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Novo Tiguan 
 
 

 
Itens de Série 
 
 
Internos 

 

• Tomada 12V no compartimento de bagagens e no console central 

• Sistema ISOFIX de fixação de cadeira de criança no banco traseiro 

• Tapetes adicionais 

• Apoio de braço entre os bancos dianteiros / traseiros 

• Bancos dianteiros com ajuste manual de altura 

• Radio RCD 510 com tela Touchscreen e acumulador de 6 Cds 

• Banco traseiro com ajuste longitudinal 

• Gaveta sobre o banco do motorista 

• Luzes de leitura dianteira e traseira 

• Ar-condicionado Climatronic 2-zonas 

• Tomada Aux-in para fonte de audio externo 

• 8 alto-falantes 

• Luz interna região dos pés 

• Mesa dobrável no encosto bancos dianteiros 

• Insertos decorativos internos Antracito metálico com friso decorativo prata metálico 

• Bancos revestidos em tecido com Couro Alcantara nas faixas centrais 

• Conexão para Ipod 

• Bluetooth 
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Funcionais 

 

• Retrovisor interno com escurecimento automático 

• Travamento central com Keyless 

• Coming & Leaving home 

• Controle automático de velocidade 

• Freio eletromecânico de estacionamento com função Auto-hold 

• Computador de bordo 

• Volante de direção multifunção 

• Sensor de estacionamento traseiro 

• Espelhos retrovisores externos elétricos / rebatíveis eletricamente / com 

antiembaçante 

• Vidros elétricos 

• Sensor de chuva 

• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade 

• Indicador de pressão dos pneus 

• Display multifuncional premium 

• Vidros laterais traseiros e vidro traseiro escurecidos 

• Shift Paddles (controle Tiptronic no volante de direção) 

 

 

Externos 

 

• Barras de teto longitudinais 

• Para-choques, maçaneta das portas, carcaça dos retrovisores externos pintados na 

cor do veículo 

• Frisos cromados no contorno das janelas e grade dianteira 

• Rodas de liga-leve 17”  

 

Segurança 

 

• Tração permanente nas quatro rodas (4Motion)  

• Freios ABS com brake assist 

• ASR – Controle eletrônico de tração 
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• EDL – Bloqueio eletrônico do diferencial 

• ESP – Programa eletrônico de estabilidade 

• 6 air bags 

• Sistema de controle de fadiga do motorista 

• Desativação do air bag do passageiro dianteiro 

• Cintos de três pontos em todos os bancos 

• Alarme anti-furto 

• Lanterna traseira de neblina 

• Luz auxiliar de manobra 

 

 

Opcionais 

 

 

• Kessy (abertura e fechamento das portas e ignição do motor por botão) 

• Park assist II 

• Radio RNS315 com sistema de navegação integrado 

• Faróis Bi-Xenon com LEDs 

• Bancos em couro com ajuste elétrico (assento do motorista) 

• Rodas de liga-leve 18” 

• Teto solar elétrico panorâmico 


