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De nieuwe Tiguan Allspace
Ruimte voor alles. En iedereen
Meer dan genoeg beenruimte. Meer dan genoeg trekkracht. Alle ruimte voor 7 personen dankzij  

de optionele derde zitrij. En... misschien nog wel iets stoerder en stijlvoller dan z’n voorganger.
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De nieuwe Tiguan Allspace 
Highlights

Trailer Assist
Strak en stressvrij inparkeren

Inpakken. En wegwezen
Voor een hele maand boodschappen, meer dan een half elftal 

naar het sportveld of met z’n allen op vakantie? Alles kan.

IQ.LIGHT
Intelligente koplampverlichting LED "Matrix" (IQ. Light)
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Design
Exterieur

Design met zelfvertrouwen
De nieuwe Tiguan Allspace ademt stijl. Dat zie je direct aan z'n opvallende grille en 

elegante verlichting. De velgen onderstrepen z'n sportiviteit. De LED-achterlichten 

maken 'm extra krachtig. Al met al een SUV met lef.

IQ Light LED Matrix-koplampen

Oogverblindend. 
Niet verblindend
De Tiguan Allspace valt op. Daar zorgen de standaard LED-koplampen met 

geïntegreerde LED-dagrijverlichting wel voor. Helemaal uitblinken? Kies voor  

de optionele IQ.LIGHT LED Matrix-koplampen. Ze bewegen met het stuur mee  

en zorgen dat jij veilig met grootlicht rijdt, zónder anderen te verblinden. 

Daarnaast koppelt een fraaie LED-strip de twee koplampen visueel met elkaar.  

En geven de dynamische richtingaanwijzers met een vloeiende beweging aan 

welke kant jij opgaat. Kortom: optimaal zicht, voor jou en andere weggebruikers.



5De nieuwe Tiguan Allspace

Wielen

Blikvangers 
Deze optionele 20” lichtmetalen velgen ‘Misano’ vertalen het 

stoere interieur van de Tiguan Allspace door tot in de puntjes.
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Wielen

Meer keuze: het Tiguan Allspace wielenprogramma

17-inch velgen 20-inch velgen18-inch velgen 19-inch velgen

Tulsa (A) Kingston (L) Valencia (R) Suzuka (O)

Victoria Falls (O) Misano (O)

Dublin (O) Frankfurt (E) (O)

Valencia in zwart 

uitgevoerd (O)

Suzuka in zwart  

uitgevoerd (O)

Auckland (O)
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Interieur
Digitaal gemak 
Eén blik op de Digital Cockpit en de high-resolution displays zegt alles: je komt niets 

tekort. Je kunt alles zelfs met je stem bedienen. of bedien je nieuwe Tiguan Allspace 

met het multifunctionele stuur. Kies eenvoudig wat je op dat moment wilt zien op je 

display: van de kilometerstand tot jouw route.

Ambient lighting 
Met maar liefst 30 kleuren om uit te kiezen. Zo zie je jouw Tiguan Allspace elke keer 

in een nieuw licht. Standaard op de Elegance en R-line, optioneel op de life.
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Comfort
Ruimte zat 
Boordevol comfort 
De Tiguan Allspace is het schoolvoorbeeld van ruim. Voor een hele 

maand boodschappen, meer dan een half elftal naar het sportveld 

of met z’n allen op vakantie? Alles kan. De Allspace heeft een zee 

aan bagageruimte en meer dan genoeg beenruimte voor iedereen. 

Ook als je kiest voor de inklapbare derde zitrij.
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Easy open 
Handen vol? Met een simpele voetbeweging onder de 

achterbumper van de Tiguan Allspace open je de achterklep 

makkelijk zonder handen. Zo kun je pas echt comfortabel gebruik 

maken van de 1.920 liter aan beschikbare bagageruimte.



Je nieuwe lievelingsplek
Ga lekker zitten in de ergo-Active bestuurdersstoel, pak het 

lederen multifunctionele stuur vast en voel je meteen op je 

gemak. Geniet van de luxe details, de ruimtelijke indeling en 

interieurverlichting in 30 kleuropties. Zo lekker heb je nog 

nooit gezeten. 
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Oneindig uitzicht 
met het panoramadak 
Stoelen naar achteren en genieten maar. Met het optionele 

panoramadak op je Tiguan Allspace wordt sterrenkijken 

comfortabeler dan ooit.
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Air Care Climatronic

Controle over temperatuur 
Met de 3-zone volautomatische airconditioning stel je voor 

drie verschillende zones, drie verschillende temperaturen in. 

Dus heb jij het warmer of kouder dan jouw kids op de achterbank? 

Geen probleem! Met de Air Care Climatronic heeft ieder de 

controle over zijn eigen temperatuur.
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Uitgerust 
voor het zware werk 
De nieuwe Tiguan Allspace ziet er niet alleen krachtig uit. 

