Tiguan Allspace Life 1.5 TSI DSG
Konfiguráció azonosító: F95SNC

Teljes ajánlott
kiskereskedelmi ár
(bruttó)
Tiguan Allspace Life 1.5 TSI DSG

Tájékoztató készítésének dátuma: 08.12.2021

Ajánlott fogyasztói ár (bruttó)

14 783 980 Ft

Tájékoztató készítésének dátuma: 08.12.2021

Motor
1498 ccm Elsőkerék hajtás DSG váltó 7 fokozatú
Teljesítmény 110 kW / 150 LE
Benzin:
Kombinált üzemanyag felhasználás 7,20 l/100km
Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált: 164 g/km
Összesen
Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált: 164 g/km
Nitrogén-oxid-kibocsátás: 0,0237 g/km

Fényezés
szürke

Platinaszürke metál

Üléshuzat
Belső szín Titánfekete
Műszerfal fent: fekete/ lent: fekete
Szőnyeg: fekete
Kárpit: Titánfekete

Tájékoztató készítésének dátuma: 08.12.2021

215 900 Ft

Felszereltségek
Elektronikus stabilitásvezérlés (ESP)
Tartalmazza az ABS+EDL+ASR,
Vezető- és utasoldali légzsák elöl,
az utasoldali kikapcsolható térdlégzsák elöl a vezető és utas oldalon
Oldallégzsák elöl
Függönylégzsák elöl/hátul
Klímaberendezés "Air Care Climatronic"
- 3 zónás automata klímaberendezés elektronikus szabályzással - hátsó ülésről is
vezérelhető
Elektro-mechanikus szervokormány,
sebességfüggő szabályozással
Elektromos ablakemelők hátul
Elektromos ablakemelők elöl
Könnyűfém keréktárcsa 7Jx18 "Kingston"
(4 db) - öntömítő abroncs 235/55 R18 - biztonsági kerékcsavar
Digital Cockpit
- színes kijelző - különböző Info-profil állítható be
Tetőléc, polírozott
Sötétített hővédő üvegezés "B" oszloptól
65%-os fényszűréssel (zöld üvegezés)
Fejtámla hátul (3 db)
Zöld hővédő üvegezés
Rádió-távirányítású központi zár
Esőérzékelős ablaktörlő-berendezés
elöl
Magasságállítható első ülések
Könyöktámasz elöl
Hátsó ülés asszimetrikusan osztott,
dönthető, hosszirányban mozgatható
Mechanikusan állítható gerinctámasz
az első ülésekhez
Elektronikus indításblokkoló
Szőnyegbetét elöl/hátul
(szövet)
Szerszámkészlet
Elakadásjelző háromszög
Fényezett lökhárítók
alsó része fekete
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Felszereltségek
ISOFIX előkészítés hátul
(biztonsági gyermekülés rögzítési pont)
Ledönthető utasoldali háttámla
Biztonsági öv elöl, 3 pontos automata,
övfeszítővel
Biztonsági övek a második üléssorban
3 pontos automata
Csomagtérajtó elektromos nyitás/zárással
Belső tükör automatikus elsötétedéssel
Krómozott díszléc az ablakkeretekben
Könyöktámasz hátul
Dekorbetét "Horizont Black"
Megvilágított piperetükrök
a napellenzőkben (vezető- és utasoldali)
Fényezett külső tükörházak
Sávtartó rendszer "Lane Assist"
Front Assist, City-vészfék funkció
- gyalogosfelismerő rendszer
Bőr váltógomb borítás
Lábtérvilágítás elöl
Csatlakozó a csomagtérben (12 V-s)
a középkonzolon, a könyöktámasznál
Gumiabroncs légnyomás kontrol-lámpa
Start-Stop rendszer
fékenergia-visszanyeréssel
Rakodórekeszek a tetőkonzolon
Parkolóradar elöl/hátul
figyelmeztető hangjelzéssel
Fényszóró szabályzás "Light Assist"
LED-es főfényszóró
8 hangszóró
LED olvasólámpa elöl és hátul (2-2 db)
Távolságtartó automatika (ACC)
- sebességszabályzó (Tempomat) távolságtartó automatikával sebességhatárolóval - akár
állóhelyzetre fékezés
Ablakmosó folyadékszint kijelző

