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01   Indrukwekkend op het eerste gezicht. Met in het 

oog springende designelementen als de nieuw 

vormgegeven grill laat de Tiguan onmiddellijk zijn 

onmiskenbare sterke punten zien. Want deze stijlvolle 

avonturier is ook qua uiterlijk in alle opzichten 

overtuigend.

De nieuwe Tiguan laat zien wat het betekent om jezelf steeds opnieuw uit 

te vinden. Dat komt ook tot uiting in het vooruitstrevende design. Van de 

robuuste proporties van het front, via de gespierde flanken tot aan de  

uitgesproken achterkant vestigt het expressieve silhouet van de Tiguan 

alle aandacht op zijn sterke punten: innovatief vermogen, soevereine 

kracht en compromisloze functionaliteit.

Van buiten 
buitengewoon
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05Der neue Tiguan – IQ.Light

IQ.LIGHT
Der Tiguan strahlt in vollem Glanz. Dafür sorgen auch 

die LED-Rückleuchten und die optionalen IQ.LIGHT- 

LED-Matrix-Scheinwerfer. Diese sind beim Tiguan 

Elegance und beim Tiguan R-Line sogar mit Kurvenlicht 

aus gestattet und werden im Paket mit den neuen 

Rück leuchten um den dynamischen Fernlichtassistenten 

ergänzt: So werden, je nach Fahrsituation, einzelne LED-

Segmente für die Lichtver teilungen gezielt an- bzw. 

ausgeschaltet. Das ermöglicht nicht nur Ihnen ent-

spannte Auto fahrten, sondern auch allen, die vor Ihnen 

fahren oder Ihnen entgegenkommen. Auch spekta-

kulär: das  integrierte dynamische Blinklicht, das mit 

fließender Lichtbewegung die Richtung anzeigt.

Serienausstattung Tiguan S Serienausstattung Tiguan Life LF Serienausstattung Tiguan Elegance EL Serienausstattung Tiguan R-Line R Serienausstattung Tiguan R-Line Black Style BL Sonderausstattung SO

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert zwischen 5,9 und 4,9; CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert zwischen 136 und 126; Effizienzklassen: B – ABrandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,5 en 7,2; CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 143 en 168.
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De Tiguan is onmogelijk over het hoofd te zien. Daarvoor  

zorgen de standaard LED-achterlichten en de optionele 

koplampverlichting LED Matrix (IQ. Light). Deze zijn op de 

Elegance en R-line zelfs uitgerust met dynamische 

grootlichtassistent en dynamische bochtenverlichting:  

zo worden, afhankelijk van de verkeerssituatie, de  

afzonderlijke LED-segmenten in- of uitgeschakeld voor de 

optimale lichtbalans. Dat maakt autorijden niet alleen relaxter 

voor jou, ook voor voorliggers en tegemoetkomend verkeer. 

Spectaculair is ook het geïntegreerde, dynamische knipperlicht, 

dat met vloeiende lichtbewegingen de richting aangeeft.

IQ. Light
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Het royale interieur van de nieuwe Tiguan is een plek voor 

ruimdenkers. Dankzij de intuïtieve bediening in de Tiguan  

die voor rijcomfort is ontworpen, kun jij je op de écht  

belangrijke zaken concentreren. Zoals puur rijplezier. En daar 

ben je van verzekerd, bijvoorbeeld met het in leer uitgevoerde,  

multifunctionele stuur. Of de Digital Cockpit Pro met het  

26 cm grote display dat in de Tiguan Elegance en Tiguan  

R-Line tot de standaarduitrusting hoort.

