
Yeni Tiguan



Sıra dışı
dış tasarım.
Yeni Tiguan, kendini yeniden keşfetmenin ne demek 

olduğunu gösteriyor. Aracın üst düzey tasarımı da buna 

yardımcı oluyor. Güçlü oranlara sahip dinamik ön kısmın 

belirgin çıkıntıları arka kısma kadar uzanarak çarpıcı keskin bir 

hat oluştururken etkileyici bir silüet ortaya koyuyor ve güçlü 

yönlerini ön plana çıkarıyor:  Yenilikte öncü, özgün ve 

tamamen işlevsel.
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01 Özgün duruşuyla Yeni Tiguan 
daha ilk bakışta sizi etkiler. Yeniden 
tasarlanan radyatör ızgarası gibi 
çarpıcı tasarım ögeleri, aracın güçlü 
yönlerini vurgular ve bu şık detaylar 
Tiguan’ınıza çarpıcı bir ifade verir.
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IQ.LIGHT
Tiguan, tüm ihtişamı ile göz kamaştırıyor. Bu etkileyici görünüme 

Elegance ve R-Line'da standart olan IQ.LIGHT LED MATRIX farlar 

ve LED arka farlar da katkı sağlıyor. Bu ekipmanların yanı sıra 

Tiguan Elegance ve Tiguan R-Line’a dinamik viraj farları da 

eklenmiştir. Far sistemi, yeni arka lambalara sahip ve isteğe bağlı 

olarak sunulan dinamik uzun far asistanı “Dynamic Light Assist” 

ile desteklenmiştir. Bu özellik, sürüş koşullarına bağlı olarak ışık 

dağılımlarını değiştirmek için LED segmentlerini özel olarak açar 

veya kapatır. Bu hem size hem de önünüzde ilerleyen veya 

karşıdan gelen araçlara daha rahat yolculuk etme imkânı sağlar.
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Tiguan R-Line
“Black Style”.
Fazla tarz ve
fazla eğlence.
R-Line “Black Style” paketli Tiguan R-Line’ın ön yüzüne 

olağanüstü bir stil duygusu kazandırılmıştır. Zarif R-Line 

logosuna sahip ön radyatör ızgarasının dış şeritleri krom,

2 iç şeridi ise parlak siyah olarak tasarlanmıştır. Siyah ayna 

ve cam çerçevelerinin yanı sıra %90 oranında karartılmış arka 

ve arka yan camlar, Tiguan R-Line’ın üstünlüğünü gösterecek 

niteliktedir. Tüm bu stil, parlak siyah trapez paneller ve siyah

renkli 19" “Valencia” alüminyum alaşım jantlarla bütünleşiyor. 

İsteğe bağlı olarak sunulan siyah renkli 20" “Suzuka” 

alüminyum alaşım jantlar da “Black Style”a farklı bir 

görünüm kazandırıyor. Etkileyici bir görünüme sahip

R-Line “Black Style” fazlasıyla mükemmel. 

*“Black Style” paketi sadece R-Line donanım seviyesinde isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.



Yeni Tiguan - R-Line “Black Style” 07





Yenilikçi
iç mekân.
Yeni Tiguan’ın ferah iç mekânı çığır açan özelliklere sahip. 

Sürücü odaklı kokpitin sezgisel kullanım özelliği sayesinde 

artık kolayca yola odaklanabilirsiniz. Çok fonksiyonlu deri 

direksiyonun yanı sıra Tiguan Elegance ve Tiguan R-Line’da 

standart olarak sunulan 10,25" (26 cm) büyüklüğünde TFT 

renkli ekrana sahip dijital kokpit, önemli bilgileri doğrudan 

sürücünün görüş alanına yansıtıyor. 
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01

Tiguan ile teknolojiye 
yakından dokunun.



01 Yeni Tiguan Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde isteğe bağlı olarak sunulan 9,2" 
büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve harekete duyarlı “Gesture Control” özelliğine sahip 
“Discover Pro” radyo navigasyon sistemi, tam da günlük hayatını daha teknolojik hâle getirmek 
isteyenlere göre. “Discover Pro” radyo navigasyon sistemi size aynı zamanda App-Connect’i 
kablosuz kullanma rahatlığı sağlıyor. 

