Tiguan R-Line 2,0 TSI 140 kW 4M 7DSG
Kód vozu WXBXT6

Cena
Tiguan R-Line 2,0 TSI 140 kW 4M 7DSG

Hauspreis

1 252 400,- Kč

Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen (Porsche Česká republika s.r.o.), včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. §
1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný
prodejce vozů Volkswagen. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Motor
1984 cm2 Pohon všech kol Aut. DSG7
Výkon 140 kW / 190 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 8,30 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 189 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 189 g/km
Emise NOx: 0,0141 g/km

Vnější lak
bílá

Bílá Oryx perleťová

Potah sedadel
Čalounění: Titan
Přístrojová deska: Černá Titan
Koberce: Černá Titan
Potah: Titan
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25 200,- Kč

Výbavy
Prodloužená záruka na sérii
Černé textilní koberečky R-Line
Rezervní kolo dojezdové 18"
- sada nařádí a zvedák
Bezpečnostní šrouby proti krádeži kol
Výstražný trojúhelník
Multifunkční volant v kůži vyhřívaný R-L
- sportovní kapacitní volant R-Line - s pádly pro řazení převodovky DSG
ISOFIX na zadních sedadlech
- přípravy pro upevnění dětských sedaček na zadních vnějších sedadlech
Výškově nastavitelná přední sedadla
- manuálně nastavitelná
Podélné střešní nosiče - černé
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zatmavená zadní okna
- boční zadní okna - okno pátých dveří
Čelní a kolenní přední airbagy
- s tlačítkem pro deaktivaci airbagu spolujezdce
Boční a hlavové airbagy vpředu
Chromované lišty okolo bočních oken
Zadní spoiler R
Zadní sedadla asymetricky dělená
- podélně posuvná a sklopná - průvlak pro přepravu dlouhých předmětů - loketní opěrka
Interiérový dekor R-Line
Středová loketní opěrka vpředu
Kryty zpětných zrcátek v barvě karoserie
Front Assist
- systém moniturijící provoz před vozem - funkce nouzového brzdění
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Vnější zpětná zrcátka el. sklopná
- elektricky nastavitelná a sklopná - vyhřívaná - automatické naklopení zrcátka
spolujezdce při zařazení zpátečky
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
Podsvícené lišty nástupních prahů R-Line
Úložná schránka ve stropnici
Bederní opěrky vpředu
Light Assist
- automatické přepínání mezi dálkovým a potkávacím světlem dle provozu v protisměru
8 reproduktorů
LED čtecí lampičky vpředu a vzadu
LED zadní světla
Automatická regulace odstupu ACC
- s omezovačem rychlosti - pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go
Digital Cockpit Pro
- 10,25" obrazovka - s barevným multifunkčním ukazatelem - volitelné profily
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Výbavy
App-Connect Wireless
- bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)
Prodloužená záruka 5 let/100.000 km
- podle toho, která situace nastane dříve
Systém sledování únavy řidiče
Automatická klimatizace Climatronic
- Air Care Climatronic - 3zónová - nastavení teploty oddělené pro řidiče, spolujezdce a
zadní sedadla - zadní ovládací panel klimatizace s dotykovou funkcí - automatická
regulace - senzor kvality vnějšího vzduchu s automatickým přepnutím na vnitřní cirkulaci
Sériové látkové čalounění R-Line
- top-komfortní přední sedadla - manuálně výškově nastavitelná sedadla - manuálně
nastavitelné bederní opěrky - zcela sklopné opěradlo sedadla spolujezdce - schránky pod
předními sedadly - výplně dveří v syntetické kůži
Tísňové volání
- tlačítko tísňového volání ve voze - umožňuje telefonickou hlasovou péči do chvíle, než
dorazí potřebná pomoc - hlasová péče je poskytována v 10ti evropských jazycích
(němčina, angličtina, francouzština, italština, holandština, polština, portugalština,
švédština, španělština a čeština)
Cargo paket
- variabilní podlaha - osvětlení zavazadlového prostoru - 230V zásuvka v zavazadlovém
prostoru
Paket Světla a výhled
- funkce Coming Home a Leaving Home - automatický spínač světlometů - vnitřní zpětné
zrcátko s automatickou clonou - dešťový senzor
Volba profilu jízdy
- jízdní režimy Sport, Comfort, Normal a ECO
Top - komfortní sedadla vpředu
Chromované interiérové prvky
Barevné ambientní osvětlení
Digitální rádiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání - závislý na síle signálu v daném místě
Navigace Discover Media
- 8" barevný dotykový display - třetí generace infotainmentu MIB 3 - Bluetooth
(handsfree, ovládání hudby) - 2x USB-C port - reproduktory vpředu a vzadu - aktualizace
zdarma - Volkswagen Media Control - funkce Streaming & Internet - rozpoznávání
dopravních značek
19" kola z lehké slitiny Valencia Grey
- Volkswagen R - šedá - 19" x 8,5J - 255/45 R19
Systém rozpoznávání chodců
IQ.DRIVE s Travel Assist
- Systém Travel Assist s Emergency Assist - Parkovací asistent Park Assist - Lane Assist a
Blind spot senzor - Rear traffic alert - asistent pro vyparkování - Automatická regulace
odstupu ACC s funkcí stop & go - PreCrash - Automatická clona v zpětném zrcátku Dešťový senzor - Rozpoznávání dopravních značek - Automatický spínač světlomětů
Zimní paket
- vyhřívání předních sedadel - vyhřívané trysky ostřikovačů
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Výbavy
Příprava na We Connect a We Connect Plus
- pro využívání služeb je nutná registrace a aktivace - Systém We Connect je nehmotným
produktem (aplikací resp. softwarem) společnosti Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg,
Spolková republika Německo, která je jejím výhradním prodejcem/poskytovatelem.
Autorizovaní prodejci značky Volkswagen prodávají výhradně hardware nezbytný pro
jeho fungování a ve vztahu k prodeji softwaru společnost Volkswagen AG žádným
právním způsobem nezastupují. - Pokud nejsou služby ve voze aktivovány do 90 dní od
předání vozu zákazníkovi, začne běžet bezplatná lhůta. Zákazník může služby aktivovat i
později, ale bezplatná lhůta je v tom případě kratší. - součástí přípravy není App-Connect

