van de robuuste proporties van het front, via de gespierde flanken tot
aan de uitgesproken achterkant vestigt het expressieve silhouet van
de Tiguan alle aandacht op zijn sterke punten: innovatief vermogen,
soevereine kracht en compromisloze functionaliteit.

De nieuwe Tiguan

2

01

01 Indrukwekkend op het eerste gezicht. Met in het
oog springende designelementen als de nieuw
vormgegeven grill laat de Tiguan onmiddellijk zijn
onmiskenbare sterke punten zien. Want deze stijlvolle
avonturier is ook qua uiterlijk in alle opzichten
overtuigend.
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IQ. Light
De Tiguan is onmogelijk over het hoofd te zien. Daarvoor
zorgen de standaard LED-achterlichten en de optionele
koplampverlichting LED Matrix (IQ. Light). Deze zijn op de
Elegance en R-line zelfs uitgerust met dynamische
grootlichtassistent en dynamische bochtenverlichting:
zo worden, afhankelijk van de verkeerssituatie, de
afzonderlijke LED-segmenten in- of uitgeschakeld voor de
optimale lichtbalans. Dat maakt autorijden niet alleen relaxter
voor jou, ook voor voorliggers en tegemoetkomend verkeer.
Spectaculair is ook het geïntegreerde, dynamische knipperlicht,
dat met vloeiende lichtbewegingen de richting aangeeft.
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Van binnen
innovatief
Het royale interieur van de nieuwe Tiguan is een plek voor
ruimdenkers. Dankzij de intuïtieve bediening in de Tiguan
die voor rijcomfort is ontworpen, kun jij je op de écht
belangrijke zaken concentreren. Zoals puur rijplezier. En daar
ben je van verzekerd, bijvoorbeeld met het in leer uitgevoerde,
multifunctionele stuur. Of de Digital Cockpit Pro met het
26 cm grote display dat in de Tiguan Elegance en Tiguan
R-Line tot de standaarduitrusting hoort.
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Assistentiesystemen
Met de juiste assistentie wordt het leven een stuk makkelijker.
Ook in de auto. Bij Volkswagen zijn er verscheidene soorten
rijhulpsystemen verkrijgbaar. De technologie die we nu al hebben,
de oplossingen die we morgen ontwikkelen en de mogelijkheden
die we voor de toekomst voorzien. Innovatieve ideeën met heldere
focus op één aspect: totaal rijcomfort.

01

1

Binnen de gegeven systeemgrenzen.
Verkrijgbaar in combinatie met de optionele „Travel Assist”.
3	De bestuurder moet altijd bereid zijn het hulpsysteem indien nodig te corrigeren en
blijft te allen tijde onverminderd verantwoordelijk voor oplettend verkeersgedrag.
2
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01 Met het Proactief systeem voor inzittendenbescherming
(Pre-Crash) ben je zeker van optimale veiligheid, ook in kritieke
condities, zoals bij een dreigende botsing. Het systeem herkent
situaties met verhoogd gevaar van ongevallen en sluit dan
bijvoorbeeld automatisch de ramen en het panorama-, schuifof pop-up dak en spant bij wijze van voorzorgsmaatregel de
gordels van de voorstoelen wat strakker aan. Prettig om te
weten dat het altijd goed kan aflopen. Maar het is natuurlijk
S
nog beter als het er nooit echt op aan komt. 1
02 De op aanvraag verkrijgbare „Emergency Assist” grijpt in als
er sprake is van een medische noodsituatie. Wanneer bij de
bestuurder geen teken van activiteit meer wordt geregistreerd,
grijpt het systeem in. Levert dat niets op, dan wordt de auto,
binnen de systeemgrenzen, gecontroleerd tot stilstand
MU
gebracht, zodat een ongeval verhinderd wordt. 1, 2

