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Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.
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Zanechá dojem.
A nejenom
na první pohled.
Čisté kontury a ostře modelované linie: Výrazný design vozu Tiguan
vyzařuje jeho sílu již při prvním pohledu. Jeho projev přináší velká
očekávání, přitom mu však nic nechybí. Markantní vzhled pak díky
mnoha designovým prvkům důsledně pokračuje i v jeho interiéru.
Volitelná služba „Konektivita“ zajistí, abyste i při jízdě po datové dálnici
byli vždy na čelné pozici. Díky moderní technologii, mnoha možnostem
individuálního nastavení a suverénním jízdním vlastnostem Vás Tiguan
podporuje ve všem, čeho chcete dosáhnout – ať je to v terénu, na silnici
nebo online.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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Highline
Ta nejvyšší úroveň nejenom pokud jde o design. Tiguan v linii Highline
kombinuje vysoce kvalitní designové prvky, jako např. osmnáctipalcová
kola z lehké slitiny „Kingston“ nebo sériovou mřížku chladiče se dvěma
chromovanými lištami, s asistenčními systémy a technologiemi, které
umožňují bezpečnou jízdu bez nepříjemného stresu. Výbava linie Highline
zahrnuje kromě statických LED světlometů například také adaptivní
tempomat ACC. Na nejvyšší úrovni je také komfort. Díky klimatizaci
„Air Care Climatronic“ s možností nastavení teploty ve třech zónách
a s antialergenním filtrem si můžete nastavit své vlastní příjemné klima.

01

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

01 Exkluzivní detail: LED světlomety s volitelným systémem „Active Lighting
Systém“ jsou doplněny mřížkou chladiče se čtyřmi chromovanými lištami, které
umocňují výrazný vzhled čelní partie vozu Tiguan Highline. H SO
Tiguan – Linie výbavy
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02 Zvýrazňují vzhled vozu: Tiguan v linii výbavy Highline zaujme velmi kvalitními
detaily. Podélné střešní nosiče ve stříbrné barvě, průběžná chromovaná lišta
a lakovaný difuzor na zádi zajistí trvalý dojem, který vůz zanechá z kterékoli
perspektivy. H
03 Zapůsobí i tím nejposlednějším detailem: Zadní světla, která jsou kompletně
vybavena technologií LED diod, zlepšují viditelnost vozu Tiguan ve dne i v noci.
Současně představují prvek, ve kterém se zakončují jeho čisté linie. H

02

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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04 Oblíbené místo je na každém sedadle: Interiér vozu Tiguan ve výbavové linii
Highline určuje měřítka. Lze jej totiž přesně přizpůsobit Vašim osobním nárokům –
například díky sedadlům, jež umožňují individuální nastavení, klimatizaci, kterou
je možné regulovat ve třech nezávislých zónách, a také díky osvětlení „Ambiente“.
Zapuštěné zdroje světla využívající LED technologii umocňují styl klik dveří, dekoračních lišt, nástupních prahových lišt i prostoru pro nohy. Intenzitu osvětlení je
možné plynule měnit prostřednictvím displeje systému infotainment. H SO
05 Cestování je zde příjemné i v zimě – přední sedadla „Top-Komfort“ jsou totiž
vybavena vyhříváním. Dále umožňují nastavení výšky a k jejich výbavě patří také
bederní opěrky, zásuvky pod sedáky a sklopné stolky na zadních stranách opěradel. Zadní sedadlovou lavici se střední loketní opěrkou lze posouvat v podélném
směru a její asymetricky dělené opěradlo je možné sklopit. H SO

06

07

06 Rádio „Composition Colour“ s barevným dotykovým TFT displejem s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce)
je vybaveno osmi reproduktory a má výkon 4x 20 W.
Jeho výbava dále zahrnuje slot na SD kartu. S
07 – 08 Dokonalé nastavení pro každého pasažéra.
Pomocí klimatizace „Air Care Climatronic“ s regulací
teploty ve třech zónách a s antialergenním filtrem
je možné nezávisle nastavit teplotu pro řidiče, spolujezdce a cestující na zadních místech. Nastavení klimatizace je možné provádět také z druhé řady sedadel prostřednictvím elektronického ovládacího
panelu. S

04

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

08
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Comfortline
Pocit uvolnění jako součást sériové výbavy: Ve voze Tiguan ve výbavové
linii Comfortline se cílem stane již samotné cestování. Mnoho asistenčních systémů i individuální možnosti nastavení jsou zárukou komfortní
jízdy a jedinečného pohodlí. Díky systému pro usnadnění parkování vpředu
i vzadu se i parkování stane velmi snadnou záležitostí. Atraktivními prvky
je vybaven také exteriér vozu – např. volitelnými LED světlomety, mřížkou
chladiče se dvěma chromovanými lištami, sériovými střešními nosiči nebo
sedmnáctipalcovými koly z lehké slitiny „Montana“.

01

01 Statická odbočovací světla, jež jsou součástí mlhových světlometů, osvětlují
vnitřní prostor zatáčky. Při natočení volantu nebo při zapnutém směrovém světle
a při rychlosti do 40 km/h na křižovatkách nebo vyústění cest se v závislosti na
H
SO
situaci odbočovací světlo automaticky rozsvítí. C

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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02 Ať cestujete jako řidič, nebo jako spolujezdec, zde budete sedět vždy pohodlně. Postarají se o to ergonomická komfortní sedadla s bederními opěrkami
a sklopnými odkládacími stolky s držáky nápojů na zadních stranách opěradel.
Prostřednictvím multifunkčního volantu v kůži pak můžete ovládat infotainment
systém, palubní počítač a volitelně také Váš mobilní telefon, aniž byste přitom
H
SO
museli sejmout ruce z volantu. C
03 Barevný multifunkční ukazatel palubního počítače (MFA) se nachází přímo
v zorném poli řidiče. Důležité informace o automobilu tak máte vždy k dispozici
H
a můžete se plně věnovat dění na vozovce. C
04 Regulace dálkových světel „Light Assist“ při rychlosti jízdy nad 60 km/h a při
úplné tmě automaticky zapne dálková světla. Kamera umístěná v držáku vnitřního
zpětného zrcátka sleduje dopravu před vozidlem. Systém rozpoznává vpředu
jedoucí i protijedoucí vozidla a automaticky cloní dálková světla tak, aby nemohlo
H
SO
dojít k oslnění jejich řidičů. C

04

(Bez vyobrazení.) Jakmile systém sledování únavy
zaregistruje u řidiče např. odchylky od normálního
způsobu ovládání volantu, doporučí mu prostřednictvím optických a akustických signálů přestávku na
H
SO
odpočinek.* C
* V rámci možností daných systémem.

02

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

03
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Trendline
Tiguan nesleduje žádné trendy – naopak je sám
určuje. U linie Trendline to začíná již sportovním
volantem v kůži a kůží potaženou hlavicí řadicí páky.
Množství asistenčních systémů a komfortní výbavy,
jako např. „Lane Assist“ a „Front Assist“, zajistí v každém okamžiku uvolněnou a bezpečnou radost z jízdy.
Završením je pak infotainment systém s dotykovým
displejem. Tiguan díky jedinečným designovým
prvkům, ke kterým patří např. halogenové světlomety
nebo mřížka chladiče se dvěma chromovanými lištami,
tak zcela výstižně definuje vlastní linii.

02

01 Větší svítivost a silnější dojem: Díky výraznému designu a unikátním tvarům
LED zadních světel září Tiguan ještě více – jak ve dne, tak i v noci. S
02 Linie výbavy Trendline zapůsobí nejenom při jízdě, ale díky funkcím automatického zapínání osvětlení vozu „Coming home“ a „Leaving home“ také
při nastupování a vystupování. Nejlepší zábavu při jízdě pak zajistí rádio
„Composition Colour“, k jehož výbavě patří slot na SD kartu a osm reproduktorů. A díky posuvné lavici zadního sedadla je možné interiér vozu snadno
přizpůsobit Vašim aktuálním potřebám. S

v jízdní dráze a včas před nimi varuje řidiče prostřednictvím optických a akustických signálů a také krátkým brzdným rázem. V případě, že hrozí bezprostřední kolize, systém začne automaticky nouzově brzdit.*
Chráněni tak jste nejenom Vy, ale také ostatní účastníci silničního provozu. S
* V rámci možností daných systémem.

