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03Tiguan Allspace – ObsahSpotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy za příplatek.
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05Tiguan Allspace – Exteriér

Tiguan Allspace:
Spousta místa
pro dobrodružství.
Ať plánujete cokoli, Tiguan Allspace Vám díky svému prostornému inte-

riéru a volitelné třetí řadě sedadel¹⁾ zajistí spoustu místa pro všechna 

zavazadla i pro všechny cestující. Delší rozvor náprav přitom zajišťuje 

nejenom více prostoru a flexibility, ale zvýrazňuje také jeho dynamické 

tvary. Markantní mřížka chladiče, působivá světelná signatura a střecha 

se sériovými podélnými střešními nosníky tvoří výrazné akcenty. Díky 

terénním vlastnostem, inovativní technologii a moderním asistenčním 

systémům jste tak dobře vybaveni pro téměř každé dobrodružství.

1) Pro cestující s výškou postavy do 1,60 m.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
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07Tiguan Allspace – Interiér
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

Prostor. Všude,
kam se podíváte.
Čisté tvary, vysoce kvalitní materiály, důmyslně rozdělený velký vnitřní 

prostor. Ve voze Tiguan Allspace můžete svobodu vnímat nejenom svým 

zrakem, ale také ji pocítíte – například díky komfortní kabině, jejíž ergo-

nomické uspořádání se vyznačuje přehledností a čistými tvary. V jejím 

centru je umístěna středová konzola, mírně skloněná směrem k řidiči, 

s volitelným navigačním systémem „Discover Pro“, jehož vysoce kvalitní 

displej se skleněným povrchem má úhlopříčku 23,4 cm (9,2 palce).

01   Poskytuje informace, a přitom neodvádí pozor-
nost: „Head-up-Display“ se po stisku tlačítka vysune 
z palubní desky a zobrazuje všechny důležité infor-
mace, jako rychlost, pokyny navigačního systému 
nebo dopravní značky, přímo v zorném poli řidiče.
SO

02   Otáčkoměr, tachometr, počítadlo kilometrů – na 
digitálním panelu s vysokým rozlišením Active Info 
Display si můžete přehledně uspořádat všechna 
data. Nejlepší na tom je, že si ve svém zorném poli 
necháte zobrazit právě ty informace, které jsou pro 
Vás aktuálně nejdůležitější. H
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09Tiguan Allspace – Interiér

Velký prostor. Pro spoustu komfortu.
Roste tak, jak se zvyšují Vaše nároky: Tiguan Allspace Vám díky svému komfortnímu interiéru a volitelné třetí řadě sedadel¹⁾ 

nabízí spoustu místa. Vysoce kvalitní pohodlná sedadla a velkorysé prostorové poměry zajišťují i ve třetí řadě sedadel příjemné 

místo pro nohy. Flexibilní koncepce interiéru pak zaručí dostatek prostoru pro každého cestujícího i jeho oblíbené věci. 

 1)  Pro cestující s výškou postavy do 1,60 m.
2)  Kůží „Vienna“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy jeho zvýšených boků. 
3)  Nedodává se v kombinaci s potahy v kůži „Vienna“.

03   Vysoce kvalitní přední sedadla „Top-Komfort“, jež jsou součástí paketu v kůži 
„Vienna“²⁾, zajistí příjemné cestování i na dlouhé vzdálenosti. Přední sedadla 
s elektrickým nastavením s funkcí „Memory“ a elektricky nastavitelnými beder-
ními opěrkami poskytují individuální komfort. Sedadlo ergoActive³⁾ pak potěší 
řidiče svou masážní funkcí. Důvodem k radosti je také panoramatické výklopné/
posuvné střešní okno, jež v interiéru zajistí příjemnou světelnou atmosféru 
a volný výhled na nebe. SO

04–05   Velkorysé prostorové poměry ve voze Tiguan Allspace zajišťují komfortní 
místo pro nohy i ve druhé řadě sedadel. A má-li cestující na zadním místě velmi 
dlouhé nohy nebo potřebujete-li transportovat rozměrný náklad, flexibilitu Vám 
zajistí asymetricky dělená a sklopná lavice druhé řady sedadel, kterou je možné 
posunout o 18 cm. O komfort se pak postará výklopná střední loketní opěrka se 
dvěma integrovanými držáky nápojů. S

06–07   Kromě sériových pěti míst k sezení je na přání k dispozici také třetí řada 
sedadel¹⁾, která nabízí místo pro další dva cestující. Vnější sedadla druhé řady lze 
díky funkci pro usnadnění nastupování „Easy Entry“ velmi jednoduše sklopit 
dopředu a posunout. Rovněž třetí řada sedadel je kompletně nebo jen částečně 
sklopná a umožňuje tak zvětšit objem zavazadlového prostoru. K dispozici je tedy 
velké spektrum možností, které z vozu Tiguan Allspace dělají skutečně všestranný 
automobil. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO
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11Tiguan Allspace – Linie výbavy

Výlety s ním jsou
o celé délky lepší.
Jeden Tiguan a bezpočet možností. Tiguan Allspace Vám v každém 

ohledu poskytuje více prostoru a flexibility. Díky dvěma liniím výbavy –

Highline a Comfortline – máte možnost Váš Tiguan Allspace přizpůsobit 

Vašim potřebám. Kromě krytů vnějších zpětných zrcátek, která jsou 

lakovaná ve stříbrném metalickém laku, je k dispozici ještě celá řada 

prvků výbavy na přání, díky nimž můžete vůz přizpůsobit Vašim indivi-

duálním představám. Bez ohledu na to, pro kterou linii se rozhodnete, 

obě mají jednu věc společnou: Nabízejí velký prostor pro velká 

dobrodružství.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
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13Tiguan Allspace – Linie výbavy
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Highline
Vysoká kvalita až do nejmenšího detailu: Tiguan Allspace v linii Highline 

kombinuje designové detaily, jako 18" kola z lehké slitiny „Kingston“, 

chromované lišty na všech stranách vozu a barevně sladěné stříbrně 

eloxované podélné střešní nosníky, s moderními asistenčními systémy 

a technologiemi. A díky zamykacímu a startovacímu systému bez přímé-

ho použití klíčku „Keyless Access“ a funkci „Easy Open“ začíná prvotřídní 

komfort ve voze Tiguan Allspace Highline již před nastoupením.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

01   LED světlomety opticky navazují na čtyři chromované lišty mřížky chladiče a zvýrazňují charakteristický 
vzhled přední partie vozu Tiguan Allspace. H SO

(Bez vyobrazení.)   Od počátku jste připojeni do sítě: Díky službám Car-Net „Security & Service“ včetně služby 
tísňového volání¹⁾ můžete automaticky nebo prostřednictvím stisku tlačítka navázat spojení s linkou tísňového 
volání, případně využít mobilní přístup k důležitým informacím o automobilu, jako je aktuální pozice parkování 
či stav počítadla kilometrů. H SO

1) Podrobné informace najdete na straně 33.
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15Tiguan Allspace – Linie výbavy

02   Vysoké nároky na design i komfort mají u vozu Tiguan Allspace Highline své 
pokračování i v jeho interiéru. Elegantní přední sedadla „Top-Komfort“, která 
mohou být volitelně čalouněna kůží „Vienna“¹⁾, jako součást stejnojmenného 
paketu, harmonicky ladí s dekory „Dark Grid“. Multifunkční volant a hlavice řadicí 
páky v kůži pak vytvářejí kontrasty tmavých odstínů. Mimořádným prvkem je také 
osvětlení „Ambiente“, které stylově zvýrazňuje madla otevírání dveří, dekorační 
a nástupní prahové lišty a prostor pro nohy. H SO

