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Deixa marcas. 
Não só 
à primeira vista.
Contornos claros, linhas precisas. Graças ao seu design marcante, o 

Tiguan aparece em cena com uma imagem potente. É uma imagem que 

promete muito e que não deve nada a ninguém. Os inúmeros elementos 

de design dão continuidade à nova linguagem estética no interior. E, 

graças aos sistemas opcionais de conetividade, está sempre à frente, na 

auto estrada da informação. Equipado com tecnologias modernas, inú-

meras possibilidades de personalização, e propriedades de condução 

soberbas, o Tiguan apoia-o em tudo aquilo que que quiser alcançar.
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Highline
Nível máximo, não apenas no design: Na versão de equipamentos 

Highline, o Tiguan combina requintados pormenores de design, como as 

jantes de liga leve de 18" “Kingston” ou o pacote de elementos croma-

dos e brilhantes, com sistemas de assistência e tecnologias, que permi-

tem uma condução segura e sem stress. Além dos faróis LED, o equipa-

mento também inclui, por exemplo, o Cruise Control Adaptativo ACC. O 

conforto – outra propriedade não menos importante. Com o “Ar condi-

cionado Climatronic” com regulação de 3 zonas, pode ajustar a tempera-

tura para a ideal. Os bancos Confort de topo de gama garantem-lhe uma 

posição de condução correta.

01   Para uma presença soberana: as dinâmicas jantes de liga leve de 18" 
”Kingston” cunham o design da versão de equipamentos Highline, realçando 
elegantes elementos de design. H O
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02   Define um estilo: a versão Highline do Tiguan seduz pelos seus requintados 
pormenores de design. Os rails do tejadilho em prateado, o friso cromado a toda 
a volta e o difusor traseiro pintado deixam uma impressão marcante. H

03   Expressivo até ao fim: os farolins traseiros com tecnologia Full-LED melho-
ram a visibilidade do Tiguan de dia e de noite, e rematam as suas linhas claras 
num elemento atrativo. H
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11Tiguan – Versões de equipamento

04   Um banco, uma paixão: a versão de equipamentos do Tiguan define padrões – 
porque se adapta precisamente aos seus requisitos pessoais. Por exemplo, através 
dos bancos com regulação individual, de uma climatização com três zonas dife-
rentes e da iluminação ambiente. As luzes LED integradas realçam com elegância 
os puxadores das portas, os frisos decorativos, os frisos das embaladeiras e a zona 
dos pés. A sua luminosidade pode ser regulada continuamente através do visor do 
sistema Infotainment. H O

05   Muito agradáveis, também no inverno – os bancos Confort de topo de gama 
dianteiros com aquecimento. Podem ser regulados em altura, estão equipados 
com apoio da zona lombar, gavetas por baixo dos bancos dianteiros e mesas 
 retráteis nas costas dos bancos. O banco traseiro com apoio de braços central 
pode ser deslocado longitudinalmente. O encosto do banco traseiro, por seu lado, 
pode ser rebatido de forma assimétrica. H O

06   O sistema de rádio “Composition Colour” (não 
disponível) com monitor TFT a cores de 12,7 cm (5") 
com ecrã tátil, leitor de CD, capaz de reproduzir fi-
cheiros MP3 e WMA, potência de 4 x 20 watts e oito 
altifalantes, ainda está equipado com uma abertura 
para cartões de memória SD e uma tomada AUX-IN.

07 – 08   Uma temperatura personalizada para cada 
passageiro: o sistema “Ar Condicionado Climatronic”, 
com três zonas de regulação da temperatura, permi-
te-lhe regular a temperatura para o condutor, para o 
passageiro e para os passageiros da segunda fila de 
uma forma independente entre si. A regulação da 
temperatura também pode ser efetuada através do 
elemento de comando instalado na segunda fila de 
bancos. C H

Tiguan_K65_1617.indd   11 31.03.16   15:41Tiguan_K65_1617.indd   10 31.03.16   15:41



01

13

Confortline
Chegar descontraidamente ao seu destino… sempre: o Tiguan Confortline 

mostra-lhe o caminho. Equipado com uma série de sistemas de assis-

tência ao condutor e possibilidades de regulação personalizada, o Tiguan 

Confortline garante-lhe uma condução relaxada e muito agradável. Tam-

bém o exterior conta com imensos pormenores atrativos, de série, como 

os rails do tejadilho, os sensores de estacionamento dianteiros e trasei-

ros e as jantes de liga leve de 17" “Tulsa”.

01   Os faróis de nevoeiro com luz de curva estática iluminam a zona da curva. Ao 
virar o volante ou ao acionar o indicador de mudança de direção, os faróis ligam-
-se automaticamente, em função da situação, cruzamentos ou entradas de vias, a 
uma velocidade inferior a 40 km/h. S

Tiguan – Versões de equipamento

Tiguan_K65_1617.indd   13 31.03.16   15:41Tiguan_K65_1617.indd   12 31.03.16   15:41



02

04

03

15Tiguan – Versões de equipamento

02   Seja o condutor ou o passageiro do lado – é aqui onde tudo se passa. Graças 
aos bancos Confort com apoio da zona lombar com mesas retráteis e suportes 
para bebidas nos encostos. O volante multifunções em couro permite-lhe utilizar 
o sistema Infotainment, o visor multifunções e, se desejar, o seu telemóvel, sem 
tirar as mãos do volante. C H O

03   O visor multifunções (MFA) a cores está situado no campo de visão direta do 
condutor. O que lhe permite ter as informações importantes sempre debaixo de 
olho, sem perder a concentração na estrada. C

04   A partir de uma velocidade de 60 km/h e numa situação de escuridão total, o 
sistema de regulação dos máximos “Light Assist” liga os faróis de máximos auto-
maticamente. Uma câmara integrada no espelho retrovisor interior observa o 
trânsito. O sistema deteta os automóveis que circulem à frente e no sentido 
contrário, reduzindo automaticamente a intensidade dos faróis, para evitar encan-
dear os respetivos condutores. C H  

(sem imagem)   Assim que o sistema de deteção de 
fadiga detetar no condutor, por exemplo, um com-
portamento no volante diferente do habitual, reco-
menda-o a fazer uma pausa, por meio de sinais vi-
suais e sonoros.* S

*Dentro dos limites do sistema.
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Trendline
O Tiguan não segue as tendências… ele cria as ten-

dências, desde logo, na versão de equipamentos Trend-

line, com volante desportivo multifunções em couro e 

manípulo da alavanca de mudanças revestida a couro. 

