
De Tiguan.

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen 

mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe 

WLTP testmethode. Vraag de dealer 

naar de CO2 emissiewaarden van het 

door jou gewenste voertuig.



De Tiguan.
Verrassend innovatief. 
On the road en online, de Tiguan biedt je een wereld aan mogelijkheden. 

Met zijn state-of-the-art technologie, gestroomlijnde design en uiterst 

prettige rijeigenschappen blijft hij indruk maken. Of je nu in de drukke 

stad rijdt of buiten de gebaande paden. En of je nu kiest voor de chique 

Highline of sportieve R-Line.

01   Een krachtige verschijning, van voor tot achter. De full LED-achterlichten 
verbeteren niet alleen jouw zichtbaarheid en veiligheid op de weg, maar vormen  
ook de fraaie finishing touch van het strakke design.   H

01
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Alle opties open.
Wat je ook van plan bent.
Het robuuste design van de Tiguan verklapt direct waar hij toe in 

staat is. Wil je echt overal uit de voeten kunnen? Kies dan voor een 

vierwielaangedreven uitvoering met 4MOTION Active Control.  

Hierbij heb je de keuze uit verschillende rijstijlopties, zoals Snow,  

Onroad en diverse off-road-instellingen. Ultieme vrijheid.

01   De chromen lamellen in de grille en de dynamische lijnen op de motorkap 
lopen stijlvol over in de LED-koplampen.   MU
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Buitengewone vormgeving.
Ook van binnen.
Net als het exterieur is het interieur onmiskenbaar Tiguan. In het hart van het ergonomische 

interieur bevindt zich de middenconsole dat naar de bestuurder toe is gericht. Alles voelt 

heel natuurlijk. De intuïtieve bedieningselementen bieden een scala aan innovatieve functies.

01   Zie de stad en de sterren aan je voorbijtrekken door het riante 
panoramaschuif-/kanteldak. De voorzijde van het glazen dak is  
elektrisch te bedienen.   MU

01
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Zet de toon.
En een nieuwe standaard.

01
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04   Met de geavanceerde Climatronic Airconditioning met drie zones zit echt 
iedereen er altijd aangenaam bij. Bestuurder, bijrijder en zelfs de passagiers op 
achterbank kunnen hun eigen ideale temperatuur instellen. Iedereen heeft zijn  
eigen bedieningspaneel (elektronisch controle-element).   C    MU

02

03 04

01   De prettige sfeerverlichting biedt het perfecte 
decor voor het interieur. Geïntegreerde LED-verlichting 
benadrukt elementen zoals de portiergrepen, 
voetenruimte en decoratieve afwerking.  
De helderheid kun je zelf aanpassen.   H    MU

02   Of je nu jouw snelheid, de kilometerstand of 
jouw route wilt controleren, dankzij het Digitaal 
instrumentenpaneel (Active Info Display) ben je 
altijd op de hoogte. Het hogeresolutiescherm van 
maar liefst 31,2 cm (12 inch) toont alle gegevens die 
je nodig hebt. En meer. Zoals de informatie van het 
infotainmentsysteem.   H    MU

03   Eén simpele druk op de knop en je tovert de 
Voorruitprojectie (Head-up-Display) tevoorschijn. Dit 
handige scherm projecteert belangrijke informatie in 
jouw blikveld. Denk hierbij onder meer aan snelheid, 
route-aanwijzingen en verkeersborden. Zo blijf je van 
alles op de hoogte terwijl jouw blik op de weg blijft.   
MU
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Nooit meer offline.
Met de mobiele online diensten van Volkswagen Car-Net heb je altijd en overal toegang tot een groot  

aantal online services zoals navigatie, verkeersinformatie en interessante gegevens over jouw bestemming. 

Optioneel heb je zelfs toegang tot een selectie apps van jouw smartphone. Bediening gaat eenvoudig via het 

grote touchscreen van het infotainmentsysteem. Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl/carnet.
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01   Of je nu in de stad bent of in de vrije natuur, dankzij Car-Net Guide & Inform 
blijf je altijd up-to-date. Ontdek spannende nieuwe bestemmingen, vind de 
dichtstbijzijnde parkeerplaats en de kortste weg naar het benzinestation.  
Vermijd eenvoudig files dankzij de alternatieve routes en blijf op de hoogte  
van het nieuws met real-time informatie.   MU

