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Tiguan Comfortline 2,0 TDI 7DSG DPF SCR

Model

 
 

Tiguan Comfortline 2,0 TDI 7DSG DPF SCR

 
 Celková cena 919 500,-

Motor

   1968 cm3 Přední pohon Aut. DSG7 839 900,-
    Výkon: 110 kW / 150 koní

 Spotřeba paliva: 4.9 l/100km
 Emise CO : 128 CO  g/km2 2

Vnější lakování

0Q0Q Bílá Pure 3 600,-

Potah

BG  Potah: Interiér Titan
 Vnitřní barva: Titanově černá

 Koberec: Titanově černá
 Přístrojová deska: Titanově černá

Všechny uváděné ceny jsou nezávazné, nekarterizované orientační ceny včetně DPH, 20% DPH, nákladů za přepravu, pokud není uvedeno jinak. Ve výjimečných případech je možné, že tyto 
ceny nejsou denně aktualizovány. Obraťte se na svého prodejce o podrobné, vypočítané cenové informace. Změny ve variantách modelů, konstrukci, vybavení, technické údaje, chyby v cenách 
a vstupech jsou výslovně vyhrazeny. Některé ze zobrazených vozidel jsou vybaveny dodatečným zařízením za příplatek nebo na obrázcích jsou zobrazeny další vybavení a podrobnosti o 
vybavení, které jsou předmětem zvláštního poplatku a které nejsou k dispozici u všech modelových variant. Informujte se před uzavřením kupní smlouvy o přesném vybavení nebo standardním 
rozsahu, stejně jako o ceně vašeho vozidla.

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. 
Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do 
NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. 
vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a 
individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem 
WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).
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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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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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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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Výbava

Mlhové světlomety

se statickým odbočovacím světlem

Multifunkční 3ramenný volant v kůži

ovládání automatické převodovky, palubního počítače, 
rádia a telefonu
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
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Výbava

Potahy sedadel v látce "Rhombus"

Přední kotoučové brzdy 16"

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
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Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a
vzadu

výškové nastavení
s předepínači

Ukazatel stavu nádržky ostřikovačů

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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Volitelná výbava

9WX App-Connect + Volkswagen Media Control
propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, 
navigace)

CarPlay a Android Auto nejsou podporovány v ČR
seznam telefonů aktuálně podporujících Mirrorlink 1.1 je 
na Mirrorlink.com

5 300,-

YOW Car-Net "Guide & Inform"

funkčnost 3 roky

0,-

PM5 Multifunkční 3ramenný volant v kůži

ovládání automatické převodovky, palubního počítače, 
rádia a telefonu
hlavice řadicí páky v kůži
s hliníkovou dekorací
vyhřívanný

3 400,-

PND Navigace "Discover Media"

8" barevný dotykový display
Bluetooth
USB
Aux-In
4 reproduktory vpředu, 4 vzadu
2 sloty na SD karty
aktualizace zdarma
navigační data pro Evropu na SD kartě
Car-Net "Guide & Inform"
připojení mobilního zařízení
Volkswagen Media Control

22 700,-

7RE Navigační data na SD-kartě - EVROPA 0,-

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

7W2 PreCrash

proaktivní bezpečnostní systém
v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody 
dojde k automatickému dovření oken, příp. 
panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení 
bezpečnostních pásů

3 700,-

WLL Statické LED světlomety

LED denní svícení

25 700,-

$IE Telefonní rozhraní 0,-

PDA Volba profilu jízdy 4 700,-
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Volitelná výbava

WW2 Zimní výbava 1

vyhřívané přední sedačky
vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla

10 500,-



 Nabídka ze dne 14.11.2018    Strana 11 od 13

Technické údaje

 Motor - typ  1968 Diesel

 Výkon    110 kW 150 koní

 Objem  1968 cm3

 Převodovka Aut. DSG7

 Pohon Přední pohon

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 5

 Vlastní hmotnost 1570 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 2250 kg

 Spotřeba paliva 4.9 l/100km

 Emise CO22 128 CO  g/km2
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Moje financování

Volkswagen Financial Services

 Parametry financování Cena vozu pro financování 919 500 Kč

   Splátka předem 35 %

   Doba splácení 60 měsíců

   Měsíční splátka včetně pojištění 13 312 Kč

   Výše úvěru 597 675 Kč

   Celková platba úvěru včetně pojištění 798 728 Kč

   Úroková sazba 5,59 %

   RPSN* 12,75 %

   Měsíční splátka úvěru 11 441 Kč

   Měsíční splátka pojištění 1 871 Kč

 

Parametry pojištění

Varianta značkového pojištění

BASIC Volkswagen 
Pojištění Česká 
pojišťovna 

 

 

Popis balíčku

Volkswagen Pojištění 
Česká pojišťovna 
BASIC

   Limit pojištění skel 10 000 Kč

   Spoluúčast 10 %

   Věk klienta 46 a více let 

   Počet bezeškodných měsíců 60 

Volkswagen+ | Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka | Volkswagen Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 24 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | 
Nerovnoměrná poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu |Platnost: Do odvolání

  Stav 14.11.2018. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.vwfs.cz
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Číslo nabídky

QR kód

6JVJNV 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.


