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03Tiguan Allspace – SisältöKuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita.
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Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, jossa on esillä kaikkia varusteita, 
joita Volkswagenilta on saatavilla. Suomen varustetasot sekä tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi. 
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan.
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05Tiguan Allspace – Ulkopuoli

Tiguan Allspace.
Paljon tilaa
seikkailulle.
Mitä ikinä mielessäsi onkaan: Tiguan Allspace tarjoaa käyttöösi runsaat 

sisätilat ja kolmannen istuinrivin¹⁾ sekä tilaa kaikille – ja kaikkeen. Pidempi 

akseliväli ja enemmän tilaa ja monipuolisuutta, mikä samalla korostaa 

dynaamista muotoilua. Erottuva jäähdyttimensäleikkö, voimakas valomuo-

toilu sekä kattokaiteet tuovat erottuvan muotokielen tyylikkäästi esiin. 

Offroad-varusteiden, innovatiivisen tekniikan ja nykyaikaisten avustavien 

järjestelmien ansiosta olet valmis jokaiseen seikkailuun.

1) Matkustajien pituus enintään 160 cm.
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Vapaata tilaa. Niin kauas 
kuin silmä siintää.
Selkeitä muotoja, laadukkaita materiaaleja, avaraa tilaa. Tiguan Allspacessa 

voit sekä nähdä että tuntea vapaan tilan. Esimerkiksi tilavassa ohjaamossa. 

Sen ergonominen muotoilu esiintyy edukseen selkeydellään ja havainnollisuu-

dellaan. Keskipisteenä on kuljettajaa kohti kallistettu keskikonsoli ja Discover 

Pro -navigaattorin suojana on tyylikäs lasipinta kooltaan 23,4 cm (9,2").

01   Informoi kuljettajaa häiritsemättä: napin painal-
luksella nousee tuulilasinäyttö Head-Up Display koje-
laudasta esiin ja näyttää kaikki tärkeimmät tiedot, 
kuten ajonopeuden, navigointitiedot ja liikennemerkit 
suoraan kuljettajan näkökentässä.

02   Käyntinopeusmittari, nopeusmittari, matkamittari – 
Active Info Display -näytön kautta kuljettaja saa nämä 
kaikki ja paljon muutakin tietoa suoraan näkökenttäänsä. 
Ja mikä parasta: kuljettaja voi asettaa keskipisteeseen 
ne tiedot, jotka juuri sillä hetkellä ovat tärkeämpiä.

1925_TN-Allspace_K71.indd   06 18.09.19   14:21



04

05

06

0703

09Tiguan Allspace – Sisätilat

Paljon tilaa. Runsaasti mukavuutta.
Kasvaa vaatimustesi mukaan: Tiguan Allspace tarjoaa käyttöösi paljon tilaa mukavien sisätilojensa ja kolmannen istuinrivin¹⁾

ansiosta. Myös toisen istuinrivin laadukkaat mukavuusistuimet ja runsas tilantuntu antavat lisää jalkatilaa. Monipuolisen 

sisätilakonseptin ansiosta jokaisella matkustajalla on riittävästi tilaa niin itselleen kuin tärkeille tavaroilleen. 

 1)  Matkustajien pituus enintään 160 cm.
2)  Istuimien keskiosat ja sivuosien sisäreunat Vienna-nahkaa. 
3)  Ei tilattavissa Vienna-nahan yhteydessä.

03   Vienna-nahkapakettiin²⁾ kuuluvat Vienna-nahkaverhoillut laadukkaat muka-
vuusetuistuimet tekevät myös pitkistä matkoista miellyttäviä. Sähkötoimiset etu-
istuimet varustettuna muistitoiminnolla ja sähköisesti säädettävillä ristiseläntuilla 
antavat yksilöllistä mukavuutta. ergoActive-istuimessa³⁾ kuljettaja ja etumatkus-
taja voivat nauttia myös hierontatoiminnosta. Iloa matkantekoon tuo myös pano-
raamalasikatto, joka tarjoaa esteettömän näkymän kohti sinistä taivasta.

04 – 05   Tiguan Allspacen runsaat tilat tarjoavat myös toiselle istuinriville miellyt-
tävän jalkatilan. Erityisen pitkät jalat tai runsaasti matkatavaroita? Istuinriviä voi 
siirtää 18 cm, ja sen voi jakaa epäsymmetrisesti sekä taittaa selkänojat alas, mikä 
tuo tiloihin muunneltavuutta. Lisää mukavuutta tuovat avattava keskikyynärnoja 
ja kaksi integroitua mukitelinettä.

06 – 07   Viiden istumapaikan lisäksi tilaa on kahdelle lisämatkustajalle kolmannella 
istuinrivillä¹⁾. Tätä varten toisen istuinrivin uloimmat istuimet voi taittaa ja työntää 
eteen Easy Entry -toiminnon avulla. Myös kolmannen istuinrivin voi taittaa alas 
joko kokonaan tai osittain, mikä suurentaa vastaavasti myös tavaratilan tilavuutta. 
Näin saadaan aikaan monipuolisia käyttömahdollisuuksia, jotka tekevät Tiguan 
Allspacesta todellisen monitoimityökalun.
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11Tiguan Allspace – Varustetasot

Tekee huviretkistä 
pitkän päälle
parempia.
Yksi Tiguan, lukemattomia mahdollisuuksia. Tiguan Allspace tarjoaa 

joka tapauksessa enemmän tilaa ja monipuolisuutta. Voit muokata 

Tiguan Allspacen omien tarpeidesi mukaiseksi valitsemalla toisen kah-

desta varustetasosta: Highline tai Comfortline. Hopeanväristen ulkopei-

lien koteloiden lisäksi mukana on lukuisia lisävarusteita, joiden avulla 

voit yksilöidä autosi haluamallasi tavalla. Valitset minkä version hyvänsä, 

niille molemmille on yksi asia yhteistä: tilaa suurelle seikkailulle.
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Highline
Laadukas pienintä yksityiskohtaa myöten. Varustetasossa Highline yhdis-

tyvät Tiguan Allspacen muotoilun yksityiskohdat kuten 18-tuumaiset 

Kingston-kevytmetallivanteet, kiertävät kromilistat ja niihin sopivat 

hopeanväriset kattokaiteet sekä nykyaikaiset avustavat järjestelmät 

ja tekniikat. Avaimettoman lukitus- ja käynnistysjärjestelmän Keyless 

Access sekä Easy Open -toiminnon lisäksi Tiguan Allspacen mukavuus 

alkaa tuntua jo autoon noustessa.

01   Led-ajovalot yhdistyvät jäähdyttimensäleikön neljään kromilistaan ja korostavat näin Tiguan Allspacen 
luonteenomaista keulaa.

(Ei kuvaa)   Heti alusta saakka verkottuneena Car-Net Security & Service -palvelun ja hätäpuhelupalvelun kautta.¹⁾ 
Hätäpuhelun voi soittaa automaattisesti tai napin painalluksella, minkä lisäksi voi tarkastella auton tärkeitä 
tietoja, kuten pysäköinnin sijaintia ja kilometrimäärää.

1) Lisätietoja sivulta 33.

