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Tiguan

Modelis Automobilio 
aprašymas Tūris Galia Transmisija

Vidutinės 
degalų 

sąnaudos

CO2 
emisija Kaina

Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas l/100km g/km su PVM, EUR

AD12HX Trendline 1.4 TSI BMT 92 / 125 6MAN 6.0 137 21 867

AD12PY Trendline 1.4 TSI BMT ACT 110 / 150 DSG-6 6.0 138 25 360

AD120X Trendline 2.0 TDI SCR BMT 85 / 115 6MAN 4.7 123 24 152

AD126Z Trendline 2.0 TDI SCR BMT 110 / 150 DSG-7 4.8 127 27 859

AD13PY Comfortline 1.4 TSI BMT ACT 110 / 150 DSG-6 6.0 138 27 743

AD13PU Comfortline 1.4 TSI BMT ACT 110 / 150 4Motion 6MAN 6.8 153 28 123

AD13NR Comfortline 1.4 TSI BMT 110 / 150 4Motion DSG-6 7.0 161 30 133

AD13QT Comfortline 2.0 TSI BMT 132 / 180 4Motion DSG-7 7.3 168 31 396

AD136X Comfortline 2.0 TDI SCR BMT 110 / 150 6MAN 4.7 123 28 231

AD136P Comfortline 2.0 TDI SCR BMT 110 / 150 4Motion 6MAN 5.6 146 30 620

AD136Z Comfortline 2.0 TDI SCR BMT 110 / 150 DSG-7 4.8 127 30 240

AD136T Comfortline 2.0 TDI SCR BMT 110 / 150 4Motion DSG-7 5.6 147 32 630

AD14PY Highline 1.4 TSI BMT ACT 110 / 150 DSG-6 6.1 140 30 718

AD14NR Highline 1.4 TSI BMT 110 / 150 4Motion DSG-6 7.1 163 33 107

AD14QT Highline 2.0 TSI BMT 132 / 180 4Motion DSG-7 7.4 170 34 371

AD14WT Highline 2.0 TSI BMT 162 / 220 4Motion DSG-7 7.8 180 37 561

AD146Z Highline 2.0 TDI SCR BMT 110 / 150 DSG-7 4.9 129 33 216

AD146T Highline 2.0 TDI SCR BMT 110 / 150 4Motion DSG-7 5.7 149 35 607

AD148T Highline 2.0 TDI SCR BMT 140 / 190 4Motion DSG-7 5.7 149 37 706

AD149T Highline 2.0 TDI SCR BMT 176 / 240 4Motion DSG-7 6.4 167 41 104
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IŠORĖS ĮRANGA

Lengvojo lydinio ratlankiai "Montana" 7J x 17, padangos 215/65 R17 ● ●
Lengvojo lydinio ratlankiai "Kingston" 7J x 18, mobilumą užtikrinančios (užsisandarinančios) padangos 235/55 R18 ●
Juodos spalvos stogo bėgeliai ● ●
Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai ●
Šviesos diodų priekiniai žibintai ●
Galiniai šviesos diodų žibintai ● ●
Užtamsinti galiniai šviesos diodų žibintai (High) ●
VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Microdots" ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Rhombus" ●
Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos "ArtVelours" ●
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas ● ● ●
Komfortiškos priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu ●
Aukščiausio komforto priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu ●
Dekoratyviniai intarpai "Diamond Silver" prietaisų panelyje ir priekinių durų apmušimuose ●
Dekoratyviniai intarpai "Titanium Silver" prietaisų panelyje ir priekinių durų apmušimuose ●
Dekoratyviniai intarpai "Dark Grid" prietaisų panelyje ir priekinių durų apmušimuose ●
Aplinką sudarantis interjero apšvietimas priekinių durų zonoje ●
Oda aptrauktas vairas ●
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas (modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe) ● ●
Priekinis vidurinis ranktūris, gėrimų laikiklis vidurinėje konsolėje ● ● ●
Kišenės daiktams ir atlenkiami staliukai ant priekinių sėdynių atlošų ● ●
Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis ● ●
Daiktadėžė stogo konsolėje ● ●
Visiškai nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas ● ●
Padalinta nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir sėdynės atlošas ●
Padalinta nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir sėdynės atlošas su ranktūriu ● ●
Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale ● ● ●
Makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ●
Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ● ●
Kojų srities apšvietimas ● ●
SAUGUMO ĮRANGA

Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas ● ● ●
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ● ● ●
"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas) ● ●
Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" ● ● ●
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija ● ● ●
Pėsčiųjų atpažinimo sistema ● ● ●
Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio deaktyvuojama), kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje ● ● ●
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje ● ● ●
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškoms kėdutėms galinėje vientisoje sėdynėje ● ● ●

Tiguan : Bazinė įranga
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SAUGUMO ĮRANGA

Antrinių susidūrimų išvengimo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija) ● ● ●
Elektromechaninis stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija ● ● ●
Važiavimo nuokalne asistentas (tik 4Motion modeliams) ● ●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas) ● ● ●
Vietą taupantis atsarginis ratas (išskyrus 176kw modelis), įrankių komplektas ir domkratas ● ● ●
FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ●
Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ●
Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas ● ●
Oro kondicionierius ●
Automatinis oro kondicionierius "Climatronic" su 3 zonų temperatūros valdymu ● ●
Žiemos paketas
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

●

Pastovaus greičio palaikymo sistema, įskaitant greičio ribotuvą ●
Automatinis atstumo reguliavimas (ACC) ir "Front Assist" sistema su avarinio stabdymo mieste funkcija

modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su "Stop & Go" funkcija
●

Lietaus sensorius ● ● ●
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, "Leaving Home" ir "Coming Home" funkcijos ● ● ●
Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist" ● ●
Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis ● ●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ● ●
Parkavimo atstumo kontrolė (parkavimo sensoriai priekyje ir gale) ● ●
Radijo sistema "Composition Colour"
- 12,7 cm jutiklinis ekranas 
- 8 garsiakalbiai

● ●

Radijo sistema "Composition Media"
- 20,3 cm jutiklinis ekranas 
- USB sąsaja, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams, įskaitant AUX-IN lizdą 
- 8 garsiakalbiai 
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui

●

Multifunkcinė indikacija "Plus" ●
Multifunkcinė indikacija "Premium" ●
Aktyvus informacinis ekranas su skirtingų informacinių profilių pasirinkimu ●
Važiavimo profilio pasirinkimo funkcija, tik 4Motion ● ●
Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC), tik su 162 kW TSI ir 176 kW TDI modeliams ●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ● ●
Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ● ● ●
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale ir bagažinėje ● ● ●

3 metų garantija ● ● ●
Automobilio literatūra ● ● ●

Tiguan : Bazinė įranga



4www.volkswagen.lt

K
od

as

Tr
en

dl
in

e

Co
m

fo
rt

lin
e

H
ig

hl
in

e

 K
ai

na
  

su
 P

V
M

, E
U

R

"Comfort" paketas
- Parkavimo sistemos sensoriai priekyje ir gale (7X2) 
- Automatinis oro kondicionierius "Climatronic" su 3 zonų temperatūros valdymu (KH7) 
- Radijo sistema "Composition Media" su 20,3 cm jutikliniu ekranu ir "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui (ZD6) 
- Oda aptrauktas multifunkcinis vairas, modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe (PM4/PM3) 
- Pastovaus greičio palaikymo sistema (WGM)

W26 ○ 1 191

tik modeliams su DSG pavarų dėže W26 ○ 1 330

"Business" paketas
- Parkavimo asistentas "Park Assist" ir galinio vaizdo kamera (WPA) 
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" (4F2) 
- Radijo sistema "Composition Media" su 20,3 cm jutikliniu ekranu ir "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui (ZD6) 
- Šviesos diodų priekiniai žibintai (WLL) 
- Žiemos paketas, įskaitant šildomas priekines sėdynes (WW2)

W27 ○ 1 546

"Executive" paketas
- Aktyvaus apšvietimo sistema (PXE) 
- Navigacijos sistema "Discover Pro" su 20,3 cm jutikliniu ekranu ir "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui (ZNC) 
- Parkavimo asistentas "Park Assist" ir galinio vaizdo kamera (WPA) 
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" (4F2)

