
Το νέο 
 Tiguan Allspace 1.
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Έτοιµο να δώσει νέα διάσταση 
στη ζωή σας!
Με 7 θέσεις και δυνατότητα έλξης έως 2,5 τόνους, το νέο Tiguan Allspace 

δίνει στη ζωή σας νέες, πιο μεγάλες διαστάσεις. Πάντα έτοιμο, όπως εσείς, 

που έχετε τόσα πολλά να κάνετε κάθε μέρα!
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Το νέο Tiguan Allspace έχει 
πολλά Highlights. Δείτε 
εδώ τρία με μια ματιά: 

Ευρύχωρο εσωτερικό

Τα πάντα στη διάθεσή σας.

Πρόσθετα highlights άνεσης

Δυνατότητα έλξης και κοτσαδόρος 

Υψηλή δυνατότητα μεταφοράς. 

  Πρόσθετα highlights οδηγικής εμπειρίας

Προβολείς IQ.LIGHT LED matrix

Δυναμικός φωτισμός, χωρίς να τυφλώνει. 

Πρόσθετα σχεδιαστικά highlights
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Σχεδίαση

Εξωτερικό

Σχεδίαση που ξεχωρίζει μέχρι 
και την τελευταία λεπτομέρεια!
Το νέο Tiguan Allspace αποπνέει κομψότητα! Το μπροστινό 

μέρος του εντυπωσιάζει με την ελκυστική μάσκα και την κομψή 

φωτιστική υπογραφή. Κάθε μία από τις διαθέσιμες ζάντες 

αλουμινίου υπογραμμίζει τον σπορ χαρακτήρα του, ενώ τα 

πίσω φώτα LED αναδεικνύουν το δυναμικό πίσω μέρος του. 

Η συνολική εντύπωση που δίνει το νέο Tiguan Allspace 

επιβεβαιώνει τον έντονο SUV χαρακτήρα του, που το κάνει να 

φέρει με αυτοπεποίθηση στο πίσω του μέρος την επιγραφή του 

μοντέλου «Tiguan Allspace».
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Προβολείς IQ.Light - LED Matrix 

Δυναµικός φωτισµός, 
χωρίς να τυφλώνει.

Το νέο Tiguan Allspace ξεχωρίζει! Γι’ αυτό φροντίζουν οι 

προαιρετικοί προβολείς IQ.LIGHT LED matrix. Οι προβολείς είναι 

επίσης εξοπλισμένοι με φωτισμό στροφών και περιλαμβάνουν τη 

δυναμική ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Dynamic Light 

Assist»: ανάλογα με την κατάσταση οδήγησης, επιμέρους τμήματα 

LED ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται στοχευμένα για την 

κατανομή του φωτός. Αυτό δεν παρέχει μόνο σε εσάς ξεκούραστη 

οδήγηση του αυτοκινήτου, αλλά και σε όλους όσοι κινούνται 

μπροστά από εσάς ή στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο 

πακέτο περιλαμβάνονται, επίσης, τα πίσω φωτιστικά σώματα LED 

και το ενσωματωμένο δυναμικό φλας το οποίο δείχνει την 

κατεύθυνση με κινούμενη ροή φωτός.
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1. Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

Ζάντες

Περισσότερες επιλογές:  
Γκάµα ζαντών Tiguan Allspace
Η επιλογή των ζαντών για το νέο Tiguan Allspace είναι 

καθαρά θέμα αισθητικής. Πώς σας φαίνονται, για 

παράδειγμα, οι προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 20'' 

«Misano»1;  
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Ζάντες

Περισσότερες επιλογές: Γκάµα ζαντών Tiguan Allspace.

Ζάντα αλουµινίου 20'' 

«Misano»
Προαιρετικός εξοπλισμός για το 

Tiguan Allspace R-Line

Ζάντα αλουµινίου 19'' 

«Valencia» σε µαύρο
Προαιρετικός εξοπλισμός για το 

Tiguan Allspace R-Line 

Ζάντα αλουµινίου 20'' 

«Suzuka»
Προαιρετικός εξοπλισμός για το 

Tiguan Allspace R-Line

Ζάντα αλουµινίου 19'' 

«Valencia» σε γκρι µεταλλικό
Βασικός εξοπλισμός για το

Tiguan Allspace R-Line

Ζάντα αλουµινίου 18'' 

«Frankfurt»
Προαιρετικός εξοπλισμός 

για το Tiguan Allspace Life

Ζάντα αλουµινίου 19'' 

«Victoria Falls» 
Προαιρετικός εξοπλισμός για 

το Tiguan Allspace Life

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

https://www.volkswagen.de/de/konfigurator.html/__app/der-neue-tiguan-allspace.app
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Πακέτο εξωτερικής σχεδίασης «Black Style»

Περισσότερο στιλ. 