“Composition Media” bilgi ve eğlence sistemi, yakınlaşma sensörü olan 8" renkli dokunmatik 
ekrana ve 8 adet hoparlöre sahip. Bu özelliklere USB arabirim ve Bluetooth bağlantısı da 
eklendiğinde konforlu yolculuk yapmanızı sağlayacak bir multimedya deneyimi sizi bekliyor. 

3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, standart olarak sunulan sezgisel dokunmatik 
kontroller sayesinde “Air Care Climatronic” ile araç içinde benzersiz bir konfor yaşayabilirsiniz. 
Sürücü, ön yolcu ve arka yolcu bölümlerinin sıcaklıkları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. 
Ayrıca ön cam silecekleri çalıştırıldığında veya geri vitese geçildiğinde devreye giren otomatik 
devridaim havalandırması, araç içindeki kötü kokuları engeller.

02 Her gün ruh hâlimiz bir diğerinden farklı. Tiguan 
da artık sizden kendisini her gün farklı bir renkle 
aydınlatmanızı bekliyor. Bunun için Tiguan Elegance 
ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak 
sunulan çok renkli ambiyans aydınlatma, 30 farklı 
renk ile emrinizde. İster soğuk ister sıcak renklerle 
ister aydınlatılmış bir şehirde ister geceleyin karanlık 
köy yollarında kendiniz ve etrafınızdakiler için farklı ve 
uygun bir atmosfer yaratabilirsiniz.

03 Daha önce müziği hiç böyle duymamıştınız. İsteğe 
bağlı olarak sunulan “Harman Kardon” ses sistemi 
sofistike sesi ve zarif tasarımı ile sizi etkileyecek. 
Sadece araba kullanırken müzik dinlemekle kalmayan, 
müziği ruhunda hisseden müzikseverler için üretildi. 
“Harman Kardon” ses sistemi, 480 watt’lık 10 adet 
hoparlörle Tiguan'ınızda beklenmedik bir ses kalitesi 
sunar.

02

03
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Manzaranın keyfini 
doyasıya çıkarın. 
Yeni Tiguan’ın Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde 

standart olarak sunulan panoramik cam tavan sayesinde 

yolcular güzel bir manzaranın keyfini yaşayabiliyor. 

Panoramik cam tavan, doğa ile aranızdaki engelleri kaldırarak 

onun güzelliklerini izleme fırsatı sağlıyor.
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Başlangıçları da 
bitişleri de
konforlu yolculuklar. 
Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde sunulan kolay 

açılır kapanır bagaj kapağı “Easy Open/Close” ile eşyalarınızı 

bagaja yerleştirirken gerçek konforu yaşayabilirsiniz. Örneğin 

ağır bir valizi bagaja yerleştirmek veya bagajdan almak 

istediğinizde artık anahtar aramanıza gerek yok. Arka 

tamponun alt orta kısmına doğru ayağınızı hafifçe 

kaldırmanız bagaj kapağının açılması için yeterli olacaktır. 

Bagaj kapağını kapamak istediğinizde yapmanız gereken tek 

şeyse kapağın içinde yer alan düğmeye basarak uzaklaşmak. 
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IQ.DRIVE
İyi asistanlar hayatta bazı şeyleri ve hatta sürüşü bile daha 

kolay hale getirir. IQ.DRIVE, Volkswagen’de tüm akıllı sürüş 

destek sistemlerini temsil eder. Ayrıca bugün hâlihazırda 

Volkswagenlerde mevcut olan, yarın geliştireceğimiz ve 

üzerinde geleceğe yönelik araştırmalar yaptığımız tüm sürüş 

destek sistemlerini ifade eder.
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03
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01  Yeni Tiguan, sizin gideceğiniz yere daha konforlu şekilde varmanızı sağlayan teknolojileri 
sunuyor. Buna isteğe bağlı olarak sunulan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” da 
dahildir. Bir düğmeye basıldığında, bu asistan monoton ve yorucu sürüş koşullarında sizi 
destekleyerek üst düzey bir sürüş konforu sağlıyor. Özellikle otoban ve çok şeritli yollarda, 
“Travel Assist” sizin için şerit ve hız takibi yapabilir ve önünüzde ilerleyen trafikle olan 
mesafeyi korumanızı sağlayabilir. Çift kavramalı şanzıman (DSG) ile birlikte isteğe bağlı 
olarak sunulan bu özellik sayesinde sıkışık ve yoğun trafik koşullarında ve dur-kalk trafiği 
içinde stres olmadan keyifle sürüş yaparsınız.¹⁾ ²⁾  O