03 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Montana“ završují celkový expresivní
dojem vozu Tiguan v linii Trendline. S

01

(Bez vyobrazení.) Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane Assist“
rozpozná od rychlosti 65 km/h situaci, kdy automobil neúmyslně opouští vyznačený jízdní pruh, ve kterém se pohybuje, a pomáhá řidiči při udržování vozu v jízdním pruhu.* Systém sledování odstupu „Front Assist“ včetně funkce nouzového
brzdění City s rozpoznáváním chodců identifikuje osoby i ostatní automobily

03

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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Pokračuje v cestě.
V každém směru.
Výrazný design vozu Tiguan napovídá, kam až může vývoj automobilu dojít. Volitelný paket
„Offroad“ dále podtrhuje jeho vzhled i funkční vlastnosti. A ať Vás Vaše cesty zavedou
kamkoli, motory s velkým krouticím momentem a pohon všech kol 4MOTION s různými
jízdními profily přinášejí nejvyšší možnou kontrolu i maximální radost z jízdy.

01 Design podřízený funkci: Přední nárazník zvětšuje
nájezdový úhel a vizuálně podtrhuje charakter vozu
Tiguan. SO
02 Krása, kterou vnímáte již při nastoupení: Elegantní nástupní prahové lišty s nápisem „Offroad“
jsou součástí stejnojmenného paketu. SO

01

03

03 Připravený na všechno. Díky pohonu všech kol
4MOTION Active Control máte k dispozici čtyři různé
profily, které jsou vhodné pro jízdu po silnici, v terénu
a pro různé povětrnostní podmínky. 4MOTION Active
Control je nedílnou součástí pohonu všech kol
4MOTION, který navíc zahrnuje elektronickou uzávěrku diferenciálu XDS. SO

02

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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02

01 Ať už jedete v džungli velkoměsta, nebo daleko
od ní – díky službám Car-Net „Guide & Inform“¹⁾ najdete zajímavé cíle ve Vašem okolí, nejbližší parkovací
místa nebo čerpací stanici. Kromě toho získáte také
nejaktuálnější dopravní informace s nabídkou možností, jak se vyhnout potenciálním dopravním komplikacím, nebo aktuální zprávy přímo z internetu. SO

K ničemu nejste vázaní.
A přesto jste se všemi ve spojení.
Celá řada mobilních služeb online zajistí, abyste se na svých cestách mohli cítit stejně
dobře jako doma. Služby pod souhrnným označením „Car-Net“ Vám zjednoduší každodenní
život a učiní ho komfortnější a zajímavější. Pomocí volitelného rozhraní App-Connect navíc
můžete využívat i vybrané aplikace běžící na Vašem chytrém mobilním telefonu, které lze
ovládat prostřednictvím dotykového displeje systému infotainment. Více informací získáte
na adrese www.volkswagen.com/car-net.
Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

01

02 Díky softwarovému rozhraní App-Connect
můžete prostřednictvím displeje na středovém
panelu i v průběhu jízdy pohodlně ovládat nejdůležitější funkce Vašeho chytrého mobilního telefonu,
jako jsou telefonování zprávy nebo hudba. Aplikace
„My Guide“ Vám například s ohledem na počasí, denní
dobu a aktuální polohu zobrazí zajímavé cíle ve Vaší
blízkosti. Rozhraní App-Connect v sobě sdružuje tři

03

inovativní technologie – MirrorLink®²⁾, CarPlay™²⁾ od
Apple a Android Auto™²⁾ od společnosti Google, které
umožňují paralelní zobrazení displeje Vašeho chytrého mobilního telefonu na dotykové obrazovce systému infotainment. Celý svět mobilních aplikací čeká
jen na Vás. SO
03 Chrání Vás i Váš automobil. Díky volitelné službě
Car-Net „Security & Service“³⁾ máte přehled o celé
řadě důležitých dat týkajících se Vašeho automobilu.
Systém však zajišťuje také Vaši bezpečnost – prostřednictvím služby nouzového volání je v případě
nehody automaticky nebo po stisku tlačítka navázáno
spojení s centrem tísňového volání Volkswagen a na
základě zaslaných dat o automobilu a jeho pozici je
zajištěno okamžité zprostředkování nezbytné pomoci.
SO

1) Využívání mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo
„Discover Pro“, které jsou součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné
fungovat jako mobilní wifi hotspot. Alternativně je možné využít kombinaci funkce telefonního rozhraní „Business“ a chytrého mobilního telefonu
s podporou Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. Mobilní služby online Car-Net
„Guide & Inform“ jsou přístupné pouze prostřednictvím stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci
pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména
v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ se proto důrazně
doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Využívání mobilních online služeb Car-Net „Guide
& Inform“ je podmíněno uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má po převzetí vozidla devadesátidenní lhůtu na
jeho zaregistrování na adrese www.volkswagen.com/car-net. Dostupnost služeb Car-Net „Guide & Inform“ se může v jednotlivých zemích lišit.
Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se v průběhu trvání smlouvy může měnit. Bližší informace o mobilních službách online
Car-Net „Guide & Inform“ získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
2) Dodává se pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo navigačním systémem „Discover Media“, resp. „Discover Pro“. „Car-Net
App-Connect” zahrnuje technologie MirrorLink®, Apple CarPlay™ a Android Auto™. Technologie Apple CarPlay™ a Android Auto™ nejsou v České
republice podporovány. Softwarové rozhraní „Car-Net App-Connect” je v současnosti podporováno již mnoha modely chytrých mobilních telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění široké podpory a zrychlení implementace technologií
„Car-Net App-Connect”. Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na internetové adrese
www.volkswagen.de/mobiltelefon.
3) Pro využívání služeb Car-Net „Security & Service“ je nutné uzavřít online separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Aby smlouva mohla
být využívána po celou dobu platnosti, je nutné do 90 dnů po převzetí vozidla provést jeho registraci na adrese www.volkswagen.com/car-net.
Služba nouzového volání je aktivována bez registrace již v okamžiku předání vozidla. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích
lišit. Tato služba platí v rámci sjednané doby a její obsah se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Využívání bezplatných aplikací Car-Net je
možné pouze prostřednictvím chytrého mobilního telefonu s operačním systémem iOS nebo Android a SIM karty umožňující přenos dat z internetu, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva mezi Vámi a mobilním operátorem. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy
s mobilním operátorem mohou při odesílání a příjmu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming).
Bližší informace o mobilních službách Car-Net „Security & Service“ získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net nebo u Vašeho prodejce
automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
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06 Rádio „Composition Colour“ s barevným dotykovým TFT displejem s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce) je vybaveno CD přehrávačem s podporou formátů MP3
a WMA, osmi reproduktory a jeho výkon je 4x 20 wattů. K jeho výbavě patří také
slot na SD kartu. S

Určuje směr vývoje.
A navíc udává i tón.
05

Ukazatel směru, řídicí centrum i zábavní systém – navigační systémy určené pro Tiguan
jsou skutečnými multitalenty. Kromě možnosti ovládání různých online služeb umožňují
03

také připojení mobilního telefonu nebo GoPro® kamery. Všechny funkce se ovládají prostřed-

(Bez vyobrazení.) Telefonní rozhraní „Comfort“ nebo „Business“ umožňuje k systému připojit mobilní telefon. V případě, že je Váš chytrý mobilní telefon připojen
k hands free sadě ve voze přes Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP), lze jeho prostřednictvím telefonovat s využitím bezdrátové komunikace. Telefonní rozhraní
„Comfort“ využívá při komunikaci vnější anténu vozidla, což má za následek sníženou intenzitu záření v interiéru vozu. Ke zlepšení kvality přijímaného signálu navíc
přispívá anténní zesilovač. Přístroje, které jsou kompatibilní se standardem Qi³⁾,
je také možné bezdrátově nabíjet. Telefonní rozhraní „Business“ disponuje navíc
interním telefonním modulem, který může být alternativně vybaven separátní SIM
kartou. Jejím prostřednictvím je pak díky integrované funkci wifi možné přistupovat k internetu. SO

nictvím dotykového displeje s vysokým rozlišením – od navigačního systému, přes aplikace
a funkce připojení, až po rozšířená nastavení zvuku volitelného audiosystému „DYNAUDIO
06

Excite Surround“.