Sistemas de assistência e equipamentos de comforto 

como, por exemplo, “Lane Assist” e “Front Assist”, que 

lhe proporcionam um prazer de condução descontraído 

e seguro. O sistema Infotainment com ecrã tátil remata 

este leque de funcionalidades. Os pormenores de design, 

como os farolins traseiros em LED, e as jantes de liga 

leve de 17" “Montana” reforçam a  estética do Tiguan.

01   O sistema de aviso de saída da faixa de rodagem “Lane Assist”, pode detetar, 
a partir de uma velocidade de 65 km/h, se o automóvel abandona intencionalmen-
te a faixa de rodagem assinalada. O automóvel é mantido dentro da faixa de roda-
gem, através de uma intervenção ativa no volante.* O sistema de controlo perifé-
rico “Front Assist”, com função de travagem de emergência City e sistema de 
 deteção de peões, deteta peões e outros obstáculos existentes na via, avisando o 
condutor atempadamente dos mesmos. Se o condutor não reagir, o sistema imo-
biliza o automóvel automaticamente.* Desta forma, o sistema protege-o não ape-
nas a si, como também aos outros utentes da via rodoviária. S

02   Comparativamente às lâmpadas de incandescência convencionais, os novos 
farolins traseiros com tecnologia LED consomem menos energia e emitem uma 
potência luminosa mais forte. Possuem períodos de resposta mais curtos e maior 
durabilidade. Com o seu design marcante, dão mais brilho à linguagem estética do 
Tiguan – de noite e de dia. S

03   A versão de equipamentos Trendline irá seduzi-lo 
durante a condução. Tanto antes, como depois de 
entrar – graças aos faróis automáticos com função 
“Coming Home and Leaving Home”. S

04   As jantes de liga leve de 17" “Montana” rematam 
expressivamente a imagem global do Tiguan Trendline.

S

*Dentro dos limites do sistema.
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19Tiguan – Offroad

Vai mais longe. 
Em qualquer direção.
O design marcante do Tiguan mostra até onde a viagem pode ir: praticamente até todo o 

lado. O pacote Offroad, disponível como opção, realça-o de forma visual e funcional. Por 

onde quer que circule – os motores potentes e a tração integral 4MOTION, com quatro 

perfis de condução diferentes, oferecem-lhe não só um elevado nível de controlo, como 

também o máximo prazer de condução.

01   O design associa-se à função: o pára-choques 
dianteiro aumenta o ângulo de rampa, realçando 
também visualmente o caráter do Tiguan. O

02   Uma entrada bonita: os elegantes frisos da 
 embaladeira, do pacote Offroad, com a inscrição 
“Offroad”. O

03   Preparado para tudo: o sistema 4MOTION Active 
Control oferece-lhe quatro perfis de condução preci-
sos para estrada, offroad e para as mais diferentes 
condições meteorológicas. A função 4MOTION Active 
Control faz parte da tração integral 4MOTION, incluin-
do ainda o bloqueio eletrónico do diferencial XDS. O

Tiguan_K65_1617.indd   19 31.03.16   15:41Tiguan_K65_1617.indd   18 31.03.16   15:41



01

02

21Tiguan – Conectividade e Multimédia

01   Seja na selva urbana ou bem longe dela – com os serviços¹⁾ “Car-Net Guide & 
Inform” encontrará destinos fascinantes na área, parques de estacionamento 
perto de si ou a próxima área de serviço. Receba, também, as mais recentes infor-
mações de trânsito com a opção de recomendação de contorno de engarrafamen-
to ou notícias, a partir da Internet. O  

02   Amplie o seu Cockpit: com a função a App-Connect, controle as funções mais 
importantes do seu Smartphone como, telefone, notícias e música, mesmo duran-
te a viagem. Muito simples, seguro e confortável, através do visor na consola cen-
tral. A aplicação da Volkswagen “My Guide” pode indicar-lhe destinos interessan-
tes, tendo em conta, por exemplo, as condições meteorológicas, a hora e a locali-
zação. App-Connect – três tecnologias inovadoras, que lhe permitem transferir 
conteúdos do Smartphone para o ecrã tátil do seu sistema Infotainment: para 
além de MirrorLink™ ²⁾, também CarPlay™ ²⁾ da Apple e Android Auto™ ²⁾ da 
Google. Todo um mundo de aplicações móveis espera por si. O

1)  Os serviços móveis online “Car-Net Guide & Inform” só podem ser utilizados com os equipamentos opcionais “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 “Premium”, 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 (por ex., taxas de roaming), 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 Clien-
te tem de efetuar o registo em ww.volkswagen.com/car-net, num prazo de 90 dias, após a entrega do automóvel. A disponibilidade dos serviços “Car-Net Guide & Inform” pode variar 
de país para 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 
tecno-logias 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 
“App-Connect” dos serviços Car-Net. Encontrará informações atualizadas sobre a compatibilidade dos telemóveis novos e dos telemóveis já existentes no mercado em 
www.volkswagen.de/mobiltelefon.
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Sem qualquer ligação. 
Mas ligado a tudo.
Sentir-se como em casa, mesmo em viagem – com os inúmeros serviços online, é possível. 

Estes serviços estão agrupados numa função com o nome Car-Net e tornam o seu quoti-

diano mais fácil, mais confortável e mais interessante. Pode utilizar estes serviços e as apli-

cações selecionadas do seu telemóvel, através do interface para smartphone integrado. Os 

serviços e as aplicações podem, depois, ser confortavelmente operados a partir do ecrã 

tátil do sistema Infotainment. Descubra mais em www.volkswagen-carnet.com
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23Tiguan – Conectividade e Multimédia

03   O sistema “DYNAUDIO Excite Surround” propor-
ciona-lhe uma experiência acústica superior em todos 
os bancos. O respetivo amplificador digital de 10 canais 
transmite até 400 watts aos oito altifalantes, perfei-
tamente posicionados e sintonizados entre si, ao 
 altifalante central e ao Subwoofer. Equipado com 
Surround Sound Dolby Pro Logic, oferece-lhe um som 
simplesmente extraordinário. O

06  O sistema de rádio “Composition Media” está 
equipado com um monitor a cores TFT de 20,3 cm 
(8"), um ecrã tátil com sensores de aproximação e um 
leitor de CD capaz de reproduzir ficheiros MP3 e 
WMA. Oito altifalantes com uma potência de 4 x 
20 watts transformam cada viagem numa experiência 
multimédia. Além disso, o sistema possui uma aber-
tura para cartões de memória SD, uma tomada AUX-
-IN, um interface USB e uma ligação Bluetooth para 
telemóvel. S

07   O sistema de rádio “Composition Colour” (não 
disponível) com monitor TFT a cores de 12,7 cm (5") 
com ecrã tátil, leitor de CD capaz de reproduzir fichei-
ros MP3 e WMA, potência de 4 x 20 watts e oito alti-
falantes, está ainda equipado com uma abertura para 
cartões de memória SD e uma tomada AUX-IN.