1925_TN-Allspace_K71.indd   12 18.09.19   14:21



02

03

04

15Tiguan Allspace – Varustetasot

02   Tiguan Allspacen Highline-varustetason sisätiloissa korostuvat korkealaatui-
nen muotoilu ja mukavuus. Tyylikkäät mukavuusetuistuimet verhoiltuna Vienna-
nahkalla¹⁾ sopivat hyvin yhteen Dark Grid -somistelistojen kanssa. Nahkaverhoiltu 
monitoimiohjauspyörä ja vaihteenvalitsin tuovat sisustukseen tummempaa kont-
rastia. Erityinen kohokohta on Ambiente-tunnelmavalaistus, joka korostaa ovi-
aukkoja, koriste- ja kynnyslistoja ja jalkatilaa.

03 – 04   Nautiskele henkilökohtaisesta hyvän olon lämpötilasta 3-alueisen Air Care 
Climatronic -automaatti-ilmastoinnin ja allergeenisuodattimen avustuksella. 
Ilmastointi säätelee lämpötilaa erikseen jokaisella kolmella sisätilojen alueella. 

1) Istuimien keskiosat ja sivuosien sisäreunat Vienna-nahkaa.
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01   Ilme säilyy voimakkaana perään saakka: takavalot parantavat Tiguan Allspacen näkyvyyttä päivin ja öin ja 
päättävät Tiguanin selkeän linjakkuuden upeaan loppuhuipennukseen.

Comfortline
Tiguan Allspace varustetasossa Comfortline. Hopeanvärinen diffuusori 

ja kattokaiteet sekä 17-tuumaiset Tulsa-kevytmetallivanteet tekevät 

vaikutuksen. Mukavia ajohetkiä tarjoavat lukuisat mukavuusvarusteet 

ja avustavat järjestelmät, kuten sähkötoiminen takaluukku sekä pysä-

köintiavustin varustettuna edessä ja takana olevista esteistä varoittavalla 

varoitusäänellä. 
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02   Nahkaverhoillulla monitoimiohjauspyörällä voit käyttää Infotainment-järjes-
telmää, monitoiminäyttöä ja omaa matkapuhelintasi.

03   Selkeät linjat ja laadukkaat materiaalit tuovat Tiguan Allspacen tilavaan ohjaa-
moon miellyttävää tunnelmaa. Istahda mukaville etuistuimille, valitse Composition 
Colour -radion suuresta 16,5 cm:n (6,5") kosketusnäytöstä lempimusiikkiasi ja nauti 
rentouttavasta matkasta.

 1)  Lisätiedot mukaan lukien Volkswagen Connect -sovelluksen käyttöehdot, voimassa oleva tietosuojalausunto, 
kuvaukset sovelluksen toiminnoista, usein kysytyt kysymykset sekä yhteensopivuustiedot muiden mallien 
kanssa valmistusvuodesta 2008 lähtien löytyvät osoitteesta vwconnect.com.

2)  Dataliitäntä on saatavissa Volkswagen-jälleenmyyjältä. Kuvissa näkyy Composition Media -radio.

Kuvissa näkyy Composition Media -radio.

(Ei kuvaa)   Maksuton Volkswagenin We Connect Go -sovellus¹⁾ ja dataliitäntä²⁾ 
lataavat Bluetoothin kautta auton kaikki tärkeät tiedot, mikä parantaa turvallisuutta 
ja hallintaa matkan aikana. Näin voit tarkastella älypuhelimestasi esimerkiksi 
ajettujen kilometrien määrää, tulossa olevia huoltoja ja ajankohtaisia varoituksia. 
Lisätietoja ja paljon muita We Connect Go -palveluja saat käyttöösi osoitteesta 
vwconnect.com.
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Offroad-paketti
Korkeampi reunakivi tai jyrkempi sorarinne – omia teitä kulkiessaan voi 

kohdata myös esteitä. Valitessasi autoosi Offraod-paketin¹⁾ voit reagoida 

niihin useimmiten täysin tyynesti: korinvärinen etupuskuri tarjoaa kor-

keamman lähestymis-/jättökulman ja alustasuoja suojaa voimansiirron. 

Muut Offroad-lisävarusteet varmistavat, että Tiguan Allspace tuo liikku-

miseen entistä enemmän vapautta myös asvalttiteiden tuolla puolen.

01   Tiguan Allspace ei pelkästään johdata sinua 
kohti uusia seikkailuja – se on itsessään jo sellainen.
4MOTION Active Control mahdollistaa tarkkojen 
säätöjen tekemisen erilaisten maasto-olosuhteiden 
mukaan. Lisäksi voit valita Onroad-tilassa viidestä 
eri ajoprofiilista.

02   Samalla kertaa sekä rouhea että tyylikäs: valaistut 
tyylikkäät kynnyslistat Offroad-tekstillä etuovien 
kynnyksissä.

1) Vain malleihin, joissa on 4MOTION-neliveto.

1925_TN-Allspace_K71.indd   20 18.09.19   14:21



01

02

23Tiguan Allspace – R-Line-paketti Black Style

01 | 02   R-Line-paketti Black Style saa varmasti 
Tiguan Allspacen vetämään kaikkien huomion puoleen-
sa. Lähtökohtana ovat mustat kevytmetallivanteet – 
ne voi valita pakettiin sisältyvistä 19-tuumaisista Seb-
ring-kevytmetallivanteista tai valinnaisista 20-tuu-
maisita Suzuka-kevytmetallivanteista – jatkuen 
90-prosenttisesti tummennetuista taka- ja takasivu-
laseista aina mustaan kattokaiteeseen ja mustaan 
kattospoileriin saakka. Ainutlaatuista ilmettä täyden-

tävät mustat ulkopuolen somisteet, kuten jäähdytti-
mensäleikön keskirivassa oleva R-Line-logo, etu- ja 
takapuskurin koristelistat sekä diffuusori. Tyylikkään 
sisääntulon takaavat ovien mustaksi maalatut koris-
telistat ja vastaavasti niihin yhteensopivat ikkunalistat 
täydentävät runsaiden sisätilojen tunnelmaa. Mustat 
ulkopeilien kotelot osoittavat heti ensi silmäyksellä, 
että olet tehnyt valintoja oman henkilökohtaisen tyy-
lisi mukaisesti.
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R-Line-paketti Black Style 
R-Line-paketti Black Style tuo Tiguan Allspacen ilmeeseen entistäkin 

enemmän tyyliä. Ajattoman mustat tyylikkäät somisteet ja mietityt 

yksityiskohdat luovat ainutlaatuista tunnelmaa.
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R-Line
Enemmän pelitilaa – myös mitä tulee urheilullisuuteen. Päätä itse, miten 

dynaaminen omasta Tiguan Allspacesta tulee. R-Line-ulkonäköpaketti 

vahvistaa Tiguan Allspacen urheilullista ulkomuotoa lukemattomilla yksityis-

kohdilla kuten erottuvilla korinvärisillä puskureilla ja R-Line-mallikohtaisilla 

20 tuuman Suzuka-kevytmetallivanteilla. Lisää dynaamista tunnelmaa 

tuovat sisätilojen R-Line-paketti ja muut sisätilojen kohokohdat.

Kaikki tässä mainitut varusteet kuuluvat Volkswagen R -valikoimaan. Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

01   20-tuumaiset kiillotetut Suzuka-kevytmetalli-
vanteet värinään Dark Graphite suorastaa säteilevät 
voimaa.
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02   R-Line-ulkonäköpaketti antaa takaosalle ilmettä 
dynaamisen mustalla takaspoilerilla. Ilmeikästä 
muotoilua korostavat myös mustat R-Line-puskuri 
ja diffuusori.