Dat is ‘ie ook. Zo krachtig zelfs dat deze Volkswagen tot maar 

liefst 2 ton trekgewicht aankan. Zo kan jij altijd en overal 

veilig aankomen, wat je ook mee wilt nemen.
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Driving Experience
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Trailer Assist 

Manoeuvreren was 
nog nooit zo makkelijk 
Achteruit inparkeren met een aanhanger of caravan is nog niet zo 

eenvoudig. Hij schaart niet genoeg, of juist te veel. En welke kant 

moet je je stuur ook alweer opdraaien? Daar heeft Volkswagen 

gelukkig wat op gevonden. Trailer Assist neemt al het stuurwerk 

van je over zodat jij strak en stressvrij inparkeert.
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IQ.Drive
 Assistance Pakket 
Altijd op de juiste koers 
Als je voor het Assistance Pakket met Travel Assist systeem kiest,  

houd je altijd de juiste afstand tot andere wegebruikers.

Dankzij slimme touch-sensitive oppervlakken merkt de auto 

zelfstandig of je alles nog, letterlijk en figuurlijk, 'in de hand'

hebt. Met IQ.DRIVE Travel Assist wordt autorijden wel heel erg 

comfortabel – en veilig, want op saaie wegen en in vermoeiende 

verkeersomstandigheden houdt de Tiguan Allspace zelf een 

extra oogje in het zeil. Met name op de snelweg en op goed 

onderhouden provinciale wegen blijf je met IQ.DRIVE Travel Assist 

altijd op de juiste koers, op de juiste snelheid en op de juiste 

afstand van de auto’s die voor je rijden. 

Binnen de grenzen van het systeem.

IQ.Drive
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Binnen de grenzen van het systeem.

Adaptive Cruise Control - ACC

Afstand houden 
en snelheidsaanpassing 
ACC is ook standaard. In de file kan de nieuwe Tiguan Allspace op 

die manier automatisch afremmen en optrekken (bij uitrusting 

met de optionele automatische DSG transmissie). In combinatie 

met een optioneel navigatiesysteem wordt die ACC uitgebreid met 

functies als anticiperende snelheidsregeling en bochtenassistentie. 

Je wordt dan ook geholpen om je aan de maximumsnelheid 

te houden doordat het systeem de plaatselijk geldende 

snelheidsvoorschriften overneemt. Bovendien kan het systeem 

aan de hand van routegegevens uit de navigatie de snelheid 

van de auto aanpassen in bochten, op kruisingen of afslagen 

en in het rotondeverkeer.



Front Assist 

Die kijkt vooruit
Opeens een voetganger die vlak voor jouw auto oversteekt? Geen probleem met 

de Front Assist. Camera’s en radars houden alles in de gaten wat er zich voor de 

auto afspeelt en herkennen in veel gevallen ook overstekende voetgangers of een 

stilstaande auto. Grijpt de bestuurder niet op tijd in, dan remt de auto automatisch 

en kan daarmee in de meeste gevallen een aanrijding voorkomen of letsel en/of 

schade beperken.

Emergency Assist 

Reageert wanneer 
je het zelf niet meer kunt 
Emergency Assist grijpt in wanneer je niet meer actief stuurt, zelfs niet na 

meerdere waarschuwingen. Het systeem waarschuwt andere weggebruikers 

en remt de wagen af tot stilstand om ernstige ongevallen te voorkomen.
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Binnen de grenzen van het systeem.

Binnen de grenzen van het systeem.



Digitale Cockpit Pro 

Kies zelf wat jij op 
je display wilt zien  
Wil je de snelheids- en toerenteller in de gaten houden? Of nog 

meer rijgegevens en assistentiesystemen terwijl je ook navigeert?

Of wil je de titel weten van het nummer waar je naar luistert? 

Je hebt het letterlijk in eigen handen: met het multifunctionele 

stuur kan je het display met hoge resolutie eenvoudig zelf instellen.
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We Connect

De nieuwe 
Tiguan Allspace 
Verbonden met de 
buitenwereld 
Bij je Tiguan Allspace krijg je ook toegang tot de We Connect app, 

met deze app heb jouw vanaf je telefoon of tablet altijd toegang tot 

de belangrijkste informatie over je auto. Zoals de kilometerstand en 

rijgegevens. Ook heel makkelijk is het controleren of de auto wel op 

slot staat en waar je geparkeerd staat. 

Na eenmalige activering en aanmelding met je Volkswagen-ID

kan je eenvoudig en gratis van al het gemak van een groot aantal 

innovatieve online diensten. En heb je behoefte aan meer, dan kun 

je via We Upgrade ook achteraf altijd nog extra functies activeren. 

