Tiguan Allspace

Tiguan Allspace. Muito
espaço para a aventura.
Espaço para tudo o que quiser: dotado de um amplo espaço interior e da terceira fila de
bancos*, o Tiguan Allspace tem espaço para tudo e para todos. A maior distância entre
eixos não só cria mais espaço e flexibilidade, como também realça a sua forma dinâmica.
A imponente grelha do radiador, a expressiva assinatura de luz e o tejadilho com as barras
de série, conferem uma imagem marcante ao automóvel. Graças a várias opções offroad,
a uma tecnologia inovadora e a modernos sistemas de assistência, está preparado para
praticamente todas as aventuras.
*Para passageiros com uma altura máxima de 1,60 m.

Tiguan Allspace – Exterior
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Espaço livre. Até perder de vista.
Formas claras, materiais de alta qualidade, divisão generosa de espaços. No seu Tiguan Allspace, não só pode
ver, como também pode sentir liberdade de espaço. Por exemplo, através do cómodo espaço para as pernas.
Ou da liberdade de mudar de planos, de um momento para o outro. Na verdade, graças ao conceito flexível de
espaço interior e à terceira fila de bancos* está preparado para quase todas as eventualidades.

01 O Cockpit ergonómico destaca-se pela sua clareza.
Ao centro encontra-se a consola central, virada para o
condutor, revestida com o vidro nobre do sistema de
navegação “Discover Pro”. O
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02 – 03 As generosas relações de espaço do Tiguan
Allspace também proporcionam uma agradável
liberdade para as pernas na segunda fila de bancos.
A segunda fila de bancos destaca-se pela sua flexibilidade, uma vez que pode ser deslocada longitudinalmente em 18 cm, dividida e rebatida assimetricamente. O apoio de braços central rebatível, com dois
suportes integrados para bebidas, oferece-lhe um
conforto extra. S
04 – 05 Para além dos cinco lugares, a terceira fila
de bancos oferece espaço para mais dois passageiros.
Graças ao auxiliar de entrada “Easy Entry”, os bancos
exteriores da segunda fila podem ser facilmente rebatidos e deslocados para a frente, facilitando o acesso à terceira fila. A terceira fila de bancos também
pode ser total ou parcialmente rebatida, aumentando
a capacidade da bagageira. As inúmeras e versáteis
possibilidades de utilização, fazem do Tiguan Allspace
um verdadeiro faz-tudo. S
*Para passageiros com uma altura máxima de 1,60 m.
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Tiguan Allspace – Interior
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R-Line
Mais espaço livre – mesmo para o lado desportivo. Um Tiguan Allspace com mais ou com
menos dinamismo, é você quem decide. O pacote R-Line “Exterior” reforça o seu exterior
desportivo, exibindo inúmeros pormenores, como o pára-choques marcante, pintado na
cor da carroçaria, ou as jantes de liga leve de 20" “Suzuka”, disponíveis como opção e em
exclusivo para a versão R-Line. O pacote R-Line, exibindo mais pormenores interiores,
imprime mais dinamismo ao interior deste Volkswagen.