08   O sistema de rádio “Composition Touch” (não dis-
ponível) com ecrã de duas cores com 12,7 cm (5") de-
bita uma potência de saída de 2 x 20 watts e possui 
quatro altifalantes à frente. Reproduz ficheiros MP3 e 
WMA e possui uma abertura para cartões de memória 
SD e uma tomada AUX-IN.

04   Através de uma câmara GoPro®* pode aceder a 
vistas exclusivas ao que se passa atrás de si, graças à 
aplicação “Car-Net Cam-Connect” da Volkswagen, 
especialmente desenvolvida para o seu Smartphone. 
Durante a condução, pode enviar uma fotografia da 
zona traseira do seu automóvel para o seu sistema de 
Infotainment, com o simples toque de um botão. Se 
estiver a circular a velocidade de passo, pode, inclusi-
vamente enviar um vídeo. Desta forma, fica sempre a 
saber se os seus passageiros estão relaxados e a di-
vertir tanto como você. O

05   O interface USB permite-lhe ligar fontes áudio 
externas ao sistema de rádio ou ao sistema de nave-
gação. Desta forma, pode ouvir música, por exemplo, 
a partir do leitor de MP3. Além disso, também pode 
integrar um telemóvel no sistema, através da pré-ins-
talação para telemóvel “Business”, que se encontra 
disponível como opção. Como alternativa, estará con-
tactável em viagem através de um cartão SIM separa-
do. No modelo “Business” o sistema transforma-se 
num Hotspot através de uma função WLAN integra-
da, permitindo, desta forma, o acesso à Internet. O

* A câmara GoPro® não está incluída no equipamento fornecido com o 
Tiguan, pelo que tem de ser adquirida em separado. A funcionalidade 
descrita é compatível com as seguintes versões: Câmara GoPro® Hero 
3, 3+ ou 4. GoPro®, Hero, o logotipo GoPro® e o logotipo GoPro® Be a 
Hero são marcas registadas ou marcas registadas detidas pela GoPro®.
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Orientador. 
E determinante.
Orientador, central de comando, sistema de entretenimento – os sistemas de rádio e de 

navegação do Tiguan são uns autênticos multi-talentos. Para além do controlo de diversos 

serviços online, também permitem a ligação a telemóveis e câmaras GoPro®. Todas as fun-

ções são comandadas intuitivamente através de um ecrã de alta resolução: desde o siste-

ma de navegação, às funções avançadas de som do sistema de som opcional “DYNAUDIO 

Excite Surround”, passando pelas aplicações e pelas funções de conetividade.

01   O sistema de navegação “Discover Pro”, está equipado com um ecrã tátil TFT 
de 20,3 cm (8"), visor a cores e sistema de sensores de aproximação. Oferece-lhe, 
ainda, uma utilização muito intuitiva. As extraordinárias opções de apresentação e 
a gestão individual dos dados de música e navegação são tão fascinantes, como os 
oito altifalantes, o disco rígido ou o leitor de DVD capaz de ler ficheiros MP3 e 
WMA. Além disso, dispõe naturalmente de um sistema de operação por voz e de 
uma ligação Bluetooth para telemóvel, bem como de uma ligação USB e iPod e 
duas entradas para cartões de memória SD. Além disso, o sistema Infotainment, 
equipado com os serviços móveis online “Car-Net”, ainda lhe indica o trajeto mais 
rápido ou o mais curto. De uma forma clara e com informações de trânsito atuais.

O

02   O sistema de navegação “Discover Media” para o rádio “Composition Media” 
está equipado com um monitor TFT a cores de 20,3 cm (8"), mapas da Europa ins-
talados, um ecrã tátil com sensores de aproximação e um leitor de CD capaz de 
reproduzir ficheiros MP3 e WMA, com oito altifalantes. Além disso, o sistema dis-
põe ainda de duas entradas para cartões de memória SD, uma tomada AUX-IN, um 
interface USB, bem como uma ligação Bluetooth para telemóvel. Os serviços mó-
veis online Car-Net garantem-lhe a melhor ligação à rede, mesmo em viagem.

O
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Boas vistas. 
Para onde quer que olhe.
Seja o céu estrelado ou a linha do horizonte – o generoso habitáculo 

com teto de abrir panorâmico opcional oferece-lhe uma vista desim-

pedida para todos os bancos e um ambiente interior fora de série. 

O  Cockpit ergonómico e os inúmeros sistemas de assistência tornam 

cada viagem com o Tiguan, num momento bastante agradável – seja 

qual for o seu destino. 

01   O teto de abrir panorâmico com iluminação LED 
integrada cria uma atmosfera de luz bastante agradá-
vel, proporcionando uma vista desimpedida para o 
céu. O elemento vidrado dianteiro pode ser aberto, 
levantado e descido eletricamente. E se as estrelas do 
céu ou a iluminação da cidade não forem suficientes, 
a iluminação de LED mergulha o habitáculo numa 
agradável luz ténue. O
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27Tiguan – Conforto

05   No centro do habitáculo, ergonomicamente con-
cebido, encontra-se a consola central, inclinada para 
o condutor. A consola central permite-lhe um acesso 
ideal e um controlo intuitivo a inúmeras funções do 
Tiguan. S

06   Memoriza as suas preferências: os bancos elétri-
cos do condutor e do passageiro com função de me-
mória permitem-lhe gravar as definições individuais 
dos bancos de várias pessoas e de as ativar, ao toque 
de um botão. Às definições do banco do condutor e 
do espelho retrovisor exterior são atribuídas uma 
chave do automóvel. O

(sem imagem)   O Tiguan encontra sempre novos 
caminhos para o seu relaxamento: os bancos ergo-
Active podem ser adaptados com precisão às prefe-
rências do condutor e do passageiro, através da regu-
lação de 14 vias. Além disso, estão ainda equipados 
com regulação manual em altura e regulação em al-
tura dos encostos de cabeça. O banco do condutor 
conta ainda com regulação em inclinação e profundi-
dade, função de massagem integrada e apoio da zona 
lombar de 4 vias. O
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Não é um Cockpit 
qualquer. 
É o seu Cockpit. 
Melhor do que ninguém, é você quem sabe, como se sente melhor. E é 

por isso que o Tiguan lhe oferece uma série de possibilidades de regula-

ção, com as quais pode adaptar o automóvel precisamente às suas 

necessidades – por exemplo, com as indicações personalizáveis no 

 Active Info Display ou com as inúmeras posições dos bancos. Sente-se, 

e veja como é confortável controlar todos os interruptores e funções 

através da consola central, ergonomicamente inclinada para o condutor.