W28 ○ 2 132

Autonominis šildymas ir vėdinimas
su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu

WHA ○ ○ ○ 776

Tiguan : Papildoma įranga

YPaTingi VolKswagEn PasiūlYMai

"R-Line" eksterjeras
- Lengvojo lydinio ratlankiai "Sebring" R19 (pilkos "metallic" spalvos), Volkswagen R 
- Mobilumą užtikrinančios padangos 255/45 R19 (savaime užsisandarinančios) 
- "R-Line" logotipai priekyje ir šonuose 
- "R" dizaino bamperiai ir slenksčių praplatinimai 
- "R" dizaino kėbulo spalva nudažytas galinis aptakas

WIE ○ 1 831

"R-Line" paketas
- Lengvojo lydinio ratlankiai "Sebring" R19 (pilkos "metallic" spalvos), Volkswagen R 
- Mobilumą užtikrinančios padangos 255/45 R19 (savaime užsisandarinančios) 
- "R-Line" logotipai priekyje ir šonuose 
- "R" dizaino bamperiai ir slenksčių praplatinimai 
- "R" dizaino kėbulo spalva nudažytas galinis aptakas 
- Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Race" su vidinėmis dalimis iš sintetinės vilnos "San Remo" 
- Oda aptrauktas sportinis multifunkcinis vairas su pavarų perjungimo galimybe 
- Juodos spalvos lubų apmušimas 
- Nerūdijančio plieno pedalai 
- Priekinių durų slenksčių apsauginės juostos iš aliuminio su "R-Line" logotipais

WIR ○ 2 611

R-linE
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GARANTIjA

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 80 000 km EA5 ○ ○ ○ 189

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 120 000 km EA6 ○ ○ ○ 411

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 100 000 km EA8 ○ ○ ○ 552

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 915

SPALVA

Kėbulo spalva "Urano Grey" 5K5K ○ ○ ○ 0

Kėbulo spalva "Pure White" 0Q0Q ○ ○ ○ 128

"Metallic" arba "Pearl effect" kėbulo spalvos XXXX ○ ○ ○ 448

"Oryx White Pearlescent effect" kėbulo spalvos 0R0R ○ ○ 937

"Habanero Orange Metallic" kėbulo spalva V9V9 ○ ○ 937

RATLANKIAI IR PADANGOS

Lengvojo lydinio ratlankiai "Tulsa" R17
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17 
- Padangos 215/65 R17

PJV ○ ○ 131

Lengvojo lydinio ratlankiai "Kingston" R18
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18 
- Mobilumą užtikrinančios padangos 235/55 R18 (savaime užsisandarinančios)

PJM ○ 535

PJM ○ 483

Lengvojo lydinio ratlankiai "Nizza" R18
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18 
- Mobilumą užtikrinančios padangos 235/55 R18 (savaime užsisandarinančios)

PJE ○ 663

PJE ○ 157

Lengvojo lydinio ratlankiai "Victoria Falls" R19
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 19 
- Mobilumą užtikrinančios padangos 235/50 R19 (savaime užsisandarinančios)

PJF ○ 616

Lengvojo lydinio ratlankiai "Kapstadt" R20 (pilkos "metallic" spalvos), Volkswagen R
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 20 
- Mobilumą užtikrinančios padangos 235/45 R20 (savaime užsisandarinančios)

PJC ○ 1 327

Slėgio padangose kontrolės sistema (tiesioginis matavimas) 7K3 ○ ○ ○ 217

SAUGUMO ĮRANGA

Šoninės oro pagalvės gale 4X4 ○ ○ 298

Pastovaus greičio palaikymo sistema ir vairuotojo nuovargio atpažinimas

tik su PM4 arba PM3
WGM ○ ● 167

Automatinis atstumo reguliavimas (ACC)

modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su "Stop & Go" funkcija
PGB ○ ● 139

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash) 7W2 ○ ○ ○ 148

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist Plus" su "Lane Assist",  
"Rear Traffic Alert" sistemomis

