Tehnični podatki
in oprema

Tiguan

Motorji

Motor, menjalnik, elektrika
Vrsta motorja
Gibna prostornina, l/cm3
Vrtina/gib, mm
Največja moč, kW (KM) pri 1/min
Največji navor, Nm pri 1/min
Kompresijsko razmerje
Emisijski razred, ročni menjalnik
Emisijski razred, avt. menjalnik
Menjalnik, serijski
Menjalnik, dodatno za doplačilo
Alternator, A/akumulator, A (Ah)

96 kW (131 KM) TSI
BlueMotion Technology

110 kW (150 KM) TSI
ACT
BlueMotion Technology

140 kW (190 KM) TSI
4MOTION
BlueMotion Technology

169 kW (230 KM) TSI
4MOTION
BlueMotion Technology

4-valjni bencinski
(4 ventili/ valj)
1,5/1498
74,5/80
96 (131)/5000–6000
220/1750–3500
10,0
Euro 6
–
6-stopenjski ročni
–
140/180 (44)

4-valjni bencinski
(4 ventili/ valj)
1,5/1498
74,5/80
110 (150)/5000–6000
250/1500–3500
10,0
Euro 6
Euro 6
6-stopenjski ročni
7-stopenjski DSG
140/180 (44)

4-valjni bencinski
(4 ventili/ valj)
2,0/1984
82,5/84,1
140 (190)/4500–6000
320/1500–4100
9,6
–
Euro 6
7-stopenjski DSG
–
140/180 (44)

4-valjni bencinski
(4 ventili/ valj)
2,0/1984
82,5/92,8
169 (230)/4500–6200
350/1500–4400
9,6
–
Euro 6
7-stopenjski DSG
–
140/180 (44)

1510
1980
433–606
1060/970

1505 (1540)*
1980 (2020)*
436–607 (439–610)*
1060/970 (1100/970)*

1680
2230
419–615
1160/1120

1710
2280
431–616
1180/1150

1600
750
100/75

1800 (1300)*
750
100/75

2100–2500
750
100/75

2200–2500
750
100/75

192
–

202
200

–
214

–
228

6,9/10,2
–

6,4/9,3
6,3/9,3

–
4,9/7,5

–
4,3/6,3

bencinsko, ROŠ 954)

bencinsko, ROŠ 954)

bencinsko, ROŠ 954)

bencinsko, ROŠ 954)

6,9
5,2
5,9
134

7,2–7,1
5,0–4,9
5,8–5,7
132–131

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

7,1–7,0
5,2–5,1
5,9–5,8
134–132

8,4
6,4
7,1
162

9,0
6,9
7,7
175

Trendline

Comfortline

Highline

Highline

Mase, kg
Masa praznega vozila 1)
Dovoljena skupna masa
Nosilnost
Dovoljena osna obremenitev,
spredaj/zadaj
Dovoljena masa prikolice 2):
z zavorami pri 12 % vzponu
brez zavor
Dovoljena oporna obr. vl. kljuke/
dovoljena obremenitev strehe

Najvišja hitrost, km/h
z ročnim menjalnikom
z avtomatskim menjalnikom

Pospešek 0–80/0–100 km/h, s
z ročnim menjalnikom
z avtomatskim menjalnikom

Poraba goriva, l/100 km3)
Gorivo
z ročnim menjalnikom:
mestna vožnja
izvenmestna vožnja
kombinirana vožnja
emisija CO2 (komb. vožnja), g/km
z avtomatskim menjalnikom:
mestna vožnja
izvenmestna vožnja
kombinirana vožnja
emisija CO2 (komb. vožnja), g/km

Paketi opreme
na voljo kot

(na voljo samo v kombinaciji z
ročnim menjalnikom),

Highline
(na voljo samo v kombinaciji z
avtomatskim menjalnikom DSG)

Podvozje
Spredaj
Zadaj

McPhersonova sprednja prema
štirivodilna zadnja prema

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.

