Cenik Tiguan Allspace
Veljaven od 08.07.2019

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija

Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana

Akcijski modeli
Tiguan Allspace
Modeli z bencinskim motorjem:
Izvedba

Moč
kW (KM)

Menjalnik

Emisija
CO2

2.0 TSI 4MOTION avt.

140 (190)

7-st. DSG

2.0 TSI 4MOTION avt.

162 (220)

7-st. DSG

Koda

Comfort Edition
MPC *€

165

BW2*RTW*

39.038

178

BW24STWR

R-Line Edition
MPC *€
39.853
44.792

Modeli z dizelskim motorjem:
Izvedba

Moč
kW (KM)

Menjalnik

Emisija
CO2

Koda

2.0 TDI

110 (150)

6-st. ročni

128-129

BW2*6XW*

Comfort Edition

R-Line Edition

MPC *€

MPC *€

34.658

35.614

2.0 TDI avt.

110 (150)

7-st. DSG

129-132

BW2*6ZW*

37.854

39.405

2.0 TDI 4MOTION avt.

110 (150)

7-st. DSG

143-146

BW2*6TW*

38.056

38.848

2.0 TDI 4MOTION avt.

140 (190)

7-st. DSG

147-153

BW2*8TW*

40.620

41.412

2.0 TDI 4MOTION avt.

176 (240)

7-st. DSG

167

BW249TWR

47.080

Tiguan Allspace Comfort Edition (dodatno oziroma z razliko od izvedbe Comfortline)
- aktivni informacijski zaslon
- Discover paket (navigacijski sistem Discover Media, LED Plus žarometi, Easy Open)
- parkirna asistenca Park Assist in kamera za vzvratno vožnjo Rear View
- zimski paket
Tiguan Allspace R-Line Edition (dodatno oziroma z razliko od izvedbe Highline)
- 19'' aluminijasta platišča Sebring, samozatesnilne pnevmatike 255/45 R19
- Discover paket (navigacijski sistem Discover Media, proaktivni sistem za zaščito potnikov, Comfort telefonija, električno poklopni
zunanji ogledali )
- izbira voznega profila
- paket R-Line Exterieur
- parkirna asistenca Park Assist in kamera za vzvratno vožnjo Rear View
- progresivno krmiljenje
- zimski paket

*MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost); # = vozilo oz. oprema še ni ali ni
več dobavljiva; skupna poraba:8,1-5,0 l/100km; dodatne opombe so na zadnji strani

Koda

R-Line Edition

Oprema

Comfort Edition

Dodatna oprema

MPC *€

Akcijski paketi/Posebni paketi
Offroad-paket
- Offroad odbijači v barvi vozila
- pragovi in spodnji deli vozila v črni barvi
- vstopne letve spredaj z napisom OFFROAD
- zaščita podvozja
(samo v kombinaciji z 4MOTION pogonom)

W0F/
8WH

o

Zimski paket:
- ogrevanje sprednjih sedežev
- ogrevanje pralnih šob spredaj

WW2

s

s

328

…, v kombinaciji z usnjenim oblazinjenjem WCS ali ergoActiv sedeži

WW2

s

s

188

Zimski paket 2:
- ogrevana sprednja in zadnja zunanja sedeža
- ogrevanje pralnih šob spredaj
…, za Comfort Edition in R-Line Edition

341

PW1
PW1

…, v kombinaciji z usnjenim oblazinjenjem WCR ali ergoActiv sedeži

PW1

…, v kombinaciji z usnjenim oblazinjenjem WCR ali ergoActiv sedeži

PW1

581

o
o

o

253
117

o

292

Infotainment
App-Connect
- sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon multimedijske naprave
App-Connect in Volkswagen Media Control
- sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon multimedijske naprave
(samo v kombinaciji z Discover Media)
zvočni paket DYNAUDIO Excite Surround
- 16-kanalni digitalni ojačevalec
- 8+1 zvočnikov in globokotonec
- skupna izhodna moč 400W

9WT

o

o

206

9WX/PND

o

o

206

9VC

o

o

730

radio-navigacijski sistem Discover Media
- 8'' barvni zaslon občutljiv na dotik
- 8 zvočnikov
- izhodna moč 4 x 20 W
- 2x reža za spominsko kartico
- dostop do storitev Car-Net "Guide & Inform" (triletna povezava)
- multimedijski vmesnik USB (tudi za iPod/iPhone)
- naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- navigacijske karte Evrope na SD kartici
- senzor približevanja zaslonu
- Volkswagen Media Control