02

01 Audiosystém „DYNAUDIO Excite Surround“ zajistí
na všech místech maximální posluchačský zážitek.
Jeho součástí je šestnáctikanálový digitální zesilovač,
který zajišťuje výkon 400 wattů pro osm dokonale
umístěných a vzájemně perfektně sladěných reproduktorů, jeden centrální reproduktor a subwoofer.
Díky funkci Surround Sound Dolby Pro Logic je zárukou zcela mimořádného zvuku. SO

01

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

02 Aby bylo možné k rádiu, resp. k navigačnímu systému snadno připojit externí zdroje zvuku, může být
Váš Tiguan volitelně vybaven až třemi USB porty¹⁾.
Dva USB porty vpředu lze využít jak pro připojení, tak
pro nabíjení mobilních zařízení. Další USB port, který
umožňuje nabíjení přístrojů, je pak umístěn vzadu ve
středové konzole. SO

04

03 Navigační systém „Discover Pro“ je sériově vybaven softwarovým rozhraním
Car-Net App-Connect. Lze jej zcela intuitivně ovládat pomocí velkého barevného
TFT dotykového displeje se skleněným povrchem s přibližovacím senzorem a úhlopříčkou 23,4 cm (9,2 palců). Díky inovativnímu ovládání pomocí gest můžete pouhým pohybem ruky před displejem ovládat celou řadu položek menu. Systém má
integrovanou interní paměť s kapacitou 32 GB a navíc je vybaven předinstalovanými mapami Evropy, FM tunerem, DVD přehrávačem, osmi reproduktory a podporuje všechny běžné hudební formáty, jako MP3, AAC a WMA. Kompletní výčet
vlastností tohoto infotainment systému pak završují dva sloty na SD karty, multimediální rozhraní AUX-IN, USB port a protokol bluetooth pro připojení mobilního
telefonu. SO

04 Rádio „Composition Media“ je vybaveno barevným dotykovým TFT displejem s přibližovacím senzorem s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců) a CD přehrávačem s podporou formátů MP3 a WMA. Výkon
4x 20 wattů a osm reproduktorů pak promění každou
jízdu v multimediální zážitek. Rádio dále disponuje
slotem na SD kartu, USB portem, multimediálním rozhraním AUX-IN a protokolem bluetooth pro připojení
H
mobilního telefonu. C
05 Díky GoPro® kameře²⁾ a aplikaci Volkswagen
„Car-Net Cam-Connect“ pro Váš chytrý mobilní
telefon (pouze v kombinaci s rozhraním MirrorLink®),
která byla vyvinuta speciálně pro tento účel, můžete
získat exkluzivní pohled do prostoru zadního sedadla.
Za jízdy můžete po stisku tlačítka vyvolat na displeji
systému infotainment situaci na zadním sedadle jako
stacionární obraz; při jízdě do rychlosti cca 5 km/h
nebo ve stojícím vozidle pak můžete sledovat dokonce video. Vždy tak zjistíte, zda jsou Vaši pasažéři na
zadních místech naladěni stejně dobře jako Vy. SO

(Bez vyobrazení.) Navigační systém „Discover Media“ pro rádio „Composition
Media“ má velký barevný dotykový TFT displej s přibližovacím senzorem s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců), osm reproduktorů a CD přehrávač s podporou formátů
MP3 a WMA. Navíc disponuje dvěma sloty na SD karty, rozhraním AUX-IN, USB
portem a možností připojení mobilního telefonu prostřednictvím protokolu
bluetooth. Dále je tento systém vybaven navigačními mapami pro celou Evropu.
A díky mobilním službám online „Car-Net” máte na Vašich cestách vždy to nejlepší
připojení k síti. SO
(Bez vyobrazení.) Nejrychlejší způsob, jak získat nové navigační mapy. Data
Vašeho navigačního systému „Discover Media“ nebo „Discover Pro“ budete mít
stále aktuální. Stačí pouze navštívit stránku www.navigation.com, zadat model,
rok výroby a navigační systém a stáhnout si aktuální data navigačních map na
příslušnou SD kartu. Tato služba je bezplatná a je Vám k dispozici ještě pět let
po ukončení výroby daného navigačního systému. SO
1) Pouze v kombinaci s volitelným rozhraním App-Connect nebo s volitelným telefonním rozhraním „Comfort“.
2) GoPro® kamera není součástí dodávky vozu Tiguan a její pořízení je nutné zajistit svépomocí. Popsaná
funkce je kompatibilní s následujícími typy: GoPro® Hero Kamera 3, 3+ nebo 4. GoPro®, Hero, logo GoPro®
a logo GoPro® Be a Hero jsou registrované nebo zapsané značky ve vlastnictví společnosti GoPro®.
3) Standard Qi umožňuje bezdrátové nabíjení Vašeho mobilního telefonu.
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Krásné výhledy.
Ať se díváte kamkoli.
Nezáleží na tom, zda se díváte na hvězdnou oblohu nebo na krásné
panoráma – prostorný interiér s panoramatickým výklopným/posuvným
střešním oknem zajistí na všech místech volný výhled a mimořádně
příjemné prostředí. Díky ergonomické kabině a mnoha asistenčním
systémům bude každá jízda ve voze Tiguan maximálně příjemná, bez
ohledu na to, kam právě cestujete.

01

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

01 Panoramatické výklopné/posuvné střešní okno
s integrovaným LED osvětlením zajistí příjemnou
světelnou atmosféru a ničím nerušený výhled na
nebe. Přední prosklený díl lze pomocí elektrického
ovládání otevřít, vyzvednout a zapustit. A v případě,
že hvězdy nebo světla velkoměsta nezáří dost jasně,
zalije interiér vozu osvětlení využívající LED technologii příjemným tlumeným světlem. SO
Tiguan – Komfort
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Není to jen kabina.
Je to Vaše kabina.
Pouze Vy nejlépe víte, kdy a kde se cítíte nejpříjemněji. Tiguan Vám
proto nabízí spoustu možností nastavení, díky nimž můžete svůj
automobil dokonale přizpůsobit Vašim požadavkům. Na digitálním
panelu přístrojové desky „Active Info Display“ tak můžete individuálně
konfigurovat jednotlivé prvky, v interiéru pak máte k dispozici spoustu
možností uspořádání sedadel. A poté, co se usadíte za volant, máte

02

v pohodlném dosahu všechny ovladače na ergonomicky uspořádané
středové konzole, která je lehce natočená směrem k řidiči.