03–04   Užívejte si Vaši individuální příjemnou teplotu. Pomocí automatické kli-
matizace „Air Care Climatronic“ s třízónovou regulací teploty a s antialergenním 
filtrem je možné regulovat teplotu ve třech navzájem nezávislých zónách. Pro linii 
Highline je klimatizace „Air Care Climatronic“ součástí sériové výbavy. S

1) Kůží „Vienna“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy jeho zvýšených boků.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO
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01   Zapůsobí i tím posledním detailem: Zadní světla zlepšují viditelnost vozu Tiguan Allspace ve dne i v noci 
a představují prvek, ve kterém se zakončují jeho čisté linie. S

Comfortline
Tiguan Allspace ve výbavové linii Comfortline charakterizují detaily, 

které umocňují jeho vzhled. Stříbrně eloxovaný difuzor, stříbrně eloxo-

vané podélné střešní nosníky a 17" kola z lehké slitiny „Tulsa“ zanechají 

z každé perspektivy trvalý dojem. Příjemné pocity zajistí řada komfort-

ních a asistenčních systémů, jako jsou dveře zavazadlového prostoru 

s elektrickým ovládáním nebo ParkPilot s akustickým varováním před 

překážkami před i za vozidlem. 
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO
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19Tiguan Allspace – Linie výbavy
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

02   Pomocí multifunkčního volantu v kůži můžete ovládat infotainment systém, 
multifunkční ukazatel a na přání také Váš mobilní telefon, aniž byste přitom sun-
dali ruce z volantu. S

03   Čisté linie a vysoce kvalitní materiály zajistí ve velkém prostoru kabiny vozu 
Tiguan Allspace Comfortline útulnou atmosféru. Posaďte se na komfortní přední 
sedadlo, prostřednictvím dotykové obrazovky rádia „Composition Media“ s úhlo-
příčkou 20,3 cm (8 palců) si zvolte Vaši oblíbenou hudební skladbu a užívejte si 
uvolněnou jízdu. S  1)  Další informace včetně podmínek používání aplikace We Connect Go, platné znění Prohlášení o ochraně 

osobních údajů, stejně jako funkce aplikace, často kladené otázky a informace o kompatibilitě s dalšími 
modely od roku výroby 2008 získáte na adrese www.vwconnect.com.

2)  Jednotku DataPlug získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Na obrázku je rádio „Composition 
Media“, které je součástí sériové výbavy.

(Bez vyobrazení.)   Bezplatná aplikace We Connect Go¹⁾ v kombinaci s jednotkou 
DataPlug²⁾ Vám poskytne prostřednictvím protokolu bluetooth všechny důležité 
informace o Vašem automobilu. Představuje tak na Vašich cestách další přínos pro 
bezpečnost a kontrolu. Na Vašem chytrém mobilním telefonu si kdykoli můžete 
prohlédnout informace, jako je stav počítadla kilometrů, nadcházející termíny 
servisních prohlídek nebo aktuální varovná upozornění. Více informací o funkcích 
aplikace We Connect Go získáte na adrese www.vwconnect.com. S
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Paket Offroad
Ať už se jedná o zvýšený obrubník, nebo o šotolinu, ten, kdo jede vlastní 

cestou, může narazit na překážky. Díky paketu „Offroad“¹⁾ však můžete 

zůstat naprosto v klidu. Nárazník, který je lakovaný v barvě vozu, totiž 

zajišťuje větší nájezdový úhel a ochranný kryt spodku vozu zajistí bez-

pečnost pro pohonnou jednotku i převodovku. Další prvky paketu 

„Offroad“ jsou pak zárukou toho, že Tiguan Allspace Vám přinese 

spoustu radosti i mimo zpevněné cesty.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

01   Tiguan Allspace Vás doveze nejenom za novými 
zážitky, ale on sám je jedním z nich. Díky systému 
4MOTION Active Control máte k dispozici řadu 
nastavení, která jsou vhodná pro jízdu v nejrůzněj-
ším terénu. Navíc je k dispozici mód „Onroad“, 
který umožňuje volbu pěti jízdních profilů. SO

02   Výrazné a současně elegantní: Osvětlené
a vysoce kvalitní nástupní prahové lišty s nápisem
„Offroad“ jsou zapuštěné v předních prazích. SO

1) Dodává se pouze pro modely s pohonem všech kol 4MOTION.
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23Tiguan Allspace – Paket R-Line „Black Style“

01 | 02   S volitelným paketem R-Line „Black Style“ 
vyvoláte s Vaším vozem Tiguan Allspace rozruch 
všude, kde se objevíte. Počínaje výraznými koly 
z lehké slitiny v černém laku – buď s 19" koly z lehké 
slitiny „Sebring“, jež jsou sériovou součástí paketu, 
nebo s volitelnými 20" koly z lehké slitiny „Suzuka“ – 
přes skla zadních bočních oken a sklo výklopných 
dveří zavazadlového prostoru s 90% zatmavením, až 
po černě lakované podélné střešní nosníky a černý 
střešní spoiler. Ještě větší suverenitu pak zajistí černé 

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

exteriérové akcenty, jako prostřední lišta mřížky chla-
diče s logem „R-Line“, ozdobné lišty v předním a zad-
ním nárazníku, stejně jako difuzor. V černém laku jsou 
rovněž lišty přídavných dílů dveří, které dodávají ele-
ganci vstupnímu prostoru, zatímco ozdobné lišty 
okolo bočních oken lemují výhled na to, co na Vás 
čeká v prostorném interiéru. Černě lakované kryty 
vnějších zpětných zrcátek jsou pak završením celko-
vého obrazu a na první pohled prozrazují, že rádi 
dáváte prostor Vašemu osobnímu stylu. SO

1925_TN-Allspace_K15.indd   23 20.08.19   12:46

Paket R-Line „Black Style“ 
Volitelný paket R-Line „Black Style“ dodá Vašemu vozu Tiguan Allspace 

punc exkluzivity. Stylové akcenty a propracované detaily v nadčasové černé 

barvě vytvářejí jedinečnou kompozici.
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1925_TN-Allspace_K15.indd   25 20.08.19   12:46

R-Line
Více prostoru pro Vaši invenci – i pokud se jedná o sportovní charakter. 

Vy sami se rozhodnete, jak dynamickým způsobem bude Váš Tiguan 

Allspace působit. Celá řada detailů paketu R-Line „Exteriér“, jako např. 

výrazný nárazník lakovaný v barvě vozu nebo volitelná 20" kola z lehké 

slitiny „Suzuka“, která se dodávají výhradně pro výbavu R-Line, umocňují 

sportovní vzhled exteriéru. Ještě větší dynamiku, která se projeví i uvnitř 

vozu, pak zajistí paket R-Line s dalšími jedinečnými prvky výbavy 

v interiéru.