03   Urheilullisen maskuliininen: R-Line-ulkonäköpa-
kettiin sisältyvät 19-tuumaiset 5-kaksoispuolaiset 
Sebring-kevytmetallivanteet harmaan metallinvärisinä. 
Vanteita ympäröivät mustat lokasuojien levikkeet. 
Korinväriset ovisomisteet ja R-Line-logolla varustetut 
koristelistat kyljissä ja etuovissa korostavat osaltaan 
Tiguan Allspacen dynaamista linjakkuutta.
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04   R-Line-paketilla viimeistelty Tiguan Allspacen sisätila osoittaa myös luon-
netta – mistä kertovat esimerkiksi valaistut alumiiniset etuovien kynnyslistat 
R-Line-logolla.

05   Tiguanin oma huutomerkki: jäähdyttimensäleikön R-Line-logo tekee kaikille 
selväksi Tiguanin erityisen urheilullisuuden – aivan kuten puskureiden C-muoto. 
Active Lighting System -järjestelmän yhteydessä jäähdyttimensäleikköä täydenne-
tään neljällä kromilistalla, jotka antavat keulalle maskuliinisen ilmeen.

06   R-Line-pakettiin sisältyy myös urheilullinen monitoimiohjauspyörä R-Line-
logolla, mikä tuo ohjaamoon urheilullista ilmettä ja tarjoaa dynaamiseen ajoon 
soveltuvat voimakkaasti muotoillut otekohdat. Ohjauspyörän alaosa on suora. 
Ohjaamon muita kohokohtia ovat harjattua terästä olevat poljinpinnat ja jalkatuki, 
koristelistat värinään Black Lead Grey sekä ylelliset mukavuusistuimet verhoilu-
naan Race-kangas väriltään Magnetit Grey.
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07   Urheilullisuutta, joka näkyy esimerkiksi R-Line-
pakettiin sisältyvässä mustassa kattoverhoilussa. 
Se myös tuntuu: ylelliset mukavuusistuimet verhoilu-
naan Race-kangas ja värinään Magnetit Grey tarjoavat 
parasta mahdollista tukea.

08   Mukavuusistuimien musta Vienna-nahkaverhoilu 
sopii erinomaisesti yhteen mustan kattoverhoilun 
kanssa. Ne luovat yhdessä urheilullisen tyylikkään 
vaikutelman. Erityisenä katseenvangitsijana on tyy-
pillinen R-Line-logo lämmitettävien etuistuimien 
selkä-nojissa.

1) Istuimien keskiosat ja sivuosien sisäreunat Vienna-nahkaa.
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1)  Car-Net -palvelujen käyttöä varten tarvitset Volkswagenin käyttäjätilin ja sinun on kirjauduttava käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä 
Volkswagen AG:n kanssa erillinen sopimus. Jotta palveluja voi hyödyntää koko niiden voimassaoloajan, asiakkaalla on auton luovutuksen jälkeen 
90 päivää aikaa rekisteröidä auto osoitteessa www.portal.volkswagen-we.com. Tätä myöhemmin tehtävä rekisteröinti lyhentää ilmaista käyttöaikaa. 
Car-Net Guide & Inform -verkkopalveluiden käyttäminen on mahdollista vain Discover Media- ja Discover Pro -järjestelmien kautta. Tarvitset lisäksi 
mobiilin internet-yhteensopivan päätelaitteen (esim. älypuhelimen), joka voi toimia mobiilina WLAN-reitittimenä. Vaihtoehtoisesti voidaan Busi-
ness-matkapuhelinliitännän yhteydessä käyttää Discover Pro -navigointijärjestelmää ja Remote SIM Access Profile (rSAP) -kortilla varustettua 
matkapuhelinta tai SIM-korttia, jossa on puhelin- ja dataoptio. Internetyhteys navigointilaitetta ja auton WLAN-reititintä varten voidaan kätevästi 
muodostaa CarStick LTE -liitännän kautta yhdessä Discover Media -navigointijärjestelmän kanssa. Car-Net-palvelut 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 käytettäes-
sä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). Car-Net-palveluiden käytön yhteydessä ladattavien datamäärien vuoksi on suositeltavaa 
sopia matkapuhelinoperaattorin kanssa kiinteästä maksusta. Car-Net-palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat 
käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. We Connect -sovelluksen maksu-
ton käyttö edellyttää iOS tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai 
erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Katso lisätietoja Car-Net-palveluista osoitteesta connect.volkswagen-we.com 
ja kysy lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.

2)  Car-Net App-Connect sisältää tekniikat Apple CarPlay™, Android Auto™ ja MirrorLink®. Näiden palveluiden 
käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Car-Net App-Connect -sovellusta tukevat jo monet matka-
puhelimet ja Volkswagen työskentelee tiiviisti yhdessä suurten älypuhelinvalmistajien kanssa, jotta Car-Net 
App-Connect -standardin käyttöä voitaisiin edistää. Ajankohtaista lisätietoa yhteensopivuudesta uusien ja 
pitkään markkinoilla jo olleiden matkapuhelimien kanssa saat osoitteesta www.volkswagen.de/mobiltelefon.

3) Vain varashälyttimen ja siihen liittyvän Safe-turvatoiminnon yhteydessä.
4)  Lukitseminen ja avaaminen lukituksesta on turvallisuuden kannalta tärkeä toiminto, joten se edellyttää 

henkilöllisyyden tarkistamista Volkswagen Ident -toiminnon kautta. Tällöin henkilöllisyyden tarkistaa joko 
Volkswagen-jälleenmyyjä tai video-chat-palvelu.

01   Innovatiivisen eleohjauksen avulla voit käyttää Discover Pro -navigointijär-
jestelmää entistä helpommin ja mukavammin. Voit ohjata monia valikkokohtia 
yksinkertaisten vaakasuuntaisten eleiden avulla. Voit esimerkiksi vaihtaa seuraavan 
kappaleen kättä heilauttamalla.

02   Tarkemmin perille, ajankohtaisempia tietoja: Car-Net Guide & Inform¹⁾ -palvelu 
on saatavissa Discover Media- tai Discover Pro -navigointijärjestelmien yhteydessä. 
Palvelun käyttö edellyttää sopimusta Volkswagen AG:n kanssa. Käytännölliset pal-
velut, kuten mielenkiintoisten kohteiden hakutoiminto verkossa, pysäköin-tipaikan 
etsiminen ja kohteiden tuonti autoon verkon kautta avaavat aivan uusia mahdollisuuk-
sia hyödyntää internetin tuomia etuja myös ajon aikana omassa Volkswagenissasi.

03   Laajenna ohjaamoasi – Car-Net AppConnect²⁾ tuo oman älypuhelimesi sovel-
lukset Infotainment-järjestelmän kosketusnäyttöön: Apple CarPlay™, Googlen 
Android Auto™ ja MirrorLink® – kaikki kolme innovatiivista tekniikkaa ovat käytet-
tävissä tarjoten lisää hyödyllisiä ja viihdyttäviä toimintoja.