PND

s

s

714

radio-navigacijski sistem Discover Pro
- 9,2'' barvni zaslon občutljiv na dotik
- 8 zvočnikov
- izhodna moč 4 x 20 W
- 2x reža za spominsko kartico
- App-Connect in Volkswagen Media Control
- DVD-predvajalnik
- dostop do storitev Car-Net "Guide & Inform" (triletna povezava)
- glasovno upravljanje
- integriran trdi disk za shrajevanje navigacijskih in multimedijskih podatkov
(10 GB na voljo za uporabnika)
- multimedijski vmesnik USB (tudi za iPod/iPhone)
- naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- navigacijske karte Evrope
- senzor približevanja zaslonu
- upravljanje z gestami

ZMF

o

o

1.278

digitalni radijski sprejemnik DAB+

QV3

o

o

232

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!

Koda

R-Line Edition

Oprema

Comfort Edition

Dodatna oprema

o

o

561

o
o
o

1093

o

1062

MPC *€

Izgled
kovinska ali biserna barva

Z3,K2,2R,2B,
7H,2T,X1
0Q

črna stropna obloga

6NW

o
o
o

panoramsko strešno okno
- električno pomično panoramsko strešno okno
(odpade predal v stropu)

PS2

o

paket R-Line Exterieur
- aluminijasta platišča Sebring v sivi barvi 8,5J x 19
- samozatesnilne pnevmatike 255/45 R19
- varnostni vijaki
- sprednji in zadnji odbijač z R-designom
- razširitev kolotekov v črni barvi
- zadnji spojler z R-designom
(odpade Tire Mobility Set)

WIE/FC1

o

…, za R-Line Edition

WIE/FC1

paket R-Line Plus
- aluminijasta platišča Sebring v sivi barvi 8,5J x 19
- samozatesnilne pnevmatike 255/45 R19
- črna stropna obloga
- pedala z aluminijastom videzom
- razširitev kolotekov v črni barvi
- sprednji in zadnji odbijač z R-designom
- usnjen večfunkcijski volan (3-kraki) z logotipom R-Line (pri DSG menjalniku s tipkama za
prestavljanje)
- sedežne prevleke iz tkanine Dessin "Race",sredinski del sedeža iz mikrotkanine "San
Remo" z R-Line logotipom na sprednjih sedežih
- tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- varnostni vijaki
- vratne obloge iz usnja
- vstopni letvi spredaj iz aluminija z R-Line logotipom
- zadnji spojler z R-designom

WIR/FC1

,… za R-Line Edition

WIR/FC1

o

861

paket Black Style Exterieur
- 19" aluminijasta platišča Sebring v črni barvi 8,5J x 19
- samozatesnilne pnevmatike 255/45 R19
- črne strešne letve
- črne obrobe okoli stranskih stekel
- ohišji zunanjih ogledal v črni barvi
- sprednji odbijač z R-designom brez kromirane letve v spodnjem sredinskem delu odbijača
ter delno črna mreža hladilnika
- varnostni vijaki
- zadnji spojler z R-designom
- stranski stekli ter zadnje steklo dodatno zatemnjena (90% prepustnost svetlobe)

WBR

o

662

paket Black Style Plus
- 19" aluminijasta platišča Sebring v črni barvi 8,5J x 19
- samozatesnilne pnevmatike 255/45 R19
- črna stropna obloga
- črne obrobe okoli stranskih stekel
- ohišji zunanjih ogledal v črni barvi
- pedala z aluminijastom videzom
- sprednji odbijač z R-designom brez kromirane letve v spodnjem sredinskem delu odbijača
ter delno črna mreža hladilnika
- tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
- usnjen večfunkcijski volan (3-kraki) z logotipom R-Line (pri DSG menjalniku s tipkama za
prestavljanje)
- sedežne prevleke iz tkanine Dessin "Race",sredinski del sedeža iz mikrotkanine "San
Remo" z R-Line logotipom na sprednjih sedežih
- varnostni vijaki
- vratne obloge iz usnja
- vstopni letvi spredaj iz aluminija z R-Line logotipom
- zadnji spojler z R-designom
- stranski stekli ter zadnje steklo dodatno zatemnjena (90% prepustnost svetlobe)

