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03Uusi Tiguan – Ulkopuoli

Tekee vaikutuksen.
Niin tekniikallaan 
kuin muotoilullaankin.
Onroad, offroad ja online – uusi Tiguan tarjoaa kaikenlaisissa ympäristöissä lukuisia mahdol-

lisuuksia. Sen nykyaikainen tekniikka ja erinomaiset ajo-ominaisuudet tukevat kuljettajaa 

kaikissa tilanteissa. Tiguan pitää sen, mitä ensivaikutelma lupaa, valitset sitten dynaamisen 

ja tyylikkään Highline-varustelun (kuva vasemmalla) tai urheilullisen R-Line-varustelun 

(kansikuva).

01   Asennetta loppuun saakka: kokonaan led-tekniikalla toteutetut takavalot 
parantavat uuden Tiguanin näkyvyyttä päivin ja öin ja päättävät Tiguanin selkeän 
linjakkuuden upeaan loppuhuipennukseen. L H
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Vakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L

Kuvassa 2.0 TDI 110 kW (150 hv) 4Motion, jossa DSG-vaihteisto.
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05Uusi Tiguan – Ulkopuoli

Ja matka jatkuu. Minne
ikinä oletkin menossa.
Uuden Tiguanin erottuva muotoilu osoittaa, mihin se pystyy. Lisävarusteena saatava

Offroad-paketti korostaa sekä ulkomuotoa että toiminnallisuutta. Minne ikinä oletkin

menossa – vääntävät moottorit ja 4MOTION-neliveto tarjoavat käyttöösi eri ajoprofiileja 

ja maksimaalisen ajonautinnon.

01   Jäähdyttimensäleikköä kiertävät kromilistat ja dynaamisesti muotoillun kone-
pellin linjakkuus yhtyvät tyylikkäästi led-ajovaloihin. L
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Vakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L

Tiguan_V71_1545.indd   04 13.01.16   14:41



01

07Uusi Tiguan – Sisätilat

Suunnannäyttäjä.
Myös sisätiloissa.
Niin ulkona kuin sisälläkin: kaikki on toisin – mutta silti tutulla tavalla. Ergonomisten sisäti-

lojen keskipisteessä on kuljettajan tarpeisiin suunniteltu keskikonsoli. Sen kautta on kätevä 

käyttää intuitiivisesti uuden Tiguanin monipuolisia toimintoja.

01   Panoraamakattoluukun suuri pinta-ala tarjoaa laajan näkymän kohti taivasta 
ja luo yhdessä integroidun led-valaistuksen kanssa sisätiloihin miellyttävän valais-
tuksen. Lasin etuosan voi avata, nostaa ja laskea sähkötoimisesti. Jos tähdet ja 
suurkaupungin valot eivät loista riittävän kirkkaina, led-valaistus luo sisätiloihin 
miellyttävän himmeää valoa. L
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Vakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L

Kuvassa 2.0 TSI 132 kW (180 hv) 4Motion, jossa DSG-vaihteisto.
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09Uusi Tiguan – Sisätilat

01   Ambiente-tunnelmavalaistus luo sisätiloihin läm-
mintä tunnelmaa. Upotetut led-valot korostavat yksit-
täisiä elementtejä, kuten ovenkahvoja, koristelistoja, 
kynnyslistoja ja jalkatilaa. Valojen kirkkautta voi säätää 
portaattomasti Infotainment-järjestelmän näytöstä.

L

02   Käyntinopeusmittari, nopeusmittari, matkamittari 
ja reittisuunnitelma: voit sijoittaa nämä ja monia muita 
hyödyllisiä tietoja toiveesi mukaisesti korkearesoluu-
tioisessa 31,2 cm:n (12 tuuman) Active Info -näytössä. 
Esimerkiksi navigointitilassa nopeus- ja käyntinope-
usmittarit siirtyvät reunaan, jotta kartalle tulee lisää 
tilaa. Active Info -näytössä voit tarkastella myös kes-
kikonsolin Infotainment-järjestelmän tietoja, kuten 
puhelimen yhteystietojen kuvia ja CD-levyjen kansia.