03

01 Vše máte ve svém zorném poli a přitom nemusíte
spustit oči od dění na vozovce. Po stisknutí tlačítka se
z palubní desky vysune „Head-up-Display“, který pohodlně a bezpečně zobrazuje všechny důležité informace, jako je rychlost jízdy, pokyny navigačního systému, údaje asistenčních systémů nebo dopravní
značky, přímo v zorném poli řidiče. SO

01

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

02 – 04 Otáčkoměr, tachometr, počítadlo kilometrů
nebo navigační mapa – na digitálním panelu s vysokým rozlišením „Active Info Display“ s úhlopříčkou

04

31,2 cm (12,3 palce) si můžete uspořádat všechny užitečné informace, které chcete mít ve svém zorném
poli. Informace zobrazované na displeji systému infotainment, jako jsou telefonní kontakty nebo titul
přehrávaného CD, můžete paralelně zobrazovat také
na panelu „Active Info Display“. H

05

05 V centru ergonomicky uspořádaného interiéru
je umístěna středová konzola, která je mírně natočená
směrem k řidiči. Jejím prostřednictvím lze snadno
a pohodlně ovládat mnoho funkcí automobilu. Ovládací
prvky, které jsou na ní umístěné, jsou pohodlně
dosažitelné. S

06 Uložte si své oblíbené nastavení: Sedadlo řidiče
a spolujezdce vybavené elektrickým ovládáním
s funkcí „Memory“ umožňuje uložení individuálního
nastavení sedadla pro různé osoby. Nastavení je pak
prostřednictvím stisku tlačítka možné opět vyvolat.
Nastavení sedadla řidiče a sklon vnějších zpětných
zrcátek lze navíc přiřadit ke klíčku od vozidla. SO

(Bez vyobrazení.) Tiguan najde vždy novou cestu –
i pokud jde o Vaši relaxaci. Sedadla ergoActive s možností nastavení 14 parametrů je totiž možné přesně
přizpůsobit individuálním požadavkům řidiče i spolujezdce. Například u nich lze manuálně nastavit výšku
sedáku nebo výšku hlavové opěrky. U sedadla řidiče
je pak navíc možné nastavit sklon a hloubku sedáku.
Sedadlo řidiče je vybaveno také masážní funkcí
a bederní opěrkou, kterou lze elektricky nastavit
ve čtyřech směrech. SO

06

Tiguan – Komfort

27

Nabízí spoustu místa.
A mnohem více možností.
Tiguan má pro každou eventualitu uspokojivé řešení. Díky jeho

02

variabilnímu interiéru, nastavitelnému podvozku a inteligentním
asistenčním systémům dorazíte do cíle své cesty vždy v dobré náladě.
06

03

05

01

01 Díky variabilnímu systému je možné sklopit opěradla všech sedadel kromě
sedadla řidiče. Asymetricky dělenou lavici zadního sedadla je navíc možné
H
SO
posouvat v podélném směru. C

04

02 – 04 Vždy máte tolik prostoru, kolik ho právě
potřebujete. Lavici zadního sedadla je možné posouvat v podélném směru a její asymetricky dělené opěradlo s průvlakem pro transport dlouhých předmětů
lze sklopit. Objem zavazadlového prostoru lze několika jednoduchými úkony zvětšit až na 1 655 litrů.
C

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

05 Díky funkci „Easy Open“ začíná uvolněná jízda
ještě před nastoupením. Chcete-li například do zavazadlového prostoru uložit těžké cestovní tašky, nemusíte je již odkládat a hledat klíček od vozu – k otevření
elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru
totiž postačí jen jeden malý pohyb nohou pod zádí
vozu. Pomocí elektrického ovládání se pak dveře
zavazadlového prostoru zavřou po stisku tlačítka
poté, co se vzdálíte od vozu. SO

H

06 Tiguan bez problémů utáhne přívěs nebo karavan
až do hmotnosti 2,5 tuny¹⁾. Při couvání a manévrování
s přívěsem Vám pak pomáhá systém „Trailer Assist“.²⁾
Stačí pouze zadat požadovaný směr a „Trailer Assist“
spolehlivě zajede s přívěsem na určené místo. Na Vás

07

zbývá pouze ovládání pedálů plynu a brzdy – a sledování průběhu celého procesu. SO
07 Manuálně výklopné tažné zařízení umožňuje
připojení přívěsu až do hmotnosti 2,5 tuny¹⁾. Není-li
tažné zařízení potřebné, lze jej skrýt za zadní nárazník.
V opačném případě jej lze jednoduše vyklopit. SO
08 Ať se jedná o tuhé sportovní naladění, nebo naladění komfortní, adaptivní regulace podvozku DCC
včetně volby jízdního profilu umožňuje individuální
nastavení jednotlivých tlumičů i řízení a jejich automatické permanentní přizpůsobení jízdní situaci.
Volit lze jednu ze tří možností nastavení – „SPORT“,
„NORMAL“ nebo „COMFORT“. SO

(Bez vyobrazení.) Parkování bez stresu. Parkovací
asistent „Park Assist“ rozpozná příčná i podélná
parkovací místa a automaticky do nich automobil
navede.²⁾ Z podélných parkovacích míst pak dokáže
samostatně vyjet. Na řidiče zbývá pouze ovládání
pedálů spojky, plynu a brzdy. Integrovaný systém
pro usnadnění parkování Vás přitom akusticky a také
opticky informuje o odstupu automobilu od překážek.
SO

08

(Bez vyobrazení.) Pomáhá Vám při natáčení volantu.
Progresivní řízení přizpůsobí odezvu volantu aktuální
jízdní situaci a může Vám tak citelně usnadnit řízení
např. při parkování nebo při jízdě úzkými serpentinami, neboť pro natočení kol z jedné krajní polohy
do druhé je potřeba méně otáček volantu. Progresivní
převodový poměr řízení tak zajišťuje v různých jízdních situacích a rychlostech optimální odezvu volantu, což má za následek vyšší komfort a lepší kontrolu
nad vozem. SO
1) Maximální hmotnost přívěsu je v závislosti na zvolené kombinaci
motoru a převodovky a na výbavě vozu od 1 600 do 2 500 kilogramů.
2) V rámci možností daných systémem.

SO
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Jedná promyšleně.
A s předstihem.
04

Tiguan díky mnoha inteligentním technologiím a asistenčním systémům
přináší zejména v nepřehledných nebo kritických jízdních situacích pocit
klidu a suverenity.

03

03 Dává pozor na Vás – i na všechny ostatní: Systém
sledování odstupu „Front Assist“ včetně funkce nouzového brzdění City s rozpoznáváním chodců ve voze
Tiguan identifikuje osoby i ostatní automobily v jízdní
dráze¹⁾ a včas před nimi varuje řidiče. V případě, že
řidič adekvátně nereaguje, systém začne automobil
automaticky brzdit. S

02

01 Tiguan udržuje při jízdě v terénu kurz – při jízdě po silnici pak zůstává v jízdním
pruhu. Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane Assist“ od rychlosti
65 km/h rozpozná situaci, kdy vozidlo neúmyslně opouští vyznačený jízdní pruh,
a prostřednictvím protipohybu řízení vrátí pozornost řidiče k dění na vozovce.¹⁾
S

01

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

02 Kromě toho, že na sebe přitahuje pohledy, také vidí všude. Prostorový kamerový systém „Area View“ ve voze Tiguan snímá v rámci zorného pole systému
kamer mnoho pohledů do okolí vozu a přenáší je do kabiny. Řidič má tak téměř
v každé jízdní situaci zajištěnu optimální podporu.¹⁾ SO

05

04 Ještě více komfortu ve váznoucí dopravě: Asistent pro jízdu v koloně umožňuje komfortní ovládání vozu při popojíždění v dopravní zácpě a eliminuje riziko
nehod typických pro váznoucí dopravu¹⁾. Systém pomáhá řidiči při udržování automobilu v jízdním pruhu a v kombinaci s převodovkou DSG automaticky ovládá
plyn a brzdy. SO
05 Adaptivní tempomat ACC přizpůsobí Vaši rychlost rychlosti vozu jedoucího
před Vámi, a to až do nastaveného limitu²⁾, a udržuje od něj stanovený odstup.¹⁾
Je také nedílnou součástí paketu asistenčních systémů. Tento paket v kombinaci
s dvouspojkovou převodovkou DSG zahrnuje mimo jiné systém „Emergency
Assist“ a asistenta pro jízdu v koloně. H SO
06 Odhalí i to, co Vaše oči nevidí: Asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“
sleduje pomocí radarových senzorů dopravní situaci v prostoru za vozem.¹⁾ V případě,
že radarový systém zachytí při zamýšlené změně jízdního pruhu v tzv. „mrtvém
úhlu“ jiné vozidlo nebo jiný automobil, který se rychle blíží zezadu, varuje řidiče
opticky signalizací ve vnějším zpětném zrcátku. Asistent pro „vyparkování“ Vás
pak chrání před kolizemi při couvání z parkovacího místa, kdy monitoruje prostor
za Vaším vozem i po jeho stranách a varuje Vás před blížícími se vozidly z příčného
směru.¹⁾ Při hrozící kolizi pak systém automaticky brzdí Váš automobil. SO