Rozsah výbavy R-Line je pro Českou republiku odlišný. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen. Všechny zde uvedené 
výbavy jsou součástí nabídky firmy Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

01   Volitelná 20" kola z lehké slitiny „Suzuka“ 
v barvě „Dark Graphite“ s leštěným povrchem jsou
projevem síly, která se ve voze skrývá. SO
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27Tiguan Allspace – R-Line

02   Součástí výbavy paketu R-Line „Exteriér“ je 
dynamický zadní spoiler v černé barvě, který zadní 
partii vozu dodává ještě výraznější vzhled. Ten je dále 
umocněn nárazníkem a difuzorem v R-Line designu, 
které jsou rovněž v černé barvě. SO

03   Sportovní vzhled, který projevuje sílu: Součástí 
sériové výbavy paketu R-Line „Exteriér“ jsou 
19" kola z lehké slitiny „Sebring“ v pětipaprskovém 
designu v šedé metalíze a rozšířené blatníky s čer-
nými lemy. Přídavné díly na dveřích, lakované v barvě 
vozu, a designové lišty s logem „R-Line“ na bocích 
a předních dveřích pak zdůrazňují dynamické linie 
vozu Tiguan Allspace. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
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29Tiguan Allspace – R-Line
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

04   Tiguan Allspace s paketem R-Line dokazuje svůj charakter i ve svém inte-
riéru – např. díky osvětleným nástupním prahovým lištám z hliníku s logem 
„R-Line“. SO

05   Tiguan Allspace s vykřičníkem: Logo „R-Line“ na mřížce chladiče dává zcela 
zřetelně najevo mimořádnou sportovní orientaci. Stejně jako nápadná signatura 
ve tvaru písmene „C“ na nárazníku. V kombinaci s volitelným systémem „Active 
Lighting“ je mřížka chladiče doplněna čtyřmi chromovanými lištami, které jsou 
dalším detailem, jenž projevuje sílu vozu. SO

06   Součástí paketu R-Line je také multifunkční sportovní volant v kůži s logem 
„R-Line“ a přímou spodní částí věnce, který zaujme nejenom svým markantním 
sportovním vzhledem, ale také výrazným tvarováním, které zajišťuje jeho dobré 
držení při dynamické jízdě. K dalším výrazným detailům kabiny patří pedály 
s povrchem z ušlechtilé oceli s kartáčovanou úpravou povrchu, dekory v prove-
dení „Black Lead Grey“ a sedadla Top-Komfort čalouněná potahovou látkou 
„Race“ v šedé barvě „Magnetit“. SO
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07   Sportovní duch, jenž lze vnímat zrakem – napří-
klad černé obložení stropu, které je součástí paketu 
R-Line –, nebo hmatem – díky sedadlům „Top-
Komfort“, jež jsou čalouněna látkou „Race“ v šedé 
barvě „Magnetit“ a která zajišťují optimální držení 
těla. SO

08   Volitelná výbava v kůži „Vienna“¹⁾ pro sedadla 
„Top-Komfort“ v černé barvě ladí s černým oblože-
ním stropu a završuje sportovní eleganci interiéru. 
Mimořádným detailem, který na sebe poutá pozor-
nost, je pak charakteristické logo „R-Line“ na opěra-
dlech vyhřívaných předních sedadel. SO

1) Kůží „Vienna“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy jeho zvýšených boků.
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 1)  Pro užívání služeb Car-Net je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, k němuž se přihlašuje pomocí uživatelského jména 
a hesla. Dále je nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb po celou smluvní dobu je nutné, 
aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Při pozdější registraci se zkracuje 
doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány. Využívání mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci 
s navigačním systémem „Discover Media“ nebo „Discover Pro“, které jsou součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zaří-
zení umožňující přístup k internetu (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi hotspot. Alternativně je možné ve 
spojení s navigačním systémem „Discover Pro“ využít kombinaci funkce telefonního rozhraní „Business“ a chytrého mobilního telefonu s podpo-
rou Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. V kombinaci s navigačním systémem 
„Discover Media“, jenž je součástí výbavy na přání, lze také využít přístupový bod CarStick LTE, který rovněž může zajistit bezproblémový přístup 
k internetu pro Váš navigační systém a v automobilu může vytvořit wifi hotspot. Mobilní služby online Car-Net jsou přístupné pouze na základě 
stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle 
platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). 
Při využívání mobilních služeb online Car-Net se z důvodu velkého objemu přenášených dat důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem 
smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích v jednotlivých detailech lišit. Uvedené 
služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný 
chytrý mobilní telefon s operačním systémem iOS nebo Android a SIM kartou, jež podporuje datové přenosy a ke které je uzavřená stávající 
nebo separátní smlouva mezi Vámi a mobilním operátorem. Bližší informace o mobilních službách online Car-Net získáte na internetové adrese 
www.connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního 
operátora.

2)  Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect zahrnuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ 
a MirrorLink®. Podpora jednotlivých technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou využívány. 
Rozhraní Car-Net App-Connect v současnosti podporuje již mnoho modelů chytrých mobilních telefonů. 
Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění široké podpory a zrych-
lení implementace technologie Car-Net App-Connect. Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních 
telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na adrese: www.volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Dodává se pouze s alarmem s nezávislým zdrojem, který je součástí výbavy na přání.
4)  Z důvodu zajištění bezpečnosti je u služby zamčení a odemčení nutné odsouhlasení osobní identifikace, 

které vyžaduje ověření buď přes autorizovaného zástupce Volkswagen, nebo přes videohovor.

01   Navigační systém „Discover Pro“ lze ovládat ještě komfortnějším způsobem 
pomocí gest. Můžete tak procházet jak hlavní menu, tak také podmenu, a to zcela 
pohodlně pouhým „stíracím“ gestem před displejem. Jediným pohybem ruky tak 
můžete například přecházet z jedné hudební stanice na další. SO

02   Lepší orientace a aktuálnější informace: Po uzavření smlouvy se společností 
Volkswagen AG máte k dispozici paket služeb Car-Net „Guide & Inform“¹⁾, který 
můžete využívat prostřednictvím navigačního systému „Discover Media“ nebo 
„Discover Pro“. Praktické služby jako vyhledávání cílů online, vyhledávání parkova-
cích míst nebo import destinace online Vám otevírají nové možnosti využití výhod 
internetu při jízdě. SO

03   Rozšiřuje možnosti kabiny Vašeho vozu: Softwarové rozhraní Car-Net App-
-Connect²⁾ v sobě sdružuje tři inovativní technologie – Apple CarPlay™, Android 
Auto™ od společnosti Google a MirrorLink®, které umožňují paralelní zobrazení 
displeje Vašeho chytrého mobilního telefonu na dotykové obrazovce infotainment 
systému a nabízejí Vám další užitečné a zábavní funkce. SO

04   O Vaši bezpečnost je dobře postaráno: Po uzavření separátní smlouvy se spo-
lečností Volkswagen AG budete mít v rámci služeb Car-Net „Security & Service“¹⁾ 
přehled o důležitých datech Vašeho vozu Volkswagen. Ať už se jedná o plánování 
servisní prohlídky, přístup k aktuálnímu stavu počítadla kilometrů, informaci 
o stavu paliva v nádrži nebo o službu tísňového volání, která ve vážných případech 
automaticky zajistí přivolání pomoci a prostřednictvím hlasové komunikace Vám 
poskytne péči a podporu až do příjezdu vozidla záchranné služby. Pomocí aplikace 
We Connect nebo na portálu We Connect navíc získáte další užitečné informace, 
např. aktuální pozici parkování, stav automobilu, stav dveří a světel vozidla nebo 
stav alarmu.³⁾ Mimořádně komfortní je také volitelné nezávislé topení, které lze 
velmi jednoduše naprogramovat pomocí aplikace We Connect nebo přes portál 
We Connect. Prostřednictvím Vašeho chytrého mobilního telefonu je na dálku, 
podobně jako dálkovým ovládáním, možné rovněž zavření a otevření dveří i dveří 
zavazadlového prostoru.⁴⁾ H SO
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Svoboda pohybu. Onroad. Offroad. Online.