L

04 – 05   Sinulle räätälöity – samoin kuin muillekin matkustajille: 3-alueinen 
ilmastointilaite Climatronic auttaa säätämään erikseen lämpötilan kuljettajalle, 
etumatkustajalle ja takamatkustajille. Elektronisen käyttöelementin avulla toisen 
istuinrivin matkustajat voivat säätää lämpötilaa. L

03   Kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä nostamatta 
katsetta tiestä: napin painalluksella nousee tuulilasi-
näyttö Head-Up Display kojelaudasta esiin ja näyttää 
kaikki tärkeimmät tiedot, kuten ajonopeuden, navi-
gointitiedot ja liikennemerkit suoraan kuljettajan 
näkökentässä. L
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Vakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L

Kuvassa 2.0 TSI 132 kW (180 hv) 4Motion, jossa DSG-vaihteisto.

Tarjoaa yksityiskohtia.
Ja luo uusia mittapuita.
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11Uusi Tiguan – App-Connect

01   Olit sitten suurkaupungissa tai tiettömillä taipaleilla – Guide & Inform -palve-
lut pitävät sinut ajan tasalla. Niiden avulla löydät ympäristöstäsi jännittäviä kohteita, 
lähellä olevia pysäköintipaikkoja tai vaikka seuraavan huoltoaseman. Lisäksi saat 
ajankohtaisia liikennetiedotteita sekä lisävarusteena myös suosituksia ruuhkaisten 
teiden kiertämiseen tai uutisia Internetistä. L

02   Laajenna ohjaamoa: App-Connectin avulla voit käyttää matkan aikana älypu-
helimesi tärkeimpiä toimintoja, kuten puhelintoimintoja, uutisia ja musiikkia. Käyttö 
sujuu helposti, turvallisesti ja nopeasti keskikonsolin näytön kautta. Voit hakea 
esimerkiksi Volkswagenin My Guide -sovelluksesta tietoa säästä, kellonajasta ja 
paikkakunnan mielenkiintoisista kohteista. App-Connect tarkoittaa kolmea innova-
tiivista tekniikkaa, joiden avulla voit tuoda älypuhelimesi sisältöä Infotainment-
järjestelmän näyttöön: MirrorLink™, Applen CarPlay™ ja Googlen Android Auto™. 
Sinua odottaa kokonainen maailma täynnä mobiilisovelluksia. L

Vakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L
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 Täysin vapaana.
Silti yhteydessä kaikkeen.
Tunne olosi matkalla yhtä hyväksi kuin kotona – käytössäsi on useita verkkopalveluja. Ne kaikki on koottu

Car-Netin verkkopalveluihin, ja ne tekevät arjesta helpompaa, mukavampaa ja mielenkiintoisempaa.

Vakiovarustukseen kuuluvan App Connect -älypuhelinliitännän kautta voit yhteensopivan matkapuhelimen

kautta käyttää valittuja sovelluksia. Niiden käyttö sujuu kätevästi Infotainment-järjestelmän kosketusnäytön

kautta. Katso lisätietoja osoitteesta www.volkswagen-carnet.com
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13Uusi Tiguan – Mukavuus

02   Yksilöllinen ajoprofiili kaikenlaisiin ympäristöihin ja omien mieltymystesi 
mukaan: uudessa Tiguanissa voit itse valita napin painalluksella, miten haluat saa-
vuttaa päämääräsi. 4MOTION Active Control -toiminnon kautta voit valita sopivan 
ajoprofiilin kadulle, maastoon ja erilaisiin sääolosuhteisiin. L

03   Uuden Tiguanin kaikki ominaisuudet on suunniteltu siten, että ne takaavat 
parhaan mahdollisen ajomukavuuden. Se tarkoittaa myös joustavaa reagointia eri-
laisten tarpeiden mukaan. Kuljettajan istuinta lukuun ottamatta kaikki muut istuimet 
ovat muunneltavan istuinjärjestelmän ansiosta taitettavissa alas, minkä lisäksi 
epäsymmetrisesti jaettua takapenkkiä voi siirtää pituussuunnassa. C H L

04 – 05   Edestä taakse: juuri niin kuin sinä haluat. 
Takapenkkiä voi siirtää eteenpäin ja takapenkin selkä-
nojan voi taittaa epäsymmetrisesti alas. Näin saadaan 
käden käänteessä jopa 1 655 litraa tavaratilaa.