01   Ter tudo debaixo de olho… sempre, e sem ter de 
tirar os olhos da estrada. Basta premir o botão, que o 
“Head-up-Display” é extraído do painel de instru-
mentos, exibindo todas as informações importantes 
sobre velocidade, dados da navegação, sistemas de 
assistência ao condutor e sinais de trânsito, conforta-
velmente no campo de visão direta do condutor. O

02 – 04   Seja o conta-rotações, o velocímetro, o com-
ta quilómetros ou o itinerário da viagem: no Active 
Info Display de alta resolução com 31,2 cm (12") de 

diagonal de ecrã pode organizar e realçar as informa-
ções a seu gosto. Assim, no modo de navegação, o 
velocímetro e o conta-rotações são deslocados para a 
margem, para dar mais espaço ao mapa.* Além disso, 
os dados exibidos na consola central do sistema Info-
tainment como, por exemplo, as imagens dos contac-
tos telefónicos ou as capas dos CD também podem 
ser exibidas no Active Info Display. H O

*Apenas em conjunto com o sistema de navegação Discover Pro.
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05   Prepare-se para uma viagem fascinante, mesmo 
antes de arrancar, com a função “Easy Open”. Por 
exemplo, quando quiser guardar uma mala de viagem 
pesada na bagageira, não precisa de a pousar para 
procurar a chave – basta um pequeno movimento 
com o pé por baixo da traseira do automóvel para 
abrir a tampa da bagageira elétrica. O

06   Reboca sem esforço atrelados ou caravanas com 
uma carga sobre o eixo até, 2,5 t¹⁾. O Assistente de re-
boque “Trailer Assist”²⁾ ajuda-o durante as manobras. 
No Tiguan só precisa de definir a direção da via-
gem – o assistente levará o seu atrelado em seguran-
ça até ao destino. Só precisa de acelerar, travar e 
manter os olhos abertos. O

07   Dispositivo de engate de reboque rotativo 
 manual: para uma carga admissível de reboque até 
2,5 toneladas¹⁾. Quando não for necessário, pode ser 
recolhido invisivelmente por detrás do pára-choques. 
Para nova utilização, é facilmente extraído do pára-
-choques. O

08   Desportivamente rígida ou confortavelmente 
suave – a suspensão adaptativa DCC com seleção do 
perfil de condução permite-lhe configurar individual-
mente a suspensão e a direção, bem como a respetiva 
adaptação permanente e automática à situação de 
condução. Tem à sua disposição os modos NORMAL, 
SPORT e CONFORT. O

(sem imagem)   Estacionar como que por magia. O 
sistema de ajuda ao estacionamento “Park Assist” 
pode detetar lugares de estacionamento perpendicu-
lares e paralelos à faixa de rodagem, assumindo, in-
clusivamente toda a manobra de estacionamento²⁾. 
O sistema também pode efetuar a manobra de saída 
dos lugares de estacionamento perpendiculares à fai-
xa de rodagem. O condutor só tem de controlar a em-
braiagem, o acelerador e o travão. O sistema Park-
Pilot integrado fornece-lhe informações sonoras e – 
dependendo do rádio ou do sistema de navegação – 
visuais sobre a distância de outros automóveis.

C H O

1)  Consoante a combinação motor/caixa de velocidades e o equipamen-
to selecionados, a carga de reboque situa-se entre 1.800 e 2.500 kg.

2) Dentro dos limites do sistema.
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Excitação ao entrar. 
Descontração ao chegar.
O Tiguan combina todas as eventualidades com todas as comodidades. 

Graças ao seu habitáculo versátil, ao chassis regulável e aos sistemas de 

assistência inteligentes, chegará sempre bem a qualquer destino.

01   Graças ao sistema versátil de bancos, todos os encostos dos bancos situados 
ao lado e atrás do banco do condutor podem ser rebatidos. Além disso, o banco 
traseiro de divisão assimétrica pode ser deslocado longitudinalmente. C H O

02 – 04   O enorme espaço que precisa: o assento e o 
encosto do banco traseiro com função de carga po-
dem ser rebatidos e deslocados assimetricamente, 
criando uma bagageira com até 1.655 litros de capaci-
dade, em poucos gestos. C H O
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04   O “Traffic Jam Assist” proporciona-lhe uma condução confortável em situa-
ções de congestionamento, e ajuda-o a evitar aqueles acidentes tipicamente cau-
sados por engarrafamentos.¹⁾ O sistema mantém o automóvel na faixa de rodagem 
e comanda sozinho a aceleração e a travagem. O

05   O controlo automático da distância “ACC” adapta automaticamente a veloci-
dade até à velocidade máxima regulada²⁾ do automóvel que circula em frente, 
mantendo, assim, a distância¹⁾ definida pelo condutor. Esta função também se 
encontra disponível como componente do pacote dos sistemas de assistência ao 
condutor. Juntamente com a caixa de velocidades DSG, este pacote também inte-
gra, entre outros, os sistemas Emergency Assist e o Assistente de congestiona-
mento. H O

06   Revela, o que estava oculto. No “Side Assist”, os sensores de radar monitori-
zam o trânsito que circula atrás do automóvel.¹⁾ Se, durante uma mudança inten-
cional da faixa de rodagem, um automóvel registado pelo radar não se encontrar 
no campo de visão o sistema avisa o condutor visualmente, através de uma indica-
ção no espelho retrovisor exterior. Além disso, o assistente de saída do lugar de 
estacionamento evita encontros desagradáveis ao estacionar: durante a manobra 
de saída, monitoriza a zona por detrás e junto do seu automóvel, avisando-o do 
trânsito em circulação.¹⁾ No caso de uma colisão iminente, o sistema desencadeia 
automaticamente uma travagem de emergência. O

(sem imagem)   Dá segurança: o sistema de travagem multicolisão desencadeia 
uma travagem após uma colisão, para evitar colisões subsequentes, numa situa-
ção ideal.¹⁾ S

(sem imagem)   Pode salvar vidas, numa situação de emergência médica: a unida-
de de comando do assistente de emergência médica do automóvel deteta uma 
incapacidade de condução do condutor.¹⁾ Se não se detetar qualquer atividade do 
volante, do travão ou do acelerador, o sistema pode manter o automóvel na faixa 
de rodagem e travá-lo até à imobilização. O

03   Olha por si – e por todos os outros. No Tiguan, o 
sistema de controlo periférico “Front Assist” com 
função de travagem de emergência City e sistema de 
deteção de peões deteta peões e outros obstáculos 
existentes na via, avisando o condutor atempada-
mente destas situações¹⁾. Se o condutor não reagir, 
o automóvel desencadeia uma travagem automática.

