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De Tiguan Allspace. 
Alle ruimte voor avontuur.
Wat je ook van plan bent: de Tiguan Allspace biedt met zijn ruime interieur en optionele 

derde zitrij* plaats voor alles en iedereen. De extra lange wielbasis zorgt niet alleen voor 

meer ruimte en flexibiliteit, maar geeft de auto ook zijn dynamische uitstraling.  

De kenmerkende grille, het opvallende ontwerp van de lichten en de standaard dakrailing 

accentueren het uitzonderlijke design. Met de extra mogelijkheden voor offroad, de 

innovatieve technologieën en de moderne systemen ben je klaar voor elk avontuur. 

*Voor passagiers tot 160 cm. 

Brandstofverbruik per l/100 km: gecombineerd tussen 6,5 en 5,0, CO2-uitstoot per g/km: gecombineerd tussen 170 en 131. 03De Tiguan Allspace



Ruimte. Zo ver het oog reikt. 
Heldere vormen, hoogwaardige materialen en een ruime indeling. In de Tiguan Allspace kun je de ruimte niet 

alleen zien, maar ook ervaren. Je merkt het bijvoorbeeld aan de flexibele beenruimte. Of de mogelijkheid om 

spontaan de indeling te veranderen, dankzij het flexibele interieurconcept en de optionele derde zitrij*. Op maat 

gemaakt voor elke voorkeur. 

01   Het ergonomisch ontworpen bestuurders-
gedeelte is helder en overzichtelijk, in elk opzicht.  
Je blik valt meteen op de middenconsole, waar vooral 
het prachtig vormgegeven navigatie-, radio- en 
multimediasysteem 'Discover Pro' in het oog springt.   
MU

02 – 03   De royale Tiguan Allspace heeft ook achterin 
meer dan genoeg beenruimte. Zelfs als je lange 
benen hebt of veel bagage wilt meenemen. De 
tweede stoelrij kan 18 cm verplaatst worden en de 
stoelen zijn los van elkaar in te klappen, extra flexibel 
dus. De centrale armsteun is uitklapbaar en heeft 
twee geïntegreerde bekerhouders.   S

04 – 05   Naast de vijf standaard stoelen, biedt 
de optionele derde zitrij* plaats aan twee extra 
passagiers. Met het Easy Entry-systeem zijn de 
buitenste stoelen eenvoudig naar voren te klappen en 
opzij te schuiven. Ook de derde zitrij is in zijn geheel 
of gedeeltelijk inklapbaar, waardoor er veel extra 
laadruimte ontstaat. Allemaal mogelijkheden die van 
de Tiguan Allspace een echte allrounder maken.   MU

*Voor passagiers tot 160 cm.
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R-Line.
Meer speelruimte – ook als het gaat om sportiviteit. Je bepaalt zelf de dynamische look van 

jouw Tiguan Allspace. Het R-Line exterieurpakket versterkt de krachtige uitstraling  

met talrijke details, zoals de opvallende bumpers in de kleur van de auto of de optionele  

20 inch lichtmetalen velgen Suzuka (exclusief voor R-Line). Ook voor het interieur bevat het 

R-Line-pakket opvallende extra’s.  

01

01   Zichtbaar sportief: het R-Line-pakket bevat bijvoorbeeld zwarte hemelbekleding. Maar is ook voelbaar sportief, dankzij de comfortabele 
lederen stoelbekleding Vienna die grip en elegantie perfect combineert. Een bijzondere blikvanger vormt het kenmerkende R-Line-logo op 
de voorstoelen.   MU

R-Line is op een later moment beschikbaar. Jouw Volkwagen-dealer vertelt je graag meer. 
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01   Gesture Control maakt de bediening van het navigatiesysteem 'Discover Pro' nog comfortabeler. Met een 
simpele handbeweging navigeer je heel eenvoudig door het hoofdmenu en de verschillende submenu’s.  
Je kunt zo heel eenvoudig van radiozender wisselen, een muzieknummer kiezen of foto’s bekijken.   MU