02

03 De nieuwe Tiguan brengt technologie op de weg waarmee
je ontspannen op jouw bestemming aankomt. Zoals het
optionele rijhulpsysteem „Travel Assist” dat met een druk op
de knop het rijcomfort naar een hoger niveau tilt door je in
saaie of vermoeiende situaties te ondersteunen. Met name op
de snelweg en op goed onderhouden provinciale wegen blijf je
met „Travel Assist” niet alleen op koers en op snelheid, maar
ook op de juiste afstand tot voorliggers. In combinatie met de
DSG versnellingsbak met dubbele koppeling rijd je altijd
ontspannen, ook in de file, ook als je steeds moet afremmen en
MU
optrekken. 1, 3
04 Dankzij het met voetganger herkenning uitgeruste
noodstophulpsysteem „Front Assist” biedt de Tiguan uitkomst
bij dreigende aanrijdingen. Minimaal wordt de schade beperkt,
in het ideale geval wordt een ongeluk voorkomen. Het systeem
detecteert voetgangers en voertuigen op de rijweg en zorgt
ervoor dat de bestuurder tijdig wordt gewaarschuwd in
gevaarlijke situaties. Reageert deze niet, dan kan het systeem
S
zelf tot een noodstop overgaan. 1
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Altijd verbonden
Met de nieuwe Tiguan gaat een wereld van digitale Volkswagen diensten en
services voor jou open. Met de We Connect app heb je vanaf je telefoon of
tablet altijd toegang tot de belangrijkste informatie over je auto, zoals je
kilometerstand en rijgegevens. Ook heel makkelijk is het controleren of je
auto wel op slot staat en waar je geparkeerd staat.
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01 Zo verbonden was je nog nooit in een auto.
‘Zijn we er al?’ zul je in de Tiguan niet snel horen.
Met het nieuwste infotainmentsysteem en een hoop
online services zijn jij en je medepassagiers van alle
gemakken voorzien. Het infotainmentsysteem geeft
je toegang tot verschillende streamingdiensten,
ontelbare radiostations en online podcasts. Liever
Netflixen op de achterbank? Met de geïntegreerde
Wi-Fi hotspot kijken je passagiers de volledige rit
hun favoriete serie. Achter het stuur zie je met We
Connect niet alleen real-time navigatie op je display,
maar leer je ook alles over jouw rijstijl, lees je het
laatste nieuws en luister je je favoriete album. Wat
kan je Tiguan niet, vraag je je af? Meezingen - dat
MU
laat ‘ie aan jou over.
02 Met de navigatiediensten van We Connect Plus 1
ben je verzekerd van real-time verkeersinformatie.
En dankzij de intelligente online routeberekening
volg je altijd het optimale traject naar jouw
bestemming, terwijl de online kaartenactualisering
ervoor zorgt dat jouw routekaarten voortdurend op
de laatste stand worden gehouden. Met media
streaming en webradio heb je via jouw
infotainment-systeem bovendien het extra plezier
van smart entertainment waarmee je geniet van je
favoriete muziek, live zenders en podcasts, waar jij
MU
je ook bevindt.

02

1 Voor gebruik van We Connect-services heb je een

Volkswagen-ID gebruikersaccount nodig en moet je je met gebruikersnaam en wachtwoord bij We Connect aanmelden. Daarnaast moet
online een apart We Connect- resp. We Connect Plus-contract met Volkswagen AG worden afgesloten. Voor We Connect Plus heb je na overdracht van de auto 90 dagen de tijd om jouw
voertuig op portal.volkswagen-we.com te registreren. Vervolgens kun je voor de volledige duur van de overeengekomen gratis looptijd van de diensten gebruikmaken.
*Meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect vind je op de achterzijde.
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Deco-inleg
en stoelbekleding

01 Deco-inserts „Weave“ L
02 Deco-inserts „Cross“ E
03 Deco-inserts „Carbon Grey“

R

01

Afbeeldingen op deze pagina’s zijn bedoeld om een indruk te geven.
In drukinkt kunnen de kleuren van inserts en stoelhoezen niet worden
weergegeven zoals ze er in werkelijkheid uit zien.
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Stof „Shooting Star“ titaanzwart HJ L
Microfleece „ArtVelours“ titaanzwart BG E MU
Microfleece „Sardegna“ Soul-grijs/flintgrijs OE R
Microfleece „ArtVelours“ titaanzwart /stormgrijs FY

BS
E
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Lakken
en velgen

01 Urano Grey uni-lak 5K5K
02 Pure White uni-lak 0Q0Q

L

Tiguan Elegance

E

Tiguan R-Line

R

06 Reflex Silver metallic lak 8E8E MU
07 Kings Red metallic lak P8P8 MU

E
R

MU

03 Moonstone Grey uni-lak C2C2 MU
04 Night Shade Blue metallic lak V2V2
05 Dolphin Grey metallic lak B0B0 MU

De voertuigen op deze pagina dienen als voorbeeld van lakwerk en hebben
niet alle speciale modelspecifieke kenmerken. Jouw Volkswagen-dealer
informeert je graag over andere mogelijke afwerkingen voor de modellen.
De afbeeldingen op deze pagina dienen alleen als richtlijn. De drukinkten
kunnen het lakwerk niet perfect weergeven.
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08 Deep Black pareleffect lak 2T2T
09 Oryx White pareleffect lak 0R0R
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Tiguan R-Line Black Style
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Meeruitvoering
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17 inch lichtmetalen velg „Montana“ L
17 inch lichtmetalen velg „Tulsa“ MU
MU
18 inch lichtmetalen velg „Frankfurt“ E
MU
19 inch lichtmetalen velg „Victoria Falls“
19 inch lichtmetalen velg „Valencia“ R
19 inch lichtmetalen velg „Valencia“ (Black Style)