04   Aja varman päälle. Kun teet Car-Net-sopimuksen Volkswagen AG:n kanssa 
Car-Net Security & Service¹⁾ -palveluiden käytöstä, saat Volkswagenisi tärkeät tie-
dot ja toiminnot suoraan kuljettajan näkökenttään ja näin ollen helposti hallitta-
viksi. Oli kyse sitten seuraavan huoltoajankohdan tilaamisesta, ajokilometrien tai 
polttoainesäiliön tilanteen seuraamisesta tai turvaa tuovasta hätäpuhelupalvelusta, 
joka soittaa hätätilanteessa automaattisesti apua ja neuvoo auton matkustajia 
puheyhteyden kautta pelastuslaitoksen saapumiseen saakka: lukuisat digitaaliset 
avustavat järjestelmät antavat tukeaan mitä erilaisimmissa tilanteissa. Saat We 
Connect -sovelluksen ja We Connect -portaalin kautta myös muita hyödyllisiä tie-
toja – kuten tiedot pysäköidyn auton nykyisestä sijainnista, auton tilasta, ovien 
ja valojen tilasta sekä varashälyttimen³⁾ toimintatilasta. Erityistä mukavuutta tuo 
seisontalämmitys, jonka voi ohjelmoida helposti We Connect -sovelluksen tai 
We Connect -portaalin kautta. Myös ovien lukitseminen ja avaaminen lukituksesta 
sujuu kätevästi etätoimintona älypuhelimen kautta.⁴⁾
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Liikkumisen vapautta. Onroad. Offroad. Online.

Vapaus tuntuu Tiguan Allspacessa muuallakin kuin jokaisella istuimella. Vapaus tarkoittaa myös mahdollisuutta käyttää Car-Netin verkkopalveluja myös 

tien päällä. Tyylikkäästi muotoillut uudet Infotainment-järjestelmät tarjoavat ensiluokkaisia viestintä-, Entertainment- ja navigointimahdollisuuksia. 

Löydä lyhin reitti merenrannalle tai täydellinen musiikkikappale tien päälle – eleohjauksen ansiosta myös ilman kosketusta. Näin pysyt Tiguan Allspacessa 

parhaiten yhteydessä maailmaan täysin riippumattomasti. 
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35Tiguan Allspace – Liitettävyys ja multimedia

 1)  Lisätietoja saat Volkswagen-jälleenmyyjältä.
2)  Car-Net -palvelujen käyttöä varten tarvitset Volkswagenin käyttäjätilin ja sinun on kirjauduttava käyttäjäni-

mellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen sopimus. Jotta palveluja voi hyö-
dyntää koko niiden voimassaoloajan, asiakkaalla on auton luovutuksen jälkeen 90 päivää aikaa rekisteröidä 
auto osoitteessa www.portal.volkswagen-we.com. Tätä myöhemmin tehtävä rekisteröinti lyhentää ilmaista 
käyttöaikaa. Car-Net Guide & Inform -verkkopalveluiden käyttäminen on mahdollista vain Discover Media- 
ja Discover Pro -järjestelmien kautta. Tarvitset lisäksi mobiilin internet-yhteensopivan päätelaitteen (esim. 
älypuhelimen), joka voi toimia mobiilina WLAN-reitittimenä. Vaihtoehtoisesti voidaan Business-matkapuhe-
linliitännän yhteydessä käyttää Discover Pro -navigointijärjestelmää ja Remote SIM Access Profile (rSAP) 
-kortilla varustettua matkapuhelinta tai SIM-korttia, jossa on puhelin- ja dataoptio. Internetyhteys navi-
gointilaitetta ja auton WLAN-reititintä varten voidaan kätevästi muodostaa CarStick LTE -liitännän kautta 
yhdessä Discover Media -navigointijärjestelmän kanssa. Car-Net-palvelut ovat käytettävissä vain sinun ja 
oman matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erillisen matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain 
kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien vastaanottaminen internetistä saattaa kul-
loisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia 
(esim. Roaming-maksuja). Car-Net-palveluiden käytön yhteydessä ladattavien datamäärien vuoksi on suosi-
teltavaa sopia matkapuhelinoperaattorin kanssa kiinteästä maksusta. Car-Net-palveluiden käytettävyys 
saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin 

saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. 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. Katso lisätietoja 
Car-Net-palveluista osoitteesta connect.volkswagen-we.com ja kysy lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. 
Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.

3)  Datapakettien vastaanottaminen internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti 
ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). Volkswagen suosittelee sopimaan 
kiinteän hinnan oman matkapuhelinoperaattorisi kanssa. Lisätietoja mobiililaitteiden ja Car-Netin käyttämisestä 
saat oman Volkswagenisi käyttöohjeesta.

09   Käytä autossa WLAN-reititintä! Sen avulla voit Volkswagen AG:n kanssa solmitun 
Car-Net-sopimuksen päättyessä nauttia edelleen monipuolisista Car-Net-palve-
luista²⁾. Auton reitittimen muodostaa CarStick LTE -liitäntä, jonka kautta voit käyt-
tää internetiä³⁾ rajoittamattomasti. Discover Media -navigointijärjestelmän yhtey-
dessä se muodostaa autoon verkkoyhteyden. CarStick LTE -toiminto käyttää omaa 
SIM-korttia (SIM-kortti ei sisälly toimitukseen), joten se mahdollistaa WLAN-reititti-
men ja verkkopalvelujen käyttämisen täysin riippumatta älypuhelimen yhteydestä.

10   Hienoimmat nyanssit, puhtaat bassot, kirkkaat diskantit: tätä kaikkea tarjoaa 
tanskalaisen HI-FI-asiantuntijan DYNAUDIO-äänentoistojärjestelmä DYNAUDIO 
Excite. Kahdeksan sisätilojen tyyliin mukautettua kaiutinelementtiä ja subwoofer 
sekä digitaalinen 10-kanavainen vahvistin 400 watin kokonaistehollaan toistavat 
sopivaa matkamusiikkia kaikille matkoille. Digital Signal Processing (DSP) -ominai-
suus huomioi jokaisen yksittäisen kaiutinelementin vaikutuksen kuhunkin istuma-
paikkaan siten, että ääni toistuu kaikilla istumapaikoilla juuri oikealla tavalla.
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05   Navigointijärjestelmää Discover Pro ja Car-Net App-Connectia käytetään in-
tuitiivisesti suuren, lasipintaisen 23,4 cm:n (9,2 tuuman) TFT-kosketusvärinäytön 
avulla. Näyttöön kuuluu lähestymistunnistin ja innovatiivinen eleohjaus. Voit ohjata 
monia valikkokohtia yksinkertaisten vaakasuuntaisten eleiden avulla. Järjestelmäs-
sä on vapaasti käytettävää muistia 10 Gt, ja siihen sisältyy Euroopan asennettu 
karttamateriaali, kahdeksan kaiutinelementtiä, FM-radiovastaanotto ja DVD-asema 
sekä musiikin kuuntelu MP3-, AAC- ja WMA-yhteensopivassa muodossa. Kaksi 
SD-korttipaikkaa ja kaksi USB-liitäntää sekä Bluetooth-matkapuhelinliitäntä täy-
dentävät Infotainment-kokemusta.

