
 Nabídka ze dne 06.03.2018    Strana 1 od 12

Tiguan Comfortline 1.4 TSI 6G

Model

 
 

Tiguan Comfortline 1.4 TSI 6G

 
 Celková cena 657 700,-

Motor

    1395 cm3 Přední pohon Manuální 6 st.
643 900,-

    Výkon: 92 kW / 125 koní
 Spotřeba paliva: 6.0 l/100km

 Emise CO2: 135 CO  g/km2
 

0,-

Vnější lakování

 5K5K Šedá Urano
0,-

Potah

BG  Potah:
 Vnitřní barva: Titanově černá

 Koberec: Titanově černá
 Přístrojová deska: Titanově černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou včetně NoVA, DPH ve výši 21%, nákladů na dopravu a při zohlednění NoVA podle §6 zákona o NoVA 
(NoVAG), pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace 
podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou 
částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny 
modelové varianty. Informujte se prosím před uzavřením kupní smlouvy o přesném rozsahu výbavy, resp. o sériovém provedení a také o ceně Vašeho vozidla.

Informace EU o spotřebě paliva a emisích CO2 podle nařízení (ES) 715/2007: Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření odpovídajícího nařízení (ES) 715/2007. Údaje 
se nevztahují k jednotlivému vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. V důsledku zvláštních výbav a příslušenství (např. širší pneumatiky, 
klimatizace, střešní nosič atd.) mohou vzniknout především odlišné hodnoty spotřeby a emisí CO2.
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Sériová výbava

12V zásuvka

na středové konzole vzadu
v zavazadlovém prostoru

17" kola z lehkých slitin "Montana"

7 J x 17
pneumatiky 215/65 R 17

2x LED osvětlení na čtení vpředu a vzadu

ACC - automatická regulace odstupu
od vpředu jedoucího vozu do 210 km/h

s funkcí Front Assist - zkrácení brzdné dráhy a varování 
při nebezpečném snížení odstupu
funkce zastavení vozu (pouze u vozu s DSG)
funkce City - nouzové brzdění (do 30 km/h)
tempomat

Akustické a grafické upozornění
nepřipnutých pásů vpředu,

grafické upozornění nepřipnutých zadních pásů

Akustický parkovací systém Parkpilot

zvuková signalizace dopředu i dozadu
zobrazení situace na displeji rádia

Ambientní osvětlení

podsvícené dekorační lišty na dveřích
1x barva osvětlení

Automatická klimatizace Climatronic

automatická regulace
nastavení teploty oddělené pro řidiče a spolujezdce
klimatizovaná přihrádka spolujezdce
senzor kvality vnějšího vzduchu s automatickým 
přepnutím na vnitřní cirkulaci
3zónová

Automatický spínač světlometů

Coming home (manuální)
Leaving home

Bederní opěrky vpředu
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Sériová výbava

Boční a hlavové airbagy vpředu

hlavové vzadu

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené

65% absorpce světla

Centrální zamykání s bezpečnostní
pojistkou a dálkovým ovládáním

2 dálkové klíče
bez alarmu

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce

možnost deaktivace u spolujezdce
kolenní airbag řidiče

Dekorace "Dark Grid"

dekorace přístrojové desky
dekorace obložení dveří vpředu

Dešťový senzor

Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu

zásuvné

Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu

Elektromechanická parkovací brzda

s funkcí Auto Hold
asistent pro rozjezd do kopce

Elektronický imobilizér

Elektronický stabilizační systém ESP

ABS, EDS, ASR, MSR

Emise splňující EU6 normu

Front Assist

systém sledování prostoru před vozem
funkce nouzového brzdění "City Brake"
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Sériová výbava

Halogenové světlomety

směrové ukazatele pod jednotným sklem
s denním svícením

Hlavice řadicí páky v kůži

Chromované lišty bočních oken

Chromové lemování

ovládání vnějších zpětných zrcátek
ovládání oken
vnitřní kliky (matný chrom)

Isofix

příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních 
vnějších sedadlech

Komfortní sedadla vpředu

Koncová LED světla

brzdové světlo LED

Koncové mlhové světlo

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu

nepřímé měření

Kryt zavazadlového prostoru

Lane Assist

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu 
zásahem do řízení

LED osvětlení SPZ

Light Assist

automatické přepínání mezi dálkovým a potkávacím 
světlem dle provozu v protisměru

Loketní opěrka vpředu

Make-up zrcátka ve slunečních clonách

s osvětlením
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Sériová výbava

Mlhové světlomety

se statickým odbočovacím světlem

Multifunkční 3ramenný volant v kůži

hlavice řadicí páky v kůži
s hliníkovou dekorací

Nárazníky v barvě vozu

Nástupní lišty vpředu

hliníkové
osvětlené (bílá barva)

Nekuřácké provedení

12V zásuvka vpředu

Odkládací kapsy

na zadní straně předních sedadel

Odkládací přihrádka ve stropě

Opěradlo sedadla spolujezdce sklopné
(zcela)

Osvětlení prostoru pro nohy vpředu

Osvětlení zavazadlového prostoru

pevné
vpravo

Palubní literatura v českém jazyce

Palubní počítač Premium

s barevným multifunkčním ukazatelem

Podélný střešní nosič stříbrný eloxovaný

Podlaha zavazadlového prostoru

textilní

Pohon předních kol

Posilovač řízení

Potahy sedadel v látce "Rhombus"



 Nabídka ze dne 06.03.2018    Strana 7 od 12

Sériová výbava

Přední opěrky hlavy vpředu nastavitelné
podélně a výškově

Přední sedadla výškově nastavitelná

Přihrádky pod předními sedadly

Přístrojová deska

elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr

Rádio "Composition Media"

8" barevný dotykový displej
8 reproduktorů
FM příjem
slot na SD kartu
USB také pro připojení Apple
Bluetooth handsfree
Aux-in zdířka

Sada nářadí a zvedák vozu

Sedadla v druhé řadě

oddělené
sklopné
s loketní opěrkou

Sklopné stolky

na zadní straně předních sedadel

Standardní šrouby kol

Start-Stop systém

rekuperace kinetické energie při brždění u vozů s 
označením BMT

Systém rozpoznání chodce

Systém sledování únavy řidiče

Textilní koberečky vpředu a vzadu

Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a
vzadu

výškové nastavení
s předepínači

Ukazatel stavu nádržky ostřikovačů
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Sériová výbava

Variabilní podlaha zavazadl. prostoru

s odkladovým místem v muldě na rezervní kolo

Vnější zpětná zrcátka

elektronicky nastavitelná a vyhřívaná
na straně řidiče asferické

Vnější zpětné zrcátko na straně
spolujezdce

konvexní

Vnitřní zpětné zrcátko

s automatickou clonou

Výstražný trojúhelník

Zadní kotoučové brzdy 16"
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Příplatková výbava

PM6 Multifunkční 3ramenný volant v kůži

hlavice řadicí páky v kůži
s hliníkovou dekorací
vyhřívanný

3 400,-

$0U Potahy sedadel v látce "Rhombus" 0,-

WW2 Zimní výbava 1

vyhřívané přední sedačky
vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla

10 400,-
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Technické údaje

 Motor - typ  1395 Benzin 95

 Výkon    92 kW 125 koní

 Objem  1395 cm3

 Převodovka Manuální 6 st.

 Pohon Přední pohon

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 5

 Vlastní hmotnost 1415 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 1960 kg

 Spotřeba paliva: 6.0 l/100km

 Emise CO2: 135 CO  g/km2
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Číslo nabídky

QR kód

VNVH4P Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit 
Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.