02 İsteğe bağlı olarak sunulan Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, sürücünün 
direksiyona müdahele edemediği durumlarda (ör.: Bilincini yitirme, ciddi bir rahatsızlık 
geçirme vb.) acil tıbbi durum moduna geçer ve sürücüyü uyarmaya ve onu yeniden 
hareketlendirmeye çalışır. Bunu başaramazsa, sistem aracı kendi sınırları dahilinde,
kontrollü bir şekilde durdurur ve böylece olası bir kazayı engeller. O

03 İsteğe bağlı olarak sunulan Proaktif Yolcu Koruma Sistemi “Proactive Passenger
Protection System” olası çarpışma gibi kritik durumlarda sizi koruyabilir. Artan bir kaza
ihtimalini tespit edebilir. Bu durumda pencereleri ve panoramik açılır cam tavanı otomatik
olarak kapatabilir ve önlem olarak ön taraftaki emniyet kemerlerini sıkabilir. Bunun
yapılabildiğini bilmek sizin için güven verici ve güzel. Sistemin çalışmasını gerektirecek
durumların asla yaşanmamasını diliyoruz. O

Opsiyonel Donanım O 1) Sistemin izin verdiği ölçüde. 2) Gerektiği durumlarda sürüş asistan sistemini devre dışı bırakmak ve aracı güvenli kullanmak sürücünün sorumluluğundadır.



04 05

06

04 Yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist” sayesinde 
Tiguan’ınız, başka bir araç ile çarpışma durumunda kazanın şiddetini azaltmaya 
yardımcı olabilir veya ideal olarak kazayı önleyebilir. Yoldaki yayaları ve araçları 
algılayabilir ve sürücüyü zamanında uyarabilir. Uyarı sonrası sürücüden herhangi 
bir tepki gelmezse sistem acil frenlemeyi devreye sokabilir. Bu sistem sayesinde 
aniden yola çıkan yayaların daha erken ve kolaylıkla algılanması mümkün olur. O

05 Kör noktaları ortadan kaldırıyor: Şerit Değiştirme Asistanı 
“Side Assist” radar sensörleri sayesinde şerit değiştirme sırasında 
sürücüyü destekliyor. Sistem, yolda ilerlerken arkadan çok hızlı 
yaklaşan bir araç olup olmadığını ve şerit değiştirmeye çalıştığınız 
sırada kör noktada bir araç bulunup bulunmadığını tespit ediyor 
ve yan aynadaki gösterge aracılığıyla sizi uyarıyor. Ayrıca dikey 
park ettiğiniz alanlardan geri geri çıkarken istenmeyen olaylarla 
karşılaşmanız engelleniyor: Bu sistem, parktan çıktığınız sırada 
aracınızın arkasını gerçek zamanlı olarak kontrol ediyor ve olası bir 
trafik akışına karşı sizi uyarıyor. Uyarının yeterli olmadığı durumda 
olası bir çarpışma tehlikesine karşı otomatik olarak acil fren işlemi 
uyguluyor. O

06 Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, seyir hızını ayarlanan sınırlar dahilinde tutuyor, 
önünde seyreden otomobilin hızına göre kendi hızını ayarlıyor ve sürücü 
tarafından belirlenen mesafeyi koruyor. O
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Dekor seçenekleri ve 
koltuk döşemeleri