01

01 Alma desportiva, que se vê: por exemplo, através do forro moldado do tejadilho preto, que faz parte do pacote R-Line. E que se sente:
graças aos bancos dianteiros Confort em couro “Vienna”, que lhe oferecem uma elegância desportiva e uma postura ideal. Uma atração
especial: o típico logotipo R-Line no encosto das costas. O
A versão R-Line será implementada em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.
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Tiguan Allspace – R-Line
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01 – 04 O sistema de navegação “Discover Pro” é o
sistema Infotainment para condutores mais exigentes.
Uma atração especial: a requintada sobreestrutura
em vidro, que confere ao ecrã tátil de 23,4 cm (9,2")
a imagem e a sensação de um Tablet Premium. O
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01 O sistema de operação por gestos torna a operação do sistema de navegação “Discover Pro” ainda mais
cómoda, uma vez que lhe permite percorrer o menu principal e os vários sub-menus de uma forma bastante
cómoda, através de gestos. Basta um movimento da mão, para mudar de uma estação de rádio para outra, de
uma música para a outra, de uma fotografia para a outra. O
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02 Campo ou cidade? Com Car-Net “Guide & Inform”¹⁾
encontrará destinos fascinantes perto de si, parques
de estacionamento com indicação da respetiva disponibilidade ou a área de serviço com os preços mais
baixos. Receba também as mais recentes informações
de trânsito com a opção de recomendação de contorno de engarrafamento ou notícias, a partir da
Internet. S
03 Amplie o seu Cockpit: com App-Connect²⁾ pode
utilizar muitas das aplicações pessoais do seu Smartphone, com toda a facilidade, segurança e conforto,
através do ecrã tátil do seu sistema de Infotainment,
situado na consola central. Consoante o seu modelo
de Smartphone, pode emparelhá-lo ao sistema de In-
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fotainment com MirrorLink®, Apple Car- Play™ ou
Android Auto™ da Google. O ecrã apresentado ilustra
a Apple CarPlay™. Todo um mundo de aplicações móveis espera por si. O
04 Os serviços opcionais Car-Net “Security &
Service”³⁾ são bastante úteis, tanto nas situações
quotidianas, como em caso de emergência: terá os
dados do seu automóvel sempre debaixo de olho. E,
graças a uma ligação direta ao Concessionário
Volkswagen certo, obterá rapidamente ajuda. Numa
situação grave, será devidamente assistido com o
serviço Chamada de Emergência, uma vez que, em
situações de emergência, a ligação à central de emergência da Volkswagen é estabelecida automaticamente e a ajuda é enviada prontamente, graças à
partilha dos dados de localização e do automóvel.
Graças à ligação por voz estabelecida, o condutor
pode receber aconselhamento e apoio até à chegada
dos serviços de emergência. O

Liberdade de movimentos. Onroad. Offroad. Online.
O Tiguan Allspace oferece-lhe liberdade em todos os sentidos. Mas liberdade também significa poder utilizar os serviços online do Car-Net em
viagem. Criados com um design sofisticado, os novos sistemas Infotainment oferecem-lhe possibilidades únicas de comunicação, entretenimento
e navegação. Descubra o caminho mais curto para o mar ou a banda sonora perfeita para a sua viagem – e não tem de tocar no ecrã, graças ao
sistema opcional de comando por gestos. Viaje independente, viaje sempre ligado com o Tiguan Allspace.
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1) Os serviços móveis online “Car-Net Guide & Inform” só podem ser utilizados com o sistema de navegação “Discover Media” e “Discover Pro”. Além
disso, necessita ainda de um dispositivo terminal móvel (por exemplo, um Smartphone), com a tecnologia necessária para funcionar como um
WLAN-Hotspot móvel. Como alternativa, com a pré-instalação para telemóvel “Business” pode utilizar um telemóvel com Remote SIM Access
Profile (rSAP) ou um cartão SIM com opção de telefone e dados. Os serviços “Car-Net Guide & Inform” só estão disponíveis mediante contrato de
telecomunicações existente ou celebrado em separado entre o utilizador e a sua operadora de telecomunicações e apenas dentro da cobertura da
respetiva rede móvel. Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos adicionais, devido à receção de pacotes
de dados a partir da Internet. Devido ao volume de dados resultante da utilização dos serviços “Car-Net Guide & Inform”, recomendamos vivamente a celebração de um contrato de tarifa tipo “Flatrate” com a sua operadora de comunicações móveis! Para utilizar os serviços “Car-Net
Guide & Inform”, é necessário celebrar um contrato separado com a Volkswagen AG. O Cliente tem 90 dias, após a entrega do veículo, para efetuar o registo em www.volkswagen.com/car-net. A disponibilidade dos serviços “Car-Net Guide & Inform” pode variar em função do país. Estes
serviços estão disponíveis durante o período acordado contratualmente e podem estar sujeitos a alterações de conteúdo. Obterá mais informações sobre Car-Net Guide & Inform” em www.volkswagen.com/car-net e junto do seu Concessionário Volkswagen. Informações sobre condições
de utilização e preços junto da sua operadora de comunicações móveis.