Svobodu můžete ve voze Tiguan Allspace vnímat nejenom na všech sedadlech. Svoboda zde má i druhou dimenzi, díky níž můžete na svých cestách 

využívat služby online Car-Net. Nové infotainment systémy v luxusním designu Vám nabízejí prvotřídní možnosti komunikace, zábavy a navigace. 

Můžete tak najít tu nejkratší cestu k moři nebo perfektní hudbu pro Váš výlet – díky volitelnému ovládání pomocí gest se přitom nemusíte přístroje 

ani dotknout. Ve voze Tiguan Allspace tak budete mít to nejlepší připojení při zachování maximální nezávislosti.
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09   Ve Vašem voze je možné aktivovat wifi síť. Jestliže se společností Volkswagen AG 
uzavřete separátní smlouvu, můžete využívat výhody, které přinášejí mobilní 
služby online Car-Net²⁾. Wifi hotspot pro neomezený přístup k internetu³⁾ ve Vašem 
voze Volkswagen vytvoří přístupový bod CarStick LTE. V kombinaci s navigačním 
systémem „Discover Media“ zajistí ve Vašem vozidle online připojení. Protože 
CarStick LTE obsahuje vlastní SIM kartu (SIM karta není součástí dodávky), lze mo-
bilní služby online Car-Net využívat nezávisle na Vašem chytrém mobilním tele-
fonu, u kterého byste jinak museli aktivovat funkci wifi hotspotu (tethering). SO

10   Nejjemnější nuance, přesné basy a křišťálově čisté výšky zajistí audiosystém 
„DYNAUDIO Excite“ od dánského výrobce specializujícího se na hi-fi techniku. 
K jeho výbavě patří 8 reproduktorů, které jsou vyladěné na prostorové podmínky 
interiéru vozu, centrální reproduktor, subwoofer a 10kanálový digitální zesilovač 
s celkovým výkonem 400 wattů, které Vám zprostředkují při každé jízdě dokonalou 
hudbu. Díky digitálnímu signálnímu procesoru (DSP), který řídí vyzařovací charak-
teristiku jednotlivých reproduktorů v závislosti na jejich umístění, zažijete zvuk na 
každém sedadle vždy tak, jako byste seděli v optimální poslechové pozici. SO

 1)  Informace o odchylkách pro Českou republiku získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
2)  Pro využívání služeb Car-Net je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, k němuž 

se přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla. Dále je nutné uzavřít separátní smlouvu se společností 
Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů 
po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Při pozdější regis-
traci se zkracuje doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány. Využívání mobilních služeb online 
Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo 
„Discover Pro“, které jsou součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení umož-
ňující přístup k internetu (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi hotspot. 
Alternativně je možné ve spojení s navigačním systémem „Discover Pro“ využít kombinaci funkce telefon-
ního rozhraní „Business“ a chytrého mobilního telefonu s podporou Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo 
SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. V kombinaci s navigačním systémem „Discover 
Media“, jenž je součástí výbavy na přání, lze také využít přístupový bod CarStick LTE, který rovněž může 
zajistit bezproblémový přístup k internetu pro Váš navigační systém a v automobilu může vytvořit wifi 
hotspot. Mobilní služby online Car-Net jsou přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy 
mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu 
podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – 
vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online Car-Net se z důvodu 

velkého objemu přenášených dat důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální
sazbou za datové přenosy. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích v jednotlivých detai-
lech lišit. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se může v průběhu trvání smlouvy 
měnit. Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s operačním systémem 
iOS nebo Android a SIM kartou, jež podporuje datové přenosy a ke které je uzavřená stávající nebo separátní 
smlouva mezi Vámi a mobilním operátorem. Bližší informace o mobilních službách online Car-Net získáte 
na adrese www.connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace 
o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

3)  V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při odesílání a příjmu dat 
z internetu (zejména v zahraničí) vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Originální příslušenství 
Volkswagen® proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za 
datové přenosy. Více informací o využívání mobilních zařízení a systému Car-Net najdete v palubní lite-
ratuře Vašeho vozu Volkswagen.

4)  Není v nabídce pro Českou republiku.
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05   Navigační systém „Discover Pro“¹⁾ je sériově vybaven rozhraním Car-Net 
App-Connect. Lze jej zcela intuitivně ovládat prostřednictvím barevného TFT 
dotykového displeje s úhlopříčkou 23,4 cm (9,2 palce) se skleněným povrchem 
a senzorem přiblížení nebo inovativním způsobem pomocí gest. Celou řadu polo-
žek menu tak lze procházet jednoduchým horizontálním „stíracím“ gestem. Sys-
tém disponuje interní pamětí s kapacitou 10 GB, kterou lze využít pro libovolné 
účely, předinstalovanými navigačními mapami Evropy, příjmem rádia v pásmu 
FM, DVD přehrávačem s podporou hudebních formátů MP3, AAC a WMA a osmi 
reproduktory. Výčet vlastností tohoto infotainment systému pak završují dva sloty 
na SD karty, dva USB porty a telefonní rozhraní využívající protokol bluetooth. SO

06   Navigační systém „Discover Media“ pro rádio „Composition Media“¹⁾ má 
barevný dotykový TFT displej se senzorem přiblížení, úhlopříčkou 20,3 cm 
(8 palců), osm reproduktorů a CD přehrávač s podporou formátů MP3, AAC 
a WMA. Navíc disponuje dvěma sloty na SD karty, USB portem a možností připo-
jení mobilního telefonu prostřednictvím protokolu bluetooth. Systém je vybaven 

navigačními mapami pro Evropu. Díky službám Car-Net budete mít po uzavření 
separátní smlouvy se společností Volkswagen AG na Vašich cestách k dispozici 
dobrý přístup k internetu. Rychlé a jednoduché připojení k internetu pro Váš navi-
gační systém „Discover Media“ může zajistit také přístupový bod CarStick LTE. 
Služby Car-Net pak můžete využívat velmi efektivně. SO

07   Rádio „Composition Media“ s barevným dotykovým TFT displejem s úhlopříč-
kou 20,3 cm (8 palců) a se senzorem přiblížení je vybaveno CD přehrávačem s pod-
porou formátů MP3 a WMA. Osm reproduktorů a výkon 4x 20 wattů jsou zárukou 
multimediálního zážitku. Rádio dále disponuje slotem na SD kartu, USB portem 
a možností připojení mobilního telefonu pomocí protokolu bluetooth. S