01 - 04   Het navigatiesysteem 'Discover Pro' is hét 
infotainmentsysteem voor veeleisende chauffeurs. 
De elegante glazen behuizing vormt een bijzondere 
blikvanger en het touchscreen van 23,4 cm benadert 
de beste tablets.   MU

02   Of je nu in de stad rijdt of in het buitengebied, 
met Car-Net 'Guide & Inform'1) vind je moeiteloos 
alle interessante bestemmingen in de buurt; je ziet 
waar je gratis kunt parkeren, waar de dichtstbijzijnde 
parkeergarage is of bij welk benzinestation je het 
best kunt tanken. Bovendien ontvang je actuele 
verkeersinformatie en alternatieve routes om files te 
vermijden via internet.   MU

03   Verbreed je cockpit: met 'App-Connect'2) bedien 
je veilig en eenvoudig jouw mobiele telefoon via 
het touchscreen van het infotainmentsysteem op 
de middenconsole. Je kunt de telefoon aansluiten 
op MirrorLink®, Apple CarPlayTM of in de toekomst 
Android AutoTM, afhankelijk van het merk van jouw 
telefoon. Het getoonde scherm is Apple CarPlayTM. 
Een wereld van mobiele apps binnen handbereik.   MU

04   De optionele dienst Car-Net 'Security & Service'3) 
is in het dagelijks leven even behulpzaam als in geval 
van nood: belangrijke gegevens van jouw auto heb je 
altijd in het zicht. Bij een noodgeval ben je verzekerd 
van de beste hulp. Er wordt direct een verbinding met 
de alarmcentrale bij Volkswagen gemaakt en doordat 
jouw positie en de voertuiggegevens meteen worden 
doorgestuurd, kunnen hulpdiensten onmiddellijk 
worden ingeschakeld. Je wordt begeleid en 
ondersteund via een telefonische verbinding totdat 
de hulpdiensten ter plaatse zijn.   MU
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Brandstofverbruik per l/100 km: gecombineerd tussen 6,5 en 5,0, CO2-uitstoot per g/km: gecombineerd tussen 170 en 131.

Bewegingsvrijheid. Onroad. Offroad. Online. 

In de Tiguan Allspace ervaar je volop vrijheid. Ook doordat je gebruik kunt maken van de online diensten van Car-Net. De nieuwe infotainment-

systemen met elegant design bieden ongelooflijke mogelijkheden voor communicatie, entertainment en navigatie. Vind razendsnel de kortste route 

naar de kust of de perfecte muziek voor jouw roadtrip. Dankzij het optionele Gesture Control kun je de systemen zelfs zonder aanraken bedienen. 

Optimaal verbonden en ultieme vrijheid. 
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1)  Het gebruik van de mobiele online dienst Car-Net 'Guide & Inform' is alleen mogelijk in combinatie met de optionele systemen ‘Discover 
Media’ en ‘Discover Pro’. Je hebt ook een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een smartphone) nodig, die kan dienen als mobiele WiFi-hotspot. Met 
de optionele mobiel-interface ‘Premium’ kun je een mobiele telefoon met Remote SIM Access Profile (rSAP) of een simkaart met telefoon en 
data-opties gebruiken. Je krijgt alleen toegang tot de Car-Net Guide & Inform-diensten als je beschikt over een lopend contract voor mobiele 
telefonie bij een provider of vooraf zo’n contract afsluit. Alleen beschikbaar binnen het bereik van het mobiele netwerk van jouw provider. Voor 
de ontvangst van datapakketten via internet kan, afhankelijk van het abonnement en vooral in het buitenland, extra kosten (bijvoorbeeld roaming 
kosten) worden aangerekend. Vanwege het datavolume dat Car-Net 'Guide & Inform' gebruikt, raden we sterk aan om een contract met vaste 
tarieven af te sluiten bij jouw draadloze provider! Voor het gebruik van Car-Net 'Guide & Inform' moet je een apart contract met Volkswagen 
afsluiten. Na de overschrijving heb je 90 dagen de tijd om het voertuig te registreren op www.volkswagen.com/car-net. De beschikbaarheid 
van Car-Net 'Guide & Inform' kan van land tot land variëren. Deze diensten zijn beschikbaar gedurende de looptijd van het contract en kunnen 
onderhevig zijn aan inhoudelijke wijzigingen. Ga voor meer informatie over Car-Net 'Guide & Inform' naar www.volkswagen.com/car-net of vraag 
ernaar bij jouw Volkswagen dealer. Voor informatie over de mobiel tariefvoorwaarden kun je terecht bij jouw serviceprovider. 