06   Radio ja navigointijärejstelmä Discover Media¹⁾ on varustettu 20,3 cm:n (8 tuu-
man) TFT-kosketusvärinäytöllä, asennetulla Euroopan kartalla, lähestymistunnistimella, 
MP3- ja WMA-yhteensopivalla CD-soittimella ja kahdeksalla kaiutinelementillä. Lisäk-
si järjestelmään sisältyy kaksi SD-korttipaikkaa, USB-liitäntä ja matkapuhelimen 
Bluetooth-liitäntä. Kun asiakas solmii erillisen sopimuksen Volkswagen AG:n kans-
sa, hän voi Car-Net-verkkopalveluiden kautta myös matkalla ollessaan olla yhtey-
dessä internetiin. Lisäksi suosittelemme ottamaan käyttöön CarStick LTE -liitännän. 

Sen kautta voi nopeasti ja sujuvasti ottaa internetyhteyden Discover Media -järjes-
telmään ja hyödyntää näin Car-Net-palveluja erityisen tehokkaasti.

07   Composition Media -radiossa on 20,3 cm:n (8 tuuman) TFT-kosketusvärinäyttö 
lähestymistunnistimella sekä MP3- ja WMA-yhteensopiva CD-soitin. Kahdeksan 
kaiutinelementtiä ja 4 x 20 W:n teho synnyttävät todellisen multimediaelämyksen. 
Lisäksi järjestelmään sisältyy SD-korttipaikka, USB-liitäntä ja matkapuhelimen 
Bluetooth-liitäntä.

08   Composition Colour -radioon kuuluu 16,5 cm:n (6,5 tuuman) TFT-kosketus-
värinäyttö, tehoa 4 x 20 wattia, kahdeksan kaiutinelementtiä ja kaksi USB-liitäntää 
(tyyppi C). Matkapuhelimen voi liittää myös Bluetoothin kautta.
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37Tiguan Allspace – Mukavuus

03 – 05   Tarvitsetko usein tilaa matkatavaroille? Ei mikään ongelma Tiguan
Allspacessa. 7-paikkaisessa⁴⁾ versiossa tavaratilan tilavuus on 1 775 litraa (5-paik-
kaisessa 1 920 litraa), mikä suorastaan houkuttelee täyttämään sen runsaalla 
määrällä seikkailunhalua. Kolmannen istuinrivin⁴⁾ ollessa asennettuna tavaratilan 
tilavuus tuo mukavat 230 litraa tilaa arkikäyttöön, esimerkiksi ostoksille tai pienille 
matkatavaroille. Kun kolmas istuinrivi taitetaan alas, tavaratilan tilavuus kasvaa 
noin 700 litraan (5-paikkaisessa ilman kolmatta istuinriviä noin 760 litraan). Erityisen 
kätevää: takaistuimien selkänojien kääntömekanismin avulla voit yhdellä liikkeellä 
taittaa tavaratilasta käsin alas toisen ja kolmannen istuinrivin uloimmat istuimet ja 
saada näin tilaa pitkien esineiden kuljettamista varten – tarvitsematta edes laskea 
tavaroita käsistä.⁵⁾

06   Tiguan Allspacessa on käytännöllinen tavaratilan valaistus. Valon voi tarvit-
taessa irrottaa ja käyttää sitä taskulamppuna. Näin lastaaminen ja purkaminen on 
lasten leikkiä myös pimeällä.

 1)  Valitun moottori-vaihteisto-yhdistelmän ja varustetason mukaan 
korkeussäädettävä tavaratilan lattia ei ole saatavissa.

2)  Perävaunun paino voi olla valitun moottori-vaihteisto-yhdistelmän 
ja muun varustelun mukaan 2 200–2 500 kg.

3)  Järjestelmärajoitusten puitteissa. 
4)  Kolmas istuinrivi on tarkoitettu enintään 160 cm:n pituisille 

matkustajille.
5) Varmista kuorman kiinnitys aina asianmukaisesti.
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Mukavuus
Pitkän päälle parempi: Tiguan Allspace tarjoaa runsaan tavaratilansa ansiosta monipuolisia 

tilaratkaisuja lähes jokaiseen seikkailuun, esimerkiksi kahteen tasoon säädettävällä tavaratilan 

lattialla.¹⁾

01   Kun kätesi ovat täynnä painavia tavaroita, apuun tulee kätevä Easy Open -toiminto: jalan heilautus auton alla riittää avaamaan takaluukun 
automaattisesti. Tunnistamiseen riittää taskussa oleva avain. Sähkötoimisen lukituksen ansiosta Tiguan Allspacen takaluukku voidaan sulkea 
kätevästi napin painalluksella – heti tai pienellä viiveellä, kun auton avaimen kantaja on riittävän etäällä autosta.

02   Vedät sitten peräkärryä tai asuntovaunua – vetokoukullaan Tiguan Allspace 
vetää vaivattomasti jopa 2,5 tonnin²⁾ kuormaa. Perävaunua liikutellut tietää, miten 
vaikeaa se saattaa joskus olla. Trailer Assist helpottaa perävaunun liikuttelua. 
Se auttaa peruuttamaan perävaunun mukavasti paikalleen sen jälkeen, kun olet 
valinnut halutun ajosuunnan.³⁾ Kuljettajan tarvitsee säätää vain kaasua ja jarrua 
sekä pitää silmällä ympäristöä.

(Ei kuvaa)   Ajomukavuutta lisää avaimeton lukitus ja käynnistys Keyless Access. 
Avaimen pitää vain olla mukana, mutta sitä ei tarvitse ottaa esiin auton avaamista 
tai käynnistämistä varten.
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39Tiguan Allspace – Kuljettajaa avustavat järjestelmät

04   Lisää mukavuutta, myös ruuhkassa. Ruuhka-avustin mahdollistaa miellyttävän 
ajamisen ruuhkaisessa jonossa ja auttaa välttämään tyypillisiä ruuhkaonnetto-
muuksia.¹⁾ Järjestelmä pitää auton oikealla kaistalla ja käyttää automaattisesti 
kaasua ja jarrua.¹⁾

05   Kaistanpitoavustin Lane Assist pystyy tunnistamaan nopeudesta 65 km/h 
alkaen, onko auto siirtymässä vahingossa pois omalta kaistalta.¹⁾ Järjestelmä 
siirtää kuljettajan huomion takaisin liikenteen tapahtumiin tekemällä kevyen kor-
jaavan ohjausliikkeen.¹⁾, ²⁾

06   Automaattinen etäisyyssäätö ACC auttaa kuljettajaa säilyttämään etukäteen 
asettamansa suurimman sallitun nopeuden³⁾ sekä vähimmäisetäisyyden edellä 
ajavaan ajoneuvoon.¹⁾ Toiminto on saatavissa myös osana avustavien järjestelmien 
pakettia. DSG-kaksoiskytkinvaihteiston yhteydessä pakettiin sisältyvät myös hätä-
apujärjestelmä⁴⁾ ja ruuhka-avustin.