C H L

Vakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L

Kuvassa 2.0 TSI 132 kW (180 hv) 4Motion, jossa DSG-vaihteisto.
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Kun suuntaat maastoon, kuljetat urheiluvarusteita tai 

teet viikonloppuostoksia – mitä ikinä haluatkin tehdä, 

uusi Tiguan on valmiina. Jatkuvatoiminen neliveto 

mukautuu 4MOTION Active Controlin eri ajoprofiilien 

avulla kulloiseenkin maastoon. Aivan yhtä joustavasti 

voit helposti muokata sisätiloja tarpeidesi mukaan. 

Easy Open -toiminnon ansiosta Tiguanin lastaaminen 

sujuu kätevästi, vaikka kädet eivät olisikaan vapaina.

01   Easy Open -toiminto aloittaa jännittävän matkan jo ennen kuin on edes läh-
detty liikkeelle. Kun haluat asettaa esimerkiksi painavan matkalaukun tavaratilaan, 
sitä ei suinkaan tarvitse laskea maahan ja kaivaa avainta taskusta – pieni jalan 
potkaisuliike riittää avaamaan sähköisesti avautuvan tavaratilan luukun. L

Paljon tilaa.
Ja vielä enemmän 
mahdollisuuksia.
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15Uusi Tiguan – Avustavat järjestelmät

03   Pitää huolta sinusta – ja kaikista muista: Uuden 
Tiguanin ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist, 
johon liittyy hätäjarrutustoiminto ja jalankulkijoiden 
tunnistus¹⁾, tunnistaa jalankulkijat ja ajoradalla oleva 
esteet ja varoittaa kuljettajaa ajoissa. Jos kuljettaja 
ei reagoi, auto jarruttaa automaattisesti. V

04   Valvoo sitä, mitä ei voi nähdä: Side Assist -kais-
tanvaihtoavustimen takaosan tutka-anturit valvovat¹⁾ 
takana tulevaa liikennettä. Jos järjestelmän tutka-
anturit havaitsevat kaistaa vaihdettaessa, että kuol-
leessa kulmassa on auto tai auto lähestyy nopeasti 
takaa, järjestelmä varoittaa kuljettajaa optisesti ulko-
peilien näytössä. Lisäksi peruutusavustin¹⁾ auttaa 
välttämään vaaratilanteet peruutettaessa pois pysä-
köintiruudusta: se valvoo peruutuksen aikana aluetta 
auton takana ja varoittaa risteävästä liikenteestä. 
Törmäyksen uhatessa järjestelmä myös jarruttaa 
automaattisesti.¹⁾ L

05   Mukautuva vakionopeussäädin ACC säätelee¹⁾ automaattisesti ajonopeutta²⁾ 
kuljettajan valitsemaan enimmäisrajaan asti ja säilyttää samalla etäisyyden edellä 
kulkevaan autoon tasaisena. Toiminto on saatavissa myös osana kuljettajaa avus-
tavien järjestelmien Plus-pakettia. DSG-vaihteiston yhteydessä pakettiin sisältyvät 
myös hätäapujärjestelmä ja ruuhka-avustin. Hätäapujärjestelmä saattaa pelastaa 
hengen lääketieteellisessä hätätapauksessa: järjestelmä tunnistaa¹⁾ kuljettajan 
kyvyttömyyden ajaa autoa. Jos järjestelmä ei havaitse ohjaus-, jarrutus- tai kiihdy-
tystoimintoja, se auttaa pitämään auton omalla kaistalla ja jopa jarruttaa sen 
pysähdyksiin saakka. Ruuhka-avustin¹⁾ mahdollistaa rennon jonossa ajamisen ja 
auttaa välttämään tyypillisiä jono-onnettomuuksia. Järjestelmä pitää auton omalla 
kaistallaan ja säätää itsenäisesti kaasua ja jarrua. L H