Opombe
1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega
vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost.
2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti
po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila).
3) Po metodi za merjenje porabe skladno z direktivo 80/1268/ES in njenim nadaljevanjem 1999/100/ES se upošteva dejanska masa praznega vozila. Vozilo z
dodatno opremo se lahko zaradi večje mase uvrsti v višji razred, za katerega veljajo višji podatki glede porabe. Zaradi načina vožnje, cestnih in prometnih
razmer, vplivov okolja in stanja vozila lahko poraba goriva v praksi odstopa od vrednosti, ki so bile izmerjene po tej direktivi. Navedene vrednosti porabe in
emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 so določena nova vozila že homologirana
v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim
postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših
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110 kW (150 KM) TDI
SCR
BlueMotion Technology

110 kW (150 KM) TDI
SCR 4MOTION
BlueMotion Technology

140 kW (190 KM) TDI
SCR 4MOTION
BlueMotion Technology

176 kW (240 KM) TDI
SCR*** 4MOTION
BlueMotion Technology

4-valjni dizelski
(4 ventili/ valj)
2,0/1968
81,0/95,5
110 (150)/3500–4000
340/1750–3000
16,2
Euro 6
–
6-stopenjski ročni
7-stopenjski DSG
140/220 (44)

4-valjni dizelski
(4 ventili/ valj)
2,0/1968
81,0/95,5
110 (150)/3500–4000
340/1750–3000
16,2
Euro 6
Euro 6
6-stopenjski ročni
7-stopenjski DSG
140/220 (44)

4-valjni dizelski
(4 ventili/ valj)
2,0/1968
81,0/95,5
140 (190)/3500–4000
400/1900–3300
16,2
–
Euro 6
7-stopenjski DSG
–
140/220 (44)

4-valjni dizelski
(4 ventili/ valj)
2,0/1968
–
176 (240)
500/1750–2500
–
–
Euro 6
7-stopenjski DSG
–
–

1600 (1635)*
2210 (2250)*
439–616 (437–612)*
1140/1120 (1160/1140)*

1685 (1715)*
2310 (2320)*
472–619 (470–619)*
1170/1120 (1180/1190)*

1755
2350
470–608
1220/1180

1800
2360
445–635
1230/1180

2000 (2000)*
750
100/75

2000–2500
750
100/75

2200–2500
750
100/75

2500
750
100/75

204
202

201
200

–
212

–
230

6,7/9,3
6,7/9,3

6,7/9,3
6,3/9,4

–
5,3/7,9

–
6,2

dizelsko, CŠ 51

dizelsko, CŠ 51

dizelsko, CŠ 51

dizelsko, CŠ 51

5,6
4,3
4,8
126–125

6,7
5,0
5,6
146

–
–
–
–

–
–
–
–

5,5–5,4
4,7–4,6
5,0–4,9
131–128

6,2–6,0
5,1–5,0
5,4–5,3
143–140

6,5
5,1
5,6
147

7,1
5,6
6,2
162

Trendline,
Comfortline,
Highline

Trendline,
Comfortline,
Highline

Comfortline,
Highline

Highline

McPhersonova sprednja prema
štirivodilna zadnja prema

preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z
NEVC. (Dodatne informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC najdete na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp)
Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti
NEVC izpeljane iz vrednosti WLTP. Dodatna navedba vrednosti WLTP je do zavezujoče uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponih,
se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema
(vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih
pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva
in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.
4) Namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) lahko uporabljate neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja
nekoliko zmanjša in poraba goriva nekoliko poveča.

Oprema

Oprema izvedbe Tiguan Trendline
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