01 Dekor “Weave” LF

02 Dekor “Cross” EL

03 Dekor “Carbon Grey”  R

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 

01 02

Life Donanım LF    Elegance Donanım EL    R-Line Donanım R
03



01 02 03 04

05

07

06

01 Kumaş koltuk döşemesi “Shooting Star” titan siyahı HJ LF

02 Kumaş koltuk döşemesi “ArtVelours” titan siyahı BG EL

03 Kumaş koltuk döşemesi “ArtVelours” titan siyahı/fırtına grisi FY EL

04 Kumaş koltuk döşemesi “ArtVelours” “Sardegna" soul gri/çakmak taşı grisi OE R  

05 Deri koltuk döşemesi “Vienna” titan siyahı BG O

06 Deri koltuk döşemesi “Vienna” fırtına grisi FY O

07 R-Line deri koltuk döşemesi “Vienna” titan siyahı IH O
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Renk
ve jant 

02

05

01 0403

06

Standart renk S    Life Donanım LF    Elegance Donanım EL    R-Line Donanım R    Black Style Paketi BL

01 Uranüs grisi opak 5K S

02 Saf beyaz opak 0Q S

03 Aytaşı grisi özel renk C2 O

04 Günbatımı mavisi metalik V2 O

05 Yunus grisi metalik BO O

06 Refleks gümüş metalik 8E O

07 Kızıl kahve metalik  F1 O

08 Derin siyah sedefli 2T O

09 Oryx beyazı sedefli OR O

10 Mercan kırmızı metalik P8 O

11 Yarış mavisi metalik L9 O

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme 

amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık 

gösterebilir. 

*R-Line donanım seviyesinde Uranüs grisi, kızıl 

kahve, aytaşı grisi ve mercan kırmızı renkleri 

sunulmamaktadır.

*Yarış mavisi rengi sadece R-Line donanım 

seviyesinde opsiyonel olarak sunulmaktadır.

0807
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01 17" “Montana” alüminyum alaşımlı jant* LF

02 17" “Tulsa” alüminyum alaşımlı jant O

03 18" “Frankfurt” alüminyum alaşımlı jant EL

04 18" “Nizza” alüminyum alaşımlı jant** O

05 19" “Victoria Falls” alüminyum alaşımlı jant O

06 19" “Valencia” alüminyum alaşımlı jant R

07 19" “Valencia” siyah alüminyum alaşımlı jant “Black Style” BL

08 19" “Auckland” alüminyum alaşımlı jant O

09 20" “Misano” alüminyum alaşımlı jant O

10 20" “Suzuka” alüminyum alaşımlı jant O

11 20" “Suzuka” siyah alüminyum alaşımlı jant “Black Style” O

12 20" “Kapstadt” alüminyum alaşımlı jant O

04

07

11 12

08

09

05 06

01 02 03

10

*Life donanım seviyesinin DSG şanzımanlı versiyonunda standart olarak sunulmaktadır. **Life donanım seviyesinin manuel şanzımanlı versiyonunda standart olarak sunulmaktadır. 

Jantlar aynı araç üzerinde örnek olarak gösterilmiştir, model donanım seviyelerine göre aradığınız jantın bulunma durumu değişiklik gösterebilir.
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VOLKSWAGEN YENİ TIGUAN
1,5 lt TSI ACT 130 PS 
Manuel

1,5 lt TSI ACT 150 PS
DSG

2,0 lt TDI SCR* 150 PS
4MOTION® DSG

Motor tipi 4 silindir 16 V TSI benzinli motor 4 silindir 16 V TSI benzinli motor 4 silindir 16 V dizel TDI CR motor
Motor hacmi, lt/cm3 1,5 / 1498 1,5 / 1498 2,0 / 1968
Maks. güç, kW (PS) dv/dk 96 (130) / 5000-6000 110 (150) / 5000-6000 110 (150) / 3000 - 4200
Maks. tork, Nm dv/dk 220/1750-3500 250/1500-3500 360/1600 - 2750
Karışım sistemi Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon Common rail direkt dizel enjeksiyonu
Vites kutusu 6 ileri manuel 7 ileri DSG 7 ileri DSG

