Tiguan

Ulkoa
ainutlaatuinen
Tiguan on osoitus siitä, mitä tarkoittaa uudistuminen
01 Tiguan tekee vaikutuksen ainutlaatuisella ilmeellään heti ensi katseesta alkaen. Erottuvat muotoiluelementit, kuten uudistettu jäähdyttimensäleikkö,
korostavat Tiguanin vahvuuksia ja antavat tyylikkäälle
seikkailijalle erottuvan ilmeen.

kerta toisensa jälkeen. Siitä kertoo myös auton edistyksellinen muotoilu. Dynaamisen keulan mittasuhteet huokuvat voimaa ja selkeä linja jatkuu korostuneen olkalinjan kautta selkeästi erottuvaan takaosaan.
Tämä voimakas siluetti korostaa Tiguanin vahvuuksia:
innovaatioita, ainutlaatuisuutta ja toiminnallisuutta
ilman kompromisseja.
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Tiguan – Muotoilu
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IQ.LIGHT
Tiguan säteilee kaikessa loistossaan. Säteilystä vastaavat vakiovarusteisiin kuuluvat led-takavalot sekä
led-ajovalot. Lisäksi Tiguan Style- ja Tiguan R-Line
-varustetasoissa valoissa on myös kaarreajovalot.
Valoteknologian kärkeä edustavat iQ.LIGHT-ledmatriisiajovalot, joissa yksittäisiä led-valosegmenttejä säädellään ajotilanteen mukaan päälle ja pois
päältä. Tämä tekee ajamisesta rentoa niin kuljettajalle
kuin myös vastaan tulevalle ja edessä ajavalle liikenteelle. Huomiota kiinnittää myös integroitu dynaaminen vilkku, jonka sivulle liikkuva valo osoittaa kääntymissuuntaa.
Tiguan – IQ.LIGHT
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Sisältä
innovatiivinen
Tiguanin runsaat sisätilat ovat oikea paikka edelläkävijälle. Kuljettajakeskeisen ohjaamon intuitiivisten
käyttöelementtien avulla voit keskittyä vain olennaiseen. Siitä kiitos kuuluu muun muassa nahkaverhoillulle monitoimiohjauspyörälle. Eikä saa unohtaa
digitaalista mittaristoa, jossa on 26 cm:n (10,25")
TFT-kosketusvärinäyttö.

Uusi Tiguan – Sisätilat
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IQ.DRIVE
Avustavat järjestelmät

01 Ennakoiva turvajärjestelmä voi suojata sinua
kriittisissä tilanteissa, kuten uhkaavassa törmäyksessä. Se saattaa tunnistaa tilanteet, jossa on kasvanut
onnettomuusriski. Järjestelmä sulkee automaattisesti
ikkunat ja panoraamakattoluukun sekä kiristää etuistuimien turvavöitä. Tuntuu hyvältä tietää, että joku
tekee sen sinun puolestasi. Parasta on, jos sitä ei tarvitse koskaan itse kokea.1

Hyvät avustajat tekevät asioista helpompia. Myös
ajamisesta. IQ.DRIVE edustaa Volkswagenin kaikkia

02 Hätätilanneavustin Emergency Assist tarttuu toimeen lääketieteellisessä hätätilanteessa, mikäli järjestelmä ei enää havaitse kuljettajan toimintaa ja järjestelmä yrittää aktivoida kuljettajaa.2 Jos järjestelmä
ei edelleenkään havaitse kuljettajan toimintaa, se pysäyttää auton hallitusti järjestelmärajoitusten puitteissa ja saattaa näin estää jopa onnettomuuden.1, 2

älykkäitä kuljettajaa avustavia järjestelmiä. Kaikkia
niitä, jotka ovat jo olemassa, joita me kehitämme
huomista varten ja joita me tutkimme tulevaisuutta
varten. IQ.DRIVE edustaa samalla myös kaikkia niitä
innovatiivisia ideoita, joilla on yksi selkeä tavoite:
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sinun mukavuutesi.

