Uusi elämyksellinen Volkswagen Tiguan sai
hinnat
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Uusi Volkswagen Tiguan on muotoilultaan maskuliininen, mutta elegantti. Keulan muoto on pystysuora ja
pyöränkotelot ja kynnysosat korostetut. Uusi Tiguan tarjoaa luonnollisesti erinomaiset ajo-ominaisuudet sekä
Volkswagenin uudet edistykselliset turvallisuus- ja kuljettajaa avustavat järjestelmät.
Uuden Volkswagen Tiguanin ohjaamo palvelee hyvin kuljettajaa ja mukavan matkanteon takaamiseksi myös
matkustamo on ergonomisesti muotoiltu. Epäsymmetrisesti jaettu takapenkki siirtyy myös pituussuunnassa. Tavaratilan
koko on varustuksesta ja moottori-vaihteistoyhdistelmästä riippuen jopa 615 l, suurimmillaan jopa 1 655 l. Uudessa
Volkswagen Tiguanissa on edelleen luokkansa suurimmat perävaunumassat (jopa 2 500 kg). Nelivetomalleissa on suuri
20 cm:n maavara. Kaikkiin 4MOTION-malleihin kuuluvat 4MOTION Active Control -ajoprofiilivalinnat: onroad, offroad,
snow sekä Offroad Individual, joista kuljettaja voi kiertokytkimellä valita maasto- ja sääolosuhteisiin sopivimman.
Vakiovarustelua on parannettu kaikissa varustelutasoissa. Front Assist -järjestelmä jalankulkijatunnistuksella on nyt
ensimmäistä kertaa vakiovarusteena. Tiguanin vakiovarustelistaan kuuluvat nyt myös Lane Assist -kaistanpitoavustin,
sadetunnistin, Composition Media Bluetooth 8" näytöllä sekä App-Connect-älypuhelinliitäntä. Comfortlinevarustelutasoon kuuluvat lisäksi tummennetut takalasit, Light Assist -kaukovaloautomatiikka, pysäköintitutkat edessä ja
takana sekä monitoimiohjauspyörä. Highline-varustelutaso tuo näihin varusteisiin lisäksi vielä led-ajovalot, mukautuvan
vakionopeussäätimen ACC, innovatiivisen digitaalisen Active Info Display -mittariston, 18" vanteet sekä tyylikkäät
Ambiente-valot.
Uuden Volkswagen Tiguanin voi täydentää esimerkiksi Area View -ympäristökamerajärjestelmällä, perävaunun
peruutusavustin Trailer Assistilla ja Head-up-display-tuulilasinäytöllä. Tarjolla on myös erinomaisia varustepaketteja,
kuten Travel-paketti (n. 1 100 €), johon kuuluvat navigointi Discover Media Bluetooth, avaimeton lukitus- ja

käynnistysjärjestelmä Keyless Access sekä odotettu sähkökäyttöinen takaluukku Easy Open -toiminnolla. Ledlisävarustepakettiin (n. 1 400 €) kuuluvat ajotilanteen mukaan säätyvät dynaamiset led-ajovalot sekä Dynamic Light
Assist -kaukovaloautomatiikka, jonka ansiosta tie pysyy turvallisesti, vaivattomasti ja tehokkaasti valaistuna muuta
liikennettä häikäisemättä. Uuden Volkswagen Tiguanin kyydissä pääsee sujuvasti myös online-maailmaan - tarjolla ovat
nyt myös Volkswagenin Car-Net-palvelut.
Moottorivaihtoehdoissa on alkuvaiheessa valittavana turboahdettu 2,0 TSI 132 kW (180 hv) -bensiinimoottori sekä
common rail -suorasuihkutustekniikalla varustettu 2,0 TDI 110 kW (150 hv) TDI-dieselmoottori. Kaikki lanseerausvaiheen
uudet Volkswagen Tiguan -mallit ovat varustettu jatkuvatoimisella 4MOTION-nelivedolla ja DSG-automaattivaihteistolla.
Ensimmäiset uudet Volkswagen Tiguanit saapuvat Suomeen toukokuussa 2016. Hinnat alkavat 41 760,70 eurosta
(Trendline 2,0 TDI SCR 110 kW 4MOTION DSG).
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Yrityksestä
Tätä kaikkea on Volkswagen: - Edistyksellistä tekniikkaa ja kokonaisvaltaista turvallisuutta. - Korkealaatuisia autoja, jotka
vastaavat asiakkaidemme vaatimuksiin. - Innostusta ja intohimoa muotoiluun ja tekniikkaan. - Kiehtovia innovaatioita ja
laajaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Volkswagenilla on pitkä ja maineikas historia. Suomeen Volkswageneita on tuotu jo
yli 60 vuotta.
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