07 20 inch lichtmetalen velg „Misano“

MU

08 20 inch lichtmetalen velg „Suzuka“
09 20 inch lichtmetalen velg „Suzuka“ (Black Style)
MU

MU

Presentatie van velgen gebeurt bij wijze van voorbeeld op dezelfde
auto. Afwijkingen mogelijk in verkrijgbaarheid per lijn.
In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.
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Alles voor jouw Tiguan
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

Bekijk alle accessoires voor jouw
Tiguan op shop.volkswagen.nl

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.
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Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl

01

€ 2.029

01 19 inch lichtmetalen zomerset, Auckland. De Volkswagen Aukland 19 inch gepolijste
lichtmetalen velgen zijn voorzien van Continental zomerbanden 235/50 R19. De genoemde
prijs is inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 5NACON499 NQ9
02 20 inch lichtmetalen zomerset, Kaapstad. De Volkswagen Kaapstad 20 inch
lichtmetalen velgen zijn voorzien van Continental zomerbanden 235/45 R20.
De genoemde prijs is inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt).
Art.nr. 5NACON490 Z49
03 17 inch lichtmetalen winterset, Merano. De Volkswagen Merano 17 inch lichtmetalen
winterset is voorzien van zelf dichtende Continental winterbanden 215/65 R17.
Ook geschikt voor sneeuwkettingen.
Art.nr. 5NAC8N497A 8Z8
04 18 inch lichtmetalen winterset, Sebring. De Volkswagen Sebring 18 inch lichtmetalen
velgen zijn uitgevoerd in sterling zilver en zijn voorzien van zelf dichtende Continental
winterbanden 235/55 R18.
Art.nr. 5NAC8N498 88Z
02

€ 2.629

03

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021.
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

€ 1.795

04

€ 2.295
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05

Vanaf
€ 1.999

05 Lederen interieur. Volledig lederen interieur in
meer dan 15 kleuren leverbaar. Verschillende opties
mogelijk: o.a. stiksels, stoelverwarming, alcantara
of perforatie van middenbaan van de stoel tegen
meerprijs. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.
06 Volkswagen zonneschermen
Scherp zonlicht en warmte worden buiten gehouden
met de zonwering voor de Volkswagen Tiguan.
De 5-delige set bestaat uit zonwering voor de
achterportieren en de bagageruimte.
Tiguan: Art.nr. 5NA064365

08 All-weather mattenset. Bescherm je interieur tegen vocht en vuil tijdens de natte
maanden met all-weather matten voorzien van Tiguan opschrift. Set bestaat uit matten
voor en achter.
Tiguan complete set: Art.nr. 5NB061500 82V

07

€ 79

07 Kofferbakmat. Optimale bescherming van de
laadruimte tegen vocht en vuil door de opstaande
rand. Art.nr. 5NA061161

06

€ 259

08

Complete set
€ 89

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.
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09

11

10

€ 119

€ 239

14

€ 179

Vast
€ 819
Zwenkbaar
€ 1.219

09 Sierlijst achterklep. De achterklep krijgt met deze sierlijst een verfijnde en elegante uitstraling,
mede dankzij de chroomlook. Beschermt daarnaast de rand van je achterklep. Art.nr. 5NA071360
10 Allesdragers. De ideale basis voor het meenemen van extra bagage.
Geschikt voor de Tiguan met dakreling.
Tiguan: Art.nr. 5QF071151
11 Achterbumper beschermlijst. Je bumper is stijlvol en stevig beschermd tegenbeschadigingen,
die ontstaan bij in- en uitladen, met deze RVS-look lijst. Art.nr. 5NA061195A
12 Volkswagen bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox.
Inhoud 340L in matzwarte kleur. Art.nr. 000071200

12

€ 249

14 Trekhaak. Een trekhaak biedt je de mogelijkheid
tot het gebruik van een fietsendrager, aanhanger of
caravan. Voorzien van 13-polige stekkerdoos.
Vaste trekhaak Art.nr. 5NA092103D
Zwenkbare trekhaak Art.nr. PT02 231

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou
gewenste voertuig.
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen en fouten voorbehouden. TDI ® is in
Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.

Artikelnummer: 1VWBRTIGUAN21
Uitgave: Juli 2021
Wijzigingen voorbehouden
volkswagen.nl

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

4 Jaar Garantie
De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