S

1) Dentro dos limites do sistema. 
2) Até, ao máximo, 160 km/h.
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Pensa consigo. E antecipa-
-se ao seu pensamento.
Equipado com tecnologias inteligentes e sistemas de assistência ao 

condutor, o Tiguan oferece uma sensação de condução tranquilizante 

e suprema, mesmo em situações de condução confusas.

01   O Tiguan nunca sai de rota, tanto em Offroad como em Onroad. O Assistente 
de manutenção na faixa de rodagem “Lane Assist”, instalado de série, consegue 
detetar, a partir de uma velocidade de 65 km/h, se o automóvel saiu inadvertida-
mente da faixa de rodagem, chamando a atenção do condutor, através de uma 
intervenção corretiva no volante.¹⁾ S

02   Não só atrai vistas, como também mantém tudo à vista: o sistema de vista 
periférica “Area View” no Tiguan oferece-lhe, dentro do campo visual das câmaras 
do sistema, até 12 vistas possíveis do automóvel em tempo real. O condutor rece-
be, assim, o apoio ideal em qualquer situação de trânsito.¹⁾ O
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Motores

 1) Ver contracapa. 
2) Ver contracapa.
* Só mediante encomenda

Motor a gasolina 2.0 TSI (180 cv) 
BlueMotion Technology
4MOTION*

Consumos, l/100 km¹⁾ 
caixa velocidades manual:
ciclo urbano/extra urbano/combinado –
caixa velocidades DSG: 7 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 9,1–9,0/6,4–6,3/7,4–7,3
Emissões de CO₂ combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: –
caixa velocidades DSG: 170–168

Motores Diesel 2.0 TDI SCR²⁾ (150 cv) 
BlueMotion Technology

2.0 TDI SCR²⁾ (150 cv)
BlueMotion Technology
4MOTION

Consumos, l/100 km¹⁾ 
caixa velocidades manual: 6 velocidades –
ciclo urbano/extra urbano/combinado 5,8–5,7/4,2/4,8–4,7 –
caixa velocidades DSG: – 7 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado – 6,8–6,7/5,1–5,0/5,7–5,6
Emissões de CO₂ combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: 125–123 –
caixa velocidades DSG: – 149–147
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A mobilidade do futuro também é sempre uma questão de 

responsabilidade. Temos perfeita noção desta responsabilida-

de e pretendemos vivê-la, de futuro, de uma forma mais 

transparente e mais sustentável. A esta filosofia chamamos 

“Think Blue”.

Na qualidade de fabricante automóvel, integramos a filosofia “Think Blue.” 
nos nossos modelos – desde inúmeras tecnologias eficientes, até aos modelos 
 híbridos Plug-in e aos automóveis puramente elétricos. Descubra mais em 
www.volkswagen.com/thinkblue
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01   ”Think Blue.” representa a meta da Volkswagen, 
para alcançar uma mobilidade sustentável. O “Think 
Blue. Trainer.” ajuda-o a conseguir uma condução efi-
ciente e ainda mais ecológica. O visor exibe o consu-
mo médio de combustível, fornecendo indicações 
exemplificativas para uma condução económica. O

Tiguan_K65_1617.indd   32 31.03.16   15:41

–
–

–



01

35Tiguan – R-Line

R-Line
Sendo um “SUV” o espírito desportivo do Tiguan está patente nos seus 

genes. Para o realçar ainda mais, o pacote opcional R-Line oferece-lhe 

inúmeros pormenores, tanto para o interior, como para o exterior. Mas 

quem, por outro lado, preferir seduzir apenas com uma imagem exterior 

dinâmica, pode optar pelo pacote R-Line “Exterior”, assumindo os respe-

tivos custos. 

Um produto da Volkswagen R GmbH

01   Com as suas arestas polidas e um design de 5 raios em cinza metalizado, as 
jantes de liga leve de 19" “Sebring” garantem uma imagem impressionante no 
asfalto. O
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02   O espírito desportivo automóvel começa diretamente no asfalto. As jantes de 
liga leve de 20" “Suzuka”, em preto Graphite com superfície brilhante, irradiam 
uma supremacia concentrada. O

03   Nota global: altamente desportivo. O pára-choques R-Line à frente e atrás, o 
spoiler traseiro, as cavas das rodas em granulado preto e os acabamentos das 
portas na cor da carroçaria contribuem para a imagem dinâmica do Tiguan. Os 
frisos de design com o logotipo R-Line brilham nos painéis laterais das portas 
dianteiras. O
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04   Chegar, ver e vencer – mesmo antes de partir. Os 
pormenores desportivos do pacote R-Line no interior 
traduzem uma fascinante atmosfera “Motorsport”. O 
volante desportivo multifunções em couro, com o 
logotipo R-Line, possui puxadores salientes para uma 
condução dinâmica e é achatado na secção inferior. 
Igualmente atraente: os pedais e o apoio do pé em 
aço inoxidável escovado com revestimento antiderra-
pante, os tapetes para os pés com costura decorativa 
em cinza cristal e as guarnições decorativas “Black 
Lead Grey”. O

05   Programa de aquecimento da classe profissional. 
Os estofos em couro “Vienna” preto estão disponí-
veis em conjunto com os bancos Confort topo de 
gama com aquecimento. O encosto do banco é uma 
verdadeira atração, com o típico logotipo R-Line. O
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06   O Tiguan com ponto de exclamação. O logotipo 
R-Line na grelha do radiador revela publicamente a 
natureza particularmente desportiva do modelo. Tal 
como a atraente assinatura em C do pára-choques.