06

(Bez vyobrazení.) Větší bezpečnost: Multikolizní brzda začne po srážce automobil
automaticky brzdit a v ideálním případě tak může zabránit další kolizi.¹⁾ S
(Bez vyobrazení.) Může zachránit život – systém poloautomatického řízení vozidla
„Emergency Assist“ totiž v případě náhlé zdravotní komplikace rozpozná nezpůsobilost řidiče pro ovládání vozu.¹⁾ Zaregistruje-li systém, že řidič nezasahuje aktivně
do řízení, nebrzdí ani nezrychluje, udržuje vozidlo v jízdním pruhu a zpomaluje ho
až do úplného zastavení. SO
1) V rámci možností daných systémem.
2) Až do rychlosti 210 km/h.
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Motory
Benzinové motory

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou:
město/mimo město/kombinovaný provoz
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
město/mimo město/kombinovaný provoz
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:

Naftové motory

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou:
město/mimo město/kombinovaný provoz
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
město/mimo město/kombinovaný provoz
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:

92 kW (125 k) TSI

110 kW (150 k) TSI ACT

110 kW (150 k) TSI ACT
4MOTION

110 kW (150 k) TSI
4MOTION

132 kW (180 k) TSI
4MOTION

162 kW (220 k) TSI
4MOTION

6stupňovou
7,5/5,3/6,1
–
–

6stupňovou
7,0/5,1/5,8
6stupňovou
7,4/5,5/6,1

6stupňovou
8,3/6,0/6,9
–
–

–
–
6stupňovou
8,5/6,3/7,1

–
–
7stupňovou
9,1–9,0/6,4–6,3/7,4–7,3

–
–
7stupňovou
9,7/6,7/7,8

139
–

132
140

155
–

–
163

–
170–168

–
180

C
–

B
C

C
–

–
D

–
D

–
D

85 kW (115 k) TDI SCR³⁾

110 kW (150 k) TDI SCR³⁾

110 kW (150 k) TDI SCR³⁾
4MOTION
bez tažného zařízení

110 kW (150 k) TDI SCR³⁾
4MOTION
s tažným zařízením

140 kW (190 k) TDI SCR³⁾
4MOTION

176 kW (240 k) TDI SCR³⁾
4MOTION

6stupňovou
5,8–5,7/4,2/4,8–4,7
–
–

6stupňovou
5,8–5,7/4,2/4,8–4,7
7stupňovou
5,7/4,5/4,9

6stupňovou
6,4/4,8/5,4
–
–

6stupňovou
6,7/5,0/5,6
7stupňovou
6,8–6,7/5,1–5,0/5,7–5,6

–
–
7stupňovou
6,5/5,2/5,7

–
–
7stupňovou
7,4/5,8/6,4

125–123
–

125–123
129

141
–

146
149–147

–
149

–
167

A
–

A
A

B
–

B
B

–
B

–
C

1) Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva,
ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby,
pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak
kromě počasí a podmínek v dopravě ovlivnit spotřebu paliva i výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit
v závislosti na zvoleném formátu pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na
měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání
na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

2) Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich pohotovostní hmotnosti. Automobily, které dosahují průměrných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C,
a ta, jejichž hodnoty jsou vyšší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G.
3) Systém SCR – „Selective Catalytic Reduction“ využívá vícestupňové ošetření výfukových plynů pomocí aditiva, které je nutné po ujetí určitého
počtu kilometrů doplnit buď svépomocí, nebo v servisu Volkswagen. Bližší informace najdete v brožuře „Technická data“.
Údaje o výkonu a spotřebě paliva předpokládají použití benzinu s oktanovým číslem 95 podle normy DIN EN 228. Při provozu je v zásadě možné
použít bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 s maximálním podílem etanolu do 10 procent. Podrobné informace o kompatibilitě paliva E10
najdete na www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.
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R-Line Highline
Tiguan jako sportovní užitkový automobil má orientaci na sport již ve
svých genech. Pro ještě větší zdůraznění sportovního charakteru vozu
je k dispozici volitelný paket R-Line, který zahrnuje mnoho jedinečných
prvků jak pro interiér, tak pro jeho zevnějšek. A ten, kdo chce posílit jen
dynamický vnější vzhled vozu, má k dispozici paket R-Line „Exterieur“.
Všechny zde uvedené výbavy jsou součástí nabídky firmy Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.

01

01 Působivý vzhled na asfaltu silnice zajistí devatenáctipalcová kola z lehké
slitiny „Sebring“, která jsou lakovaná v šedé metalíze. Jejich subtilní vzhled je
umocněn pěti zdvojenými paprsky. SO
Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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02

02 Sportovní charakter automobilu začíná bezprostředně na asfaltu vozovky.
Dvacetipalcová kola z lehké slitiny „Suzuka“ v barvě „Dark Graphite“ s leštěným
povrchem jsou projevem naprosté suverenity. SO

03 Celkové hodnocení – vrcholový sport. R-Line nárazníky vpředu i vzadu, černý
difuzor s leštěným povrchem a zadní spoiler dodávají vozu Tiguan čistou dynamiku. Černé rozšířené podběhy kol, přídavné díly dveří lakované v barvě vozu
a designové lišty s logem „R-Line“ na bočních dílech a předních dveřích jsou
magnetem pro oči při pohledu z boční perspektivy. SO
03

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Na obrázku je model s výkonem motoru nad 162 kW (220 k). Spotřeba paliva (l/100 km): město – 9,7; mimo město – 6,7, kombinovaný provoz – 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – 180; energetická třída D.
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05

04 Start, cíl, vítězství – to vše ještě před tím, než
se rozjedete. Sportovní detaily paketu R-Line navozují
v interiéru vzrušující atmosféru automobilového
sportu. Multifunkční sportovní volant v kůži s logem
„R-Line“ má na svém věnci výrazné tvarování, které
podporuje držení volantu při dynamické jízdě; jeho
spodní část je pak přímá. Velmi výrazné jsou také
pedály a opěrka pro levou nohu z ušlechtilé oceli
s kartáčovaným povrchem s protiskluzovou úpravou,
koberce s ozdobnými švy v šedé barvě „Kristall“
a také dekory „Black Lead Grey“. SO

05 Zahřívací kolo v profesionální třídě: Výbava v kůži
„Vienna“ v černé barvě se dodává ve spojení s vyhřívanými předními sedadly „Top-Komfort“. Skutečným
magnetem pro pohledy jsou pak charakteristická loga
„R-Line“ na opěradlech předních sedadel. SO

04

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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06 Tiguan s vykřičníkem: Logo „R-Line“ na mřížce
chladiče dává zcela zřetelně najevo mimořádnou
sportovní orientaci. Stejně jako nápadná signatura
ve tvaru písmene „C“ na nárazníku. SO

07

07 Startovní i cílová linie v jednom: Přední hliníkové nástupní prahové lišty
s logem „R-Line“. SO

06

08 Styl a bezpečné držení těla v zatáčkách: Přední sedadla R-Line „Top-Komfort“
zajišťují nejenom optimální držení těla, ale projevují také mimořádnou sportovní
eleganci. Jsou čalouněna potahovou látkou „Race“ v šedé barvě „Magnetit“ a na
horní části opěradel jsou opatřena logy „R-Line“. Efektním akcentem je pak čalounění vnitřních ploch zvýšených boků mikrovláknem „San Remo“ v antracitové
barvě s ozdobnými švy v šedé barvě „Kristall“. Na ně harmonicky navazuje čalounění stropu v černé barvě. Opěrky hlavy, vnější plochy boků sedadel a střední
plochy zadních sedadel jsou stejně jako střední loketní opěrka a čalounění dveří
potaženy umělou kůží. SO

08

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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Originální
příslušenství
Volkswagen®
Tiguan již při opuštění výrobní linky nabízí vzrušující
design i maximální radost z jízdy. Díky Originálnímu

02

04

06

03

05

07

příslušenství Volkswagen® pak máte možnost individuálně doplnit funkční vlastnosti vozu, který tak
můžete přesně přizpůsobit svým potřebám. Originální
příslušenství Volkswagen® vzniká ve spolupráci
s vývojovým a designérským oddělením přímo ve
Wolfsburgu a je tak zárukou maximální kvality
a funkčnosti. Kompletní nabídku příslušenství získáte
v katalogu Originální příslušenství Volkswagen®, jenž
je k dispozici u všech prodejců vozů Volkswagen.*
Originální příslušenství Volkswagen® je určeno pro německý trh. Na odchylky pro Českou republiku
se prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen.
* Další informace získáte na adrese:
http://www.volkswagen.cz/servis-prislusenstvi/originalni-prislusenstvi-volkswagen/ceniky-a-katalogy.