12-voltna električna vtičnica na zadnjem delu sredinske konzole in v prtljažniku
2 bralni lučki spredaj
2 držali za pijačo spredaj
3 vzglavniki zadaj, pogrezljivi
3-točkovni avtomatski varnostni pasovi spredaj in zadaj, spredaj z
zategovalnikom in nastavljivo višino
4 jeklena platišča, 6,5 J x 17 , s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike
215/65 R 17
4MOTION Active Control, vklj. z izbiro voznega profila (samo za modele s
pogonom 4MOTION)
4 pritrdilni obročki v prtljažniku
Asimetrično deljiva, vzdolžno pomična in zložljiva zadnja sedežna klop
Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist
Avtomatski vklop luči, vklj. z dnevnimi lučmi ter funkcijo Leaving Home in
mehansko funkcijo Coming Home
Avtomatski vklop opozorilnih utripalk pri polnem zaviranju
Bela nastavljiva osvetlitev instrumentov, bela nočna osvetlitev stikal
Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem
Centralno zaklepanje, z radijskim upravljalnikom, 2 zložljiva radijska ključa
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika (možnostjo izklopa
sovoznikove varnostne blazine), vklj. s kolensko varnostno blazino na
voznikovi strani
Dekorativni elementi Diamond Silver za vratne obloge
Dostop do storitev Car-Net (Security & Service Plus 3-letna povezava,
Security & Service Basic 10-letna povezava)
Dvotonska signalna hupa
Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel
Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim uravnavanjem
Elektronska blokada zagona motorja
Elektronska prečna zapora diferenciala (XDS) (samo za 4MOTION)
Elektronska parkirna zavora, vklj. s funkcijo Auto Hold
Elektronski stabilizacijski program s krmilno asistenco, vklj. z ABS z zavorno
asistenco, ASR, EDS, MSR in funkcijo stabiliziranja prikolice
Funkcija večnaletnega zaviranja
Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set: 12-voltni kompresor in
tesnilno sredstvo
Halogenska glavna žarometa in sprednja smernika pod skupnim gladkim
steklom
Izvedba za nekadilce: predalček in 12-voltna električna vtičnica namesto
pepelnika
Klimatska naprava, vklj. s protiprašnim filtrom za kabino
Kolutne zavore spredaj in zadaj, spredaj notranje hlajene
Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem
skupno in dnevno prevoženih kilometrov, merilnikom števila vrtljajev
motorja, prikazovalnikom zunanje temperature in prikazovalnikom
obrabljenosti zavornih oblog
Komfortna funkcija smernikov (1x impulzni vklop = 3x utrip smernikov)
Kontrolne lučke in prikaz servisnih intervalov
Kozmetični ogledali v senčnikih
Kromirana aplikacija na vrtljivem stikalu za luči
LED- osvetlitev zadnje registrske tablice
Mreža hladilnika s kromiranimi lamelami
Multimedijski vmesnik USB
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– Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
– Notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem
– Notranji lučki spredaj in zadaj, s časovnim zamikom izklopa in kontaktnimi
stikali v vseh vratih
– Odbijača v barvi vozila, spodnji del odbijačev in stranska pragova v črni barvi
– Odsevniki v vseh vratih
– Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke v barvi vozila
– Opozorilni lučki za nivo tekočine za čiščenje stekel in za izpad žarnic
žarometov, zadnjih luči in zavornih luči
– Osvetlitev prtljažnika
– Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire pred in
za vozilom
– Pocinkana karoserija
– Predal s pokrovom na armaturni plošči
– Predali v vseh vratih (spredaj z držalom za 1,5-litrske plastenke)
– Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
– Pritrdišča ISOFIX (sistem za pritrditev 2 otroških sedežev na zadnja sedeža)
– Radio Composition Colour z barvnim zaslonom občutljivim na dotik,
izhodna moč 4 x 20 W, 8 zvočnikov, reža za SD spominsko kartico
– Senzor za dež
– Sistem start-stop z regeneracijo zavorne energije
– Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih
sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama
– Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in
prepoznavanjem pešcev
– Sovoznikov predal z lučko in možnostjo hlajenja
– Sprednja sedeža z nastavljivo višino
– Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
– Sredinski naslon za roke spredaj, nastavljiv po višini in vzdolžno in
2 prezračevalni šobi na zadnjem delu
– Storitev klic v sili (10-letna povezava)
– Stranska smernika, integrirana v zunanji ogledali
– Tapeciran prtljažnik s predaloma na levi in desni strani
– Termoizolacijsko vetrobransko steklo
– Tekstilne sedežne prevleke iz gladke tkanine, Microdots
– Usnjeni volan (3-kraki)
– Usnjena glava prestavne ročice
– Varnostni trikotnik
– Večfunkcijski prikazovalnik Plus
– Volan z nastavljivo višino in dolžino
– Zadnja polica, snemljiva
– Zadnje luči v tehniki LED
– Zaščita proti točenju napačnega goriva (samo za vozila z dizelskim motorjem)
– Zaščitna letev za spodnji rob prtljažnika
– Zunanji ogledali električno nastavljivi in ogrevani
– Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove
spredaj in zadaj
– Zvočni opozorilnik za neugasnjene luči

Oprema izvedbe Comfortline
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Trendline)

Oprema izvedbe Highline
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Trendline)