BOYUTLAR
Uzunluk, mm 4509 4509 4509
Genişlik, mm 1839 1839 1839
Yükseklik, mm 1635-1675** 1635-1675** 1635-1675**
Yerden yükseklik, mm 134*** 134*** 142***
Aks mesafesi, mm 2678 2678 2679
İz genişliği, ön/arka, mm 1579 / 1569 1579 / 1569 1576 / 1566
Yakıt tankı, lt 60 60 63
Dönme çapı, m 11,5 11,5 11,5
Bagaj kapasitesi, lt 615 615 615
Boş ağırlık, kg 1512 1541 1715

HIZLANMALAR
Maks. hız, km/s 195 202 198
0-100 km/s sn 10,9 9,2 9,3

YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km
((AT) 715/2007)****
Şehir içi 6,2 6,4-6,5 5,6
Şehir dışı 4,8 5,1-5,2 4,3
Genel 5,3 5,6 4,8
CO2 emisyonu, g/km 121 128 125

Teknik özellikler

*SCR katalizatörü (Selective Catalytic Reduction), AdBlue katkısı sayesinde, azot oksit (NOx) egzoz gazı bileşenini istenmedik yan ürünler oluşmadan seçici bir şekilde azota ve suya dönüştürür. **Tavan rayları dahil değerlerdir.
***Referans değerdir, aracın jant büyüklüğüne, ağırlığına, lastik boyutlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. ****Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel 
donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir. Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler, araç sürme alışkanlığı ve teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir.



VOLKSWAGEN YENİ TIGUAN

1,5 lt TSI ACT 130 PS

Life Manuel

1,5 lt TSI ACT 150 PS

Life DSG

1,5 lt TSI ACT 150 PS
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

Elegance

1,5 lt TSI ACT 150 PS 
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

R-Line

İç donanım
Arkada yükseklik ayarlı 3 adet koltuk başlığı S S S S
Asimetrik katlanabilen arka koltuklar S S S S
“Shooting Star” Kumaş koltuk döşemesi S S - -
“Artvelours Microfleece” koltuk döşemesi - - S -
“R-Line” kumaş koltuk döşemesi - - - S
“Titanium Silver” iç dekor S S - -
“Dark Grid” iç dekor - - S -
“R-Line” iç dekor - - - S
Bagajda ve orta konsolda 12 Volt soket S S S S
Çok fonksiyonlu deri direksiyon ve vites topuzu S S - -
Çok fonksiyonlu ısıtmalı deri direksiyon ve vites topuzu - - S -
Çok fonksiyonlu dokunmatik deri direksiyon ve vites topuzu - - - S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları - S S S
Kol desteği (Ön/Arka) S S S S
Işıklı makyaj aynaları, önde ayak bölgesi aydınlatması S S S S
30 renkli ambiyans aydınlatması - - S S
Önde ve arkada LED okuma lambaları S S S S
Ön kapılarda alüminyum görünümlü aydınlatmalı
marşpiyel kaplamaları - - S -

Ön kapılarda alüminyum görünümlü “R-Line” Logo 
aydınlatmalı marşpiyel kaplamaları - - - S

“R-Line” halı ve paspaslar - - - S
Tavanda Saklama Alanları S S - -
Katlanabilir ön yolcu koltuğu S S S S
Ön koltuk altlarında eşya gözü, bagaj bölmesi ışıklandırması S S S S
“Composition Media” Radyo-MP3-WMA çalar (Türkçe dil 
seçenekli, 8" renkli dokunmatik ekran) S S S S

App-Connect S S S S
8 hoparlör, önde çift USB girişi S S S S
Geri görüş kamerası - - S S
Yükseklik ayarlı “Comfort” ön koltuklar S S - -
Yükseklik ayarlı “Top Comfort” ön koltuklar - - S S

Donanım özellikleri
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VOLKSWAGEN YENİ TIGUAN