01

01 Díky vzájemně dokonale sladěnému příslušenství můžete ještě více umocnit silový projev, kterým působí
zadní partie vozu Tiguan. Zajistí to například střešní spoiler a také ochranná lišta hrany dveří zavazadlového
prostoru se vzhledem chromu, která je velmi praktická i efektní. Terénní vzhled Vašeho vozu Tiguan na bocích
pak podtrhují stupačky, které usnadňují nastupování i nakládání předmětů na střechu. Stupačky mají protiskluzový povrch, jsou vyrobeny ze stříbrně eloxovaného hliníku a na stranách jsou opatřeny černými plastovými
lemy. Designové kryty na spodní části předního nárazníku pak ještě více posilují SUV charakter Vašeho vozu.
SO

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

02 + 03 Praktická ochrana nákladové hrany zavazadlového prostoru z transparentní fólie nebo se vzhledem ušlechtilé oceli spolehlivě brání jejímu poškození
při nakládání a vykládání zavazadel. Fólie se jednoduše a rychle nalepí na horní
plochu zadního nárazníku. SO

04 Nástupní prahové lišty z vysoce kvalitního hliníku s nápisem „Tiguan“ nejenom chrání exponovaný prostor prahů, ale jsou také vizuálně krásným detailem.
Sada zahrnuje dvě ochranné lišty pro prahy předních dveří. SO

06 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Corvara“,
lakovaná ve stříbrné barvě „Brillant“, zaujmou výrazným designem svých pěti paprsků. SO

05 Lapače nečistot se dodávají jak pro přední, tak i pro zadní kola a účinně chrání
podlahu, boční prahy a dveře před silným znečištěním. Navíc enormně redukují
nebezpečí, které pro ostatní účastníky provozu představují odletující kamínky
a zvířená voda. SO

07 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Merano“
byla speciálně vyvinuta pro nasazaní v zimních podmínkách. Mají desetipaprskový design a jsou lakována
ve stříbrné barvě „Brillant“. SO
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09 Díky nosiči jízdního kola můžete na střeše Vašeho vozu Tiguan bezpečným
způsobem přepravovat Váš bicykl ve stabilní svislé poloze. Jízdní kolo díky samonastavitelným podpěrám a držáku rámu kola automaticky drží ve vertikální poloze.
Inovativní otočná upínací hlavice s omezovačem utahovacího momentu zajistí
komfortní upnutí rámu kola. Pro rovnoměrné rozložení upínací síly a ochranu rámu
kola je držák opatřen poddajným polstrováním s velkou plochou. Nosič byl testován ve zkouškách City-Crash-Plus. SO

12

11

13

10 Příčníky představují systémovou základnu pro
všechny střešní nástavby. Jsou lehké, stabilní a lze je
rychle připevnit k podélným střešním nosičům. Díky
bezpečnostním uzávěrům jsou spolehlivě chráněny
proti odcizení a Vy jste tak ušetřeni nepříjemných
překvapení. SO

08

08 Skládací nosič jízdních kol Compact II je ve své třídě nejmenší, nejlehčí a nejkompaktnější. Pomocí rychloupínacího mechanismu se dá velmi rychle upevnit
na tažné zařízení. Lze na něm pohodlně transportovat dvě jízdní kola. Díky praktickému mechanismu, který umožňuje sklopení nosiče, je možné bez problémů
otevřít dveře zavazadlového prostoru. Jeho hmotnost je pouhých 13 kg. Pojistka
proti odcizení znepříjemňuje život nenechavým rukám a Vy naopak máte o starost
méně. V nabídce je také nosič pro tři jízdní kola. Pro usnadnění nakládání lze nosič
doplnit nájezdovou lištou. SO

11 Stabilní střešní box z vysoce kvalitního plastu je
uzamykatelný a díky rychloupínacímu ráčnovému
mechanismu se snadno upevňuje k příčníkům. Box
lze otevřít jak ze strany řidiče, tak i spolujezdce a díky
velkému úhlu otevření umožňuje snadné nakládání
i vykládání přepravovaných předmětů. Střešní boxy
se dodávají v objemech 340 a 460 litrů. SO

09

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

10

z eloxovaných hliníkových profilů umožňuje díky
praktické možnosti vysunutí snadné nakládání
i vykládání. Mimořádně velká otevírací tlačítka pak
usnadňují ovládání nosiče i v silných rukavicích.
Nosič je samozřejmě uzamykatelný. SO
13 Ať už je důvodem přívěs pro motorový člun, karavan nebo pouze další místo, k tomu, abyste mohli
připojit přívěs, potřebujete tažné zařízení. To se
dodává jako pevné (viz obrázek), nebo jako mechanicky otočné. Součástí dodávky je rovněž třináctipólová elektrická sada, která zajišťuje elektrické
připojení přívěsu i jeho provoz a současně podporuje
parkovací asistenční systém a stabilizaci jízdní
soupravy. SO

12 Držák lyží a snowboardů „Komfort“ umožňuje
pohodlnou a bezpečnou přepravu až šesti párů lyží,
resp. čtyř snowboardových prken. Lehký systém
Tiguan – Originální příslušenství Volkswagen®
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14 Měkký a šetrný velur na lícové straně a robustní protiskluzové plastové nopy
na rubu. Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru je přesně přizpůsobený
jeho tvarům a pro každý transport choulostivých, znečištěných nebo mokrých
předmětů má připravený vhodný povrch. Integrovaná ochrana nákladové hrany
ji po vyklopení chrání při nakládání a vykládání zavazadel. SO

14

15

15 Pevná síť na zavazadla je ideální pro zajištění malých a středně velkých předmětů proti pohybu. Síť se upevňuje pomocí závěsů k sériovým úchytným okům
v zavazadlovém prostoru. SO

24 Robustní ochranné fólie na nástupní prahy v černo-stříbrné kombinaci chrání
exponovaný lak prahů před poškrábáním i jiným poškozením. Rozměrově přesné
fólie se jen jednoduše nalepí. Sada zahrnuje čtyři ochranné fólie pro prahy předních a zadních dveří. SO

20

22

21

23

25 Praktické transparentní ochranné fólie na nástupní prahy chrání prahy zadních dveří před poškrábáním i jiným poškozením při nastupování i vystupování.
Rozměrově přesné fólie se jen jednoduše nalepí. Sada zahrnuje dvě ochranné fólie
pro prahy zadních dveří. SO

16 Dělicí mříž odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro cestující. Instaluje se mezi opěradla zadních
sedadel a strop. Její montáž je velmi snadná. Použití
krytu zavazadlového prostoru není instalací dělicí
mříže nijak omezeno. SO
17 Pěnová vložka do zavazadlového prostoru s protiskluzovým povrchem je přesně přizpůsobená jeho
tvarům a spolehlivě jej chrání před znečištěním
a vlhkostí. Není-li potřebná, lze ji srolovat do kompaktního tvaru a uložit. Dodává se pro Tiguan s variabilní i nízkou podlahou zavazadlového prostoru.* SO
18 Vana do zavazadlového prostoru se širokými
drážkami a nápisem „Tiguan“ je extrémně robustní,
odolná proti kyselinám a přesně přizpůsobená rozměrům zavazadlového prostoru. Její vysoký lem jej spolehlivě chrání před znečištěním. Dodává se pro Tiguan
s variabilní i nízkou podlahou zavazadlového prostoru.* SO

16

18

19 Plastová vložka do zavazadlového prostoru
s nápisem „Tiguan“ je lehká, pružná a tvarově i rozměrově přesně přizpůsobená vozu Tiguan. Její cca
čtyři centimetry vysoký okraj chrání zavazadlový prostor před znečištěním a kosočtverečný vzor na jejím
povrchu brání pohybu zavazadel za jízdy. Dodává se
pro Tiguan s variabilní i nízkou podlahou zavazadlového prostoru.* SO
* Nedodává se pro model 176 kW (240 k) TDI SCR 4MOTION.