2) Disponível apenas com conjunto com o rádio “Composition Media” ou os sistemas de navegação “Discover Media” e “Discover Pro”. A aplicação
“Car-Net App-Connect” inclui as tecnologias MirrorLink®, CarPlay™ da Apple e Android Auto™. A disponibilidade destas tecnologias pode variar
de país para país. A aplicação “App-Connect” dos serviços Car-Net já é suportada por muitos telemóveis. A Volkswagen está a trabalhar em
estreita colaboração com os grandes fabricantes de Smartphones, para acelerar o vasto suporte das tecnologias desta aplicação. Encontrará
informações atualizadas sobre a compatibilidade dos telemóveis novos e dos telemóveis já existentes no mercado em www.volkswagen.de/
mobiltelefon.
3) Para utilizar os serviços “Car-Net Guide & Inform”, é necessário celebrar um contrato separado com a Volkswagen AG. Para poder utilizar os serviços
durante todo o período de duração, o Cliente tem 90 dias, após a entrega do automóvel, para registar o seu automóvel em www.volkswagen.com/
car-net. efetuar o registo em www.volkswagen.com/car-net, num prazo de 90 dias, após a entrega do automóvel. O serviço Chamada de Emergência
já vem ativado desde a entrega do automóvel, sem necessitar de registo. A disponibilidade dos serviços Car-Net pode variar de país para país. Estes
serviços estão disponíveis durante o período acordado contratualmente e podem estar sujeitos a alterações de conteúdo. Para utilizar a aplicação
gratuita Car-Net, é necessário ter um Smartphone com sistema operativo IOS ou Android e um cartão SIM com opção de dados com um contrato de
comunicações móveis, celebrado em separado com a sua operadora de comunicações móveis. Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos adicionais, devido à receção de pacotes de dados a partir da Internet. Obterá mais informações sobre Car-Net Guide
& Inform” em www.volkswagen.com/car-net e junto do seu Concessionário Volkswagen. Informações sobre condições de utilização e preços junto
da sua operadora de comunicações móveis.

Tiguan Allspace – Conectividade e Infotainment
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Sistemas de assistência à condução

Conforto

Não importa onde os seus planos o levam: os sistemas de assistência do

Muito melhor: equipado com uma bagageira generosa, o Tiguan Allspace

Tiguan Allspace facilitam-lhe a sua mobilidade quotidiana e ajudam-no

oferece soluções flexíveis para praticamente qualquer aventura – por

principalmente em situações de trânsito complicadas.

exemplo, com um piso de carga variável instalado de série.

02

01 O sistema de regulação dinâmica dos máximos “Dynamic Light Assist”
promove uma sensação de luz totalmente nova e adapta-se idealmente à situação
de trânsito. O sistema de iluminação variável da estrada permite conduzir com
os máximos ligados por um longo período, sem encandear o trânsito em circulação contrária. Toda a iluminação da faixa de rodagem será substancialmente
melhorada¹⁾. O

