Tiguan R-Line 2.0 TSI 4MOTION
Код авто QSN8AE

Ціна
Tiguan R-Line 2.0 TSI 4MOTION

Пропозиція від 27.05.2022

Listenneupreis

UAH 1 280
166,74

Пропозиція від 27.05.2022

Двигун
1984 куб. см. Повний привід 7-ступ. DSG
Потужність 162 кВт / 220 к.с.
:
Витрата палива, змішаний цикл: 8,30 л/100 км
Викиди СО2, змішаний цикл: 189 г/км
Загалом
Викиди СО2, змішаний цикл: 189 г/км
Викиди NOx: 0,0000 г/км

Колір кузова
білий

білий лак Pure White

Оббивка сидінь
Кольори інтер'єру: grau-titanschwarz-fl
Панель приладів: titanschwarz
Килимки: schwarz
Оббивка: grau-titanschwarz-fl
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UAH 0,-

Серійна комплектація
Текстильні килимки в салоні спереду і
ззаду з декоративною стрічкою сірого кольору
Електронна система курсової стійкості
ESC, антиблокувальна гальмівна система ABS, протибуксувальна система ASR,
електронне блокування диференціалу EDL
Електромеханічний підсилювач керма
з регулюванням залежно від швидкості
Захист моторного відсіку
вкл. захист від каменів
Знак аварійної зупинки
Відсутність відкидних столиків у спинках
передніх сидінь
Вибір профілю їзди
дає водію змогу адаптувати різні характеристики систем автомобіля до поточної
ситуації на дорозі, необхідного комфорту під час руху та економічного стилю
водіння
Бампери пофарбовані у колір кузова у
стилі R-Line, решітка радіатора із логотипом R, логотип R на хромованих накладках
на дверях водія і переднього пасажира
Кермо спортивне мультифункціональне
шкіряне з сенсорними клавішами керування та з підкермовими клавішами керування
DSG та з логотипом R
Система "ISOFIX"
підготовка для кріплення 2 дитячих сидінь ззаду, також для i-Size-дитячих сидінь
Спинка пасажирського сидіння повністю
складається
Передні сидіння з регулюванням
за висотою
Оббивка бокової частини дверей
з екошкіри
Автоматичні передні паски безпеки
діагонально-поперекові, з 3-точковим кріпленням, з переднатягувачами та
регулюванням за висотою
Рейлінги на даху сріблясті
(при замовленні пакету Black Style - рейлінги на даху чорні)
Лобове скло теплозахисне
Темнотоновані задні бокові
та заднє скло на 35%
Подушки безпеки для водія та пасажира
(подушку пасажира можна деактивувати), вкл. колінну подушку водія
Бокові подушки безпеки
для заднього ряду сидінь
Хромовані накладки на бічних вікнах
Задній спойлер у виконанні
R-Style
Заднє сидіння, що складається
ассиметрично, поздовжньо зрушується, з підлокітником
Зовнішнє дзеркало з боку водія
- асферичне
Декор "Carbon Gray" на передній панелі
та дверях
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Серійна комплектація
Макіяжні дзеркала у сонцезахисних
дашках з підсвічуванням
Розділювальний підлокітник спереду
з речовим відсіком, що регулюється за висотою та поздовжньо, із шторкою для
закриття відділення із підстаканниками
Корпуси зовнішніх дзеркал та ручки
дверей у колір кузова
"Front Assist"
cистема фронтального контролю з функцією екстреного гальмування у міському
циклі руху (для адаптивного круїз-контролю ACC до 210 км/год)
Стеля чорного кольору
Підсвічування підлоги салону спереду
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням,
електроскладуванням та електрообігрівом, з місцевим освітленням, праве дзеркало
- з підлаштуванням положення
Імобілайзер електронний
Сигналізація з датчиками охорони
внутрішнього простору, автономною сиреною та захистом від буксування
Система контролю тиску повітря в шинах
Система Start-Stop
з рекуперацією енергії
Передні стальні накладки на пороги з
логотипом R-Line
Норма емісії EU6
Поперекова підтримка передніх сидінь
Система автоматичного паркування
Park Assist, вкл. парктронік передній та задній
Бортлітература українською мовою
Динамічне регулювання дальнього світла
"Dynamic Light Assist" для світлодіодної матричної оптики
Датчик дощу
8 динаміків
2 світлодіодні LED лампи
спереду та 2 ззаду
Задні світлодіодні ліхтарі (LED)