WBS

o

1520

posebna barva laka: čista bela
posebna barva laka: habanero oranžna

V9

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!

b
199

2.447

s

o

1992

1239

Koda

Comfort Edition

R-Line Edition

Dodatna oprema

PAP

o

s

308

LED zadnje luči, zatemnjene

8SQ

o

s

352

naprava za prostoročno telefoniranje Business:
- dodatna reža za SIM kartico
- glasovno upravljanje
- integrirani mikrofon spredaj
- komfortno upravljanje preko večfunkcijskega volana
- možnost dostopa do WLAN omrežja
- podpora funkciji Bluetooth Audio
- predvajanje govora preko radijskih zvočnikov spredaj
- preklop radia na tiho delovanje
- prikaz telefonskega imenika v večfunkcijskem prikazovalniku
(samo v kombinaciji z radio-navigacijskim sistemom Discover Pro)

9IM

o

o

495

naprava za prostoročno telefoniranje Comfort
- integrirani mikrofon spredaj
- komfortno upravljanje preko večfunkcijskega volana
- podpora funkciji Bluetooth Audio
- predvajanje govora preko radijskih zvočnikov spredaj
- preklop radia na tiho delovanje
- prikaz telefonskega imenika v večfunkcijskem prikazovalniku
- plošča za induktivno polnenje
- USB reža za iPod/iPhone

9IJ

o

s

469

električno poklopni zunanji ogledali:
- osvetlitev okolice vozila
- zasuk sovoznikovega ogledala navzdol proti tlom pri vzvratni vožnji
- zunanji ogledali električno poklopni in ogrevani

P14

o

s

190

ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila
- daljinski upravljalec
- možnost nastavitve vklopa preko ure
(samo v kombinaciji z zimskim paketom ali usnjenim oblazinjenjem)

WHA

o

o

1.353

progresivno krmiljenje

1N7

o

s

227

PEL/7AS

o

o

350

WK4

o

Oprema
ambientni paket
- 2 LED bralni lučki spredaj in 2 zadaj
- ambientna osvetlitev v vratnih letvah
- dekorativni elemetni "Dark Grid" za armaturno ploščo in vratne obloge spredaj
- osvetljeni vstopni letvi spredaj

MPC *€

Komfortna in funkcijska oprema

Easy Open z alarmno napravo
- avtomatsko odpiranje prtljažnih vrat s senzorjem
- električno odpiranje in zapiranje prtljažnika
- Keyless Access
- protivlomno varovalo
ergoActive sedeža, 14 smerno nastavljiva z masažno funkcijo spredaj
- 14-smerno nastavljiva sprednja sedeža
- ledvena opora na sprednjih sedežih električno nastavljiva
- ogrevana sprednja sedeža
- odpade poklopno naslonjalo sprednjih sedežev
- odpadeta predala pod sprednjima sedežema
- sredinski del sedeža iz mikrotkanine ArtVelours
- Top-komfortna sprednja sedeža
… R-Line Edition
ogrevano in infrardeče odbojno vetrobransko steklo
(samo v kombinaciji z napravo za prostoročno telefoniranje Comfort ali Business)

WK4
WFH

o

usnjeno oblazinjenje Vienna s Top-komfortnimi sedeži:
- električno nastavljiva sprednja sedeža s spominsko funkcijo
- ledvena opora električno nastavljiva
- odpade poklopno naslonjalo sprednjh sedežev
- odpadeta predala pod sprednjima sedežema
- ogrevana sprednja sedeža
- Top-komfortna sedeža spredaj
- usnjen sredinski del in stranice sedežev
- vratne obloge iz usnja
- zunanji ogledali električno nastavljivi, poklopljivi in ogrevani s spominsko funkcijo

WCR

o

…, za R-Line Edition

WCR

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!