03 Tiguan tuo kaduille ja teille tekniikkaa, joka auttaa
viemään sinut perille rentoutuneesti. Yksi tällainen
tekniikka on matka-avustin Travel Assist. Se parantaa
ajomukavuutta napin painalluksella tukemalla kuljettajaa yksitoikkoisissa ja väsyttävissä ajotilanteissa.
Erityisesti moottoriteillä ja hyväkuntoisilla maanteillä
Travel Assist auttaa kuljettajaa pysymään omalla kaistalla sekä säilyttämään asetetun nopeuden ja etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon. DSG-kaksoiskytkinvaihteistolla ajat rennosti niin ruuhkassa kuin
jatkuvasti pysähtelevässä liikenteessäkin.1, 3
04 Hätäjarrutusavustin Front Assist varustettuna
jalankulkijoiden tunnistuksella voi uhkaavassa törmäystilanteessa auttaa lieventämään onnettomuuden
seurauksia ja ihannetapauksessa estämään onnettomuuden kokonaan. Se osaa tunnistaa ajoradalla olevat
jalankulkijat ja ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi, järjestelmä tekee hätäjarrutuksen.1

1 Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2 Vain lisävarusteena saatavan matka-avustimen Travel Assist yhteydessä.
3 Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa
vastuunsa auton varovaisesta ajamisesta.
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Tiguan – IQ.DRIVE
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01

01 Integroidun WLAN-reitittimen1 ansiosta Tiguan
on valmiina tiedon valtaväylälle. Luotettava internetyhteys mahdollistaa sinulle ja matkustajillesi surffaamisen verkossa jopa kahdeksalla päätelaitteella ja
varmistaa näin ettei pitkästyminen pääse valtaamaan
tunnelmaa. Datapaketteja voi hankkia kätevästi Infotainment-järjestelmän kautta, joten voit helposti hallita datan käyttöä.

Infotainment
ja liitettävyys

02 We Connect Plus:n1 navigointipalvelujen kautta
saat reaaliaikaisia liikennetiedotteita. Älykkään verkon
kautta tapahtuvan reitinmäärityksen ansiosta löydät
varmasti parhaan mahdollisen reitin kohteeseen.
Karttamateriaalien verkkopäivitykset takaavat, että
kartat ovat aina ajan tasalla. Myös Media Streaming ja
nettiradio tuovat älykkäitä viihdepalveluja Infotainment-järjestelmään. Nauti siis lempimusiikistasi,
livelähetyksistä ja podcasteista missä ikinä oletkin.

Tiguan tarjoaa sinulle väylän Volkswagenin digitaalisiin palveluihin: Alusta saakka voit olla yhteydessä
verkkoon, sillä Volkswagen ID:llä tehdyn kertaluonteisen aktivoinnin ja kirjautumisen jälkeen käytettävissäsi on lukuisia We Connectin palveluja. We Connect
-sovelluksen kautta pääset tarkastelemaan myös
auton tärkeitä tietoja. Lisäksi voit etätoimintona
varmistaa, että Tiguanin ovet on lukittu ja valot on
sammutettu.

02

1 We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagenin käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connectiin käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connecttai We Connect Plus -sopimus. We Connect Plus -palvelua varten asiakkaalla on 90 päivää auton luovuttamisen jälkeen käytä rekisteröimässä auto osoitteessa portal.volkswagen-we.com, jotta hän voi hyödyntää palveluja
mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan verran.
*Lisätietoja We Connectin mobiileista verkkopalveluista saat esitteen takasivulta.