01

03

02 Estacionar com o Tiguan Allspace é super fácil. O sistema de ajuda ao estacionamento “Park Assist” calcula, se o automóvel cabe num lugar de estacionamento referenciado. Ao ativar o indicador de mudança de direção, o sistema consegue
detetar em que lado da via é que o condutor pretende estacionar. O condutor assume o comando do acelerador, da embraiagem e dos travões, enquanto o “Park
Assist” realiza automaticamente a manobra de estacionamento e de saída do lugar
de estacionamento.¹⁾ S
03 O assistente de manutenção na faixa de rodagem “Lane Assist” pode ajudar a
evitar acidentes causados por um abandono inadvertido da faixa de rodagem. O
sistema capta as marcas da faixa de rodagem com a ajuda de uma câmara. Se o
automóvel sair inadvertidamente da faixa de rodagem, o assiste de saída da faixa
de rodagem ativo “Lane Assist” pode avisar o condutor, através de uma contra-manobra corretiva no volante. A condução em viagens longas ou monótonas
torna-se, assim, mais segura e mais confortável.¹⁾ S
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04 A partir de uma velocidade de 30 km/h, o assistente de mudança da faixa
de rodagem “Side Assist” ajuda-o durante a mudança de faixa. Os dois sensores
radar instalados na traseira registam a zona por detrás e ao lado do automóvel
(ângulo morto) e o sistema indica potenciais perigos. Pode assim, reduzir o risco
de acidente, principalmente em vias com mais de uma faixa.¹⁾ O
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01 Seja um atrelado ou uma caravana – com o dispositivo de engate de reboque,
o Tiguan Allspace puxa até 2,5 toneladas ²⁾ , sem qualquer esforço. O assistente de
manobras com reboque “Trailer Assist” ajuda-o durante as manobras. Só precisa
de configurar o sentido de marcha pretendido: o assistente conduz o atrelado, em
marcha-atrás, até ao seu destino. Só precisa de acelerar e travar.¹⁾ O

02 – 04 Costuma viajar com muitas bagagens? Isso
não representa qualquer problema para o Tiguan
Allspace. A verdade é que a versão de 7 lugares lhe
oferece um volume de carga até 1.775 litros, para poder encher o seu Volkswagen de aventuras. Com a
terceira fila de bancos montada, a bagageira oferece-lhe uma capacidade de, aproximadamente, 230 litros.
Um espaço bastante cómodo para transportar os
objetos do dia-a-dia como, por exemplo, compras ou
malas pequenas. Se rebater a terceira fila de bancos,
o volume de carga aumenta para aproximadamente
700 litros. Bastante prático: com o mecanismo para
rebater os encostos dos bancos traseiros, pode rebater os bancos exteriores da segunda e terceira fila,
através de um só gesto na bagageira, ganhando
espaço para objetos mais compridos – sem ter de
os largar da mão.³⁾ S

03

1) Dentro dos limites do sistema.
2) Consoante a combinação motor/caixa de velocidades e o equipamento selecionado, a carga de reboque situa-se entre 1.800 e 2.500 Kg.
3) Certifique-se de que a sua carga está sempre em ordem.

04

Tiguan Allspace – Sistemas de assistência ao condutor e conforto
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Inserções
decorativas e
estofos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Inserções decorativas “Titansilber”*
Inserções decorativas “Checkered Flag Titanium”
Inserções decorativas “Dark Grid” H
Estofos “Rhombus” preto BG*
Estofos “Lasano” preto BG C
Estofos “Lasano” cinza Storm FY C
Estofos em couro “Vienna” preto BG O
Estofos em couro “Vienna” cinza Storm FY O
Estofos em couro “Vienna” laranja Safrano NY O
Estofos em microfibra “ArtVelours” preto BG H
Estofos em microfibra “ArtVelours” cinza Storm FY

Pinturas exteriores
01

04

08

02

05

09

01

04

07

03

06

10

02

05

08

C

H

*Não disponível para o Mercado Nacional
Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, pelo que as amostras reproduzidas de pinturas exteriores
e estofos servem apenas como referência, e podem não ser tão bonitos como o são na realidade.
As imagens dos bancos ilustram a forma de assento de base do modelo, pelo que podem divergir de um modelo de gama superior selecionado.