Výbavy na přání
Sériové látkové čalounění R-Line
- top-komfortní přední sedadla - manuálně výškově nastavitelná
sedadla - manuálně nastavitelné bederní opěrky - zcela sklopné
opěradlo sedadla spolujezdce - schránky pod předními sedadly výplně dveří v syntetické kůži

0,- Kč

Výrobní kód

0,- Kč

Tažné zařízení
- sklopné
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21 699,99 Kč

Zpětná kamera Rear Assist

10 100,- Kč

Akční paket Media 2
- Navigace Discover Pro - Head-Up Display - Telefonní rozhraní
Comfort - Hlasové ovládání

29 400,- Kč

Easy Open
- elektrické ovládání pátých dveří - otevírání pátých dveří
pohybem nohy pod zadním nárazníkem - bezklíčové odemykání
Keyless Acess - bezklíčové startování

18 300,- Kč

Světlomety IQ.LIGHT LED Matrix
- světlomety LED Matrix High - Dynamic Light Assist dynamická regulace dosahu světlometů - světla pro
přisvětlování do zatáček, pro jízdu na dálnici a do špatného
počasí - tmavě červená zadní LED světla

11 300,- Kč

1x USB-C zásuvka pro pasažéry vzadu

2 500,01 Kč

Paket R-Line Black Style
- R-Line Black Style nárazníky s černými prvky - 19" x 8,5J kola z
lehkých slitin Valencia Black v černé barvě - zadní spoiler R-Line
- černý - černé lišty okolo bočních oken - černé kryty vnějších
zpětných zrcátek - zatmavená boční okna vzadu a zadní okno,
90% absorpce světla - ODPADÁ - chromované lišty okolo
bočních oken - paket není kombinovatelný s barvou bílá Pure a
modrá Nightshade

9 500,- Kč

Vyhřívané čelní sklo
- vyhřívání bez drátků - reflektující infračervné záření - akustická
PVB fólie

8 500,- Kč

Technické údaje
Typ motoru

2.0 Benzin 95

Výkon

140 kW 190 PS

Zdvihový objem

1984 cm2

Převodovka

Aut. DSG7

Pohon

Pohon všech kol

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

2250 kg

Pohotovostní hmotnost

1676 kg

Skutečná hmotnost

1789 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

8,30 l/100km

Emise CO2 - kombinované

189 g/km

Emise NOx

0,0141 g/km

VIN

WVGZZZ5NZNW501663

Prodejce
AUTOCENTRUM OLOMOUC
Horní lán 445/1
78301 Olomouc
+420 585 750 369
info@vwolomouc.cz
https://www.autocentrumolomouc.com
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