Tájékoztató készítésének dátuma: 08.12.2021

Felszereltségek
Csomagtérvilágítás
- kivehető, zseblámpaként használható
Automatikus fényszóró bekapcsolás
"Coming Home / Leaving Home" funkció
Dohányzó kivitel
Biztonsági öv kontroll elöl/hátul
Telefonelőkészítés "Bluetooth"
Fáradtságérzékelő szenzor
- figyelmeztető hang -figyelmeztetés a multifunkciós kijelzőn
Üléshuzat "Life" (szövet)
Segélyhívó szolgáltatás
- automatikus, vagy manuális
Komfortülések elöl
Krómkeretes műszerek
Rakodórekeszek az első ülések alatt
Digitális rádióvétel (DAB+)
Rádió "Ready 2 Discover"
- színes, 20,3 cm TFT-érintőképernyő - FM rádióvétel (utólagosan előfizethető,
aktiválható a Discover Media navigáció funkció)
Média-csatlakozó USB „C” típusú
- iPod/iPhone kompatibilis
Elektromos rögzítőfék, "Auto-Hold"
elinduláskor automatikus oldással
We Connect Plus, 1 évig ingyenes
- használatához regisztráció szükséges: www.connect.volkswagen-we.com/hu_HU.html
- műszaki segélyhívás - jármű státusz - ajtók és ablakok - automatikus balesetjelentés járműállapot jelentés - menetadatok - parkolási pozíció - szervizelés és karbantartás terület értesítés - sebesség értesítés - kürt és irányjelző működtetése - online
riasztóberendezés - online állóhelyzeti fűtés - zárás és nyitás
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Extrafelszereltségek
Fűthető multifunkciós bőrkormány
tiptronic funkcióval

46 990 Ft

Téli csomag
fűthető első ülések és ablakmosófúvókák

111 760 Ft

Hét személyes kivitel
- padlóba süllyeszthető két ülés a 3. üléssorban csomagrögzítő háló nélkül

243 840 Ft

ergoActive első ülések
- sportülések elöl, - manuálisan állítható első ülések többek
közt: magasság, hossz, dőlés, combtámasszal, masszázsfunkcióval, elektromos gerinctámasszal, - rakodórekeszek nélkül
az ülések alatt - nem dönthető az utasülés háttámlája üléshuzat Mikrovlies "ArtVelours"

233 680 Ft

Elektromosan behajtható fűthető külső
tükrök jobboldali tükör parkolóállással

63 500 Ft

Vezeték nélküli App-Connect
- MirrorLink - Apple CarPlay - Google Android Auto Az AppConnect csatlakoztatási megoldások lehetővé teszik
okostelefonok és a jármű infotainment rendszerének
összekötését, és így bizonyos engedélyezett alkalmazások
közvetlenül az infotainment rendszer érintőképernyőjén történő
kezelését.

80 010 Ft

Tolató kamera "Rear View"

146 050 Ft

Sávváltást segítő rendszer "Side Assist"
- proaktív utasvédelmi rendszer

207 010 Ft

Helytakarékos acél pótkerék
- kerékkulcs és autóemelő
LED-es főfényszóró Plusz
- LED-es nappali fény - dinamkius kanyarfénnyel - automatikus
fényszóró magasságállítás - LED-lámpa rossz látási
viszonyokhoz - megvilágított díszléc a fényszórók között
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36 830 Ft
468 630 Ft

Műszaki adatok
Motor - típus

1.5 Benzin

Teljesítmény

110 kW 150 LE

Hengerűrtartalom

1498 ccm

Sebességváltó

DSG váltó 7 fokozatú

Meghajtás

Elsőkerék hajtás

Ajtók száma

4

Ülések száma

7

Legnagyobb megengedett össztömeg

2290 kg

Tényleges tömeg

1643 kg

Tényleges tömeg

1720 kg

Tüzelőanyag-fogyasztás, menetciklus - kombinált
(Benzin)

7,20 l/100km

Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált:

164 g/km

Nitrogén-oxid-kibocsátás

0,0237 g/km

Alvázszám

WVGZZZ5NZNM000278

Kereskedés
Automobil-Eger
Faiskola út 68.
3300 Eger
+36 36 512 600
vweger@automobil-eger.hu
https://www.automobil-eger.hu
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