– 2 bralni lučki spredaj in 2 bralni lučki zadaj
– 4 aluminijasta platišča Montana, 7 J x 17, pnevmatike 215/65 R 17
– Asimetrično deljiva, vzdolžno pomična in zložljiva zadnja sedežna klop, z
vzvodom za podiranje naslonjala iz prtljažnika
– Avtomatski vklop/izklop dolgih luči Light Assist
– Dekorativni elementi v titanovo srebrni barvi za vratne obloge
– Klimatska naprava Air Care Climatronic s 3-conskim uravnavanjem
temperature, protialergenskim filtrom in dodatno upravljalno enoto zadaj
– Komfortna sprednja sedeža
– Kromirane zunanje obrobe stranskih stekel
– Ledveni opori za sprednja sedeža
– Naslonjalo sovoznikovega sedeža povsem poklopno
– Odprtina za prevoz daljših predmetov v naslonjalu zadnje sedežne klopi
– Osvetlitev prostora za noge spredaj
– Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
– Poklopni mizici z držalom za pijačo na hrbtni strani naslonjal sprednjih
sedežev
– Predal pod stropom
– Predala pod sprednjima sedežema
– Radio Composition Media z 8'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik,
izhodna moč 4 X 20 W, 8 zvočnikov, CD-predvajalnik, USB reža (tudi za
iPhone/iPod) ter reža za SD spominsko kartico
– Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
– Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
– Stranska pragova s kromirano letvijo
– Stranska stekla od 2. sedežne vrste naprej in zadnje steklo dodatno
zatemnjeni
– Strešne letve črne barve
– Tekstilne sedežne prevleke iz velurja, Rhombus
– Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje in sistem za nadzor
prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili
– Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki) s tipkami za upravljanje radia in
telefona (za modele z menjalnikom DSG dodatno s prestavnima tipkama)
– Večfunkcijski prikazovalnik Premium z večbarvnim zaslonom
– Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

– 2 bralni LED-lučki spredaj in 2 zadaj
– 4 aluminijasta platišča Kingston, 7 J x 18, samozatesnilne pnevmatike
235/55 R 18
– Ambientna osvetlitev v vratnih dekorativnih elementih in prostoru za noge
– Asimetrično deljiva, vzdolžno pomična in zložljiva zadnja sedežna klop, z
vzvodom za podiranje naslonjala iz prtljažnika
– Avtomatski vklop/izklop dolgih luči Light Assist
– Brez garniture za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set
– Dekorativni elementi Dark Grid za vratne obloge
– Digitalni merilniki z možnostjo različnih konfiguracij (Aktivni informacijski zaslon)
– Eloksirane strešne letve srebrne barve
– Ekstra komfortna sprednja sedeža
– Kaveljček za vrečke v prtljažniku
– Klimatska naprava Air Care Climatronic s 3-conskim uravnavanjem
temperature, protialergenskim filtrom in dodatno upravljalno enoto zadaj
– Kromirane aplikacije na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal, stikalih za
električni pomik stekel, notranjih vratnih kljukah in notranjih vratnih ročajih
– Kromirane zunanje obrobe stranskih stekel
– Ledveni opori za sprednja sedeža
– LED-žarometi za zasenčene in dolge luči, z dnevnimi lučmi
– Naslonjalo sovoznikovega sedeža povsem poklopno
– Notranji vratni kljuki spredaj osvetljeni
– Odprtina za prevoz daljših predmetov v naslonjalu zadnje sedežne klopi
– Osvetlitev prostora za noge spredaj
– Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih
– Osvetljeni sprednji vstopni letvi iz aluminija
– Poklopni mizici z držalom za pijačo na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev
– Predal pod stropom
– Predala pod sprednjima sedežema
– Prilagodljivo uravnavanje podvozja (DCC), vklj. z izbiro voznega profila,
karoserija spuščena za pribl. 10 mm (za 169kW TSI in 176kW TDI)
– Radio Composition Media z 8'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik,
izhodna moč 4 X 20 W, 8 zvočnikov, CD-predvajalnik, USB reža (tudi za
iPhone/iPod) ter reža za SD spominsko kartico
– Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
– Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
– Sprednji odbijač s kromirano letvijo na mreži odprtine za dovod zraka,
sklenjena kromirana letev na zadnjem odbijaču
– Sredinski deli sedežnih prevlek iz mikrovelurja ArtVelours
– Stranska pragova s kromirano letvijo
– Stranska stekla od 2. sedežne vrste naprej in zadnje steklo dodatno
zatemnjeni
– Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje in sistem za nadzor
prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili
– Trapezasti okrasni elementi v spodnjem delu odbijača (za 169kW TSI in
176kW TDI)
– Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki) s tipkami za upravljanje radia in
telefona (za modele z menjalnikom DSG dodatno s prestavnima tipkama)
– Zadnje luči v tehniki LED, zatemnjene
– Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