1,5 lt TSI
ACT 130 PS
Life Manuel

1,5 lt TSI
ACT 150 PS

Life DSG

1,5 lt TSI ACT 150 PS
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

Elegance

1,5 lt TSI ACT 150 PS 
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

R-Line

Dış donanım
7J x 17" “Montana” alüminyum alaşımlı jantlar, 215/65 R17 lastikler - S - -
7J x 18" “Nizza" alüminyum alaşımlı jantlar, 235/55 R18 lastikler S -
7J x 18" “Frankfurt” alüminyum alaşımlı jantlar, 235/55 R18 lastikler - - S -
8,5J x 19" “Valencia” alüminyum alaşımlı jantlar, 255/45 R19 lastikler - - - S
LED ön farlar S S - -
LED “Matrix” ön farlar ve dinamik viraj farları - - S S
LED gündüz sürüş farları S S S S
Ön sis farları ve statik dönüş farları - - S S
Otomatik far yükseklik ayarı - - S S
LED stop lambaları, yan camlarda krom çıtalar S S S S
“Basis” Tamponlar S S - -
“Comfort” Tamponlar - - S -
“R-Line” Tamponlar - - - S
Panoramik açılır cam tavan - - S S
Çevresel aydınlatmalı ve elektrikli, katlanabilir, ısıtmalı yan aynalar S S S S
Siyah tavan rayları S S - S
Gümüş tavan rayları - - S -
Karatılmış arka ve arka yan camlar - - S S
Yer tasarruflu çelik jantlı stepne S S S S
Konfor
Bluetooth‘lu mobil telefon hazırlığı S S S S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leaving Home) S S S S
Kolay açılır/kapanır bagaj kapağı (Easy open/close) - - S S
Elektromekanik park freni, uzaktan kumandalı merkezi kilit S S S S
3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic” S S S S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, yağmur sensörü S S S S
Ön koltuklarda bel destek ayarı S S S S
Isıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı ön cam yıkama suyu - - S S
Park mesafe sensörleri (Ön/Arka) S S S S
Park asistanı - - S S
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi “Keyless Access” - - S S
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S S S
Hız sabitleyici - S S S
Renkli ekranlı yol bilgisayarı (Türkçe dil seçenekli) S S - -
Dijital gösterge paneli (Active info display) - - S S

Donanım özellikleri



*2,0 TDI SCR 150 PS DSG 4MOTION® araçlarda standart olarak sunulmaktadır.

VOLKSWAGEN YENİ TIGUAN

1,5 lt TSI ACT 130 PS

Life Manuel

1,5 lt TSI ACT 150 PS

Life DSG

1,5 lt TSI ACT 150 PS
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

Elegance

1,5 lt TSI ACT 150 PS 
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

R-Line

Güvenlik
Anti blokaj fren sistemi (ABS) S S S S
Elektronik fren basıncı dağıtıcısı (EBD) S S S S
Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) S S S S
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR) S S S S
Eletronik patinaj önleme sistemi (ASR) S S S S
Elektronik stabilizasyon programı (ESP) S S S S
Gelişmiş ön aydınlatma sistemi (AFS) - - S S
Sürüş/Yol Profil Seçimi (4MOTION® Active Control) - - S* S*
Hıza duyarlı elektromekanik servo direksiyon S S S S
İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake) S S S S
Auto Hold fonksiyonu (yokuş kalkış asistanı) S S S S
Lastik basınç kontrol sistemi S S S S
Mobilite lastikleri (patlamaya karşı direnci artırılmış lastikler) S - S S
Piroteknik ön emniyet kemerleri S S S S
Arkada 3 adet 3 noktalı emniyet kemeri S S S S
Sesli ve görsel emniyet kemeri uyarısı S S S S
ISOFIX S S S S
Sürücü ve yolcu ön hava yastığı (yolcu hava yastığı 
deaktivasyonu) S S S S

Ön yan hava yastıkları, ön ve arka perde hava yastıkları S S S S
Yorgunluk tespit sistemi S S S S
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Yeni hikâyen. 
Yeni Tiguan.



Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Tel: (0262) 676 90 90
www.vw.com.tr

Bu katalog 2021 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm 
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (01.01.2021) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da 
numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış 
olup Türkiye’de sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, 
ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen 
Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 

Volkswagen dünyasını
daha yakından
tanımak için
tek yapmanız
gereken QR kodu
taratmak.

Yeni Tiguan

instagram.com/vwturkiyefacebook.com/vwturkiye youtube.com/vwturkiye


