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Volkswagen Tiguan 2013 
 

 
Itens de Série 
 

Motor / Transmissão / Suspensão 

• 2.0 l TSI – 200 cv 

• Transmissão automática 6 marchas Tiptronic 

• Tração integral – 4MOTION 

• Direção Servotronic 

Exterior 

• Bagageiro de teto na cor prata 

• Rodas de liga-leve de 17” polegadas Philadelphia 

• Pneus 235/55 R17” 

Interior 

• Ar condicionado digital Climatronic com duas zonas de resfriamento 

• Banco traseiro corrediço com ajuste longitudinal 

• Bancos dianteiros esportivos com ajuste manual de altura. 

• Coluna de direção ajustável em altura e em distância 

• Computador de bordo 

• Descança braço central (dianteiro e traseiro) 

• Espelho retrovisor interno eletrocrômico 

• Indicador de perda de pressão dos pneus 
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• Luzes de leitura dianteiras e traseiras 

• Mesa dobrável no encosto dos bancos dianteiros 

• Rádio CD player RCD510 Touchscreen MP3 com 8 alto-falantes 

• Revestimento dos bancos com couro Alcantara 

• Tapetes adicionais 

• Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas 

• Volante multifuncional 

Segurança 

• 6 airbags (airbag dianteiro com desativação do lado do passageiro) 

• ABS Plus / ASR / ESC 

• Faróis com função coming & leaving home 

• Freio de estacionamento eletrônico com função “Auto-Hold” 

• Lanterna traseira de neblina 

• Sensor de chuva 

• Sensor de estacionamento traseiro 

• Sistema de identificação de fadiga do condutor 

• Travamento elétrico das portas e acionamento do alarme com sistema Keyless 

Opcionais 

 

• Paddle shift 

• Controlador de velocidade de cruzeiro (piloto automático) 

• Bluetooth 

• Cabo para conexão de Ipod 

• Revestimento dos bancos de couro Vienna com aquecimento 

• Banco do motorista com ajuste elétrico 
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• Kessy - Sistema de abertura e destravamento das portas sem chave e ignição 

por botão 

• Faróis direcionais bi-xenônio com luz diurna em LEDs 

• Park Assist II com câmera traseira 

• Teto solar panorâmico 

• Rádio RNS315 com sistema de navegação integrado ao painel 

• Antena GPS 

• Bluetooth para RNS315 

• Rodas de liga leve 18” “New York” e pneus 235/50 R18 

 

Pacote R-Line Exterior 

• Rodas de liga-leve 18” “Mallory” 

• Pneus 235/50 R18 

• Para-choques com design R-Line 

• Spoiler traseiro com design R-Line 

Pacote R-Line Completo 

• Rodas de liga-leve 18” “Mallory” 

• Pneus 235/50 R 18” 

• Para-choques com design R-Line 

• Spoiler traseiro com design R-line 

• Volante de direção multifuncional com comando do Tiptronic (Shift Paddles) 

• Ajuste de altura dos bancos – elétrico para o assento do motorista 

• Bancos dianteiros com aquecimento 

• Revestimento interno do teto em preto-titânio 

• Frisos da soleira da porta dianteira de alumínio com logotipo R-Line 

• Apoio lombar do banco do motorista com ajuste elétrico 
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• Logotipo R-Line gravado nos apoios de cabeça dos bancos dianteiros 

• Pedais de aço inoxidável 

• Logotipo R-Line na grade frontal 

 

 

 

 


