Noul Tiguan Life 1.5 TSI OPF
Nr. ofertei mele WQDKCQ

Pret total
Noul Tiguan Life 1.5 TSI OPF
Pret total
Avantaj pret
Pret special

€ 29.882,09
€ 2.814,56
€ 27.067,53

Motor
1498 cmc Tractiune Fata Manuala, 6 trepte
Putere: 110 kW/ 150 CP
Consum combustibil: 5.7 l/100km
Emisie dioxid de carbon (CO2) combinat: 130 g/km

€ 27.892,41

Vopsea exterior
Alb

Alb (pure white uni)

€ 205,87

Tapiterie scaune
stofa

Tapiterie scaune: stofa
Vopsea interior: negru titan
Mocheta: negru
Bord: negru titan
Plafon: gri

Toate preturile sunt preturi orientative care contin TVA, daca nu este specificat altceva. Pot exista situatii in care preturile afisate nu sunt de actualitate. Va rugam sa contactati dealerul dvs.
pentru informatii detaliate si preturi. Modificari in variante de modele, configuratii, optionale, date tehnice, preturi sunt de asemenea posibile. Autovehiculele ilustrate au in parte dotari
suplimentare, corespunzatoare unor costuri suplimentare, resp. sunt prezentate dotari suplimentare sau detalii de dotari ce implica costuri suplimentare si nu sunt disponibile pentru toate
modelele. Va rugam sa va interesati inainte de incheierea contractului cus privire la dotarile si pretul exact.
Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate de tip
folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă
pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP va înlocui progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle).
Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe
detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând pagina de internet www.volkswagen.ro/wltp.
Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri de vehicule. Valorile de consum și
emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu, condițiile de vreme sau condițiile de trafic). De asemenea,
dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și
aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru modelul configurat. Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii
CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.
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Echipare
3 tetiere spate
8 incinte acustice
Adaptive Cruise Control - ACC
asistent pentru mentinerea constanta si adaptarea vitezei
de rulare in functie de ceilalti participanti la trafic
Air Care Climatronic cu reglaj
al temperaturii pe 3 zone, separat stanga/dreapta, filtru de
aer imbunatatit si elemente control in spate.
Airbag cortina fata/spate si airbag-uri
laterale fata
Airbag sofer si pasager,cu
posibilitatea dezactivarii airbag pasager Airbag genunchi
pentru sofer
Anvelope 215/65 R17 cu rezistenta redusa
la rulare
Asistent activare automata faza lunga
"Light Assist"
Avertizor nivel lichid spalare parbriz
Bare de protectie in culoarea caroseriei
Bare suport longitudinale negre
Centuri de siguranta in 3 puncte
fata/locuri laterale spate cu reglaj pe verticala a celor din
fata.
Claxon bitonal
Computer de bord "Premium"
cu display color si afisaj suplimentar pentru informatii
despre temperatura uleiului de motor, viteza de rulare,
limitare de viteza pentru anvelope de iarna si functiile de
lumini si vizibilitate
Control automat al luminilor cu lumini
de drum permanente LED si functie Coming Home /
Leaving Home.
Cotiera centrala fata
Covorase textile fata / spate
Decor "Weave" pentru plansa de
bord si usi.
Detector oboseala
Fara inscriptionare cilindree
Faruri LED
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Echipare
Frana de stationare electronica cu
functie Auto Hold
Front Assist si Autonomus Emergency
Braking
Iluminare portbagaj
Inchidere centralizata cu telecomanda,
2 chei briceag
Interfata Bluetooth pentru telefonie
mobila
Interfata USB-C in partea din fata (2)
Lampa ceata spate
Lane Assist - asistent pentru mentinerea
masinii pe banda de circulatie
Lumini pentru citit LED fata (2)/spate
(2)
Maner schimbator de viteze imbracat
in piele
Oglinda retrovizoare interioara cu
sistem automat antiorbire
Oglinzi exterioare reglabile electric
si incalzite, asferica pe partea soferului.
Oglinzi exterioare si manere usi in
culoarea caroseriei
Oglinzi make-up iluminate integrate in
parasolare
Parbriz termoizolant
Park Pilot
avertizare acustica si vizuala pentru obstacole fata/spate
Pedestrian monitoring
Placuta de inmatriculare spate iluminata
LED
Podea portbagaj ajustabila pe 2 pozitii
Pregatire pentru We Connect Plus
Prindere Isofix pentru 2 scaune copil
pe locurile laterale din spate
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Echipare
Privacy Glass:
geamurile laterale spate si luneta cu 65% absorbtie a
luminii
Priza 12 V
in consola centrala spate si portbagaj
Radio Composition
(4x20W cu functie MP3, display TFT touch-screen
capacitiv, color, cu diagonala de 16,5 cm, interfata USB -C ,
interfata telefonie,8 incinte acustice, tuner FM cu antena
diversity pentru receptie imbunatatita si egalizator cu 3
frecvente)
Receptor Radio Digital DAB
Roata de rezerva de uz temporar.
Scaune fata cu reglaj manual pe inaltime
Security & Service
Senzor de ploaie pentru activarea
automata a stergatoarelor
Sertare sub scaunele din fata
Servodirectie electromecanica,reglabila
in functie de viteza
Sistem de avertizare sonora si luminoasa
pentru necuplare centuri de siguranta fata /spate
Sistem electronic pentru control al
stabilitatii masinii ESC, inclusiv ABS cu asistent frânare,
ASR, EDL, EDTC si sistem de stabilizare a remorcii
Sistem monitorizare presiune pneuri
Sistem start-stop si sistem de franare
cu recuperarea energiei
Spatar bancheta spate rabatabil si
cotiera centrala
Spatar scaun pasager complet rabatabil
Suport lombar scaune fata
Tapiterie stofa "Shooting Star"
Tetiere fata reglabile pe inaltime si
longitudinal
Triunghi de semnalizare
Volan multifunctional imbracat in piele
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Dotari optionale
€ 0,-

.

€ 202,30

App-Connect wireless (wireless doar
pentru Apple, cablu pentru android)

€ 0,-

Cod intern-tapiterie standard
Oglinzi exterioare rabatabile si
reglabile electric,incalzite

€ 160,65

Pachet Ambient

€ 318,92

iluminare ambientala interioara 30 culori
elemente cromate butoane reglare oglinzi exterioare,
actionare geamuri si usi
praguri fata iluminate
insertii decor " Cross" pentru plansa de bord si usi fata
€ 282,03

Pachet Iarna
duze instalatie parbriz incalzite
scaune fata incalzite

€ 330,82

Pachet crom
ornamente cromate la geamurile laterale
bare longitudinale cromate pe plafon
Radio "Ready 2 Discover inclusiv
Streaming & Internet"

€ 366,52

Volan multifunctional piele incalzit

€ 122,57

Date tehnice
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Motor - constructie

1.5 Benzina

Putere

110 kW 150 CP

Capacitate cilindrica

1498 cmc

Cutie de viteze

Manuala, 6 trepte

Tractiune

Tractiune Fata

Numar usi

4

Numar scaune

5

Greutate totala maxim admisibila

2050 kg

Masa reala

1558 kg

Consum oficial combustibil

5.7 l/100km

Emisie dioxid de carbon (CO2) combinat

130 g/km
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