темно-червоного кольору
Адаптивний круїз-контроль
АСС "stop & go"з обмежувачем швидкості
Задній протитуманний ліхтар
Індикатор рівня омивної рідини
Diversity-антена для FM-прийому
Освітлення багажного відділення
Автоматичне освітлення з денним світлом
фар (LED), автоматичною функцією Leaving home та Coming home
Відмова від пакету куріння
замість прикурювача розетка 12 Вт
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Серійна комплектація
Цифрова панель приладів
Digital Cockpit "Pro" багатокольорова комбінація приладів з можливістю вибору
різноманітних інфо-профілів
App-Connect: Apple CarPlay/Android Auto
вкл. App-Connect Wireless бездротове підключення смартфону до медіасистеми
Розетка 12 V у центральній консолі
Підготовка під установку мобільного
телефона (Bluetooth)
Система розпізнавання втоми водія
Система кругового огляду "Area View"
вкл.з камерою заднього виду "Rear View"
Клімат-контроль "Air Care Climatronic"
з трьохзонним регулюванням мікроклімату, антиалергенним фільтром та
додатковими елементами управління кондиціонером для задніх пасажирів
Оббивка центральної частини
сидінь тканиною "Sardegna" з логотипом R ,центральної частини боковин сидінь
мікрофібра ArtVelour
Пакет "Easy Open&Close" з Safelock
Електропривод відкривання кришки багажного відділення з сенсорним та
дистанційним керуванням; Електропривод закривання кришки багажного відділення
з дистанційним керуванням; Keyless Access - система безключового запуску двигуна
та відкриття дверей; Електронний замок рульової колонки
Запасне колесо малозмірне сталеве R18,
бортовий інструмент та домкрат, підлога багажного відділення з можливістю
регулювання по висоті
Зимовий пакет 2
підігрів передніх сидінь та заднього ряду сидінь
Світлодіодні матричні фари IQ. Light
ближнього та дальнього світла з LED денним світлом, динамічним корегуванням кута
нахилу світла фар та динамічним поворотним світлом вкл. динамічним
регулюванням дальнього світла Dynamic Light Assist
Топ-комфортні передні сидіння
Функція голосового керування
мультимедійною системою
Хромовані елементи інтер`єру
вкл. накладки на панелі налаштування дзеркал, склопідйомників та ручки дверей з
хромованим обрамленням
Камера / датчик дистанції
для асистента Dynamic Light Assist
Висувні шухляди під передніми сидіннями
(при замовленні шкіряного пакету Vienna для R-Line, шухляди відсутні)
Фонове світлення салону, світлодіодне,
багатокольорове (30 кольорів). Підсвічування елементів декору на панелі приладів,
підвіконної панелі, елементів оздоблення салону
Функція трансляції цифрового радіо
Медіасистема "Ready 2 Discover"
8" кольоровий сенсорний дисплей, Bluetooth
2 USB-C роз`єми спереду
та 1 USB-C роз`єм для зарядки ззаду
Асистент спуску з гори
Електронне стоянкове гальмо
вкл. функцію Auto Hold
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Серійна комплектація
Спинка заднього сидіння, що складається
автоматично
Диски "Valencia" Volkswagen R,
легкосплавні R19, колеса 8,5 x 19, 255/45 R19
Накладки на педалі сталеві
NCAP for Ukraine
Підготовка для активації онлайн сервісів
We Connect та We Connect Plus; включає інформаційний пакет: стікер наліпка,
політика конфіденційності та інформаційна листівка щодо використання онлайн
сервісів We Connect

Додаткові опції
Вигода при замовленні пакету опцій

UAH -62 171,-

Технічні дані
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Двигун - модифікація

1.98 Бензин

Потужність

162 кВт 220 к.с.

Об’єм двигуна

1984 куб. см.

Коробка передач

7-ступ. DSG

Тип приводу

Повний привід

Кількість дверей

5

Кількість місць

5

Витрати палива, змішаний цикл ()

8,30 л/100 км

Викиди СО2, змішаний цикл

189 г/км

Викиди NOx

0,0000 г/км

VIN

WVGZZZ5NZNW509582

Дилер
Автоцентр-Україна
Набережна Перемоги, 22
49094 Дніпро
+380973222231
office@autocenter.dp.ua
https://www.autocenter.dp.ua

Пропозиція від 27.05.2022