08   Rádio „Composition Colour“⁴⁾ s barevným dotykovým TFT displejem s úhlo-
příčkou 16,5 cm (6,5 palce) může být vybaveno až šesti reproduktory, dvěma USB 
konektory typu C, rozhraním bluetooth pro připojení mobilního telefonu a jeho 
výkon je 4x 20 wattů.
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03–05   Mnoho zavazadel nepředstavuje ve voze Tiguan Allspace žádný problém. 
V sedmimístném provedení⁴⁾ máte k dispozici zavazadlový prostor o objemu až 
1 775 litrů (v pětisedadlové verzi až 1 920 litrů), který můžete celý naplnit předměty 
nezbytnými pro radost z dobrodružství. Při nainstalované třetí řadě sedadel⁴⁾ 
nabízí zavazadlový prostor pohodlných cca 230 litrů místa pro každodenní využití, 
např. pro nákupy. Po sklopení třetí řady sedadel lze objem zavazadlového prostoru 
zvětšit o cca 700 litrů (u pětimístného provedení bez třetí řady je to cca 760 litrů). 
Mimořádně praktický je také mechanismus pro sklopení třetí řady sedadel, který 
Vám umožňuje pomocí snadného úkonu ze zavazadlového prostoru sklopit vnější 
sedadla druhé řady i sedadla třetí řady a vytvořit tak prostor pro transport dlou-
hých předmětů – aniž byste je předtím museli odložit.⁵⁾ SO

06   Velmi praktické je osvětlení zavazadlového prostoru vozu Tiguan Allspace. 
V případě potřeby ho lze vyjmout a použít jako kapesní svítilnu. Nakládání i vyklá-
dání zavazadel tak bude v kteroukoliv denní dobu snadnou záležitostí. S

 1)  V závislosti na zvolené kombinaci motoru a převodovky a rovněž 
v závislosti na výbavě není u některých modelů možné výškové 
nastavení podlahy zavazadlového prostoru.

2)  Maximální hmotnost připojeného přívěsu je v závislosti na kombinaci
motoru, převodovky a rovněž v závislosti na výbavě vozu od 2 200 kg 
do 2 500 kg.

3)  V rámci možností daných systémem. 
4) Třetí řada sedadel je vhodná pro cestující s výškou postavy do 1,60 m.
5) Náklad musí být vždy řádně upevněn.
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Komfort
Délka znamená plus: Tiguan Allspace nabízí ve svém velkém zavazadlovém prostoru flexibilní 

řešení pro všechny, kteří touží po dobrodružství – například díky sériové variabilní podlaze 

zavazadlového prostoru.¹⁾

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

01   Držíte-li v rukou těžké nebo neskladné předměty, pomůže Vám praktická funkce „Easy Open“: K otevření elektricky ovládaných dveří 
zavazadlového prostoru totiž postačí jen jeden malý pohyb nohou pod zádí vozu. Pro Vaši identifikaci pak stačí, když ve své kapse máte 
klíček od vozu. Pouhý stisk tlačítka pak zajistí automatické zavření dveří zavazadlového prostoru vozu Tiguan Allspace pomocí elektrického 
ovládání – buď okamžitě, nebo se zpožděním, jakmile se s klíčkem vzdálíte od automobilu. H SO

02   Tiguan Allspace bez problémů utáhne přívěs nebo karavan až do hmotnosti 
2,5 tuny.²⁾ Při couvání a manévrování Vám pak pomáhá asistent pro manévrování 
s přívěsem „Trailer Assist“. Stačí pouze zadat požadovaný směr a „Trailer Assist“ 
spolehlivě navede automobil s přívěsem na určené místo.³⁾ Na Vás zbývá pouze 
ovládání pedálů plynu a brzdy – a sledování průběhu celého procesu. SO

(Bez vyobrazení.)   Zamykací a startovací systém „Keyless Access“ bez přímého 
použití klíčku Vám přináší nejvyšší komfort. K tomu, abyste Váš automobil otevřeli 
nebo nastartovali, totiž postačí mít klíček od vozu u sebe. H SO

1925_TN-Allspace_K15.indd   36 20.08.19   12:46



02

03

01

06

05

04

39Tiguan Allspace – Asistenční systémy

04   Více komfortu i ve váznoucí dopravě: Asistent pro jízdu v koloně umožňuje 
komfortní ovládání vozu při popojíždění v dopravní zácpě a eliminuje riziko nehod 
typických pro váznoucí dopravu.¹⁾ Systém udržuje vozidlo v jízdním pruhu a auto-
maticky ovládá pedály plynu a brzdy.¹⁾ SO

05   Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane Assist“ od rychlosti 
65 km/h rozpozná situaci, kdy vozidlo neúmyslně opouští vyznačený jízdní pruh¹⁾, 
a prostřednictvím protipohybu řízení vrátí pozornost řidiče k dění na vozovce.¹⁾, ²⁾ S

06   Adaptivní tempomat ACC přizpůsobí Vaši rychlost rychlosti vozu jedoucího 
před Vámi, a to až do Vámi nastaveného limitu³⁾, a udržuje od něj Vámi nasta-
vený odstup.¹⁾ Je nedílnou součástí paketu asistenčních systémů. Tento paket
v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG zahrnuje mimo jiné také systém 
„Emergency Assist“⁴⁾ a asistenta pro jízdu v koloně. H SO

02   Prostorový kamerový systém „Area View“ snímá 
prostřednictvím čtyř kamer celou řadu pohledů na 
okolí vozu, které Vám značně usnadňují manévrování. 
Například je možné získat pohled na celé okolí vozu 
z ptačí perspektivy. Na displeji Vašeho rádia si také 
můžete nechat zobrazit situaci „za rohem“, která je 
snímána kamerou umístěnou na voze nejvíce vpředu 
nebo nejvíce vzadu. Řidič tak může vidět i do míst, 
do kterých má zakrytý výhled.¹⁾ SO

03   Dává pozor na Vás – i na všechny ostatní: Asis-
tent nouzového brzdění „Front Assist“ s rozpozná-
váním chodců může v případě hrozící kolize s vpředu 
jedoucím vozidlem zmírnit její následky nebo v ideál-
ním případě srážce zcela zabrání.¹⁾ Systém dokáže 
rozpoznat chodce a automobily v jízdní dráze a včas 
před nimi varuje řidiče.¹⁾ Jestliže řidič na varování 
nereaguje, systém začne automobil nouzově brzdit.¹⁾

S

 1) V rámci možností daných systémem.
2)  Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.
3)  Až do rychlosti max. 210 km/h.
4)  Dodává se pouze v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG.
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Asistenční systémy
Nezáleží na tom, kam Vás Vaše plány zavedou. Asistenční systémy 

ve voze Tiguan Allspace Vám usnadní každodenní cestování a pomohou 

Vám zejména v náročných situacích, které vznikají v silničním provozu.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

01   Díky dynamické regulaci dálkových světel „Dynamic Light Assist“ můžete jet od rychlosti 60 km/h s trvale zapnutými dálkovými světly, 
aniž by přitom docházelo k oslňování řidičů protijedoucích vozidel.¹⁾ Systém prostřednictvím kamery rozpoznává protijedoucí i vpředu 
jedoucí automobily a cloní dálková světla v prostoru, ve kterém se nacházejí.¹⁾ H SO
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07   Parkovací asistent „Park Assist“ rozpozná vhodná příčná i podélná parkovací 
místa a při následném parkování automaticky přebírá ovládání volantu.¹⁾ Z podél-
ných parkovacích míst dokáže také vyjet.¹⁾ Na Vás zbývá ovládání pedálů plynu, 
spojky a brzdy a pozorné sledování situace okolo vozu.¹⁾ H SO

08   Asistent pro změnu jízdního pruhu „Side Assist“²⁾ podporuje řidiče při změně 
jízdního pruhu.¹⁾ Systém monitoruje prostor za vozem a po jeho stranách a pro-
střednictvím LED signalizace v příslušném vnějším zpětném zrcátku varuje řidiče 
před automobily, které se rychle přibližují zezadu nebo jsou skryté v tzv. „mrtvém 
úhlu“.¹⁾ Integrovaný asistent pro „vyparkování“ pak při couvání z parkovacího místa 
monitoruje prostor za Vaším automobilem a varuje Vás před vozidly blížícími se 
v příčném směru.¹⁾ SO