02   Bedien jouw smartphone, zelfs achter het stuur. Met Car-Net App-Connect 
kun je eenvoudig bellen, real-time informatie lezen en naar jouw favoriete muziek 
luisteren via Spotify of Google Play Music. App-Connect is simpel, veilig en handig 
en wordt bestuurd via het touchscreen van het infotainmentsysteem. Neem bijvoor-
beeld de slimme Volkswagen My Guide app. Hiermee ontdek je interessante 
bestemmingen, terwijl er rekening wordt gehouden met het weer, de tijd en de 
locatie. App-Connect werkt, naast MirrorLink™, ook samen met Apple.   MU

01
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Volop ruimte.
En meer. Veel meer.
De Tiguan is klaar voor elk avontuur. De 4MOTION 

Active Control vierwielaandrijving biedt een reeks aan 

rijprofielen die de Tiguan geschikt maakt voor elk soort 

terrein en alle weersomstandigheden. Het veelzijdige 

interieur is uiterst flexibel en kan eenvoudig aangepast 

worden naar jouw wensen. En dankzij de Easy Open-

functie kun je met inladen gemakkelijker uit de voeten.  

Zelfs met de handen vol.

01   Easy Open garandeert een ontspannen begin van je reis. Zelfs voordat je 
überhaupt vertrokken bent. Zo hoef je jouw bagage nooit meer neer te zetten om 
naar jouw sleutels te zoeken. Een simpele voetbeweging onder jouw Tiguan is 
genoeg om de elektrische kofferbakklep automatisch te openen.   MU

01
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02   Er is een rijprofiel voor elk terrein en iedere rijstijl: met één druk op de  
knop tover je de Tiguan om van efficiënte stadsauto naar robuuste terreinwagen. 
De 4MOTION Active Control biedt keuze uit vier uitgekiende rijprofielen voor  
on-road en off-road en voor allerlei verschillende weersomstandigheden.   MU

03   In de Tiguan geniet je van optimaal comfort. Wie er ook bij je in de auto zit, 
want alle zittingen zijn verstelbaar. Zo kun je de stoelen, en de achterbank die uit 
drie delen bestaat, eenvoudig neerklappen. En zelfs de achterbank is naar voren of 
achteren te verschuiven.   C    H    MU

04 - 05   Van voor tot achter: in de Tiguan draait het 
maar om één ding: jouw gemak. Klap de achter-
bankleuning voor een deel of in zijn geheel neer.  
Zo vergroot je de laadruimte in een handomdraai tot 
maar liefst 1.655 liter.   C    H    MU

03

04

05
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Denkt mee. En vooruit.
De Tiguan zit boordevol intelligente technologieën en slimme assistenten.  

Ze bieden je optimaal comfort en veiligheid. Zelfs in moeilijke of gevaarlijke situaties.

01   Het 360˚Area View-systeem bied je beter 
zicht in tal van situaties en vereenvoudigen het 
manoeuvreren met jouw auto. Zo kun je bijvoorbeeld 
via het beeldscherm van het infotainmentsysteem 
‘om de bocht’ kijken. Camera’s op het voorste en 
achterste punt van de Tiguan maken het mogelijk 
de straat in te kijken als het directe zicht voor je 
geblokkeerd is. Voortaan zie je alles.   MU

02   De Tiguan trekt met gemak trailers en caravans 
tot wel 2,5 ton. En met de Trailer Assist wordt 
manoeuvreren met een aanhanger kinderspel. 
Je selecteert simpelweg de juiste richting en het 
assistentiesysteem doet de rest. Zo rij je veilig 
achteruit naar de juiste plek.   MU

01

02
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1) Binnen de beperkingen van het systeem.
2) Vanaf een snelheid van 65 km/u.

03   Jouw veiligheid telt. Maar ook dat van jouw 
medeweggebruikers. Front Assist inclusief 
Voetgangersherkenning ziet voetgangers en 
obstakels op de weg en waarschuwt als je niet tijdig 
reageert. Bij een onveilige situatie stopt de auto 
vanzelf als je niet reageert. De Tiguan zorgt zo niet 
alleen voor jouw veiligheid, maar ook voor dat van 
anderen.   S

04   Onthult wat ooit verborgen was: dodehoeksensor 
Side Assist. Deze sensor houdt het naderende 
verkeer achter je in de gaten. Zit er een voertuig in de 
dodehoek of nadert er een auto met hoge snelheid 
van achteren, dan krijg je een waarschuwingssignaal 
in de buitenspiegels. Rear Traffic Alert assisteert je 
bovendien tijdens het achteruitrijden. Je krijgt een 
waarschuwing als er verkeer op jouw pad komt en 
als een botsing dreigt remt het systeem automatisch 
af.   MU