O

07   Linha de partida e linha de chegada numa só: os frisos da embaladeira dian-
teira em alumínio, com o logotipo R-Line. O

08   Estilo e curvas definidos. Os bancos dianteiros Confort de topo de gama 
R-Line não só oferecem uma postura ideal, como também espelham uma elegân-
cia desportiva. Estão revestidos com o tecido “Race” em cinza Magnetit e exibem 
o logotipo R-Line no encosto do banco. As faixas centrais dos bancos em microfi-
bra “San Remo” na cor antracite com costuras decorativas em cinza cristal, dão 
um toque muito especial. A condizer, o forro do tejadilho em preto. Os encostos de 
cabeça, os apoios laterais dos bancos, o banco central traseiro, bem como o apoio 
de braços central e as guarnições decorativas das portas estão disponíveis em 
couro artificial. O
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02   As jantes de liga leve de 17" “Corvara” em prata brilhante seduzem pelo seu 
marcante design de 5 raios. O

03   A proteção de arestas em aço inoxidável serve, não só para proteger a pintu-
ra, durante as operações de carga e descarga, como também dá um toque visual 
interessante. Cola-se fácil e rapidamente na aresta de carga do pára-choques tra-
seiro. O

04   Os frisos da embaladeira em alumínio de alta qualidade com a inscrição 
Tiguan, não só protegem a zona de entrada, sempre tão solicitada, como também 
são uma verdadeira atração visual. Um jogo inclui dois frisos para a zona de entra-
da dianteira. O

05   Os guarda-lamas encontram-se disponíveis tanto para a secção dianteira, 
como para a secção traseira e protegem eficazmente o piso inferior, os frisos late-
rais e as portas da sujidade mais intensa. Além disso, ainda reduzem fortemente a 
perigosa projeção de pedras e dos salpicos de água. O
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Acessórios 
Volkswagen
O Tiguan oferece-lhe, logo desde fábrica, um design 

fascinante e o máximo prazer de condução. Com os 

acessórios Volkswagen pode personalizar as funções 

do seu automóvel e adaptá-las precisamente ao que 

necessita. Os acessórios Volkswagen são fabricados 

em conjunto com o departamento de desenvolvimen-

to e design em Wolfsburg, garantindo qualidade e 

funcionalidade máximas. Para que o seu Tiguan 

permaneça exatamente o que ele é: 100 % Tiguan. 

 Encontrará a oferta completa no “Catálogo de aces-

sórios Volkswagen” junto do seu Concessionário 

Volkswagen. 

Equipamento de série S Confortline C Highline H Equipamento opcional O

Os acessórios da Volkswagen estão disponíveis para o mercado alemão. Contacte o seu Concessionário, para 
obter mais informações sobre alterações específicas do seu país.

01   Pode atribuir à traseira do Tiguan uma imagem bastante mais potente, através 
dos vários acessórios, perfeitamente harmonizados entre si: por exemplo, com um 
spoiler do tejadilho aerodinâmico ou com um prático e atrativo friso cromado de 
proteção para a porta da bagageira, em aço inoxidável. O
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09   Os rails de tejadilho são a base do sistema de to-
dos os componentes do tejadilho. São estáveis, de 
colocação fácil e, acima de tudo, rápida no rail do te-
jadilho. Graças ao dispositivo de fecho antirroubo, es-
tará protegido contra surpresas desagradáveis. O

10   A estável mala de tejadilho em plástico de alta 
qualidade está equipada com sistema de fecho. Gra-
ças aos seus práticos fechos rápidos, monta-se fácil-
mente nas barras de suporte. A mala pode ser aberta 
a partir do lado do condutor ou do passageiro. As 
operações de carga e descarga são muito simples de 
executar, graças ao seu ângulo de abertura extra 
grande. As malas de tejadilho estão disponíveis nas 
capacidades de 340 e 460 litros. O

11   O suporte para esquis e pranchas de snowboard 
“Confort” permite o transporte seguro e confortável 
de até seis pares de esquis ou quatro pranchas de 
snowboard. O leve sistema em alumínio galvanizado 
está equipado com a prática função de extração, faci-
litando-lhe as operações de carga e descarga. Os 
grandes botões de abertura permitem abrir a mala 
até com luvas grossas. Claro que o suporte possui 
fecho. O

12   Seja o atrelado do barco, a caravana ou apenas 
espaço de arrumação adicional – para transportar um 
atrelado, precisa de um dispositivo de engate de re-
boque. Este equipamento está disponível como ver-
são rígida (ver fig.) ou como versão giratória mecâni-
ca. O jogo de montagem elétrico de 13 pinos garante 
a alimentação de energia, permitindo, assim, o fun-
cionamento de um atrelado. Além disso, auxilia o sis-
tema de assistência no estacionamento e a estabili-
zação do reboque. O
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06 – 07   O suporte rebatível para bicicletas Micro II para o dispositivo de engate 
de reboque é perfeito para um passeio de bicicleta espontâneo: basta retirá-lo da 
cava da roda de reserva, abri-lo e fixá-lo através do sistema de fecho de aperto 
rápido. Pode, assim, transportar até duas bicicletas, com um peso total de até 
60 kg. O mecanismo de rebater é também extremamente prático. Permite uma 
abertura sem problemas da porta da bagageira mesmo com as bicicletas lá presas.

O

08   O suporte para bicicletas com perfis de plástico aerodinâmicos moldados 
com suporte em aço cromado mate possui fecho e foi testado pela City-Crash. 
 Fixa-se de forma fácil e rápida nas barras de suporte do tejadilho. O
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21   Este jogo de capas antiderrapantes para os pe-
dais em aço inoxidável escovado coloca-se muito 
facilmente e seduz pelo seu design de alta qualidade. 
A camada antiderrapante garante uma boa aderência. 
Disponível para caixa de velocidades manual e caixa 
de velocidades DSG. O

22   Zona dos pés limpa, durante todo o ano: os tape-
tes antiderrapantes para os pés Allwetter são feitos à 
medida e ostentam o emblema Tiguan. Não só prote-
gem da sujidade e da humidade, como são inibidores 
de odores e 100 % recicláveis. O

23   As resistentes películas nos frisos da embaladeira em preto ou prata prote-
gem a pintura da soleira da porta sujeita a desgaste, na zona da entrada dianteira 
e traseira, contra riscos e danos. A película está cortada à medida e pode ser fácil-
mente colada. Um jogo é composto por quatro películas para as soleiras das por-
tas dianteiras e traseiras. O

24  A prática película transparente para os frisos da embaladeira protege a solei-
ra da porta traseira, na zona de entrada, contra os riscos e os danos originados ao 
entrar e sair do automóvel. A película está cortada à medida e pode ser facilmente 
colada. Um jogo é composto por duas películas para as soleiras das portas trasei ras.