PSQ ○ ○ 419

Kelio ženklų atpažinimas

tik su PNC arba ZNC
WQ1 ○ ○ 0

APŠVIETIMAS

Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis 8WH ○ ● ● 200

Šviesos diodų priekiniai žibintai
- Šviesos diodų priekiniai žibintai 
- Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas

WLL ○ ● 927

Aktyvaus apšvietimo sistema
- Šviesos diodų priekiniai žibintai (Mid) 
- Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos 
- Dinaminis tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist" 
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema

PXE ○ 1 560

PXE ○ 632

Užtamsinti galiniai šviesos diodų žibintai (High) 8SQ ○ ● 373

Tiguan : Papildoma įranga
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VAIRAI

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas

tik modeliams su mechanine pavarų dėže
PM4 ○ ● ● 224

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas su pavarų perjungimo galimybe

tik modeliams su DSG pavarų dėže
PM3 ○ ● ● 363

Oda aptrauktas šildomas multifunkcinis vairas

tik modeliams su mechanine pavarų dėže
PM6 ○ 121

Oda aptrauktas šildomas multifunkcinis vairas su pavarų perjungimo galimybe

tik modeliams su DSG pavarų dėže
PM5 ○ ○ 121

GARSO IR NAVIGACIjOS SISTEMOS BEI MULTIMEDIjOS SISTEMOS

Radijo sistema "Composition Media"
- 20,3 cm jutiklinis ekranas 
- USB sąsaja, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams, įskaitant AUX-IN lizdą 
- 8 garsiakalbiai 
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui

ZD6 ○ ○ ● 356

Navigacijos sistema "Discover Media"

- 2 SD kortelių skaitytuvai

tik su ZD6 ir YOW

PNC ○ ○ ○ 711

Navigacijos sistema "Discover Pro"
- 20,3 cm jutiklinis ekranas 
- CD/MP3 ir DVD atkūrimas 
- 10 GB atmintis kliento duomenims 
- Du SD kortelių skaitytuvai 
- USB ir AUX-IN jungtys, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams 
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui 
- 8 garsiakalbiai

tik su YOW

ZNC ○ 2 099

ZNC ○ 1 745

Garso sistema "DYNAUDIO Excite Surround"
- Skaitmeninis 10 kanalų stiprintuvas 
- 9 garsiakalbiai 
- Žemųjų dažnių kolonėlė 
- Bendroji išvesties galia 400 W

tik su ZD6 arba PNC, ZNC

9VC ○ ○ 649

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis)

tik su ZD6 arba PNC, ZNC
9S8 ○ ● 617

Projekcinis ekranas

tik su ZD6, PNC arba ZNC
KS2 ○ ○ 542

"Car-Net" mobiliosios "online" paslaugos "Guide & Inform" (3 metų laikotarpis)

tik su PNC arba ZNC
YOW ○ ○ ○ 0

PRISIjUNGIMO GALIMYBĖS

Prisijungimo galimybių paketas
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui 
- USB sąsaja (suderinamos su iPod/iPhone)

tik bazinei radijo sistemai "Composition Color"

WDJ ○ ○ 185

Sąsaja mobiliajam telefonui "Convenience"
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui 
- Išorinė antena ir sujungimo dėžutė 
- Belaidžio įkrovimo funkcija

tik su ZD6 arba PNC, ZNC

9IJ ○ ○ 421

Sąsaja mobiliajam telefonui "Business"
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui 
- GSM imtuvas su SIM kortelių skaitytuvu 
- WLAN interneto prieigos taškas

tik su ZNC

9ZK ○ ○ 443

Tiguan : Papildoma įranga
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KLIMATIZAVIMO ĮRANGA

Automatinis oro kondicionierius "Climatronic" su 3 zonų temperatūros valdymu KH7 ○ ● ● 517

Žiemos paketas su šildomomis priekinėmis sėdynėmis
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