2)  Alleen verkrijgbaar in combinatie met het radiosysteem ‘Composition Media’ of de radio-navigatiesystemen ‘Discover Media’ en ‘Discover Pro’. 
Car-Net 'App-Connect' bevat de technologieën MirrorlinkTM, Apple CarPlayTM en Android AutoTM. De beschikbaarheid van deze technologieën kan 
van land tot land verschillen. Car-Net App Connect wordt al ondersteund door een groot aantal mobiele telefoons. Volkswagen werkt nauw 
samen met grote smartphone-fabrikanten om de ondersteuning voor de technologieën van Car-Net 'App-Connect' verder uit te bouwen. Actuele 
informatie over de compatibiliteit van nieuwe en oudere mobiele telefoons is te vinden op www.volkswagen.nl. 

3)  Het gebruik van Car-Net 'Security & Services' valt onder een aparte online overeenkomst met Volkswagen. Registreer de auto binnen 90 dagen 
vanaf de overdracht op www.volkswagen.com/Car-Net. Dan heb je gedurende de volledige geldigheidsperiode van de overeenkomst beschikking 
over alle services. De service Noodoproep is al ingeschakeld bij aflevering van de auto. Registratie is hiervoor niet vereist. De beschikbaarheid 
van Car-Net-services kan per land verschillen. De services zijn beschikbaar gedurende de overeengekomen contracttermijn en zijn mogelijk 
onderhevig aan wijzigingen gedurende de contracttermijn. Voor het gebruik van de gratis Car-Net-app is een smartphone met iOS of  
Android en een simkaart met mobiele data vereist. Je dient ook te beschikken over een geschikt bestaand mobiel abonnement of een apart 
mobiel abonnement bij een mobiele provider. Afhankelijk van je mobiele tarief, zijn er mogelijk extra kosten verbonden aan het verzenden en 
ontvangen van gegevens (bijvoorbeeld roamingkosten), met name indien je Car-Net in het buitenland gebruikt. Ga voor meer informatie over Car-
Net 'Security & Service' naar www.volkswagen.com/Car-Net of neem contact op met jouw Volkswagen-dealer. Neem voor meer informatie over 
jouw mobiel tarieven contact op met jouw mobiele provider.
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Rijassistenten. Comfort. 
Waar jouw plannen je ook brengen: de rijassistenten in de Tiguan Allspace maken je mobiele 

leven makkelijker en ondersteunen je in lastige situaties. 

Hoe langer, hoe beter: de Tiguan Allspace biedt met zijn royale bagageruime flexibele 

oplossingen voor vrijwel elk avontuur. Bijvoorbeeld met de standaard geleverde en in twee 

hoogtes verstelbare laadvloer.4) 

02 04

01 03

01   De dynamische grootlichtassistent 'Dynamic Light Assist' brengt ultieme 
helderheid op de weg. Het systeem past zich aan elke verkeerssituatie aan; een 
geheel nieuw lichtgevoel. Je kunt permanent met grootlicht rijden, zonder de 
tegenligger te verblinden. Een aanzienlijke verbetering van jouw zicht op de weg.1)   
MU

02   Inparkeren is kinderspel in de Tiguan Allspace. De parkeerassistent 'Park 
Assist' berekent exact of de auto op een parkeerplek past en stuurt zelfstandig in 
en uit. Door de richtingaanwijzer ‘weet’ het systeem aan welke kant van de weg 
je wilt parkeren. Je hoeft zelf alleen het gas, de koppeling en de rem te bedienen.   
MU

03   De standaard assistent 'Lane Assist' helpt ongelukken te voorkomen op 
het moment dat je onbedoeld de rijbaan verlaat. Het systeem herkent de 
rijbaanmarkeringen met behulp van een camera. Zodra je zonder richting aan te 
geven de rijbaan verlaat, waarschuwt de assistent de bestuurder door corrigerend 
tegen te sturen. Vooral bij lange en eentonige ritten is Lane Assist een uitkomst 
doordat het systeem zekerheid en comfort biedt.1)   S