 1) V rámci možností daných systémem.
2) Dodává se pouze v kombinaci s paketem asistenčních systémů.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO
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01   Váš Tiguan Allspace bude ještě více projevovat 
svoji sílu: Například díky dílům na přední partii 
v terénním vzhledu. Na bocích vozu navozují tento 
dojem stupačky v offroad designu, které navíc usnad-
ňují nastupování nebo nakládání předmětů na stře-
chu. Stupačky mají protiskluzový povrch, jsou vyro-
bené z eloxovaného hliníku a na vnější hraně mají 
černé plastové lemy. SO

02   Chcete podtrhnout SUV vzhled Vašeho vozu? Díky 
aerodynamickému střešnímu spoileru a ochranné 

liště se vzhledem chromu na dveře zavazadlového 
prostoru, která je atraktivní i praktická, bude zadní 
partie vozu Tiguan Allspace ještě výraznější. SO

03–04   Speciálně pro jízdu v zimních podmínkách 
byla vyvinuta 17" kola z lehké slitiny „Merano“ 
ve stříbrné barvě „Brillant“ a v desetipaprskovém 
designu, stejně jako 17" kola z lehké slitiny „Corvara“, 
která jsou rovněž lakovaná ve stříbrné barvě „Brillant“ 
a zaujmou výrazným designem svých pěti paprsků.
SO

05   Individuální až do nejmenšího detailu: Čtyři 
čepičky ventilků zdobené logem Volkswagen 
představují optimální ochranu před prachem, 
nečistotami a vlhkostí. Jsou vhodné pro hliníkové 
ventilky i pro ventilky z kombinace pryže a kovu.
SO

06   Koncovky výfuku o průměru 60 mm s šikmou 
rovinou řezu jsou projevem sportovního tempera-
mentu a zlepšují kvalitu zadní partie Vašeho vozu 
Tiguan Allspace. Koncové trubky jsou vyrobené 

z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli a jejich povrch je 
ručně leštěný do vysokého lesku. SO

07–08   Transparentní ochranná fólie nákladové 
hrany, stejně jako ochranná fólie nákladové hrany 
se vzhledem ušlechtilé oceli ji spolehlivě chrání před 
poškozením při nakládání a vykládání zavazadel. Obě 
fólie lze rychle a praktickým způsobem nalepit. SO
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Originální příslušenství Volkswagen®
Výrazný design, flexibilita a komfort jsou již součástí sériové výbavy. Pro všechny, kteří chtějí ještě 

něco navíc, je k dispozici Originální příslušenství Volkswagen®, které Vám umožňuje doplnit Váš 

Tiguan Allspace přesně podle Vašich představ. Kompletní nabídku příslušenství získáte v katalogu 

Originální příslušenství Volkswagen®, jenž je k dispozici u všech prodejců vozů Volkswagen nebo na adrese 

https://www.volkswagen.cz/servis-a-prislusenstvi/originalni-prislusenstvi-volkswagen/ceniky-a-katalogy.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO
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13   Síť na zavazadla se postará o to, aby vše zůstalo na svém místě, a zajistí malé 
a středně velké předměty proti pohybu. Pevná síť se jednoduše upevňuje pomocí 
závěsů k sériovým úchytným okům v zavazadlovém prostoru. SO

14   Plastová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem „Tiguan“ je lehká, 
pružná a tvarově i rozměrově přesně přizpůsobená vozu Tiguan Allspace. Její cca 
čtyři centimetry vysoký okraj chrání zavazadlový prostor před znečištěním a koso-
čtverečný vzor na jejím povrchu brání pohybu zavazadel za jízdy. Dodává se pro 
Tiguan Allspace s variabilní podlahou zavazadlového prostoru.²⁾, ³⁾ SO

15   Díky sadě pro upevnění zavazadel můžete zavazadlový prostor Vašeho vozu 
Tiguan Allspace flexibilně rozdělit a zajistit tak zavazadla proti nežádoucímu 
pohybu. Sadu lze zafixovat v kterékoli poloze po stranách podlahy zavazadlového 
prostoru. Teleskopická tyč přitom zajišťuje bezpečnou oporu. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

 1)  Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect zahrnuje technologie 
Apple CarPlay™, Android Auto™ a MirrorLink®. Dostupnost jednotli-
vých technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou 
využívány. Rozhraní Car-Net App-Connect v současnosti podporuje 
již mnoho modelů chytrých mobilních telefonů. Volkswagen úzce 
spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění 
široké podpory a zrychlení implementace technologie Car-Net 
App-Connect. Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních 
telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na internetové adrese: 
www.volkswagen.de/mobiltelefon. 

2)  Nedodává se pro všechny kombinace motoru a převodovky. 
Informujte se prosím u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.

3)  Dodává se pouze pro modely s variabilní podlahou a pětimístné 
provedení. Nedodává se pro sedmimístné provedení.

09   Jestliže jste si již při pořízení vozu neobjednali 
funkci, kterou byste nyní ve svém voze Tiguan 
Allspace chtěli využívat, může být řešení velmi 
jednoduché. Celou řadu technologií si lze aktivovat 
později, jako např. hlasové ovládání pro rádio 
„Composition Media“ nebo pro navigační systém 
„Discover Media“. Váš telefon, rádio nebo navigační 
systém můžete pak velmi praktickým způsobem 
ovládat po stisku tlačítka na multifunkčním volantu 
svým hlasem. O všech možnostech dodatečné akti-
vace u Vašeho vozu Tiguan Allspace se prosím infor-
mujte u svého prodejce automobilů Volkswagen. SO

10   Rozšiřte možnosti své kabiny: Pomocí rozhraní 
App-Connect¹⁾ můžete ovládat nejdůležitější funkce 
Vašeho chytrého mobilního telefonu, jako je telefono-
vání, SMS zprávy nebo hudba v průběhu jízdy – zcela 
jednoduše prostřednictvím displeje ve středové kon-
zole. App-Connect v sobě spojuje tři inovativní tech-
nologie – kromě Apple CarPlay™ a Android Auto™ 
od Google, také MirrorLink® – díky nimž se displej 
Vašeho chytrého mobilního telefonu paralelně 
zobrazuje na displeji infotainment systému a lze jej 
také jeho prostřednictvím ovládat. Celý svět mobil-
ních aplikací čeká jen na Vás. SO

11   Nástupní prahové lišty z vysoce kvalitního hliníku 
s nápisem „Tiguan“ chrání exponovaný prostor prahů 
a navíc jsou také atraktivním detailem. Sada zahrnuje 
dvě ochranné lišty pro prahy předních dveří. SO