Equipamento de série

S

Série no Confortline

C

Série no Highline

H

Equipamento opcional

O
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11

03

06

09

01
02
03
04
05
06
07
08
09

branco Pure pintura lisa 0Q S
laranja Habanero pintura metalizada V9 O
prata White pintura metalizada K8 O
cinza Platinum pintura metalizada 2R O
bronze Dark pintura metalizada 2J O
azul Silk pintura metalizada 2B O
verde Dark Moss pintura metalizada X1 O
vermelho Ruby pintura metalizada 7H O
preto Deep pintura nacarada 2T O

Tiguan Allspace – Inserções decorativas, estofos e pinturas exteriores
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Jantes

Motores
01

03

06

Motores Diesel
02

01
02
03
04
05
06
07
08

04

05

*Não disponíveis para o Mercado Nacional

2.0 TDI (150 cv) SCR²⁾
4MOTION

2.0 TDI (190 cv) SCR²⁾
4MOTION

2.0 TDI (240 cv) SCR²⁾
4MOTION

6 velocidades
5,9/4,5/5,0
7 velocidades
6,0/4,6/5,1

7 velocidades
6,8/5,3/5,9

–
–
7 velocidades
6,7/5,3/5,9

–
–
7 velocidades
7,7/5,8/6,5

131
132

153

–
153

–
170

07

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual:
urbano/extra urbano/combinado
caixa de velocidades DSG:
urbano/extra urbano/combinado
Emissões de CO₂-combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual:
caixa velocidades DSG:

Jantes de liga leve de 17" “Montana” *
Jantes de liga leve de 17" “Tulsa” C
O
Jantes de liga leve de 18" “Kingston” H
Jantes de liga leve de 18" “Nizza” O
Jantes de liga leve de 19" “Victoria Falls” O
Jantes de liga leve de 19" “Auckland”, Volkswagen R¹⁾, ²⁾ *
Jantes de liga leve de 20" “Kapstadt”, Volkswagen R¹⁾ O
Jantes de liga leve de 20" “Kapstadt”, Volkswagen R¹⁾ O

2.0 TDI (150 cv) SCR²⁾

08

1) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem
estão incluídos na proposta. Servem apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível e as
emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível proporcionado pelo veículo, são também influenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e acessórios (componentes de montagem peças, etc.) podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e
aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, os valores de consumo e de desempenho. As indicações sobre
consumos de combustível e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos pneus e dos equipamentos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor. Para mais informações sobre o consumo
de combustível oficial e as emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o “Manual de consumos de combustível,
emissões de CO₂ e consumo de energia de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda.

2) O sistema “Selective Catalytic Reduction” inclui um combustível adicional, que tem de ser reatestado por si, ou por uma oficina Volkswagen, após
uma determinada quilometragem. Para mais informações sobre este assunto, consulte o folheto “Tecnologia e Preços”.

1) Um produto da Volkswagen R GmbH. Mais informações no seu Concessionário Volkswagen
2) Também disponível como pneu de inverno.
Os nossos automóveis vêm equipados de série com pneus de Verão. O seu Concessionário Volkswagen
aconselhá-lo-á da melhor forma.

Equipamento de série

S

Série no Confortline

C

Série no Highline

H

Equipamento opcional

O

Tiguan Allspace – Jantes e motores
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Alguns veículos reproduzidos neste folheto são apresentados com equipamentos opcionais.
Todos os dados sobre equipamentos e características técnicas dizem respeito às características do mercado alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor
no seu país.
Reservado o direito a alterações.
BlueMotion®, DSG® e TSI® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras empresas do
grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. O facto de um símbolo neste documento
não estar assinalado com ® não significa que este símbolo não seja uma marca registada e/
ou que este símbolo possa ser utilizado sem a autorização escrita prévia da Volkswagen AG.
A Volkswagen garante a retoma e valorização de veículos antigos. Assim, todos os veículos
Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos gratuitamente, desde que cumpram as
disposições legais. Para mais informações, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

O seu Concessionário Volkswagen