04

05

03 06

05   Adaptive Cruise Control1 zorgt er niet alleen voor dat je op de door jou 
ingestelde maximale snelheid blijft, maar past ook jouw snelheid aan op 
voorliggers. Zo blijf je op veilige afstand. Val je onverhoopt in slaap of wordt 
je tijdens het rijden onwel, dan kan Emergency Assist1 jouw leven redden. Als 
je stopt met sturen, remmen of versnellen, waarschuwt het systeem je met 
indringende signalen. Als je daar niet op reageert, houdt het de auto op de 
rijbaan en remt het af tot stilstand. Traffic Jam Assist maakt1 filerijden een stuk 
aangenamer en veiliger. Het bewaart de juiste afstand tot andere voertuigen, 
houdt de auto op de rijbaan en remt of versnelt in een file. Zo voorkom je  
file-ongelukken.   MU

06   Op de snelweg is het in het belang van ieders veiligheid dat je binnen de lijnen 
blijft. Daarom is het prettig om te weten dat het standaard ingebouwde Lane 
Assist ingrijpt als er een gevaarlijke situatie dreigt. Zo krijg je een waarschuwing2 
als je per ongeluk de gemarkeerde rijbaan verlaat. Indien nodig past het systeem 
zelfs automatisch een stuurcorrectie toe.   S

15De Tiguan - Rijassistenten
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R-Line ‘Black Style’.
Laat je door ongeëvenaarde prestaties van de Tiguan overtuigen en geef hem een uniek 

uiterlijk met het optionele Black Style pakket. Diverse opvallende exterieuraccenten 

in expressief zwart - exclusief in dit pakket - maken elke ontmoeting fenomenaal en 

onvergetelijk. Zo uitzonderlijk kan zwart zijn.

Glanzend zwart en exclusief. Onder meer door de 
optionele 20 inch Suzuka lichtmetalen velgen in 
zwart, 90% verduisterde zijramen en de zwarte 
dakspoiler achter. Dit alles in het Black Style-pakket 
van R-Line. Andere zwarte exterieuraccenten - zoals 
de dakrails of sierlijsten aan de zijramen - zorgen 
voor een unieke expressieve uitstraling en maken de 
naam van het pakket waar. Zwarte accenten in het 
radiatorrooster en het ventilatierooster en de zwart 
gespoten spiegelkappen maken een buitengewone 
eerste indruk compleet.

17De Tiguan - R-Line ‘Black Style’



Standaard S    Comfortline C    Highline H    Meeruitvoeringen MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,8 - 7,7, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 125 - 175.



01

R-Line.
Sport zit in zijn genen. En als Sport Utility Vehicle is het de missie van de 

Tiguan om zijn ambities waar te maken. Het R-Line pakket geeft hem 

de sportieve uitstraling die daarbij past, met zowel binnen als buiten 

geweldige details. Gaat het jou vooral om de dynamische uitstraling? Kies 

dan voor het pakket R-Line Exterior.

01   Maak indruk op het asfalt met de 19 inch 'Sebring' lichtmetalen velgen met 
een 5-dubbelspaaks design in grijs metallic.   MU

19De Tiguan - R-Line
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02   Sportiviteit met uitstraling. Met de 20-inch lichtmetalen velgen ‘Suzuka’ in 
Dark Graphite met glanzend oppervlak is de Tiguan koning op de weg.   MU

03   Algemene indruk: hier wordt op hoog niveau gespeeld. De R-Line bumpers 
voor en achter, de glanzend zwarte diffuser en de achterspoiler maken van het 
uiterlijk van de Tiguan één brok dynamiek. De zwarte verlengde wielkast, de 
deurpanelen in carrosseriekleur en de sierstrips met R-Line logo vormen samen 
een blikvanger, ook van de zijkant bekeken.   MU
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04   Start, finish, overwinning – en dat alles nog 
voordat je wegrijdt: de sportieve interieurdetails van 
het R-Line pakket stralen de opwindende sfeer van de 
motorsport uit. Het multifunctionele sportstuurwiel 
in leder met R-Line logo heeft handgrepen voor 
dynamisch rijden en is aan de onderkant afgeplat. 
Ook opvallend: de pedalen en de voetsteun zijn van 
roestvrij geborsteld staal met antislip, de vloermatten 
hebben decoratieve stiksels in kristalgrijs en een inleg 
‘Black Lead Grey’.   MU

05   Opwarmen met klasse: het lederpakket ‘Vienna’* 
in zwart is verkrijgbaar in combinatie met verwarmde 
comfortstoelen voorin. En een echte blikvanger is het 
karakteristieke R-Line logo op de rugleuning.   MU

*Middenpanelen en zijpanelen in leder‘Vienna.