12   Sada krytů pedálů z ušlechtilé oceli s kartáčova-
nou úpravou potěší svým vysoce kvalitním designem, 
protiskluzový povrch je pak zárukou jistoty při ovlá-
dání vozu. Instalace krytů je velmi snadná. Sada se 
dodává pro vozy s manuální převodovkou i s dvou-
spojkovou převodovkou DSG. SO
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20–25   Praktický, komfortní a flexibilní: Inovativní modulární cestovní a komfortní systém otevírá široké spek-
trum možností. Přispívá k uklizenému a přehledně uspořádanému interiéru. Věci, které jsou pro cestující na 
zadních místech důležité, jsou navíc vždy v dosahu, resp. je lze snadno ovládat. Systém se skládá ze základ-
ního modulu, který se upevňuje na nosnou konstrukci opěrek hlavy předních sedadel, a různých doplňkových 
modulů, které lze objednat zvlášť. Mezi ně patří například přenosné ramínko na šaty¹⁾, robustní závěs na tašky¹⁾, 
otočný držák tabletu pro modely od různých výrobců, držák akční kamery nebo nastavitelný sklopný stolek 
s držákem nápojů²⁾. Přestávky v průběhu cestování se tak promění na potěšení z komfortu. Všechny moduly je 
možné v případě potřeby snadno upevnit k základnímu držáku a lze je navzájem flexibilně měnit. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

16   Někdy je lepší nechat slunce venku. Například cestují-li na zadních sedadlech 
děti nebo když přepravujete zvířata. Ochranné sluneční clony pro okna zadních 
dveří, okna zavazadlového prostoru a okno zadních výklopných dveří účinně brání 
pronikání slunečních paprsků a fungují i jako tepelná izolace, aniž by přitom ome-
zovaly bezpečnost provozu. Lze je použít i při otevřených oknech. SO

17   S mobilní sadou „Espresso AutoSet“ máte svůj vlastní malý coffee bar stále 
po ruce. Přístroj se připojuje k 12V zásuvce v interiéru vozu. Sada obsahuje kromě 
dvou odolných šálků na espresso, ubrousku a 25 kapslí kávy espresso také prak-
tické a vkusné úložné pouzdro. SO

18   Velká bezpečnost i pro děti: Dětské sedačky jsou 
k dispozici v odpovídající velikosti pro každý věk dítě-
te. Přesvědčí i svým vysokým komfortem sezení 
a snadnou údržbou, neboť potahy všech sedaček je 
možné jednoduše sejmout a prát při teplotě 30 °C. 
Na kompletní nabídku dětských sedaček se prosím 
informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen. 
Potah sedadla, který se snadno čistí a má protisklu-
zový povrch, chrání zadní sedadlo před znečištěním 
a oděrem. Skládá se ze dvou částí, z nichž jedna 
chrání opěradlo a druhá sedák. SO

19   Občerstvení, které si vezete s sebou, bude mít 
vždy tu správnou teplotu: Chladicí termoizolační box 
lze jednoduše připojit k zásuvce v automobilu nebo 
doma. Box má objem cca 25 litrů a umožňuje trans-
port dvoulitrových lahví ve vertikální poloze. SO

 1)  Lze použít pouze v případě, že na daném místě zadního sedadla
nesedí žádný cestující.

2)  V případě, že na daném místě zadního sedadla sedí cestující, musí 
být v průběhu jízdy stolek s držákem nápojů zavřený.
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32   Díky nosným střešním systémům od Originálního příslušenství Volkswagen® budete na Vašich cestách 
dobře vybaveni. Základnu pro ně představují uzamykatelné příčníky, které lze několika jednoduchými úkony 
nainstalovat na podélné střešní nosníky Vašeho vozu Tiguan Allspace. SO

33   Střešní boxy „Comfort“ mají optimalizované aerodynamické tvary, které ještě více snižují nepříjemný aero-
dynamický hluk. Boxy lze pohodlně otevřít z obou stran. Dodávají se v objemech 340 nebo 460 litrů. SO

34   Díky držáku surfového prkna dovezete Vaše sportovní náčiní bezpečně do cíle Vaší cesty: Pogumovaný 
potah na surfové prkno a speciální pryžové ochranné prvky na kovové spony na napínacích popruzích zajistí 
velmi šetrný transport prkna. Potah je vhodný pro surfové prkno s dvoudílným stěžněm. SO

35   Uzamykatelný držák lyží a snowboardů umožňuje pohodlnou a bezpečnou přepravu až šesti párů lyží, resp. 
čtyř snowboardových prken. Mimořádně velká otevírací tlačítka usnadňují ovládání nosiče i v silných rukavicích, 
zatímco možnost vysunutí nosníků usnadňuje nakládání a vykládání. SO

36   Držák kajaku, který byl speciálně vyvinutý pro kajak do hmotnosti 25 kg, se optimálně přizpůsobí jeho 
tvaru. Kajak je proti pohybu zajištěn čtyřmi posuvnými gumovými podpěrami a bezpečně upevněn elastickými 
vázacími popruhy. SO

37   Na nosiči jízdního kola můžete na střeše Vašeho vozu bezpečným způsobem přepravovat Váš bicykl ve 
stabilní svislé poloze. Jízdní kolo díky samonastavitelným podpěrám a držáku rámu kola automaticky drží ve 
vertikální poloze. Inovativní otočná upínací hlavice s omezovačem utahovacího momentu zajistí komfortní 
upnutí rámu kola. Nosič byl testován ve zkouškách City-Crash-Plus. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

26   Zbavte se nepříjemného přehřívání interiéru v horkých dnech a užívejte si čer-
stvý cirkulující vzduch. Deflektory, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitního recyklo-
vatelného akrylátu, se lehce udržují v čistotě, jsou odolné proti UV záření a stabilní 
při průjezdu automyčkou. Jejich montáž je velmi snadná – pouze se nasunou na 
rám dveří. Dodávají se také ve dvoudílné sadě pouze pro přední dveře. SO

27   Vaše jízdní kola můžete pohodlně a bezpečně přepravovat na nosiči jízdních 
kol „Premium“, který byl speciálně vyvinutý pro transport dvou jízdních kol, resp. 
elektrokol, a zaujme zejména inovativním způsobem instalace. Nosič se automa-
ticky upevňuje na kouli tažného zařízení jednoduchým sklopením nosných ramen. 
Inovativní odnímatelné distanční držáky s pojistkou proti odcizení zajišťují velmi 
snadné upevnění kol na nosiči v požadované pozici. Po sešlápnutí aretačního 
pedálu lze nosič sklopit velmi daleko od automobilu (maximální úhel sklopení je 
90°) a zajistit tak i u vozů s velkými zadními výklopnými dveřmi bezproblémový 
přístup do zavazadlového prostoru. SO

28   Tvarově přesná sada celoročních koberců 
s reliéfním nápisem „Tiguan“ na předních místech 
chrání podlahu před znečištěním a vlhkostí. Integro-
vaný upevňovací systém zajišťuje pevné spojení 
koberců s podlahou vozu a brání tak jejich pohybu.
SO

29   Vysoce kvalitní textilní koberce „Premium“ 
s nápisem „Tiguan“ a ozdobným bílým lemem jsou 
vyrobené z odolného hustě tkaného veluru s oděru-
vzdorným protiskluzovým povrchem. Zkrášlují pro-
stor pro nohy a chrání jej před znečištěním. SO

30   Ať už je důvodem přívěs pro motorový člun, kara-
van nebo pouze další místo, k tomu, abyste mohli 
připojit přívěs, potřebujete tažné zařízení, které se 
dodává jako pevné (viz obrázek), nebo jako odníma-
telné. Součástí dodávky je rovněž třináctipólová 
elektrická sada, která zajišťuje elektrické připojení 
přívěsu i jeho provoz a současně podporuje parkovací 
asistenční systém a stabilizaci jízdní soupravy. SO