Oprema

Oprema izvedbe Trend Edition
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Trendline)

Oprema izvedbe R-Line Edition
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Highline)

– Klimatska naprava Air Care Climatronic s 3-conskim uravnavanjem
temperature, protialergenskim filtrom in dodatno upravljalno enoto zadaj
– Radio Composition Media z 8'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik,
izhodna moč 4 X 20 W, 8 zvočnikov, CD-predvajalnik, multimedijski vmesnik
AUX-IN in USB reža (tudi za iPhone/iPod) ter reža za SD spominsko kartico
– Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
– Tempomat z omejevalnikom hitrosti
– Usnjen večfunkcijski volan (3-kraki) s tipkami za upravljanje radia in telefona

– 19'' aluminijsta platišča Sebring 8,5J x 19, samozatesnilne pnevmatike
255/45 R19
– Asistenca za avtomatsko uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist
– Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika
– Gumb za zagon motorja
– Izbira voznega profila (za vozila brez 4MOTION pogona)
– Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
– LED Plus-žarometi za zasenčene in dolge luči, z dnevnimi lučmi
– Navigacijski sistem Discover Media z 8'' barvnim zaslonom občutljivim na
dotik, izhodna moč 4 X 20 W, 8 zvočnikov, CD-predvajalnik, multimedijski
vmesnik AUX-IN in USB reža ter reža za SD spominsko kartico
– Odpade Tire Mobility Set
– Progresivno krmiljenje
– Samodejno odklepanje in zaklepanje vozila Keyless Access
– Zimski paket
– Zunanji paket R-Line (sprednji in zadnji odbijač v R-designu, zadnji usmernik
zraka v R-designu, razširitev kolotekov v črni barvi)

Oprema izvedbe Comfort Edition
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Comfortline)
–
–
–
–

Gumb za zagon motorja
Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
LED-žarometi za zasenčene in dolge luči, z dnevnimi lučmi
Navigacijski sistem Discover Media z 8'' barvnim zaslonom občutljivim na
dotik, izhodna moč 4 X 20 W, 8 zvočnikov, CD-predvajalnik, multimedijski
vmesnik AUX-IN in USB reža ter reža za SD spominsko kartico
– Samodejno odklepanje in zaklepanje vozila Keyless Access

67

Mere

Zunanje mere

Tiguan

Tiguan 4MOTION

Dolžina/širina/višina, mm

4486/1839/1632

4486/1839/1643

Medosna razdalja, mm3)

2677

2677

Oddaljenost vozila od tal, mm3)

191

200

Kolotek spredaj/zadaj, mm3)

1589/1580

1586/1576

Prevozni kot brežine spredaj/zadaj, °

16,2/16,2

17,4 (23,2 z Offroad paketom)/16,4

Dimenzije platišč

Trendline:
Comfortline:
Highline:

6,5 J x 17
7 J x 17
7 J x 18

6,5 J x 17
7 J x 17
7 J x 18

Dimenzije pnevmatik

Trendline:
Comfortline:
Highline:

215/65 R 17
215/65 R 17
235/55 R 18

215/65 R 17
215/65 R 17
235/55 R 18

11,5

11,5

Obračalni krog, m

Notranje mere
Efektivni prostor za glavo, spredaj/zadaj, mm1)

1049 (1004)/1012 (967)

1049 (1004)/1012 (967)

Širina v višini komolcev, spredaj/zadaj, mm

1503/1491

1503/1491

Dolžina, sedežna klop postavljena, mm

977/1746

977/1746

Širina med kolesnima ohišjema, mm

1004

1004

Prostornina prtljažnika, l3)

615–1655

615–1655

Prostornina rezervoarja za gorivo, l

približno 58

približno 60

Prtljažnik

Garažne mere
Dolžina z vlečno kljuko, mm

4606

4606

Višina z odprtim pokrovom motornega prostora od tal, mm2)

2087

2096

Širina, vključno z zunanjima ogledaloma, mm

2099

2099

Opombe
1) Podatek v oklepaju: z dvižno-pomičnim strešnim oknom.
2) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.
3) Podatek za prazno vozilo z 90 % polnim rezervoarjem za gorivo brez voznika (75 kg).

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov.
Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije
glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato
upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za
slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščeni Volkswagnov partner.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.
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Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Internet: www.volkswagen.si

