
Model: AX14BZ12 Termín dodania: 2023 Kom. č.: 465 275 / int. č.:                                            

Motor: 4 - valcový benzínový motor 110/150
Prevodovka: 7 - st. DSG automat 9,2
Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2110/549 250/1500-3500
Dĺžka vozidla/šírka (mm): 4509/1839 202
Číslo karosérie: 6,8-7,2
Farba interiéru: BG - čierna titan 615/1655
Farba vozidla: 0Q0Q - biela pure 155-163

Stav najazdených km: Počet miest: 5

WE Connect Plus (3 roky)
Airbag vodiča, spolujazdca Bluetooth hands-free s pripojením dvoch telefónov
Bočné airbagy vpredu Palubný počítač Premium
Hlavové airbagy vpredu a vzadu Komfort
Kolenný airbag na strane vodiča Adaptívny tempomat ACC do 210 km/h 
ESC elektronický stabilizačný systém Automatická 3-zónová klimaizácia Climatronic,
ASR protipreklzový systém s možnosťou ovládania aj zo zadných sedadiel
ABS brzdy s antiblokovacím systémom Parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením
EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, sklápací kľúč
EDS elektronická uzávierka diferenciálu Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
MSR regulácia krútiaceho momentu Dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá,na vodičovej strane asferické
Assistent rozjazdu do kopca Determálne sklá
"Front Assist" a "City Brake" Parkovací asistent Park Assist - podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie
systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového Rear View - zadná cúvacia kamera
brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze Easy Open a Easy Close

"Pedestrian Recognition" asistent rozpoznávania kolízie s chodcom *bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru
Multikolízna brzda *elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestora s oneskorením
"Lane Assist" - Asistent zachovania jazdného pruhu, upozornenie *bezkľúčové otváranie Keyless Access + bezkľúčové štartovanie Keyless Go
opustenia jazdného pruhu s aktívnym zásahom do riadenia pre udržanie v pruhu Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné
3-bodové bezpečnostné pásy s napínačmi na všetkých sedadlách Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, senzorom proti odtiahnutiu a funkciou SAFE
Aktívne opierky hlavy vpredu, 3.výškovo nastaviteľné operky hlavy vzadu Interiér
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách 3-ramenný multifunkčný kožený volant a kožená radiaca páka
eCall – tiesňové volanie (s radiacimi páčkami pod volantom pre DSG)
Systém rozpoznania únavy vodiča Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Elektronická uzávierka diferenciálu XDS (len pre 4MOTION) Vyhrievané predné sedadlá, vyhrievané trysky ostrekovačov predného skla
Asistent zjazdu z kopca (len pre 4MOTION) Osvetlené make-up zrkadielka v slnečných clonách
Technika 2 LED lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu
Imobilizér Držiaky na 1,5l fľaše vo dverách vpredu
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS Stredová opierka s odkladacím boxom vpredu, výškovo nastaviteľná,
Posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti 2 ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu
Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System Sklápateľné delené zadné operadlá 60:40 s nastaviteľným sklonom
SCR - Selektívna katalytická redukcia emisií NOx Osvetlenie a 12V zásuvka v batožinovom priestore
pomocou kvapaliny AdBlue (len pre TDI) Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
OPF - filter pevných častíc pre benzínové motory (TSI) Sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovými operkami
4MOTION Active Control a nastavenie jazdného profilu (len pre 4MOTION) Top-Komfortné sedadlá vpredu, poťah látka/microfleece ArtVelours
Osvetlenie Dekoratívne obklady Cross na prístrojovej doske a na obložení dverí
IQ. Light Úplne sklápateľné sedadlo spolujazdca, zásuvky pod prednými sedadlami
*Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné svetlá Operadlá zadných sedadiel so stredovou opierkou vzadu sklápateľné z bat. priestoru
*Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
*Svetlá do zlého počasia Vnútorný chróm paket
*LED zadné svetlá stmavené s meniacou sa grafikou pri brzdení Ambiente Paket - 30 farebných možností podsvietenia dekoratívnych obkladov
LED denné svetlá s automatickou aktiváciou stretávacích svetiel za zníženej viditeľnosti vpredu a dekoratívnych obkladov vo dverách vpredu
Coming a Leaving home funkcia Nástupné lišty vpredu podsvietené z nerez ocele
LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom Exteriér
Light Assist regulácia diaľkových svetiel Nárazníky vo farbe karosérie, spodná časť nárazníkov čierna
Infotainment Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65% svetla
Digital Cockpit Pro 10,25" - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie
Rádio Ready2Discover, možnosť dodatočnej aktivácie navigácie cez We Upgrade Strešné lyžiny - pochrómované

8" farebný dotykový displej, Streaming&Internet Tire Mobility Set, Náradie a zdvihák, trojuholník
Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android) Chrómová lišta v spodnej časti dverí a okolo nárazníka vpredu a vzadu
alebo CarPlay (Apple), MirrorLink (Android), v závislosti na operačnom systéme Mriežka chladiča s chrómovými lištami
a verzii telefónu Chrómové lišty okolo bočných okien
Digitálny rádiopríjem DAB+ Disky z ľahkej zliatiny Frankfurt 7Jx18 pneu 235/55 R18 samozalepovacie

8 reproduktorov vpredu a vzadu

Cena modelu s 20% DPH 38 490,00 €

Obj. kód Cena v Eur

0Q0Q 230,00 €

PW2 250,00 €

1M6 870,00 €

WFH 340,00 €

PRA 290,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 42 060,00 €

Cenníková cena vozidla bez DPH 35 050,00 €

Ušetríte 550 € s DPH
(Technik paket 550 € )

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, tel.: 048/43 66 300,  www.autonovo.sk

1 590,00 €

Driver Assistance Plus paket

* Travel Assist - aktívne vedenie vozidla v jazdnom pruhu

* Emergency Assist - asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciach

* Asistent zmeny jazdného pruhu, seznor mŕtveho uhla a monitoring okolia pri cúvaní

* Proaktívny bezpečnostný systém

Rádionavigačný systém Discover Media, 8" farebný dotykový displej, Streaming&Internet

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Comfort, bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny a bezdrôtové spojenie s vonkajšou anténou

Nabíjacie USB typ C na stredovej konzole vzadu

Area View s cúvacou kamerou Rear Assist - zobrazenie okolia vozidla v 360° uhle, kamera v prednom nárazníku, v spätných zrkadlách a vzadu

Miestošetriaca dojazdová oceľová rezerva, dvojitá podlaha batožinového priestoru

biela pure

Ťažné zariadenie, sklápateľné (čiastočne elektricky výklopné)

Vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných vodičov

W28

Technic paket v hodnote 2 140 € teraz len za:

Winter Paket 2 - vyhrievané predné a krajné zadné sedadlá, vyhrievané ostrekovače čelného skla(

Doplnková výbava

VW Tiguan Elegance 1.5 TSI EVO DS7 150k

Technické údaje
Výkon kW / PS: 
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 
Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):
Max. rýchlosť (km/h): 
Spotreba paliva (kombinovaná) WLTP (l): 
Objem batožinového priestoru (l):
Emisie CO2 g/100 km: 

Sériová výbava Tiguan Elegnace
Bezpečnosť




