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The new
Tiguan

Highlight FeaturesEngine
Max Power (KW/HP)
Max Torque (NM) 
Transmissions
No. of Seats
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheelbase (mm)
Trunk Capacity (litres)

Key Specifications
2.0L TSI
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7 Speed AT
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1.4L TSI
110/150

250
6 Speed AT

1.4L TSI
110/150

250• LED Matrix Headlights and LED Taillights
• "Touch Control" Steering Wheel
• 9.2" Touchscreen "Discover Pro" Navigation
• 10.25" Digital Cockpit Pro
• Head-up Display
• Harman/Kardon Premium Audio System
• Wired App-Connect
• R-Line, Black Style and Sport Package
• "Vienna" Leather Seats
• Panoramic Sunroof
• Multi-colour ambience lighting (30 colors)
• Area View and Rear View Camera
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المواصفات الرئيسية
المحرك

القوة القصوى )كيلوواط/ حصان(
قوة العزم القصوى )نيوتن.متر(

ناقل السرعة
عدد المقاعد
الطول )مم(

العرض )مم(
االرتفاع )مم(

قاعدة اإلطار )مم(
سعة الصندوق )لتر(

 

LED Matrix مصابيح أمامية بتقنية •
LED ومصابيح خلفية بتقنية  

• عجلة قيادة بنظام التحكم عبر اللمس
Discover Pro نظام المالحة •
  مع شاشة قياس 9.2 بوصة

• مقصورة قيادة رقمية مع شاشة قياس 10.25 بوصة
• شاشة عرض رأسية تظهر على الزجاج األمامي

Harman/Kardon نظام الصوت المتطور •
• نظام App-Connect لالتصال السلكي

R-Line, Black Style, Sport باقات •
"Vienna" مقاعد جلد •
• فتحة سقف بانورامية

• إضاءة محيطية متعددة األلوان )30 لون(
• كاميرا للرؤية الخلفية والرؤية المحيطية

أبرز المزايا

7 سرعات نقل إلكتروني6 سرعات نقل إلكتروني



The images, specifications/technical data, colouring, interior design in respect to the 
pictured vehicles are correct as of the printing date of this brochure but are for illustration 
purposes only. However, such information is subject to change at any time and customers 
should enquire from Volkswagen dealers in the relevant country for most up to date 
specifications for each vehicle in their country, as features and specifications may vary 
depending on packages available in each market.
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تعتبر الصور والمواصفات والبيانات التقنية واأللوان والفرش والتصميم الداخلي للسيارة المعروضة في 
الصورة صحيحة ودقيقة حسب تاريخ طباعة هذا الكتيب، وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط. وتجدر 
اإلشارة إلى أنها خاضعة للتغيير في أي وقت، وبالتالي يجب على العمالء أن يطلبوا من موزعي فولكس 
التي يرغبون بشرائها والمتوفرة  البلد الذي سيشترون منه السيارة، أحدث مواصفات السيارة  واجن في 

هناك باعتبار أن المزايا والمواصفات قد تتغير بحسب الباقات المتوفرة في كل سوق على حدة.
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