297

o

118

o

349

2.632

o

2.319

Koda

usnjeno oblazinjenje Vienna s komfortno-športnima sedežema spredaj za R-Line Plus:
- električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo
- ledvena opora električno nastavljiva na voznikovi strani
- predal pod sovoznikovim sedežem
- ogrevana sprednja sedeža
- usnjen sredinski del in stranice sedežev
- vratne obloge iz usnja
- zunanji ogledali električno nastavljivi, poklopljivi in ogrevani s spominsko funkcijo
(samo v kombinaciji z R-Line Plus paketom)

PL8

Head-up-Display
- projicirni zaslon merilnikov

KS2

vlečna kljuka z električnim izvlekom
ogrevan večfunkcijski trikrak usnjen volan s tipkama za upravljanje avtomatskega
menjalnika, radia in telefona
(samo v kombinaciji z zimskim paketom, usnjenim oblazinjenjem ali ergoActiv sedeži)
…za R-Line Edition
ogrevan večfunkcijski trikrak usnjen volan za upravljanje radia in telefona
(samo v kombinaciji z zimskim paketom, usnjenim oblazinjenjem ali ergoActiv sedeži)
7 sedežna izvedba
- 2 enojna sedeža v 3. sedežni vrsti, zložljiva v dno prtljažnika
- sredinski naslon za roko
…, v kombinaciji z usnjenim oblazinjenjem

R-Line Edition

Oprema

Comfort Edition

Dodatna oprema

MPC *€

o

1.933

o

o

579

1M6

o

o

1018

PM5

o

PM5

180

o

136

PM6

o

o

135

PG4

o

o

660

PG4/WCR

o

o

759

9Z3

o

o

139

platišča Kingston
- 4 aluminijasta platišča 7 J x 18
- samozatesnilne pnevmatike 235/55 R 18
- odpade Tire Mobility Set

PJM

o

438

platišča Nizza
- 4 aluminijasta platišča 7 J x 18
- samozatesnilne pnevmatike 235/55 R 18
- odpade Tire Mobility Set

PJE

o

644

platišča Victoria Falls
- 4 aluminijasta platišča 7 J x 19
- samozatesnilne pnevmatike 235/50 R 19
- odpade Tire Mobility Set

PJF

o

1.132

230-voltna vtičnica
- 230-voltna vtičnica v prtljažniku
- osvetlitev prtljažnega prostora z izgradljivo prenosno svetilko

Platišča in pnevmatike

aluminijasta platišča Suzuka - grafitna
- platišča 8,5 J x 20
- samozatesnilne pnevmatike 255/40 R 20
- odpade Tire Mobility Set
(samo v kombinaciji s športnim podvozjem ali dinamičnim uravnavanjem podvozja DCC;
samo v kombinaciji z R-Line Plus in R-Line Exterieur)

PJS/FC1

o

508

aluminijasta platišča Suzuka - črna
- platišča 8,5 J x 20
- samozatesnilne pnevmatike 255/40 R 20
- odpade Tire Mobility Set
(samo v kombinaciji s športnim podvozjem ali dinamičnim uravnavanjem podvozja DCC;
samo v kombinaciji z Black Style Exterieur in Black Style Plus paketom)

PJB/FC1

o

508

zasilno rezervno kolo 18''
(odpade Tyre Mobility Set; ni možno v kombinaciji s 176 kW TDI)
sistem za neposredni nadzor tlaka v pnevmatikah

1G9/1S1

o

o

109

7K3

o

o

240

dinamično uravnavanje podvozja DCC
- kontinuirano prilagajanje blaženja cestišču in vozni situaciji
- prilagajanje servo podpore volana
(ni na voljo v kombinaciji s športnim podvozjem; serijsko za 162 kW TSI in 176 kW TDI)

WDD

o

o

1.109

izbira voznega profila
- funkcija prostega teka za DSG menjalnik
- možnost personalizacije
(samo za modele s sprednjim pogonom)

PDA

o

s

185

Podvozje

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!

Koda

Comfort Edition

R-Line Edition

Dodatna oprema

PSF

o

o

196

alarmna naprava
- hupa z lastnim napajanjem
- nadzor notranjosti ter zaščita pred odvleko
- protivlomno varovalo

7AS

o

o

350

paket asistenčnih sistemov
- asistenca za menjavo voznih pasov Side Assist Plus
- asistenca za odparkiranje
- asistenca za zastoje
- Emergency Assist
(samo v kombinaciji z DSG menjalnikom in električno poklopnimi zunanjimi ogledali)

79D

o

o

465

parkirna asistenca Trailer Assist z vključeno parkirno asistenco Park Assist in kamero
za vzvratno vožnjo Rear View
- kamera za vzvratno vožnjo Rear View
- parkirna asistenca Park Assist
- pomoč pri parkiranju prikolice
(samo v kombinaciji z vlečno kljuko)