02   Ympäristön tarkkailujärjestelmä Area View tarjoaa 
neljän kameran avulla useita erilaisia näkymiä, jotka 
helpottamat merkittävästi auton liikuttelua pienessä 
tilassa. Kameroiden avulla voidaan näyttää esimerkiksi 
auton koko ympäristö lintuperspektiivistä. Tai voit 
kurkata nurkan taakse katsomalla radion näyttöä: auton 
etu- ja takaosassa olevat kamerat mahdollistavat 
katunäkymän myös silloin, kun kuljettajan näkyvyys 
on puutteellinen.¹⁾

03   Pitää huolta sinusta – ja kaikista muista: ympäris-
tönvalvontajärjestelmä Front Assist jalankulkijoiden 
tunnistuksella voi uhkaavassa törmäystilanteessa 
auttaa lieventämään onnettomuuden seurauksia ja 
ihannetapauksessa estämään onnettomuuden koko-
naan.¹⁾ Se osaa tunnistaa ajoradalla olevat jalankulkijat 
ja ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa ajoissa.¹⁾ Jos kul-
jettaja ei reagoi, järjestelmä tekee hätäjarrutuksen.¹⁾

 1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2)  Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa 

vastuunsa ajoneuvon varovaisesta ajamisesta.
3)  Nopeuteen 210 km/h saakka.
4) Saatavissa vain DSG-kaksoiskytkinvaihteiston yhteydessä.
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Kuljettajaa avustavat järjestelmät
Vievät suunnitelmasi sinut minne hyvänsä: Tiguan Allspacen avustavat 

järjestelmä helpottavat arkista liikkumista ja tuovat suojaa erityisen 

haastavissa liikennetilanteissa.

01   Dynaamisen kaukovalojärjestelmän Dynamic Light Assist ansiosta voit ajaa jatkuvasti kaukovaloilla nopeudesta 60 km/h lähtien häikäise-
mättä silti vastaan tulevaa liikennettä.¹⁾ Kamera voi tunnistaa edessä ajavat ja vastaan tulevat ajoneuvot ja himmentää sen perusteella valojen 
tietyt alueet.¹⁾
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07   Pysäköintiavustin Park Assist tunnistaa pitkittäis- ja poikittaispysäköinnin. 
Se vastaa ohjausliikkeistä aina täydelliseen pysäköintiin saakka.¹⁾ Järjestelmä ohjaa 
auton myös pois pitkittäispysäköinnistä. Auto ohjaa kaasun ja jarrun käyttöä ja 
kuljettajan vastuulle jää ympäristön tarkkaileminen pysäköinnin aikana.¹⁾

08   Ajon aikana kaistanpitoavustin Side Assist²⁾ on kuljettajan tukena hänen vaih-
taessaan kaistaa.¹⁾ Järjestelmä valvoo aluetta auton takana ja sivuilla ja varoittaa 
kuljettajaa ulkopeilien led-merkkivaloilla nopeasti lähestyvistä ajoneuvoista, jotka 
ovat kuolleessa kulmassa.¹⁾ Peruutettaessa pois pysäköintiruudusta integroitu 
peruutusavustin valvoo aluetta auton takana ja varoittaa kuljettajaa mahdollisesta 
risteävästä liikenteestä.¹⁾

 1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2) Tilattavissa vain tekniikkapaketin yhteydessä.
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43Tiguan Allspace – Volkswagen-lisävarusteet

01   Luo Tiguan Allspaceen voimakkaampi ulkonäkö 
valitsemalla autoosi esimerkiksi Offraod-muotoiltu 
keulakoriste. Sivulta katsottuna Offroad-ilmettä täy-
dentävät astinlaudat, joiden ansiosta autoon nouse-
minen sekä katon lastaaminen sujuvat kätevämmin. 
Luistamattomat astinlaudat on valmistettu hopea-
eloksoidusta alumiinista, ja niiden päät on viimeistel-
ty mustasta muovista valmistetuilla päätepaloilla.

02   Vieläkin enemmän SUV-tunnelmaa? Aerodynaa-
minen kattospoileri ja aina yhtä tyylikäs ja samalla 

käytännöllinen takaluukun krominvärinen suojalista 
tuovat Tiguan Allspacen luonteen hyvin esiin.

03 – 04   Erityisesti talvikäyttöön soveltuvat 17-tuu-
maiset 10-puolaiset Merano-kevytmetallivanteet 
briljantinhopeana sekä 17-tuumaiset 5-puolaiset 
Corvara-kevytmetallivanteet briljantinhopeana.

05   Yksilöllisyyttä yksityiskohtia myöten: venttiilin-
suojuksessa on Volkswagen-logo, ja niiden tehtävänä 
on suojata venttiiliä pölyltä, lialta ja kosteudelta. Sopii 
alumiiniventtiileihin ja kumi-/metalliventtiileihin.

06   Halkaisijaltaan 60 mm:n pakoputkenpäät ja niiden 
viisto muoto on osoitus urheilullisuudesta, ja ne koros-
tavat Tiguan Allspacen takaosaa. Laadukkaasta teräk-
sestä valmistetut pakoputkenpäät on kiillotettu käsin.

07 – 08   Läpinäkyvä tavaratilan reunakalvo tai teräk-
senvärinen reunasuojus suojaa maalipintaa naarmuun-
tumiselta tavaroita purettaessa ja kuormattaessa. 
Reunasuojus on kätevä liimata paikalleen.
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Volkswagen-lisävarusteet
Tiguan Allspace tarjoaa vakiovarusteena erottuvaa muotoilua, monipuolista käytettävyyttä 

ja ajomukavuutta. Kaikille niille, jotka haluavat enemmän: Volkswagenin lisävarusteet täy-

dentävät Tiguan Allspacea omien henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan. Täydellinen valikoima 

löytyy Volkswagenin lisävarusteluettelosta Volkswagen-jälleenmyyjältä. Tarkista saatavuus 

Volkswagen-jälleenmyyjältä.
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45Tiguan Allspace – Volkswagen-lisävarusteet

13   Matkatavaraverkko pitää tavaratilassa olevat kevyet esineet paikallaan. 
Kestävä verkko kiinnitetään koukuista tavaratilan kuormansidontalenkkeihin.

14   Tiguan-tekstillä koristettu tavaratilan kaukalomatto on kevyt, joustava ja tar-
kasti Tiguan Allspacen tavaratilan muotoon istuva. Noin 4 cm korkea reuna suojaa 
tavaratilaa lialta ja ruudutettu pintakuvio estää tavaroita luistamasta. Saatavissa 
Tiguan Allspaceen, jossa on irrotettava välipohja.²⁾, ³⁾

15   Tavaratilan jakopalkki jakaa uuden Tiguan Allspacen tavaratilan osiin ja estää 
näin tavaroiden joutumisen puristuksiin. Jakopalkin voi sijoittaa vapaasti tavaratilan 
lattian reunojen väliin, ja teleskooppitanko varmistaa tukevan kiinnityksen.
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 1)  Car-Net App-Connect sisältää tekniikat Apple CarPlay™, Android Auto™ 
ja MirrorLink®. Näiden palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella 
maakohtaisesti. Car-Net App-Connect -sovellusta tukevat jo monet 
matkapuhelimet ja Volkswagen työskentelee tiiviisti yhdessä suurten 
älypuhelinvalmistajien kanssa, jotta Car-Net App-Connect -standardin 
käyttöä voitaisiin edistää. Ajankohtaista lisätietoa yhteensopivuudesta 
uusien ja markkinoilla jo olevien matkapuhelimien kanssa saat osoit-
teesta www.volkswagen.de/mobiltelefon.

2)  Ei saatavissa kaikkien moottori-vaihteisto-yhdistelmien kanssa. 
Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.

3)  Saatavissa vain irrotettavan välipohjan ja 5-paikkaisen version 
yhteydessä. Ei saatavissa 7-paikkaiseen versioon.