Connectiviteit



21De nieuwe Tiguan Allspace

App-Connect

Al je favoriete apps 
direct in jouw Volkswagen 
Met App-Connect worden gekozen apps en inhoud via de kabel 

rechtstreeks naar de display van het Infotainmentsysteem van 

jouw Volkswagen overgedragen en kunnen deze makkelijk en 

overzichtelijk door jou bediend worden. Zo wordt het bijzonder 

eenvoudig om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot muziek, nieuws, 

kaarten of gesproken boeken. Volkswagen biedt drie interfaces 

voor het draadloos koppelen van smartphones met talrijke 

mogelijkheden: Apple CarPlayTM, Android AutoTM van Google 

en MirrorLink®. Om niet te worden afgeleid, kunnen er tijdens de 

rit alleen gecertificeerde apps worden gestart. 



Alles voor jouw Tiguan Allspace
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.

Bekijk alle accessoires voor jouw 
Tiguan Allspace op shop.volkswagen.nl
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http://shop.volkswagen.nl


01

€ 2.679

€ 2.079

€ 2.295€ 1.795
0302 04

01 19 inch lichtmetalen zomerset, Auckland. De Volkswagen Aukland 19 inch gepolijste

lichtmetalen velgen zijn voorzien van Continental zomerbanden 235/50 R19. De genoemde

prijs is inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt). Art.nr. 5NACON499 NQ9

02 20 inch lichtmetalen zomerset, Kaapstad. De Volkswagen Kaapstad 20 inch lichtmetalen 

velgen zijn voorzien van Continental zomerbanden 235/45 R20.  

De genoemde prijs is inclusief 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt). Art.nr. 5NACON490 Z49

03 17 inch lichtmetalen winterset, Merano. De Volkswagen Merano 17 inch lichtmetalen 

winterset is voorzien van zelf dichtende Continental winterbanden 215/65 R17.  

Ook geschikt voor sneeuwkettingen. Art.nr. 5NAC8N497A 8Z8

04 18 inch lichtmetalen winterset, Sebring. De Volkswagen Sebring 18 inch lichtmetalen 

winterset is voorzien van zelf dichtende Continental winterbanden 235/55 R18.

Art.nr. 5NAC8N498  88Z

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 oktober 2021. 
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl
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http://shop.volkswagen.nl


Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 oktober 2021. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl
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05 Lederen interieur. Volledig lederen interieur in 

meer dan 15 kleuren leverbaar. Verschillende opties 

mogelijk: o.a. stiksels, stoelverwarming, alcantara 

of perforatie van middenbaan van de stoel tegen 

meerprijs. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.

06 Volkswagen zonneschermen

Scherp zonlicht en warmte worden buiten gehouden 

met de zonwering voor de Volkswagen Tiguan. 

De 5-delige set bestaat uit zonwering voor de 

achterportieren en de bagageruimte.

Tiguan Allspace: Art.nr. 5NL064365

07 Kofferbakmat. Optimale bescherming van de 

laadruimte tegen vocht en vuil door de opstaande rand. 

5 zits, variabele laadvloer: Art. nr. 5NL061161

7-zitter: Art. Nr. 5NL061161B

05

07

06

08 All-weather mattenset. Bescherm je interieur tegen vocht en vuil tijdens de natte 

maanden met all-weather matten voorzien van Tiguan opschrift. Set bestaat uit matten 

voor en achter. Art. nr. 5NL061500  82V

€ 259

€ 79

08

Vanaf 
€ 1.999

Complete set 
€ 89

http://shop.volkswagen.nl


€ 179

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl
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09 Sierlijst achterklep. De achterklep krijgt met deze sierlijst een verfijnde en 

elegante uitstraling, mede dankzij de chroomlook. Beschermt daarnaast de rand 

van je achterklep. Art.nr. 5NA071360

10 Allesdragers. De ideale basis voor het meenemen van extra bagage. 

Geschikt voor de Tiguan met dakreling. Tiguan Allspace: Art.nr. 5NL071151

11 Achterbumper beschermlijst. Je bumper is stijlvol en stevig beschermd 

tegenbeschadigingen, 

die ontstaan bij in- en uitladen, met deze RVS-look lijst. Art.nr. 5NA061195A 

12 Volkswagen bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox. 

Inhoud 340L in mat zwarte kleur. Art.nr. 000071200

Vast 
€ 819

Zwenkbaar 
€ 1.239

€ 119
09 11 13

€ 239
10

13 Trekhaak. Een trekhaak biedt je de mogelijkheid 

tot het gebruik van een fietsendrager, aanhanger of 

caravan. Voorzien van 13-polige stekkerdoos.  

Vaste trekhaak. Art. nr. 5NA092103D

Zwenkbare trekhaak. Art. nr. PT02 231
€ 249

12

http://shop.volkswagen.nl


Artikelnummer: 1VWBRTIGAS21
Uitgave: Oktober 2021
Wijzigingen voorbehouden

volkswagen.nl

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 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. 
TDI ® is in Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.

4 Jaar Garantie

De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op  
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf  
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.  
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek  
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden  
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

De nieuwe 
Tiguan Allspace

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

https://www.volkswagen.nl/service/infotainment/mobiele-diensten/connectiviteit/we-connect