Van binnen 
innovatief
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01   Met het proactieve systeem voor bescherming van 
inzittenden ben je zeker van optimale veiligheid, ook in kritieke 

condities, zoals bij een dreigende botsing. Het systeem herkent 

situaties met verhoogd gevaar van ongevallen en sluit dan 

bijvoorbeeld automatisch de ramen en het panorama-, schuif- 

of pop-up dak en spant bij wijze van voorzorgsmaatregel de 

gordels van de voorstoelen wat strakker aan. Prettig om te 

weten dat het altijd goed kan aflopen. Maar het is natuurlijk 

nog beter als het er nooit echt op aan komt.  1       S

02 De op aanvraag verkrijgbare „Emergency Assist” grijpt in 

als er sprake is van een medische noodsituatie. Wanneer bij de 

bestuurder geen teken van activiteit meer wordt geregistreerd, 

grijpt het systeem in. Levert dat niets op, dan wordt de auto, 

binnen de systeemgrenzen, gecontroleerd tot stilstand 

gebracht, zodat een ongeval verhinderd wordt. 1, 2      MU  

03 De nieuwe Tiguan brengt technologie op de weg waarmee 

je ontspannen op jouw bestemming aankomt. Zoals het 

optionele rijhulpsysteem „Travel Assist” dat met een druk op 

de knop het rijcomfort naar een hoger niveau tilt door je in 

saaie of vermoeiende situaties te ondersteunen. Met name op 

de snelweg en op goed onderhouden provinciale wegen blijf je 

met „Travel Assist” niet alleen op koers en op snelheid, maar 

ook op de juiste afstand tot voorliggers. In combinatie met de 

DSG versnellingsbak met dubbele koppeling rijd je altijd 

ontspannen, ook in de file, ook als je steeds moet afremmen 

en optrekken. 1, 3      MU  

04 Dankzij het met voetganger herkenning uitgeruste 

noodstophulpsysteem „Front Assist” biedt de Tiguan uitkomst 

bij dreigende aanrijdingen. Minimaal wordt de schade beperkt, 

in het ideale geval wordt een ongeluk voorkomen. Het systeem 

detecteert voetgangers en voertuigen op de rijweg en zorgt 

ervoor dat de bestuurder tijdig wordt gewaarschuwd in 

gevaarlijke situaties. Reageert deze niet, dan kan het systeem 

zelf tot een noodstop overgaan. 1      S  

Met de juiste assistentie wordt het leven een stuk makkelijker. 

Ook in de auto. Bij Volkswagen staat IQ.DRIVE als overkoepelend 

concept voor alle intelligente rijhulpsystemen. De technologie 

die we nu al hebben, de oplossingen die we morgen ontwikkelen 

en de mogelijkheden die we voor de toekomst voorzien.  

Tegelijkertijd staat IQ.DRIVE ook voor innovatieve ideeën met 

heldere focus op één aspect: totaal rijcomfort.

IQ.DRIVE
Rijhulpsystemen

1 Binnen de gegeven systeemgrenzen.
2 Verkrijgbaar in combinatie met de optionele „Travel Assist”.
3  De bestuurder moet altijd bereid zijn het hulpsysteem indien nodig te corrigeren en 

blijft te allen tijde onverminderd verantwoordelijk voor oplettend verkeersgedrag.

01 02

03 04
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01   Met de geïntegreerde WLAN hotspot is de 

Tiguan klaar voor de datasnelweg. De stabiele 

Internet- verbinding bedient tot acht apparaten – 

genoeg voor jezelf en alle passagiers die zich dan 

ook nooit meer hoeven te vervelen. En aangezien 

alle gegevens worden binnengehaald via het 

infotainment-systeem van de auto, houd je de 

volledige controle over dataverbruik.        MU

02 Met de navigatiediensten van We Connect Plus 1  
ben je verzekerd van real-time verkeersinformatie. 

En dankzij de intelligente online routeberekening 

volg je altijd het optimale traject naar jouw 

bestemming, terwijl de online kaartenactualisering 

ervoor zorgt dat jouw routekaarten voortdurend op 

de laatste stand worden gehouden. Met media 

streaming en webradio heb je via jouw 

infotainment-systeem bovendien het extra plezier 

van smart entertainment waarmee je geniet van je 

favoriete muziek, live zenders en podcasts, waar jij 

je ook bevindt.       MU

1 Voor gebruik van We Connect-services heb je een  Volkswagen-ID gebruikersaccount nodig en moet je je met gebruikersnaam en wachtwoord bij We Connect aanmelden. Daarnaast moet 

online een apart We Connect- resp. We Connect Plus-contract met Volkswagen AG worden afgesloten. Voor We Connect Plus heb je na overdracht van de auto 90 dagen de tijd om jouw 

voertuig op portal.volkswagen-we.com te registreren. Vervolgens kun je voor de volledige duur van de overeengekomen gratis looptijd van de diensten gebruikmaken.

*Meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect vind je op de achterzijde.

Met de nieuwe Tiguan gaat een wereld van digitale Volkswagen diensten en 

services voor jou open. Je bent van begin af aan volledig verbonden, zodat 

je na eenmalige activering en aanmelding met jouw Volkswagen-ID gebruik 

kunt maken van de talrijke diensten van We Connect.

Met de We Connect app heb je toegang tot belangrijke voertuiginformatie. 

Verder kun je bijvoorbeeld op afstand controleren of de auto afgesloten is 

en of het parkeerlicht is uitgeschakeld.

Infotainment
en Connectiviteit
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Deco-inleg
en stoelbekleding

Afbeeldingen op deze pagina’s zijn bedoeld om een indruk te even.  

In drukinkt kunnen de kleuren van inserts en stoelhoezen niet worden 

weergegeven zoals ze er in werkelijkheid uit zien.

01   Deco-inserts „Weave“    L

02   Deco-inserts „Cross“    E

03   Deco-inserts „Carbon Grey“    R 01   Stof „Shooting Star“ titaanzwart HJ    L  
02   Microfleece „ArtVelours“ titaanzwart BG    E   MU

03   Microfleece „ArtVelours“ titaanzwart /stormgrijs FY    E  
04   Microfleece „ArtVelours“ „Sardegna“ Soul-grijs/flintgrijs OE    R   BS  
05   Leerpakket „Vienna“ titaanzwart BG    MU  
06   Leerpakket „Vienna“ R-Line titaanzwart IH    R   BS  
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Lakken
en velgen

De voertuigen op deze pagina dienen als voorbeeld van lakwerk en hebben

niet alle speciale modelspecifieke kenmerken. Jouw Volkswagen-dealer

informeert je graag over andere mogelijke afwerkingen voor de modellen.

De afbeeldingen op deze pagina dienen alleen als richtlijn. De drukinkten

kunnen het lakwerk niet perfect weergeven.

Presentatie van velgen gebeurt bij wijze van voorbeeld op dezelfde 

auto. Afwijkingen mogelijk in verkrijgbaarheid per lijn.

01   Uranograu uni-lak 5K5K    L    E  
02   Pure White uni-lak 0Q0Q    R    MU  
03   Mondsteingrau uni-lak C2C2    MU  
04   Nightshade Blue metallic lak V2V2    MU  
05   Delfingrau metallic lak B0B0    MU  

06   Reflecterend zilver metallic lak 8E8E    MU  
07   Deep Black pareleffect lak 2T2T    MU  
08   Oryxweiß parelmoereffect lak 0R0R    MU  

01 17 inch lichtmetalen velg „Montana“    L   
02 17 inch lichtmetalen velg „Tulsa“    MU   
03 18 inch lichtmetalen velg „Frankfurt“    E      MU   
04 19 inch lichtmetalen velg „Victoria Falls“    MU   
05 19 inch lichtmetalen velg „Valencia“    R   
06 19 inch lichtmetalen velg „Valencia“ (Black Style)    
BS  

07 20 inch lichtmetalen velg „Misano“    MU  
08 20 inch lichtmetalen velg „Suzuka“    MU   
09 20 inch lichtmetalen velg „Suzuka“ (Black Style)    
MU  
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Volkswagen webcare op Twitter en Facebook
Dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur (ook in het weekend) staat ons webcareteam voor je klaar. 
Het team luistert naar suggesties, beantwoordt vragen en lost problemen op.

De gegevens over de leveringsmogelijkheden, 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. Het toevoegen van pakketten, 
optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot, theoretische verbruikscijfers 
en het gewicht van de auto. Voor de technische gegevens van de door jou gewenste auto 
inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator 
of jouw dealer.Uitgave: Augustus 2020

volkswagen.nl
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