WW2 ○ ○ ● 305

Šildomos priekinės ir šoninės galinės sėdynės
PW1 ○ 534

PW1 ○ 229

Elektra valdomas panoraminis stoglangis PS1 ○ ○ 1 275

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF ○ ● ● 46

INTERjERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Komfortiškos priekinės sėdynės
- Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Rhombus" 
- Komfortiškos priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu 
- Visiškai nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas 
- Padalinta nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir sėdynės atlošas su ranktūriu 
- Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis 
- Kišenės daiktams ir atlenkiami staliukai ant priekinių sėdynių atlošų 
- Šoninės oro pagalvės galinėms šoninėms sėdimosioms vietoms

WSA ○ 882

"ergoActive" vairuotojo sėdynė su 14-os krypčių nustatymu
- Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos "ArtVelours" 
- Aukščiausio komforto priekinės sėdynės 
- Vairuotojo sėdynės šlaunų atramos nustatymas išilgine kryptimi 
- Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama 
- Masažo funkcija vairuotojo pusėje 
- Stalčius po dešiniąja priekine sėdyne

ne su WL5

WK2 ○ 559

WK2 ○ 126

Odos paketas "Vienna"
- Sėdynių intarpai ir šonų apmušimai iš odos "Vienna" 
- Aukščiausio komforto priekinės sėdynės 
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija 
- Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama 
- Stalčius po dešiniąja priekine sėdyne 
- Elektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija

ne su WK2

WL5 ○ 2 547

WL5 ○ 2 138

Juodos spalvos lubų apmušimas 6NW ○ ○ ○ 242

FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 4F2 ○ ○ ○ 345

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 4E7 ○ ○ ○ 387

"Easy Open" paketas
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 
- Sensorių dėka valdomas galinio dangčio atidarymas ir galinio dangčio uždarymas elektra

PEL ○ ○ 730

Elektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su aplinkos apšvietimu P14 ○ ○ 171

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu 1M6 ○ ○ ○ 903

Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai 3S1 ○ ● 402

Papildomas bagažinės apšvietimas ir 230 voltų kištukinis lizdas
- Papildomas nuimamas bagažinės apšvietimo šviestuvas, kuris gali būti naudojamas kaip šviesos signalas 
- 230 voltų kištukinis lizdas bagažinėje

PST ○ ○ ○ 157

Skiriamasis tinklas 3CX ○ ○ ○ 202

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale 0TD ○ ○ ○ 156

Išimama peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JC ○ ○ ○ 18

Dugno apsauga varikliui 1SK ○ ○ ○ 208

Tiguan : Papildoma įranga
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FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Bekelės paketas
- Priekinis bamperis su padidintu iškyšos kampu 
- Priekinė dugno apsauga 
- Priekinių durų slenksčių apsauginės juostos iš aliuminio su užrašu "OFFROAD"

tik 4Motion modeliams

WOF ○ 306

VAŽIUOKLĖ

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC)
- Važiavimo profilio pasirinkimas 
- 10 mm sumažinta prošvaisa (išskyrus 4Motion modelius)

bazinė įranga 162 kW TSI ir 176 kW TDI modeliams

WDD ○ ○ 979

PARKAVIMO ASISTAVIMO SISTEMOS

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale 7X2 ○ ● ● 438

Parkavimo asistentas "Park Assist" ir galinio vaizdo kamera

tik su ZD6, PNC arba ZNC

WPA ○ 718

WPA ○ ○ 277

Parkavimo asistentas "Park Assist" ir 360° aplinkos matymo sistema "Area View"

tik su ZD6, PNC arba ZNC
PRX ○ ○ 885

Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist", parkavimo asistentas "Park Assist"  
ir galinio vaizdo kamera

tik su 1M6 ir ZD6, PNC arba ZNC
PRY ○ ○ 558

UŽRAŠAI

Be modelio pavadinimo ir variklio identifikavimo užrašų ant bagažinės dangčio 0NA ○ ○ ○ 0

Be variklio identifikavimo užrašų ant bagažinės dangčio 0NB ○ ○ ○ 0

Tiguan : Papildoma įranga

 standartinė įranga             papildoma įranga

Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite 
gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 24.02.2017.  
Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.