17

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

19

20 Vysoce kvalitní textilní koberce „Premium“
s nápisem „Tiguan“ jsou vyrobené z odolného hustě
tkaného veluru s oděruvzdorným protiskluzovým
povrchem a doplněné ozdobným bílým lemem.
Zkrášlují prostor pro nohy a chrání jej před znečištěním. SO

22 Sada krytů pedálů z ušlechtilé oceli s kartáčovanou úpravou potěší svým vysoce kvalitním designem,
protiskluzový povrch je pak zárukou jistoty při ovládání vozu. Instalace krytů pedálů je velmi snadná.
Sada se dodává pro vozy s manuální převodovkou
i s převodovkou DSG. SO

21 Textilní koberce „Optimat“ s nápisem „Tiguan“
kombinují vlastnosti pryžových koberců s elegancí
koberců textilních. Jsou přesně přizpůsobené tvarům
podlahy. Jejich zvýšený okraj spolehlivě zadrží nečistoty i vlhkost na jejich ploše. SO

23 Prostor pro nohy bude v každém ročním období
čistý: Tvarově přesná sada celoročních koberců
s nápisem „Tiguan“ chrání podlahu před znečištěním
a vlhkostí. Celoroční koberce tlumí hluk a lze je 100%
recyklovat. SO

24

25
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26

33 – 34 Velká bezpečnost i pro děti: Dětské sedačky
jsou k dispozici v odpovídající velikosti pro každý věk
dítěte. Přesvědčí i svým vysokým komfortem sezení
a snadnou údržbou, neboť potahy všech sedaček je
možné jednoduše sejmout a prát při teplotě 30 °C.
Na kompletní nabídku dětských sedaček se prosím
informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen.
Potah sedadla, který se snadno čistí a má protiskluzový povrch, chrání zadní sedadlo před znečištěním
a oděrem. SO

26 Někdy je lepší nechat slunce venku. Například
cestují-li na zadních sedadlech děti nebo když přepravujete zvířata. Ochranné sluneční clony pro okna
zadních dveří, okna zavazadlového prostoru a okno
zadních výklopných dveří účinně brání pronikání slunečních paprsků a fungují i jako tepelná izolace, aniž
by přitom omezovaly bezpečnost provozu. Lze je
použít i při otevřených oknech. SO
27 Stylové ramínko na šaty se rychle a snadno připevňuje k nosné konstrukci opěrky hlavy předního
sedadla. Vaše košile, saka i ostatní části oděvu
můžete nechat jednoduše viset a zabránit tak jejich
pomačkání. SO

29

31

35 Zbavte se nepříjemného přehřívání interiéru
v horkých dnech a užívejte si čerstvý cirkulující
vzduch. Deflektory, které jsou vyrobeny z vysoce
kvalitního recyklovatelného akrylátu, velmi dobře
vypadají, lehce se udržují v čistotě, jsou odolné proti

UV záření a stabilní při průjezdu automyčkou. Jejich
montáž je velmi snadná – pouze se nasunou na rám
dveří. SO
36 Přestávky na kávu již nemusí být spojené se
zastávkou v motorestu. S mobilní sadou „Espresso
AutoSet“ máte svůj vlastní malý coffee bar stále po
ruce. Při zastávkách na odpočinek můžete přístroj
připojit k 12V zásuvce v interiéru vozu a po chvíli si
můžete vychutnat čerstvou kávu. Sada obsahuje
kromě dvou odolných šálků na espresso, ubrousku
a 25 kapslí kávy espresso také praktické a vkusné
úložné pouzdro. SO

přístupový bod CarStick s vloženou SIM kartou (není
součástí dodávky) ve voze wifi hotspot, díky němuž
máte přes Váš chytrý mobilní telefon přístup k internetu a přitom máte vždy pod kontrolou náklady za
připojení. Navíc můžete využívat i aplikace a mobilní
služby online Car-Net, jejichž rozsah je určen jak typem
automobilu, tak i zemí, ve které jsou využívány. SO
38 Tmavomodrý skládací box se několika pohyby
v okamžiku promění z úzké tašky na prostornou a stabilní přepravku. Skládací box je vyroben z odolného
a vodu odpuzujícího materiálu, který se nešpiní.
Materiál: 100% polyester. Objem: 30 litrů. Rozměry:
32 x 27,5 x 5 cm (ve složeném stavu). SO

37

37 Stačí ho jen zapojit do USB portu. V kombinaci
s navigačním systémem „Discover Media“ vytváří

27

38

30

32

33

35

28 – 32 Praktický, komfortní a flexibilní: Inovativní modulární cestovní a komfortní systém otevírá široké spektrum možností. Přispívá k uklizenému a přehledně
uspořádanému interiéru. Věci, které jsou pro cestující na zadních místech důležité,
jsou navíc vždy v dosahu, resp. je lze snadno ovládat. Systém se skládá ze základního modulu, který se upevňuje na nosnou konstrukci opěrek hlavy předních sedadel, a různých doplňkových modulů, které lze objednat zvlášť. Mezi ně patří například přenosné ramínko na šaty, robustní závěsy na tašky, otočný držák tabletu pro
modely od různých výrobců nebo nastavitelný sklopný stolek s držákem nápojů.
Všechny moduly je možné v případě potřeby snadno připevnit k základnímu držáku
a lze je navzájem flexibilně měnit. SO

28

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

39

39 Občerstvení, které si vezete s sebou, bude mít
vždy tu správnou teplotu: Chladicí termoizolační box
lze jednoduše připojit k zásuvce v automobilu nebo
doma. Box má objem cca 25 litrů a umožňuje transport dvoulitrových lahví ve vertikální poloze. SO
34

36

Tiguan – Originální příslušenství Volkswagen®

49

Volkswagen Lifestyle

01

02

03

01 Nastal čas pro design Volkswagen. Dámské a pánské náramkové hodinky
Volkswagen mají pouzdro ze tří dílů, jež jsou vyrobené z ušlechtilé oceli. Quartzový
hodinový strojek je od firmy Ronda. Některé součásti hodinek jsou zčásti leštěné
a zčásti mají kartáčovou úpravu povrchu. Ciferník je pod krytem z minerálního skla
a spodní víčko je přišroubované. Obě provedení hodinek mají tři ručičky, ukazatel
data a dne v týdnu a jsou vodotěsné do 10 ATM. SO
02 Pánská mikinová bunda je základní součást oblečení, která by neměla chybět
v žádném šatníku. Kapuce se stahovací šňůrou je na vnitřní straně opatřena kontrastní podšívkou s celoplošným potiskem tvořeným logem Volkswagen. Potisk
logem Volkswagen je rovněž v oblasti pod kapsami. SO
03 Při slunečném počasí budete nejenom dobře vypadat, ale také lépe uvidíte:
Zajistí to slušivé sluneční brýle z kolekce Volkswagen. V prvním provedení mají
černou kovovou obrubu, ve druhém případě je rám brýlí z titanu v módním kapko-

05

04

07

vém tvaru. Skla obou provedení brýlí zajišťují 100% ochranu proti UV záření.
Společně s brýlemi se dodává také pevné ochranné pouzdro. SO
04 Lehký a extrémně odolný kufr na kolečkách je opatřený ergonomickým držadlem, hliníkovým teleskopickým madlem s možností aretace a čtyřmi zdvojenými
otočně uloženými tichými kolečky, jež zajišťují optimální komfort při jeho tažení.
Obsah kufru chrání kombinační zámek TSA (Transportation Security Administration). Vnitřní výbava kufru zahrnuje dva stahovací popruhy, textilní přepážku
a kapsu na obuv, resp. módní doplňky. SO
05 Deštník „Volkswagen“, který byl vyvinut v souladu s designem značky, Vás
ochrání před deštěm a vlhkostí. Černý skládací deštník se střechou z polyesterové
látky s teflonovou impregnací lze automaticky otevřít i zavřít. Jeho plastová
rukojeť padne příjemně do ruky. SO

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.