06

07

06   De Tiguan met uitroepteken! Het R-line logo op 
de grille geeft een ongekende sportiviteit. En dat 
geldt ook voor de opvallende C-vorm van de bumper.   
MU

07   De begin- en eindstreep inéén: de voorportier dorpels van aluminium met het 
R-Line logo.   MU

08   Stijlvol en veilig: voorin bieden de comfortabele zitplaatsen van de R-Line 
niet alleen optimale grip, maar ook sportieve elegantie. Ze zijn bedekt met de 
stof ‘Race’ in magnetietgrijs en hebben een R-Line logo op de rugleuning. De 
rugleuningen zijn van antraciet microvezel ‘San Remo’ met opvallende kristalgrijze 
siernaden. De zwarte dakhemel sluit daar perfect op aan. De hoofdsteunen, de 
buitenzijden van de stoelwangen, de middelste zitplaats aan de achterkant, de 
middenarmsteun en de deurinzetstukken zijn van imitatieleer.   MU
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Stoelbekleding.
Het oog wil ook wat. Bij het uitzoeken van de bekleding van jouw auto 

houd je daarom rekening met verschillende factoren: het materiaal, maar 

ook het ontwerp en de afwerking. Maar met onze stoffen, materialen en 

designs hebben we de keuze wel erg lastig gemaakt.

01 “Rhombus” stoffen stoelbekleding, Titanium Black BG   C

02 “Rhomubs” stoffen stoelbekleding, Storm Grey FY   C

03 “ArtVelours micro-fleece”, Titanium Black BG   H

04 “ArtVelours micro-fleece”, Storm Grey FY   H

05 “Vienna” lederen stoelbekleding, Titanium Black BG   MU

06 “Vienna” lederen stoelbekleding, Storm Grey FY   MU

07 “Vienna” lederen stoelbekleding, Saffrano Orange FY   MU

Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen niet exact weergeven hoe de bekleding  
er in werkelijkheid uitziet. De modellen zijn basisstoelvormen. Er zijn varianten beschikbaar.

01 02
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01

02

03

Lakken.

01 Uranogrey unilak 5K   S

02 Pure White unilak 0Q   MU

03 Reflex Silver metallic lak E8   MU

04 Ruby Red metallic lak 7H   MU

05 Crimson Red metallic lak 5P   MU

06 Indium Grey metallic lak X3   MU

07 Titanium Beige metallic lak 0N   MU

08 Atlantic Blue metallic lak H7   MU

09 Caribbean Blue metallic lak F9   MU

10 Tungsten Silver metallic lak K5   MU

11 White Silver metallic lak K8   MU

12 Petroleum Blue metallic lak Z3   MU

13 Deep Black pareleffect lak 2T   MU

14 Oryx White pareleffect lak 0R   MU

Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen  
niet exact weergeven hoe de lak er in werkelijkheid uitziet.

Niet alleen de stoelen kun je afstemmen op jouw wensen en smaak, dat

geldt ook voor uiterlijk van jouw auto. Je kunt kiezen uit 14 lakken van

de beste kwaliteit. Die passen bij jouw smaak en bij jouw Tiguan.

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Meeruitvoeringen MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 4,8 - 7,7, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 125 - 175.



05 09

04 08

06 10 13

07 11

12

14

29De Tiguan - Lakken



Velgen.

03

02

01

01 17-inch lichtmetalen velg ”Montana”   MU

02 17-inch lichtmetalen velg ”Tulsa”   C

03 18-inch lichtmetalen velg ”Kingston”   H  MU

04 19-inch lichtmetalen velg ”Victoria Falls”   MU

05 19-inch lichtmetalen velg ”Sebring” grijs   MU

06 19-inch lichtmetalen velg ”Sebring” zwart   MU

07 20-inch lichtmetalen velg ”Suzuka” grijs   MU

08 20-inch lichtmetalen velg ”Suzuka” zwart 1)   MU  

1)  Alleen i.c.m. Black Style pakket.

Ben je er al helemaal uit? Dan is het nu tijd om de velgen te kiezen.

Welke passen het beste bij jouw smaak en bij jouw nieuwe Tiguan?

Misschien maakt dit het kiezen iets makkelijker: een verkeerde keuze

maken bestaat niet.
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Wijzigingen voorbehouden
Uitgave: Juli 2019

De Tiguan.

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 

Twitter.com/volkswagenNL

Youtube.com/volkswagenNL

Linkedin.com/company/volkswagen-nederland

instagram.com/volkswagennl

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden.
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. 
Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.