PRY

o

o

632

KA6/PPA

o

o

668

KA6/PRY

o

o

668

PSQ

o

o

465

7W2

o

s

164

podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. leto

$I5
$I6

o
o

o
o

464

podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. in 6. leto

Oprema
športno podvozje
(ni na voljo v kombinaciji z dinamičnim uravnavanjem podvozja DCC,162 kW TSI in
176 kW TDI )

MPC *€

Varnostni in asistenčni sistemi

prikaz okolice Area View z parkirno asistenco Park Assist in kamero za vzvratno
vožnjo Rear View
prikaz okolice Area View z parkirno asistenco Trailer Assist in Park Assist ter kamero
za vzvratno vožnjo Rear View
(samo v kombinaciji z vlečno kljuko)
asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist
- opozarjanje na vozila, ki se nahajajo v mrtvem kotu z asistenco za odparkiranje
- asistenca za ohranjanje vozila na voznem pasu Lane Assist
proaktivni sistem za zaščito potnikov PreCrash
- avtomatsko zapiranje stranskih stekel v primeru nevarnosti nesreče
- prednapetje varnostnih pasov v primeru nevarnosti nesreče

Jamstvo

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!

927

Klasifikacija parametrov pnevmatik

V tabeli so navedeni razponi razreda energetske učinkovitosti goriva, razreda oprijema na mokri podlagi
in razreda zunanjega kotalnega hrupa glede na različno velikost pnevmatik za navedeni model vozila.

Letne pnevmatike za model Volkswagen Tiguan Allspace

Velikost pnevmatik
162 (220)

Razred energetske
učinkovitosti goriva

Razred oprijema
na mokri podlagi

Razred zunanjega
kotalnega hrupa

Naročilo pnevmatik z drugačno specifikacijo ni možno.

Pregled simbolov na emisijski nalepki

Razred energetske učinkovitosti goriva - ustrezne pnevmatike vam pomagajo varčevati z gorivom.
Razred oprijema na mokri podlagi - krajša zavorna pot zvišuje vašo varnost.
in pomagajo znižati emisije hrupa v okolje.

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.
Skupna poraba goriva: 7,3 - 4,9 l/100km. Emisija CO2: 187 - 128 g/km.
Več informacij o porabi goriva je na voljo v brošuri "Tehnični podatki in oprema" in v priročniku o varčni porabi
goriva, ki je brezplačno na voljo na internetni strani www.volkswagen.si

Za našo kakovost jamčimo!
- 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov
in garancijskim listom
- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000
- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. in 6. leto z omejitvijo kilometrov do 200.000, proti doplačilu
- 3-letno jamstvo za lak,
- 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,
- 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen
- 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen.
Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.
V Sloveniji imate na voljo kar 34 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Brezplačno jamstvo mobilnosti – Asistenca Volkswagen
Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenemu serviserju Volkswagen vam jamstvo mobilnosti brezplačno podaljšamo do
naslednjega pregleda. Tako lahko jamstvo mobilnosti velja celotno življenjsko dobo vozila. V okviru jamstva mobilnosti Vam
priznamo ASISTENCO Volkswagen, ki vključuje naslednje brezplačne storitve:
- pomoč na cesti,
- vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa Volkswagen. Če samo popravilo traja
dlje kot tri ure ste upravičeni do brezplačnega nadomestnega vozila do največ 3 dni.
- V primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotovimo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega
servisa Volkswagen, kjer vam bodo vozilo popravljali. Storitev velja na področju Slovenije.
Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko:

080 19 18 (ali iz tujine: +386 1 530 53 18).

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje - vse na enem mestu
V sodelovanju z družbo Porsche Kredit in Leasing vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi
pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko
financiranja prilagojeno Vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov
boste prejeli odgovor. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja:
- Volkswagen kreditKlasik,
- Volkswagen kreditPlus,
- Volkswagen operativni leasing,
- Volkswagen finančni leasing in
- Volkswagen finančni leasing Plus.
- Podjetjem priporočamo tudi upravljanje voznega parka.

Internet:
www.volkswagen.si
www.porscheleasing.si
Izdaja: 11.09. 2019; Št.: 2019/02
Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Opombe:
Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne
kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih
trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