04   Bij een snelheid van boven de 15 km/u ondersteunt de dodehoeksensor 'Side 
Assist' bij het wisselen van baan. Het systeem waarschuwt als het onveilig is 
om van rijbaan te wisselen, bijvoorbeeld omdat een auto zich in jouw dode hoek 
bevindt. Zo kun je het risico op ongevallen vooral op wegen met meerdere banen 
verminderen.1)   MU

01   Heb je een aanhanger of een caravan aangekoppeld? Met het innovatieve 
'Trailer Assist' is achteruit inparkeren eenvoudiger dan ooit. Selecteer de rijrichting 
met de knop, bedien de rem en het gaspedaal, let op obstakels en Trailer Assist 
stuur je zo het parkeervak in.1)   MU

02 - 04   Vaak veel bagage bij je? Geen probleem 
voor de Tiguan Allspace. De zevenzitter5) heeft een 
laadvermogen van maar liefst 1.775 liter en met vijf 
zitplaatsen in gebruik zelfs tot 1.920 liter. Alles wat 
je nodig hebt, kun je makkelijk kwijt. De derde zitrij6) 
biedt ruimte aan de dagelijkse bagage of enkele 
aankopen en levert als je de stoelen inklapt nog 
eens 700 liter extra bagageruimte op. De achterbank 
neerklappen gaat heel eenvoudig: met één beweging 
maak je plaats voor lange bagage, waardoor je nog 
een hand vrijhoudt.3)   MU

1) Binnen de beperkingen van het systeem. 
2)  Het gewicht van de aanhanger mag afhankelijk van de motorkracht 

en het materiaal maximaal 1.800 tot 2.500 kilo zijn. 
3) Maak de bagage goed vast. 
4) Afhankelijk van de uitrusting en motorkracht. 
5) De derde stoelrij is geschikt voor personen van maximaal 160 cm. 
6) Voor passagiers van maximaal 160 cm. 
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01   Stoelbekleding Rhombus Titaanzwart  BG   S   
02   Stoelbekleding Lasano Titaanzwart  BG   C   
03   Stoelbekleding Lasano Storm Grey FY   C    
04   Lederen stoelbekleding Vienna Titaanzwart  BG   MU      
05   Lederen stoelbekleding Vienna Storm Grey FY   MU   
06   Lederen stoelbekleding Vienna Safrano Orange NY   MU   
07   Microfleece stoelbekleding ArtVelours Titaanzwart  BG   H  
08   Microfleece stoelbekleding ArtVelours Storm Grey FY   H  

01   Pure White Unilak 0Q   S    
02   Habanero Orange Metallic V9   MU     
03   White Silver Metallic K8   MU    
04   Platinum Grey Metallic 2R   MU     
05   Dark Bronze Metallic 2J   MU    
06   Blue Silk Metallic 2B   MU    
07   Dark Moss Green Metallic X1   MU    
08   Ruby Red Metallic 7H   MU    
09   Deep Black Pareleffect 2T   MU    

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren van de materialen.  
De afbeeldingen van de stoelen tonen de standaardinstellingen en de stoelen kunnen van optionele varianten afwijken.

01

02

03

04

05

06

07

08

01 04 07

02 05 08

03 06 09

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU
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Stoelbekleding. Lakken.
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De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren 
van de velgen. 

1) Dit is een aanbieding van Volkswagen R GmbH. Meer informatie vind je op www.volkswagen.de. 
2) Ook voor winterbanden beschikbaar. 

Velgen.

01   17 inch lichtmetalen velgen Montana2)   S    
02   17 inch lichtmetalen velgen Tulsa   MU    
03   18 inch lichtmetalen velgen Kingston   MU    
04   18 inch lichtmetalen velgen Nizza   MU    
05   19 inch lichtmetalen velgen Victoria Falls   MU    
06   20 inch lichtmetalen velgen Kapstadt, Volkswagen R1)   MU  
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