06

06 Tmavě modrá čepice je opatřena reliéfním vyšitým logem Volkswagen na čelní ploše. Kšilt, stejně
jako vnitřní pošívka v tmavě šedé barvě kontrastují
s vrchní látkou. Na závěru přezky pro regulaci velikosti
čepice je vyražené logo Volkswagen. SO
07 Sportovně elegantní cestovní taška v šedostříbrné barvě je ideálním zavazadlem pro zabalení věcí
na víkend. Pod velkou horní chlopní je k dispozici
velký úložný prostor, další zip a kapsy na chytrý
mobilní telefon a tablet. Čtyři půlkulové kovové
opěrné body chrání robustní spodní plochu tašky
před poškozením při položení na zem. SO
Více informací o kompletním sortimentu a cenách získáte u prodejce
automobilů Volkswagen nebo na internetové adrese www.volkswagen.
cz/svet-volkswagen/lifestyle.
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Potahy sedadel

01

02

07

04

01 Látkové potahy „Microdots“ titanově černá BG S
02 Látkové potahy „Rhombus“ titanově černá BG C
03 Látkové potahy „Rhombus“ šedá „Storm“ FY C
04 Potahy v kůži „Vienna“ titanově černá BG SO
05 Potahy v kůži „Vienna“ šedá „Storm“ FY SO
06 Potahy v kůži „Vienna“ oranžová „Saffrano“ NY SO
07 Potahy „Microfleece ArtVelours“ titanově černá BG H
08 Potahy „Microfleece ArtVelours“ šedá „Storm“ FY H
09 Potahy R-Line v kombinaci látka/mikrovlákno „Race“/„San Remo“* šedá „Magnetit“/titan. černá OV
(Bez vyobrazení.) Potahy R-Line v kůži „Vienna“ titanově černá IH SO

09

08

SO

* Dodávají se pouze v kombinaci s paketem R-Line Highline.
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci
laků ani krásu a příjemnost čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují základní provedení
sedadel, která se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.
03

05

06

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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Laky
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Šedá „Urano“ základní lak 5K S
Bílá „Pure“* základní lak 0Q SO
Zelená „Dark Moss“ metalický lak X1 SO
Červená „Ruby“* metalický lak 7H SO
Červená „Crimson“ metalický lak 5P SO
Šedá „Indium“* metalický lak X3 SO
Béžová „Titanium“* metalický lak 0N SO
Hnědá „Nutshell“* metalický lak U3 SO
Modrá „Atlantik“* metalický lak H7 SO
Modrá „Caribbean“ metalický lak F9 SO
Stříbrná „Tungsten“* metalický lak K5 SO
Oranžová „Habanero“ metalický lak V9 SO
Černá „Deep“* lak s perleťovým efektem 2T
Bílá „Oryx“* perleťový lak 0R SO

02

05

03

06

07

04

08

09

10

11

12

13

SO

* Dodává se také pro paket R-Line. Více informací získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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Kola

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

17palcová ocelová kola s celoplošnými kryty¹⁾
17palcová kola z lehké slitiny „Montana“ S
17palcová kola z lehké slitiny „Tulsa“ C
18palcová kola z lehké slitiny „Kingston“ H SO
18palcová kola z lehké slitiny „Nizza“ SO
18palcová kola z lehké slitiny „Sebring“,²⁾, ³⁾ Volkswagen R SO
19palcová kola z lehké slitiny „Victoria Falls“ SO
19palcová kola z lehké slitiny „Auckland“,²⁾ Volkswagen R SO
19palcová kola z lehké slitiny „Auckland“,²⁾, ³⁾ Volkswagen R SO
19palcová kola z lehké slitiny „Sebring“,²⁾, ⁴⁾ Volkswagen R SO
20palcová kola z lehké slitiny „Kapstadt“,²⁾ Volkswagen R SO
20palcová kola z lehké slitiny „Kapstadt“,²⁾ Volkswagen R SO
20palcová kola z lehké slitiny „Suzuka“,²⁾, ⁴⁾ Volkswagen R SO

05

08

01

03

06

09

11

02

04

07

10

12

1) Nejsou v nabídce pro Českou republiku.
2) Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Nabídka pro Českou republiku je odlišná. Více informací získáte
u prodejce automobilů Volkswagen.
3) Zimní kola.
4) Dodávají se pouze v kombinaci s paketem R-Line „Exterieur“. Jako příklad jsou vyobrazeny na modelu
Tiguan Highline.
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu kol tak,
jak vypadají ve skutečnosti.
Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce
automobilů Volkswagen.

Sériová výbava S Comfortline C Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 7,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 123 do 180; energetická třída: A–D.
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Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou
koncernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech
plochy mezi lagunami se můžete seznámit s rozmanitými atrakcemi tohoto jedinečného parku světa
automobilů.
V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK,
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen,
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvislosti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN.
Můžete také žasnout nad tím, jak si Vaši nejmenší
udělají dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním či
bezpečnostním polygonu můžete ověřit své řidičské
dovednosti.

Objevte svět
automobilů Volkswagen.

Autostadt, který je prezentačním centrem automobilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfsburgu. Do provozu byl uveden před devatenácti lety
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavilony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley,
Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen
a Volkswagen Užitkové vozy. Zcela v souladu
s výjimečným charakterem značky se automobilka
Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním pa-

vilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá
koule fascinujících rozměrů. Koule a krychle (nebo
kruh a čtverec) jsou odvěkými symboly racionální
dokonalosti a zároveň představují výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest a postupů –
právě proto zvolili architekti pro pavilon automobilky
Volkswagen toto symbolické emotivní pojetí.
Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické
kino ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct
metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve spodní
části koule, běží sedmiminutový film o věčném lidském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky
unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci
doslova vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela
obklopují a oni se stávají součástí promítaného
příběhu.
Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci
pavilonu značky Volkswagen do prostor, které nejsou
zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod přírodním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují nejnovější modely vozů značky Volkswagen
a ve vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky
nejvyspělejších technických prvků vystavených
modelů.

Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty, ale
na druhé straně i jako příjemné společníky pro volný
čas.
Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků
spojených s automobily a motory, testovat svoje
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem
a významem uměleckých plastik… V každém případě
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si
mezi své potenciální cíle měl uložit každý motorista,
pro nějž automobil není jenom prostým „nástrojem
mobility“. Svět automobilů je stále ještě skvělým
místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím.
Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku
okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích.
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít produkty, akce, sponzoring a životní styl světa automobilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální
realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako
aplikaci v iTunes Store nebo na adrese
www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/magazin.

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily
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Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen. Změny vyhrazeny. BlueMotion®, DSG® a TSI® – v České
republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu
Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat
tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při
splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese
www.volkswagen.com nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36),
která je v rámci Německa bezplatná.

Váš prodejce automobilů Volkswagen