09   Onko sinulta jäänyt tilaamatta tehdasasenteinen 
ominaisuus, jonka haluaisit nyt kuitenkin saada omaan 
Tiguan Allspaceen? Se käy helposti. Monet innovatii-
visista tekniikoistamme voidaan helposti jälkiasentaa, 
kuten puheohjaus radioon Composition Media tai 
navigointijärjestelmään Discover Media. Monitoimioh-
jauspyörän nappia painamalla voit käyttää puhelinta, 
radioa ja navigointijärjestelmää kätevästi pelkällä puhe-
ohjauksella. Lisätietoa Tiguan Allspacen jälkiasennetta-
vissa ominaisuuksista saat Volkswagen-jälleenmyyjältä.

10   Laajenna ohjaamoa: App-Connectin¹⁾ avulla voit 
käyttää matkan aikana älypuhelimesi tärkeimpiä toi-
mintoja, kuten puhelintoimintoja, uutisia ja musiikkia. 
Käyttö sujuu helposti, turvallisesti ja nopeasti keski-
konsolin näytön kautta. App-Connect tarkoittaa kol-
mea innovatiivista tekniikkaa, joiden avulla voit tuoda 
älypuhelimesi sisältöä Infotainment-järjestelmän kos-
ketusnäyttöön: Applen CarPlay™ ja Googlen Android 
Auto™¹⁾ sekä MirrorLink®. Sinua odottaa kokonainen 
maailma täynnä mobiilisovelluksia.

11   Alumiinisissa kynnyslistoissa on Tiguan-teksti. Ne 
suojaavat kovalle rasitukselle joutuvia kynnyksiä ja ovat 
lisäksi todella tyylikkään näköiset. Sarjaan sisältyy kaksi 
kynnyslistaa kummankin etuoven kohdalle.

12   Harjattua terästä olevat poljinpinnat ihastuttavat 
laadukkaalla muotoilullaan samalla, kun luistamaton 
pinnoite mahdollistaa hyvän pidon. Saatavissa sekä kä-
sivaihteiston että DSG-automaattivaihteiston polkimiin.
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47Tiguan Allspace – Volkswagen-lisävarusteet

20 – 25   Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja monipuolinen: innovatiivinen modulaarinen matka- ja mukavuus-
pidike on todellinen tuhattaituri, jonka ansiosta sisätilat pysyvät siistinä. Sen ansiosta kaikki tärkeät tavarat ovat 
takapenkkiläisille helposti ulottuvilla ja kätevästi käytettävissä. Järjestelmä muodostuu perusosasta, joka kiin-
nitetään etuistuimien pääntukien varsiin. Siihen on saatavissa erillisiä lisämoduuleja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
irrotettava vaateripustin²⁾, kestävä laukkukoukku²⁾, käännettävä tablettiteline eri valmistajien malleille, kame-
rapidike ja taittopöytä mukitelineineen³⁾. Näiden ansiosta matkan varrella pidettävät tauot tarjoavat mukavaa 
puuhaa! Kaikki nämä eri moduulit voidaan kiinnittää perusosaan ja vaihtaa tarpeen mukaan.
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16   Joskus on kiva, että aurinko pysyy ulkopuolella. Esimerkiksi silloin, kun takana 
matkustaa lapsia tai eläimiä. Takasivulaseihin, tavaratilan ikkunoihin ja takalasiin 
saatavissa olevaa aurinkoverhoa voi käyttää myös ikkunan ollessa auki. Se suojaa 
niin auringolta kuin lämmöltäkin vaarantamatta silti liikenneturvallisuutta.

17   Mukaan otettava Espresso-autosetti tuo käyttöösi oman pienen kahvibaarin. 
Laite kytketään auton sisätiloissa 12 V:n pistokkeeseen. Sarjaan kuuluu kaksi 
tukevaa espressokuppia, lautasliina, 25 espressokapselia ja tyylikkäästi muotoiltu, 
käytännöllinen säilytyskotelo.

18   Turvallisuutta myös pienimmille: turvaistuimia 
löytyy kaiken ikäisille ja kokoisille lapsille. Niille on 
ominaista mukavuus ja helppokäyttöisyys. Kaikki ver-
hoilut voidaan myös irrottaa helposti ja pestä 30°C:ssa. 
Lisätietoja mallistosta saa Volkswagen-jälleenmyyjältä. 
Helposti puhdistettava ja luistamaton istuinsuoja suo-
jaa istuinta esimerkiksi turvaistuimen aiheuttamalta 
kulumiselta ja likaantumiselta. Istuinsuoja on oma 
suojansa selkänojalle ja toinen istuinosalle.

19   Aina juuri sopivan kylmiä tai lämpöisiä herkkuja 
autossa: kylmäboksi on kätevä liittää auton tai kodin 
pistorasiaan. Noin 25-litraiseen kylmäboksiin mahtu-
vat myös kahden litran juomapullot pystyasennossa. 
Saatavissa Tiguan Allspaceen, jossa on irrotettava 
välipohja ja syvä tavaratilan lattia.¹⁾

 1)  Ei saatavissa kaikkien moottori-vaihteisto-yhdistelmien kanssa. 
Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.

2)  Käytettävissä vain, jos takana olevalla paikalla ei istu matkustajaa.
3)  Taittopöydän mukitelineineen pitää olla taitettuna kiinni ajon aikana, 

jos takana olevalla paikalla istuu matkustaja.
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32   Volkswagen-lisävarusteena saatavien taakkatelineiden ansiosta voit aina varustautua hyvin matkaa varten. 
Perustana ovat esiasennetut ja lukittavat taakkatelineet. Ne on helppo kiinnittää Tiguan Allspacen kattokaiteisiin, 
ja ne toimivat perustana muille lisäkiinnikkeille.

33   Comfort-kattoboksit on muotoiltu optimaalisen aerodynaamisesti, mikä vähentää ajoviiman aiheuttamaa 
epämukavaa melua. Kattoboksit ovat avattavissa kummaltakin puolelta. Niiden tilavuus on 340 ja 460 litraa.

34   Lainelautateline tuo lainelautasi turvallisesti perille: kumiset pidikkeet ja erityiset kiinnityshihnojen metal-
lipidikkeiden kumisuojukset suojaavat hyvin kaksimastoisen laudan pintaa.

35   Suksi- ja lumilautatelineen avulla voi kuljettaa jopa kuusi paria suksia tai neljä lumilautaa. Leveiden avaus-
painikkeiden ansiosta kiinnikkeitä pystyy käyttämään myös paksut käsineet kädessä. Käytännöllinen vetotoiminto 
helpottaa suksien kiinnitystä ja irrotusta.

36   Kajakkiteline soveltuu enintään 25 kilogrammaa painaville kajakeille, ja teline istuu hyvin kajakin muotoon. 
Kajakki kiinnitetään kuljetuksen ajaksi neljällä siirrettävällä kumikiinnikkeellä ja tukevilla kiinnityshihnoilla.

