Tiguan R-Line 2.0 TDI 4M
Koda vozila X2X7BB

Cena
Tiguan R-Line 2.0 TDI 4M

Cena
skupaj
Prihranek
Posebna
cena

47.531,49 €
1.999,99 €
45.531,50 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene niso
dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in dodatne
opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za doplačilo oz.
prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela.Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte o natančnem
obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so 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.
Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših 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. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP vrednosti osnova za
obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga
lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
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.
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Motor
1968 ccm Štirikolesni pogon menjalnik DSG
Moč 147 kW / 200 KM
dizel:
Poraba goriva kombinirano: 6,60 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 173 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 173 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0300 g/km

Zunanji lak
črna

globoko črna biserna

Oblazinjenje
Barva notranjosti: siva-titanovo črna
Armaturne plošče: titanovo črna
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: siva-titanovo črna
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581,53 €

Oprema
tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
odpade Tire Mobility set
odbijača v R dizajnu
poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža
strešne letve črne barve
zadnje steklo in stranski stekli dodatno
zatemnjena
kromirane zunanje obrobe stranskih
stekel
zadnji usmernik zraka črne barve v R
dizajnu
asimetrično deljiva, vzdolžno pomična in
zložljiva zadnja sedežna klop, z vzvodom za podiranje naslonjala iz prtljažnika in odprtino
za prevoz daljših predmetov s sredinskim naslonom za roko
dekorativni elementi "Carbon Grey" za
instrumentno ploščo in vratne obloge spredaj
sprednja vzglavnika z izboljšanimi
varnostnimi lastnostmi, nastavljiva po višini in globini
sredinski naslon za roke spredaj,
nastavljiv oi višini in vzdolžno in 2 prezračevalni šobi na zadnjem delu
osvetlitev prostora za noge spredaj
vstopne letve iz aluminija z R-Line
logotipom
predal v stropni oblogi
parkirni sistem Park Pilot z zvočnimi
signali za opozarjanje na ovire pred in za vozilom
asistenca Light Assist
- avtomatski vklop/izklop dolgih luči
digitalni kombinirani instrument
- digitalni merilniki - možnost različnih konfiguracij merilnikov
App-Connect
- sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon multimedijske naprave brezžična povezava za Apple CarPlay
sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
klimatska naprava Air Care Climatronic s
3-conskim uravnavanjem temperature, protialergenskim filtrom in dodatno upravljalno
enoto zadaj
sredinski deli sprednjih sedežev in
zadnja zunanja sedeža v tkanini Sardegna, stranice sedežev mikrotkanini ArtVelours
izbira voznega profila:
- funkcija prostega teka za DSG menjalnik - možnost personalizacije
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Oprema
Top komfortna sprednja sedeža

nastavljiva po višini
kromirane aplikacije na stikalu za
nastavljanje zunanjih ogledal, stikalih za električni pomik stekel, notranjih vratnih kljukah
in notranjih vratnih ročajih
predal pod sprednjima sedežema
ambientna osvetlitev, 30 barvna
digitalni radijski sprejemnik DAB+
3 x USB reža
pedali iz legiranega jekla
paket NCAP za DSG
- večfunkcijska kamera - čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika z možnostjo
izklopa sovoznikove varnostne blazine vključno s kolensko varnostno blazino - asistenca
za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist - tempomat z avtomatskim
uravnavanjem razdalje in sistem Front Assist z mestno funkcijo zaviranja in zaznavanjem
pešcev - avtomatski vklop luči vključno z LED dnevnimi lučmi ter funkcijo Leaving Home
in mehansko funkcijo Coming Home - zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripete
varnostne pasove spredaj in zadaj
predpriprava za We Connect in We Connect
Plus
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Dodatna oprema
vlečna kljuka z električnim izvlekom
večfunkcijski ogrevan volan s tipkami
občutljivimi na dotik za upravljanje avtomatskega menjalnika
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838,92 €
0,- €

električno odpiranje in zapiranje
pokrova prtljažnika

374,97 €

Keyless Access
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila - gumb za zagon
motorja

370,21 €

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

171,61 €

kamera za vzvratno vožnjo Rear View

390,86 €

radio-navigacijski sistem Discover Media
8" z "Streaming & Internet" in Head-up- Display - sistem za
prepoznavanje prometnih znakov

697,51 €

paket asistenčnih sistemov Plus za
modele z avtomatskim DSG menjalnikom - asistenca za vožnjo
Travel Assist in Emergency Assist - asistenca za menjavo voznih
pasov Side Assist - asistenca za odparkiranje - asistenca za
samodejno parkiranje Park Assist - proaktivna zaščita potnikov
(na voljo samno v kombinaciji s 6XP in RBD,PDA,RCB ali PDB)

873,87 €

platišča Suzuka v črni barvi
- 4 aluminijasta platišča 8,5J x 20 - samozatesnilne pnevmatike
255/40 R20

395,62 €

LED IQ.Light matrični žarometi
- asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic
Assist - LED sprednji žarometi z LED dnevnimi lučmi - LED
zadnje luči, zatemnjene - funkcija luči za slabo vreme

438,53 €

Design paket Black Style
- aluminijasta platišča Valencia 8,5Jx19 v črni barvi - črne
zunanje obrobe okoli stranskih stekel - ohišji zunanjih ogledal v
črni barvi - zadnje in stranski stekli dodatno zatemnjeni(90%
prepustnosti svetlobe - odbijač v barvi vozila, R-Line Styling

373,38 €

dinamično uravnavanje podvozja DCC
- kontinuirano prilagajanje blaženja cestišču in vozni situaciji prilagajanje servo podpore volana

994,63 €

zimski paket:
- ogrevanje pralnih šob spredaj - ogrevana sprednja sedeža

300,30 €

Tehnični podatki
Motor - vrsta

2.0 dizel

Moč

147 kW 200 KM

Gibna prostornina

1968 ccm

Menjalnik

menjalnik DSG

Pogon

Štirikolesni pogon

Število vrat

4

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

2300 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1715 kg

Dejanska masa vozila

1822 kg

Poraba goriva kombinirano (dizel)

6,60 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

173 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0300 g/km

Številka šasije

WVGZZZ5NZMW560743

Trgovec
Malgaj Trbovlje
Gabrsko 30
1420 Trbovlje
+386 3 56 33 155
prodaja.vw.trb@malgaj.com
https://www.malgaj.eu
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