31   Lapače nečistot se dodávají jak pro přední, tak 
i pro zadní kola a účinně chrání podlahu, boční prahy 
a dveře před silným znečištěním. Navíc chrání ostatní 
účastníky provozu před nebezpečnými odletujícími 
kamínky a zvířenou vodou. SO
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51Tiguan Allspace – Dekory a potahy sedadel

Potahy sedadel

01  Látkové potahy „Lasano“ titanově černá BG S

02 Látkové potahy „Lasano“ šedá „Storm“ FY S

03 Potahy v kůži „Vienna“¹⁾ titanově černá BG SO

04 Potahy v kůži „Vienna“¹⁾ šedá „Storm“ FY SO

05  Potahy v kůži „Vienna“¹⁾ oranžová „Saffrano“ 
NY SO

06  Potahy microfleece „ArtVelours“ titanově černá 
BG H

07  Potahy microfleece „ArtVelours“ šedá „Storm“ 
FY H

08  Potahy v kombinaci látka/mikrovlákno „Race“/
„San Remo“²⁾ pro R-Line šedá „Magnetit“/
titanově černá OV SO

(Bez vyobrazení.)   Potahy v kůži „Vienna“¹⁾, ²⁾ 
 pro R-Line titanově černá IH SO

 1)  Kůží „Vienna“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy 
jeho zvýšených boků.

2) Dodávají se pouze v kombinaci s paketem R-Line.

1925_TN-Allspace_K15.indd   51 20.08.19   12:46

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

Dekory

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou reprodukovat krásu 
a příjemnost dekorů a čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují základní provedení
sedadel, která se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání. Materiál potahové 
látky se na jednotlivých sedadlech nebo jejich částech může odlišovat.

01 Dekor „Checker Flag Titanium“ S

02 Dekor „Dark Grid“ H
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53Tiguan Allspace – Laky
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Laky

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou 
zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

01 Bílá „Pure“ základní lak 0Q S

02 Oranžová „Habanero“ metalický lak V9 SO

03 Stříbrná „Pyrit“ metalický lak K2 SO

04 Šedá „Platinum“ metalický lak 2R SO

05 Modrá „Silk“ metalický lak 2B SO

06 Zelená „Dark Moss“ metalický lak X1 SO

07 Červená „Ruby“ metalický lak 7H SO

08 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T SO
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55Tiguan Allspace – Kola
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Kola

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 8,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 128 do 190
Sériová výbava/Comfortline S Highline H Výbava za příplatek SO

 1) Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
2)  Zimní kola.
3)  Dodávají se pouze v kombinaci s paketem R-Line „Black Style“, na obrázku jsou vyobrazena kola na modelu Tiguan Highline.
4)  Dodávají se pouze v kombinaci s paketem R-Line nebo paketem R-Line „Exteriér“.

Vyobrazení na této straně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu kol tak, jak vypadají ve skutečnosti.

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.

01 17" kola z lehké slitiny „Tulsa“ S

02 18" kola z lehké slitiny „Kingston“ H

03 18" kola z lehké slitiny „Nizza“ SO

04 18" kola z lehké slitiny „Sebring“,¹⁾, ²⁾ Volkswagen R SO

05 19" kola z lehké slitiny „Victoria Falls“ SO

06 19" kola z lehké slitiny „Auckland“,¹⁾ Volkswagen R SO

07  19" kola z lehké slitiny „Auckland“,¹⁾, ²⁾ Volkswagen R SO

08 19" kola z lehké slitiny „Sebring“,¹⁾, ³⁾ Volkswagen R SO

09 19" kola z lehké slitiny „Sebring“,¹⁾, ⁴⁾ Volkswagen R SO

10  20" kola z lehké slitiny „Kapstadt“,¹⁾ Volkswagen R SO

11  20" kola z lehké slitiny „Kapstadt“,¹⁾ Volkswagen R SO

12  20" kola z lehké slitiny „Suzuka“,¹⁾, ³⁾ Volkswagen R SO

13  20" kola z lehké slitiny „Suzuka“,¹⁾, ⁴⁾ Volkswagen R SO
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57Tiguan Allspace – Autostadt

Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro 
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte 
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo 
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen 
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou kon-
cernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech plochy 
mezi lagunami se můžete seznámit s rozmanitými 
atrakcemi tohoto jedinečného světa automobilů.

V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK, 
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen, 
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se 
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvis-
losti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN. 
Můžete žasnout i nad tím, jak si Vaši nejmenší udělají 
dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním či bez-
pečnostním polygonu můžete ověřit své řidičské 
dovednosti.

Autostadt, který je prezentačním centrem automo-
bilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze 
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfsbur-
gu. Do provozu byl uveden před jednadvaceti lety 
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavi-
lony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley, 
Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen 
a Volkswagen Užitkové vozy. Zcela v souladu s výji-
mečným charakterem značky se automobilka 
Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním 
pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá 
koule fascinujících rozměrů.

Koule a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými 
symboly racionální dokonalosti a zároveň představují 
výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest 
a postupů – právě proto zvolili architekti pro pavilon 
automobilky Volkswagen toto symbolické emotivní 
pojetí.

Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické 
kino ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct 
metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve spodní 
části koule, běží sedmiminutový film o věčném lid-
ském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky 
unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci doslova 
vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela obklopují 
a oni se stávají součástí promítaného příběhu.

Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci 
pavilonu značky Volkswagen do prostor, které nejsou 
zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod přírod-
ním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují 
nejnovější modely vozů značky Volkswagen a ve 
vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvy-
spělejších technických prvků vystavených modelů.

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této 
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala 
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily 
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty, 
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro 
volný čas.

Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den 
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků 
spojených s automobily a motory, testovat svoje 
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem 
a významem uměleckých plastik… V každém případě 
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si mezi 
své potenciální cíle měl uložit každý motorista, pro 
nějž automobil není jenom prostým „nástrojem 
mobility“. Svět automobilů je stále ještě skvělým 
místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím.

Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku 
okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích. 
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet 
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít pro-
dukty, akce, sponzoring a životní styl světa automo-
bilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální 
realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako aplikaci 
v iTunes Store nebo na adrese 
https://www.volkswagen.cz/svet-volkswagen/
volkswagen-magazin.
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Objevte svět automobilů 
Volkswagen.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. 9. 2017 
platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých nových osobních 
automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP 
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje 
skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP nahradil dosavadní standard NEDC 
(nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Z důvodu postupu měření, který 
se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva i emisí 
CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. Z tohoto důvodu mohou od 
1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více informací o rozdílech mezi WLTP a NEDC 
získáte online na adrese www.volkswagen.cz/konektivita-a-technologie/wltp nebo u Vašeho 
prodejce automobilů Volkswagen. Aktuálně jsou pro komunikaci stále povinné hodnoty 
stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných podle standardu 
WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání hodnot získaných podle 
standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. Protože jsou hodnoty 
spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC udávány v určitém intervalu, 
nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely 
srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky 
atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či 
aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit 
spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂ a jízdní výkony vozidla. Více informací o oficiálně 
udávané spotřebě a oficiálních emisích CO₂ nových modelů osobních automobilů získáte 
v Návodu na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby nových osobních 
automobilů, který je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské 
unie nebo na adrese www.dat.de/co2.

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje 
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku 
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého 
prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG® a TSI® – v České republice 
i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG 
a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skutečnost, že značka 
není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou 
a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti 
Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny vozy 
značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpo-
kladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého pro-
dejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com nebo 
na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci Německa 
bezplatná.
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