Tiguan – Infotainment ja liitettävyys
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Koristelistat
ja istuinverhoilut
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Koristelista Weave
Koristelista Cross
Koristelista Wood Brushed
Koristelista Carbon Grey

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia.
Painettuina istuinverhoilujen värit eivät täysin vastaa alkuperäisiä.
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Kangas Quad Paper Titan Black GZ
Kangas Shooting Star Titan Black HJ
Mikrokuitu ArtVelours Titan Black BG
Mikrokuitu ArtVelours Titan Black / Storm Grey FY
Mikrokuitu ArtVelours Sardegna Soul Gray / Flint Gray OE
Nahka Vienna Titan Black BG
Nahka Vienna Noisette LB
Nahka Vienna Storm Grey FY
Nahka Vienna R-Line Titan Black IH
Tiguan – Koristelistat ja istuinverhoilut
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Ulkovärit
ja vanteet
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Urano Grey normaaliväri 5K5K
Pure White normaaliväri 0Q0Q
Moon Rock normaaliväri C2C2
Nightshade Blue metalliväri V2V2
Dolphin Grey metalliväri B0B0
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Reflex Silver metalliväri 8E8E
Ginger Brown metalliväri F1F1
Deep Black helmiäisväri 2T2T
Oryx White helmiäisväri 0R0R
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Oheiset kuvat ovat ohjeellisia.
Ulkovärien ja vanteiden värit ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin
vastaa alkuperäisiä sävyjä.
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17 tuuman teräsvanne1)
17 tuuman kevytmetallivanne Montana
17 tuuman kevytmetallivanne Tulsa
18 tuuman kevytmetallivanne Frankfurt
18 tuuman kevytmetallivanne Nizza
18 tuuman kevytmetallivanne Sebring
19 tuuman kevytmetallivanne Victoria Falls
19 tuuman kevytmetallivanne Valencia
19 tuuman kevytmetallivanne Valencia
(Black Style)
10 19 tuuman kevytmetallivanne Auckland

11 20 tuuman kevytmetallivanne Misano
12 20 tuuman kevytmetallivanne Suzuka
13 20 tuuman kevytmetallivanne Suzuka
(Black Style)
14 20 tuuman kevytmetallivanne Cape Town

Vanteet on esitetty kuvissa samassa autossa, mutta vanteiden saatavuus varustetasoissa saattaa vaihdella.

Tiguan – Ulkovärit ja vanteet
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Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään
volkswagen.fi

Volkswagen-jälleenmyyjäsi

* We Connectin mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä
datakustannuksista verkon alueella lukuun ottamatta Streaming & Internet -palveluja.
Streaming & Internet -palveluja sekä WLAN-reititintä varten voidaan tilata edullisia datapaketteja ulkopuoliselta matkapuhelinoperaattorilta Cubic Telecomilta ja käyttää näin palveluja verkon alueella useissa Euroopan maissa. Lisätietoja hinnoista ja tuetuista maista
saa osoitteesta vw.cubictelecom.com. Vaihtoehtoisesti internetradioa ja media streaming
voidaan käyttää mobiilin päätelaitteen (esim. älypuhelimen) kautta, jos puhelinta voidaan
käyttää mobiilina WLAN-reitittimenä. Tällöin kyseiset ovat käytettävissä vain sinun ja oman
matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erillisen matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien vastaanottaminen
Internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). We Connect -sovelluksen
maksuton käyttö edellyttää iOS tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta
ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Paketeissa kuvattujen yksittäisten We Connect- ja
We Connect Plus -palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat
käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla
sisällöllisiä muutoksia. Katso lisätietoja osoitteesta connect.volkswagen-we.com ja kysy
lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.

Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan.
Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTPmenetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten
testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus
ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot.
WLTP-normissa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja
CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.
Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta volkswagen.fi. Tässä esitteessä
kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat lisätietoja
maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin ja virheisiin
pidätetään. DSG® ja TSI® ovat Volkswagen AG:n ja muiden Volkswagen-yhtymään kuuluvien
yritysten rekisteröityjä tuotemerkkejä niin Saksassa kuin muissakin maissa. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa.

