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Volkswagen Tiguan täydentyy koko laajuuteensa ja saa mallistoonsa uusia moottoreita. Uusina malleina mallistoon 

tulevat 1,4 TSI 4MOTION-nelivedolla ja DSG-automaattivaihteistolla varustetut Trendline, Comfort ja Highline -

varustelutasot. Malliston huippuversio 2,0 TDI 176 kW (240 hv) 4MOTION-neliveto DSG-automaattivaihteistolla ja 

Highline-varustelutasolla on nyt myös saatavilla.  

Uusi Volkswagen Tiguan on yksi Euroopan turvallisimmista autoista, sillä se saavutti uusien autojen kolariturvallisuutta 

mittaavassa Euro NCAP -testissä viiden tähden huippuarvosanan. Volkswagen Tiguan sai kiitosta ensiluokkaisista 

turvallisuusominaisuuksista, kuten turvallisuusoptimoitu korirakenne, erittäin hyvä turvavöiden, istuimien ja turvatyynyjen 

yhdistelmä sekä innovatiiviset kuljettajaa avustavat järjestelmät.  

Uuden Tiguanin turvallisuutta lisää Front Assist -järjestelmä, joka sisältää ensimmäistä kertaa Volkswageneissa aina 

myös jalankulkijatunnistuksen. Jalankulkijan tunnistus jarruttaa automaattisesti törmäyksen uhatessa joko pienentäen 

törmäysenergiaa tai estäen koko törmäyksen. Turvallisuutta lisää myös lisävarusteena tarjolla oleva ennakoiva 

turvajärjestelmä, joka antaa suojaa onnettomuuden uhatessa. Se sulkee automaattisesti auton ikkunat ja kattoluukun 

sekä esikiristää turvavöitä.  

Uuden Volkswagen Tiguanin ohjaamo ja matkustamo ovat ergonomisesti muotoiltu. Jaettu takapenkki siirtyy myös 

pituussuunnassa, enimmillään 18 senttiä. Tavaratilan koko on varustuksesta ja moottori-vaihteistoyhdistelmästä riippuen 

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. Malliston huippuversioissa 2,0 TSI 162 kW (220 hv) ja 2,0 TDI 176 kW (240 hv) 

on mukautuva alustansäätöjärjestelmä vakiovarusteena.  

Volkswagen Tiguanin vakiovarustelistaan kuuluvat Lane Assist -kaistanpitoavustin, sadetunnistin ja Composition Media 

Bluetooth 8" kosketusnäytöllä. Myös App-Connect-älypuhelinliitäntä, joka mahdollistaa Apple CarPlayn käyttämisen sekä 

MirrorLink-yhteyden käyttämisen auton kosketusnäytöltä. Vaihtoehdoksi on myöhemmin tulossa myös Android Auto.  

Comfortline-varustelutasoon 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.  

Kattavan vakiovarustuksen lisäksi uuden Tiguanin voi räätälöidä omiin tarpeisiinsa esimerkiksi pysäköintiavustinpaketilla, 

mikä sisältää Park Assist 3.0 -pysäköintiavustimen, Area View -ympäristökamerajärjestelmän ja perävaunun 

peruutusavustimen Trailer Assistin. Tuulilasinäyttö Head-up-display on saatavilla Comfort ja Highline -varustelutasoihin. 

Travel-paketti, johon kuuluvat mm. navigointi Discover Media Bluetooth, avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä 

Keyless Access sekä sähkötoiminen takaluukku Easy Open -toiminnolla, on erittäin suosittu paketti täydentämään 

käyttömukavuutta. Korkeaa turvallisuustasoa voi vielä parantaa ja ajamista helpottaa kuljettajaa avustavat järjestelmät -

pakettilla, joka sisältää Emergency Assist -hätätilanneavustimen, Side Assist Plus -kaistanvaihtoavustimen sekä 

kuolleesta kulmasta varoittavan ja peruutettaessa risteävästä liikenteestä varoittavan avustimen.  

Uuden Volkswagen Tiguanin hinnat alkavat 31 353,82 eurosta. Volkswagen Tiguanin 1,4 TSI 110 kW (150 hv) 

4MOTION-neliveto DSG-automaattivaihteistolla ja Trendline-varustelutasolla varustettuna hinta on 39 794,58 euroa.  

Uuden Volkswagen Tiguanin hinnastot ja lisävarusteet: http://bit.ly/TiguanHinnatUudetMoottorit  
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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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