06   Uusi Tiguan kulkee maastossa upeasti, mutta maantiellä sen tehtävänä on 
pysyä kaistalla. Vakiovarustukseen kuuluva kaistanpitoavustin Lane Assist pystyy¹⁾ 
tunnistamaan nopeudesta 65 km/h alkaen, onko auto siirtymässä vahingossa pois 
omalta kaistalta. Järjestelmä siirtää kuljettajan huomion takaisin liikenteen tapah-
tumiin tekemällä kevyen korjaavan ohjausliikkeen. V

 1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2) Nopeuteen 160 km/h saakka.
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Mukana hetkessä. Myös ennakoiden.
Älykkäillä tekniikoilla ja kuljettajaa avustavilla järjestelmillä varustettuna 

uusi Tiguan antaa rauhallisen ja miellyttävän ajotuntuman myös yllättävissä 

ja kriittisissä tilanteissa.

Vakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L

01   Vetää katseet puoleensa ja pitää kaikkea silmällä: 
uuden Tiguanin ympäristönäkymä Area View tarjoaa 
kameran avulla jopa 12 erilaista näkymää auton ympä-
riltä suoraan ohjaamoon, jolloin ne auttavat kuljettajaa 
toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla liikenneti-
lanteen¹⁾ mukaan. L

02   Uusi Tiguan vetää jopa 2,5 tonnin perävaunua tai 
asuntovaunua vaivattomasti. Perävaunun liikuttelussa 
kuljettaja saa apua perävaunun liikuttelua helpottavalta 
Trailer Assist -järjestelmältä¹⁾. Kuljettajan on vain 
säädettävä peruutuskulma peilin säätimestä, minkä 
jälkeen toiminto auttaa peruuttamaan auton perävau-
nuineen rennosti paikalleen. Kuljettajan tarvitsee vain 
säätää nopeutta sekä pitää silmät auki. L

Perävaunun massa voi olla valitun moottori-vaihteisto-yhdistelmän ja 
muun varustelun mukaan 1 800–2 500 kg.
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17Uusi Tiguan – Istuinverhoilut, ulkovärit ja moottorit

01 Pure White normaaliväri 0Q L

02 Deep Black helmiäisväri 2T L

03 Tungsten Silver metalliväri K5 L

04 Atlantic Blue metalliväri H7 L

05 Ruby Red metalliväri 7H L

Ulkovärit

Moottorit

 1) Ks. takakansi. 
2) Ks. takakansi.

Bensiinimoottorit 132 kW (180 hv) 2.0 TSI
BlueMotion Technology
4MOTION

Polttoaineenkulutus, l/100 km¹⁾ 
Käsivaihteisto: –
kaupunki/maantie/yhdistetty –
DSG-automaattivaihteisto: 7-vaihteinen
kaupunki/maantie/yhdistetty 9,0/6,3/7,3
CO₂-päästöt (yhdistetty), g/km¹⁾
Käsivaihteisto: –
DSG-automaattivaihteisto:  168

Dieselmoottorit 110 kW (150 hv) 2.0 TDI SCR²⁾
BlueMotion Technology

110 kW (150 hv) 2.0 TDI SCR²⁾
BlueMotion Technology
4MOTION

Polttoaineenkulutus, l/100 km¹⁾ 
Käsivaihteisto: 6-vaihteinen –
kaupunki/maantie/yhdistetty 5,7/4,2/4,7 –
DSG-automaattivaihteisto: – 7-vaihteinen
kaupunki/maantie/yhdistetty – 6,7/5,0/5,6
CO₂-päästöt (yhdistetty), g/km¹⁾
Käsivaihteisto: 123 –
DSG-automaattivaihteisto:  –  147
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Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa 
alkuperäisiä sävyjä. Istuimien kuvissa on vakioistuin, joka saattaa poiketa lisävarusteena saatavista versioista.