O

19   Os tapetes de tecido de alta qualidade “Premium”, 
com inscrição Tiguan, são fabricados em velu do e 
possuem um revestimento antiderrapante no verso. 
Além de protegerem contra a sujidade, o seu rebordo 
branco torna a zona dos pés mais bonita. O

20   Os tapetes para os pés em tecido “Optimat” com 
o logotipo Tiguan reúnem as características dos tape-
tes de borracha com a elegância dos tapetes em teci-
do. O rebordo em forma de U destes tapetes cortados 
à medida, protege eficazmente da sujidade e da hu-
midade. O
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15   A grade de separação divide a bagageira do habi-
táculo, entre o encosto do banco e o forro do tejadi-
lho e coloca-se muito facilmente. A cobertura da ba-
gageira também pode ser utilizada com a grade de 
separação. O

16   O tapete da bagageira antiderrapante e cortado 
à medida, protege eficazmente a bagageira da sujida-
de e da humidade. Quando não for utilizada, pode ser 
enrolada e facilmente arrumada, para não ocupar 
espaço. Disponível para o Tiguan, com piso da baga-
geira variável e fundo. O

17   A cuba para bagageira com o logotipo Tiguan e 
nervuras largas, é extremamente robusta, resistente a 
ácidos e assenta à medida. Uma borda elevada prote-
ge a bagageira da sujidade. Disponível para o Tiguan, 
com piso da bagageira variável e fundo. O

18   A proteção da bagageira, com o logotipo Tiguan, 
é leve, flexível e está cortada exatamente à medida 
do Tiguan. Uma borda com cerca de quatro cm de 
altura protege a bagageira de impurezas. A sua estru-
tura em losangos evita que as suas bagagens escor-
reguem. Disponível para o Tiguan, com piso da 
bagageira variável e fundo. O

13   Veludo macio e delicado num lado e ressaltos de borracha robustos e antider-
rapantes no outro: o tapete da bagageira removível e cortado à medida da baga-
geira, oferece a superfície de transporte correta para cada todos os tipos de carga: 
delicada, suja ou húmida. Um pano de proteção integrado e desdobrável protege a 
aresta de carga durante as operações de carga e descarga. O

14   A resistente rede de proteção para a bagageira é ideal para manter todos os 
objetos pequenos e médios no seu devido lugar. A rede é presa aos olhais de 
amarração, que se encontram instalados de série no compartimento de carga. O
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49Tiguan – Acessórios Volkswagen 

32 – 33   Alta segurança para as crianças. Existem ca-
deiras de criança para todas as idades e nos tama-
nhos correspondentes. Além disso, convencem pelo 
seu elevado conforto e manuseamento simples, pois 
todos os revestimentos são facilmente removíveis e 
laváveis a 30°C. O seu Concessionário Volkswagen in-
formá-lo-á sobre a gama completa. A capa de prote-
ção dos bancos, fácil de limpar e antiderrapante, ofe-
rece uma proteção adicional para os bancos delica dos, 
e evita a sujidade e o desgaste dos mesmos. O

34   Desfrute da circulação de ar fresco, mesmo com 
mau tempo, e evite o desagradável calor, quando está 
parado num congestionamento num dia quente. Os 
defletores de vento, de fácil manutenção e resisten-
tes aos raios UV e às lavagens automáticas são fabri-

cados em acrílico reciclável de alta qualidade e mon-
tam-se facilmente por encaixe. O

35   Já não precisa de parar numa área de serviço, 
para beber café. Com o kit móvel Espresso- Auto-Set, 
a sua própria cafetaria viaja sempre consigo. Durante 
as pausas da sua viagem pode ligar a máquina à to-
mada de 12V existente no habitáculo e desfrutar de 
um expresso acabado de fazer. Este kit inclui, ainda, 
duas chávenas de café resistentes, um guardanapo, 
25 cápsulas de café e um prático estojo de acondicio-
namento. O

36   Basta ligar na entrada USB e já está! Em conjunto 
com o sistema de navegação “Discover Media”, o 
CarStick constitui um WLAN-Hotspot no automóvel, 

graças ao próprio cartão SIM (não incluído). Desta for-
ma, pode aceder em qualquer momento à Internet a 
partir do seu Smartphone, com total controlo de cus-
tos. Consoante o automóvel e o país, o CarStick tam-
bém pode ser utilizado para estabelecer uma ligação 
online para os serviços móveis online “Car-net Apps”.

O

37   Em poucos gestos de mãos, um pequeno saco 
transforma-se numa grande e resistente caixa. A re-
sistente caixa desdobrável em azul escuro é imper-
meável e insensível à sujidade. Material: 100 % poliés-
ter. Volume: 30 litros. Tamanho: 32 x 27,5 x 5 cm 
( do brada). O

38   Snacks a bordo e à temperatura ideal, para qual-
quer ocasião: a mala térmica liga-se simplesmente à 
tomada no automóvel ou em casa. Esta caixa possui 
uma capacidade aproximada de 25 litros, permitindo-
-lhe transportar garrafas de 2 litros, em pé. O
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Equipamento de série S Confortline C Highline H Equipamento opcional O

25   Há alturas, em que era melhor que o sol ficasse lá 
fora. Por exemplo, quando os passageiros de trás são 
crianças ou animais. A proteção solar para as janelas 
traseiras, para a janela da bagageira e para o vidro 
traseiro também pode ser utilizada com as janelas 
abertas, e pode ser aplicada para proteção solar 
opcional, bem como, para isolamento térmico – sem 
prejudicar a segurança rodoviária. O

26   O requintado cabide fixa-se rapida e facilmente 
às barras dos encostos de cabeça dos bancos diantei-
ros. Permite o transporte correto (sem criar vincos) de 
camisas, casacos e outras peças de vestuário que 
tenha de ser transportadas penduradas. O

27 – 31   Prático, confortável e flexível: o inovador sistema modular, sistema de 
viagem e conforto é um verdadeiro faz-tudo, e contribui para um habitáculo arru-
mado e simples. Além disso, os objetos importantes dos passageiros do banco de 
trás ficam sempre acessíveis e podem ser utilizados sem qualquer esforço. O siste-
ma é composto pelo módulo base, que é fixado nas barras dos apoios de cabeça 
dos bancos dianteiros, e por vários módulos adicionais, disponíveis em separado. 
Este sistema inclui, por exemplo, um cabide portátil, um resistente gancho para 
sacos, um suporte giratório para Tablet de vários fabricantes ou, ainda, uma mesa 
retrátil regulável, com suporte para bebidas. Um suporte, inúmeras possibilida-
des: todos os módulos podem ser facilmente fixados, consoante o que necessitar 
e podem ser trocados entre si, de uma forma flexível. O
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Estofos

01 Estofos “Microdots” preto BG S

02 Estofos “Rhombus” preto BG C

03 Estofos “Rhombus” cinza Storm FY C

04 Estofos em couro “Vienna”¹⁾ preto BG O

05 Estofos em couro “Vienna” cinza Storm FY O

06 Estofos em couro “Vienna” laranja Saffrano NY O

07 “Microfibra ArtVelours” preto BG H

08 “Microfibra ArtVelours” cinza Storm FY H

09 Estofos em tecido/microfibra “Race”/“San Remo”²⁾ cinza Magnetit/antracite OV O

 1) Também disponível para R-Line.
2) Disponível apenas em combinação com o pacote R-Line.