37   Kuljeta polkupyöräsi turvallisesti ja vakaasti kaupunkiliikennettä varten testatussa (City Crash Plus) polkupyö-
rätelineessä auton katolla. Polkupyörän rungon kiinnittäminen sujuu kätevästi innovatiivisella kiristysmomenttia 
rajoittavalla kiertopainikkeella. Runkopidike ja kisko on muotoiltu siten, että pyörä asettuu automaattisesti 
oikeaan asentoon.
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26   Nauti raittiin ilman kierrosta kaikessa säässä ja estä sisätilojen liiallinen läm-
peneminen kuumina päivinä. Helppohoitoiset, UV-kestävät ja pesulinjallekin so-
veltuvat tuulenohjaimet (4-osainen) on valmistettu laadukkaasta kierrätetystä 
akryylilasista. Ne on helppo kiinnittää painamalla ne paikoilleen. Saatavissa myös 
sarjana vain eteen (2-osainen).

27   Kuljeta polkupyöräsi kätevästi ja turvallisesti uudella Premium-polkupyöräte-
lineellä. Telineessä voidaan kuljettaa kaksi polkupyörää tai sähköpyörää ja kiinnitys 
sujuu kätevästi innovatiivisella kiinnitysjärjestelmällä. Kun telineen salpa avataan, 
polkupyörä asettuu automaattisesti vetokoukun päälle ja on tämän jälkeen helppo 
kiinnittää. Varkaussuojalla varustettu irrotettava välipidike tekee käyttämisestä 
erityisen miellyttävää. Polkupyörätelineen voi laskea alas jopa 90 asteen kulmaan 
jalkapolkimen avulla. Näin tavaratilaan pääsee vaivatta käsiksi.

28   Mittatarkat kumimatot pitävät kuran ja kosteuden 
loitolla. Etumatoissa Tiguan-teksti. Integroitu kiinni-
tystapa kiinnittää etumatot tiukasti auton lattiaan.

29   Laadukkaat mustat Premium-tekstiilimatot 
Tiguan-tekstillä ovat kulutusta kestävää, tiiviskudok-
sista veluuria, ja niissä on luistamaton takapinta. 
Valkoisen reunuksen ansiosta matot näyttävät tyylik-
käiltä ja suojaavat samalla jalkatilaa likaantumiselta.

30   Oli kyseessä sitten venetraileri, asuntovaunu tai 
peräkärry – perävaunun vetämistä varten tarvitaan 
vetokoukku. Se on saatavissa sekä kiinteänä (kuvassa) 
tai mekaanisesti sivuun käännettävänä versiona. Säh-
könsyötöstä vastaa 13-napainen sähköasennussarja, 
joka mahdollistaa perävaunun vetämisen, tukee pysä-
köintijärjestelmää ja perävaunun yhdistelmänvakau-
tustoimintoa.

31   Kuraläpät ovat saatavissa sekä eteen että taakse. 
Ne suojaavat alustaa, helmalistoja ja ovia lialta ja 
roiskeilta. Ne vähentävät kiveniskemiä ja vesiroiskeita.
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51Tiguan Allspace – Koristelistat ja istuinverhoilut

istuinverhoilut

01 Kangas Lasano, Titan Black BG
02 Kangas Lasano Storm Grey FY
03 Nahka Vienna¹⁾ Titan Black BG
04 Nahka Vienna¹⁾ Storm Grey FY
05  Nahka Vienna¹⁾ Saffrano Orange NY
06  Mikrokuitu ArtVelours Titan Black BG
07  Mikrokuitu ArtVelours Storm Grey FY
08  Kangas/mikrokuitu Race/San Remo²⁾

Magnetit Grey / Titan Black malliin R-Line OV
(Ei kuvaa)   Nahka Vienna¹⁾, ²⁾ R-Line Titan Black IH

 1) Istuimien keskiosat ja sivuosien sisäreunat Vienna-nahkaa.
2) Tilattavissa vain R-Line-paketin yhteydessä.
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Koristelistat

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Istuinverhoilujen ja koristelistojen väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. 
Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. Istuimien kuvissa on vakioistuin, joka saattaa poiketa 
saatavilla olevista versioista. Verhoilumateriaali saattaa poiketa joissain yksittäisissä istuimissa tai istuimen osissa.

01 Koristelista Checker Flag Titanium
02 Koristelista Dark Grid
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Ulkovärit

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. 
Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.

01 Pure White normaaliväri 0Q
02 Habanero Orange metalliväri V9
03 Pyrit Silver metalliväri K2
04 Platinum Grey metalliväri 2R
05 Blue Silk metalliväri 2B
06 Dark Moss Green metalliväri X1
07 Ruby Red metalliväri 7H
08 Deep Black helmiäisväri 2T
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Vanteet

 1) Volkswagen R GmbH. Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.
2) Vain R-Line Black Style -paketin yhteydessä, kuvattuna Tiguan Highline -versiossa.
3)  Saatavissa vain R-Line- ja R-Line-ulkonäköpaketin yhteydessä.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.

01 17 tuuman kevytmetallivanne Tulsa
02 18 tuuman kevytmetallivanne Kingston
03 18 tuuman kevytmetallivanne Nizza
04 18 tuuman kevytmetallivanne Sebring¹⁾ Volkswagen R
05 19 tuuman kevytmetallivanne Victoria Falls
06 19 tuuman kevytmetallivanne Auckland¹⁾ Volkswagen R
07  19 tuuman kevytmetallivanne Auckland¹⁾ Volkswagen R
08  19 tuuman kevytmetallivanne Sebring¹⁾, ²⁾ Volkswagen R
09 19 tuuman kevytmetallivanne Sebring¹⁾, ³⁾ Volkswagen R
 10  20 tuuman kevytmetallivanne Cape Town¹⁾ Volkswagen R
 11  20 tuuman kevytmetallivanne Cape Town¹⁾ Volkswagen R
 12  20 tuuman kevytmetallivanne Suzuka¹⁾, ²⁾ Volkswagen R
 13  20 tuuman kevytmetallivanne Suzuka¹⁾, ³⁾ Volkswagen R
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Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa 
matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista 
Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuistossa. 
Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea monenlaista 
autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on mahdollista 
tutustua Volkswagen-konsernin eri merkkeihin näiden 
omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit nähdä havain-
nollisesti, kuinka moottori toimii ja seurata auton his-
toriallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN -näyttely tuo 
esiin kestävän kehityksen teemoja. Voit myös seurata, 
miten lapset suorittavat oman ajokorttinsa. Tehdas-
kierroksella pääset tutustumaan autonvalmistukseen 
käytännössä. Lisätietoja: www.autostadt.com.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamo-
palvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton määrä-
aikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä. 
Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkal-leen 
sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitaitoi-
sesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin varmistetaan 
auton luotettava toiminta.

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään 
kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden 
maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumat-
tomuudelle.

Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävälli-
nen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan 
huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpi-
tosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimak-
suja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa missä 
tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopi-
muksen voimassaoloajan.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien Volks-
wagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpalvelu. 
Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa yllättä-
vissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta johtu-
van teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmainen 
palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudutaan 
hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjattua 
kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta lyhy-
taikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymiseen. 
Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elinkaaren 
ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrittämän 
huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen Volks-
wagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä 
mahdollisesti havaitut viat korjataan.
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Löydä Volkswagenin
automaailma.
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Volkswagen-jälleenmyyjäsi

Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. 
Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajo-
neuvoille 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 WLTP-menetelmä 
korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testaus-olosuhteiden 
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, vierintä-
vastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenne-olosuhteiden 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 www.volkswagen.fi. Tässä esitteessä 
kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei saa Suo-
meen 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 puuttu-
minen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa. 
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