01 Kangasverhoilu Microdots Titan Black BG V

02 Kangasverhoilu Rhombus Titan Black BG C

03 Kangasverhoilu Rhombus Storm Grey FY C

04 Microfleece Art Velours Titan Black BG H

05 Microfleece Art Velours Storm Grey BG H

06 Nahkaverhoilu Vienna Titan Black BG L

07 Nahkaverhoilu Vienna Storm Grey FY L

08 Nahkaverhoilu Vienna Saffrano Orange NY L

Istuinverhoilut

Vakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L
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19Uusi Tiguan – VanteetVakiovaruste V Comfortline C Highline H Lisävaruste L
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1) Vain R-Line-paketin yhteydessä, kuvattuna Tiguan Highline -versiossa.
2) Värinä Grey Metallic. Markkinoille myöhemmin. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.
3) Värinä kirkas hopea.

01 17 tuuman teräsvanteet ja pölykapselit (Ei Suomen tuontiohjelmassa)
02 17 tuuman kevytmetallivanteet Montana V C

03 17 tuuman kevytmetallivanteet Tulsa L

04 18 tuuman kevytmetallivanteet Kingston H L

05 18 tuuman kevytmetallivanteet Nizza L

06 19 tuuman kevytmetallivanteet Victoria Falls L

07 19 tuuman kevytmetallivanteet Auckland, Volkswagen R L

08 19 tuuman kevytmetallivanteet Sebring, Volkswagen R¹⁾ L

09 20 tuuman kevytmetallivanteet Cape Town, Volkswagen R²⁾ L

10 20 tuuman kevytmetallivanteet Cape Town, Volkswagen R³⁾ L

11 20 tuuman kevytmetallivanteet Suzuka, Volkswagen R¹⁾ L

Vanteet
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Uusi Tiguan
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Oikeus muutoksiin pidätetään · Julkaisu: tammikuu 2016 
www.volkswagen.fi 

Volkswagen-jälleenmyyjäsi

1)  Kulutus- ja päästöarvot on määritetty voimassa olevien mittausmenetelmien mukaan. Tiedot 
eivät koske yksittäisiä malleja vaan toimivat vertailuna eri autotyyppien välillä. Polttoai-
neenkulutus ja CO₂-päästöt riippuvat myös kuljettajan ajotavasta sekä sää- ja kelioloista. 
Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, vanteet jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, 
kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa ja vaikuttaa näin sää- ja liikenne-olosuh-
teiden myötä myös polttoaineenkulutukseen ja auton tehoon. Polttoaineenkulutus- ja 
CO₂-arvojen vaihteluväri riippuu valitusta rengaskoosta ja lisävarusteista. Direktiivin 
1999/94/EY mukainen ohje: Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja 
CO₂-päästöistä osoitteesta www.trafi.fi/ekoake.

2)  Selective Catalytic Reduction -järjestelmä sisältää lisäainetta, jota lisätään Volkswagen-
jälleenmyyjän luona tietyn kilometrimäärän jälkeen. Katso lisätietoja Tekniikka ja hinnasto 
-esitteestä.

Teho- ja kulutustiedot perustuvat normin DIN EN 228 mukaisen 95-oktaanisen rikittömän 
bensiinin käyttöön. Myös 10 prosenttia etanolia sisältävää 95-oktaanista E 10-bensiiniä 
voidaan käyttää. Lisätietoja E10-polttoaineen soveltuvuudesta: www.volkswagen.fi tai 
www.e10bensiini.fi.

Tämän esitteen kuvien autoissa saattaa lisäksi olla varusteita, jotka eivät sisälly niihin vakiona. 
Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat lisätietoja maakohtaisista poikke-
uksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin pidätetään. BlueMotion®, DSG® ja TSI® 
ovat Volkswagen-konsernin Saksassa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin 
puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa.
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