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, pelo que as amostras reproduzi-
das de pinturas exteriores e estofos servem apenas como referência, e podem não ser tão bonitos como o são 
na realidade. As figuras ilustram a forma de banco básica dos modelos e podem divergir de uma variante su-
perior que tenha, eventualmente selecionado. 
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Pinturas exteriores

01 cinza Urano pintura lisa 5K S

02 branco Pure pintura especial 0Q O

03 vermelho Ruby pintura metalizada 7H O

04 cinza Indium pintura metalizada X3 O

05 bege Titanium pintura metalizada 0N O

06 castanho Nutshell pintura metalizada U3 O

07 azul Atlantic pintura metalizada H7 O

08 azul Caribbean pintura metalizada F9 O

09 prata Tungsten pintura metalizada K5 O

 10 laranja Habanero pintura metalizada Exclusive V9 O

 11 preto Deep pintura nacarada 2T O

 12 branco Oryx pintura efeito madre pérola 0R O
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Jantes

01 Jantes em aço de 17" com tampão integral¹⁾ O

02 Jantes de liga leve 17" “Montana” S

03 Jantes de liga leve 17" “Tulsa” C O

04 Jantes de liga leve 18" “Kingston” H O

05 Jantes de liga leve 18" “Nizza” O

06 Jantes de liga leve 19" “Victoria Falls” O

07 Jantes de liga leve 19" “Auckland”, Volkswagen R¹⁾ O

08 Jantes de liga leve 19" “Sebring”, Volkswagen R²⁾ O

09 Jantes de liga leve 20" “Kapstadt”, Volkswagen R³⁾ O

 10 Jantes de liga leve 20" “Kapstadt”, Volkswagen R⁴⁾ O

 11 Jantes de liga leve 20" “Suzuka”, Volkswagen R²⁾ O

 1) Não disponível.
2) Disponível apenas em combinação com o pacote R-Line e R-Line “Exterior”, ilustrado a título de exemplo no Tiguan Highline.
3) Em cinza metalizado.
4) Em prata Sterling.
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Combinações 

Equipamento de série S Confortline C Highline H Equipamento opcional O
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Estofos “Microdots” S

preto/BG cinza Storm preto preto S O O O O O O O O O O O

Estofos “Rhombus” C

preto/BG cinza Storm preto preto S O O O O O O O O O O O

cinza Storm – preto/FY cinza Storm preto preto/cinza Storm S O O O O O O O O O O O

Estofos em microfibra “Art Velours” H O

preto/BG cinza Storm preto preto S O O O O O O O O O O O

cinza Storm – preto/FY cinza Storm preto preto/cinza Storm S O O O O O O O O O O O

Estofos em couro “Vienna” O

preto/BG cinza Storm preto preto S O O O O O O O O O O O

laranja Saffrano – preto/NY cinza Storm preto preto S O – O – O O – O – O O

cinza Storm – preto/FY cinza Storm preto preto/cinza Storm S O O O O O O O O O O O

Estofos R-Line em tecido “Race”/
Microfibra “San Remo” O

cinza Magnetit – antracite/OV preto preto preto – O – O O O O – O – O O

Estofos R-Line em couro “Vienna” O

preto/IH preto preto preto – O – O O O O – O – O O
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A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilidade. 
A entrega do seu veículo novo pode transformar-se 
numa ocasião memorável na Autostadt, em Wolfs-
burg. Na sua viagem ao mundo da mobilidade terá 
oportunidade de conhecer as diversas marcas que 
compõem o Grupo Volkswagen. Terá oportunidade de 
acompanhar os vários passos da produção de um veí-
culo, de se inteirar das últimas novidades sobre o 
tema sustentabilidade visitando a exposição “LEVEL 
GREEN” ou deixar os seus filhos pequenos tirar a car-
ta de condução infantil. Chegado o momento da en-
trega, o seu assistente pessoal entregar-lhe-á a chave 
do seu automóvel e dar-lhe-á todos os pormenores 
importantes, antes de iniciar a sua viagem de regres-
so a casa. Para informações mais detalhadas, contac-
te o seu Concessionário Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience. Numa ação de for-
mação sobre condução segura, os nossos profissio-
nais do volante mostram-lhe o comportamento mais 
correto a adoptar em situações inesperadas. Para 
mais informações contacte o seu Concessionário 
Volkswagen.

Mobilidade Volkswagen. Serviço de desempanagem 
no próprio local, veículo de substituição ou despesas 
de alojamento num hotel. Se submeter o seu 
Volkswagen periodicamente às inspecções previstas 
no Plano de Assistência, poderá usufruir das vanta-
gens da garantia de mobilidade LongLife.

1)  Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como sobre
a garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos novos da 
marca Volkswagen, de acordo com a actual gama de ofertas. O seu 
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças especí-
ficas em vigor no seu país. 
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Descubra o mundo automóvel da 
Volkswagen.
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O seu Concessionário Volkswagen

1)  Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes da-
dos 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 condu-
ção 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 no-
vos, consulte o “Manual de consumos de combustível e emissões de CO₂ de veículos ligei-
ros 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”. 

Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com gaso-
lina Super sem chumbo, 95 octanas, segundo a norma DIN EN 228. Em regra, pode utilizar-se 
sempre combustível sem chumbo com 95 octanas com um teor de etanol máximo de 10 % 
(E10). Encontrará informações pormenorizadas sobre compatibilidade de combustíveis E10 
em www.volkswagen.com.

Alguns veículos reproduzidos neste folheto são apresentados com equipamentos opcionais 
com suplemento de preço. Todos os dados sobre equipamentos e características técnicas di-
zem respeito às características do mercado alemão e correspondem aos conhecimentos exis-
tentes por altura da impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as dife-
renças 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 pode significar que este símbolo não seja uma marca regis tada 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 cum pram as disposições legais. 
Para mais informações, contacte o seu Concessionário Volkswa gen.
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