Πιο επιβλητική εµφάνιση.
Το ξεχωριστό στιλ του νέου Tiguan Allspace R-Line με το 

προαιρετικό πακέτο εξωτερικής σχεδίασης «Black Style», είναι 

εμφανές με την πρώτη ματιά. Η μάσκα ψυγείου, σε διχρωμία, 

εμπλουτίζεται με το κομψό λογότυπο R-Line. Ενώ στα εξωτερικά 

διακοσμητικά επικρατεί το χρώμιο, τα  εσωτερικά είναι σε 

αστραφτερό μαύρο. Επίσης, οι μαύρες ράγες οροφής, τα μαύρα 

καλύμματα καθρεπτών και τα περιγράμματα παραθύρων, καθώς 

και τα κατά 90% φιμέ πίσω τζάμια, δίνουν έναν αέρα 

κομψότητας, χωρίς να αποκαλύπτουν πολλά. Εδώ ταιριάζουν τα 

τραπεζοειδή καλύμματα σε γυαλιστερό μαύρο και οι ζάντες 

αλουμινίου 19'' «Valencia»1 σε μαύρο χρώμα. Προαιρετικά, 

διατίθενται επίσης και οι μαύρες ζάντες αλουμινίου 20'' 

«Suzuka»1 σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα. Όλα αυτά μαζί, 

συνθέτουν μια επιβλητική εμφάνιση.

1. Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
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Εσωτερικό

Συνδυασμός ψηφιακής ευκολίας 

και διαχρονικής άνεσης. 
Καθαρές γραμμές, υψηλής ποιότητας διακοσμητικά στοιχεία, ευρυχωρία! 

Στο νέο Tiguan Allspace ο ελεύθερος χώρος δεν είναι μόνο ορατός, αλλά 

και αισθητός: για παράδειγμα, καθίστε στα καθίσματα, αγγίξτε το 

δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Μια 

ματιά στον πίνακα οργάνων καθιστά σαφή την επίδραση της ψηφιακής 

εποχής. Κυριαρχούν οθόνες υψηλής ευκρίνειας και επιφάνειες αφής όπως, 

για παράδειγμα, στο σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic». Για την 

αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού ή την εισαγωγή προορισμού δεν 

χρειάζεστε καν τα χέρια σας καθώς, χάρη στον προαιρετικό φωνητικό 

χειρισμό, αρκεί να εκφράσετε την αντίστοιχη επιθυμία σας.

Εσωτερικός φωτισµός

Η διάθεσή σας πάνω απ' όλα!

Με το πλήθος των διαθέσιμων χρωματικών επιλογών για τον εσωτερικό 

φωτισμό1, βλέπετε το νέο Tiguan Allspace κάτω από ένα νέο πρίσμα. 

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 30 διαφορετικά χρώματα για να 

φωτίσετε απαλά τον εσωτερικό χώρο με το αγαπημένο σας χρώμα, 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο και την αντίστοιχη ατμόσφαιρα. Είτε 

είστε μόνο δύο, είτε ταξιδεύετε με την οικογένεια, είτε οδηγείτε σε μία 

φωτισμένη πόλη ή σε έναν υποφωτισμένο επαρχιακό δρόμο, ανάλογα με 

τη διάθεση και την περίσταση, δημιουργείτε για εσάς και τους 

συνταξιδιώτες σας μία πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα.
1. Διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό του Tiguan Allspace R-Line.
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Ευρύχωρο εσωτερικό 

Τα πάντα στη διάθεσή σας.
Θέλετε ψώνια στην πόλη το πρωί, παραλαβή των παιδιών από το 

σχολείο το μεσημέρι και μία βόλτα με φίλους στη θάλασσα το 

απόγευμα; Κανένα πρόβλημα! Το νέο Tiguan Allspace είναι τόσο 

ευρύχωρο, που μπορείτε να απολαμβάνετε πολύ ελεύθερο χώρο 

για το κεφάλι και τα πόδια είτε κάθεστε στα εμπρός είτε στα πίσω 

καθίσματα, ενώ ταυτόχρονα έχετε αρκετό χώρο διαθέσιμο για 

εσάς και τα αγαπημένα σας αντικείμενα. Χάρη στα αναδιπλού-

μενα καθίσματα και στην τρίτη σειρά καθισμάτων, ο εσωτερικός 

χώρος πίσω από τα μπροστινά καθίσματα μπορεί να προσαρμο-

στεί ανάλογα με την περίσταση. Επωφεληθείτε, για παράδειγμα, 

από την πλήρη χωρητικότητα των καθισμάτων για έως επτά 

επιβάτες, αναδιπλώστε όλα τα καθίσματα για να χρησιμοποιή-

σετε ολόκληρο τον όγκο του χώρου αποσκευών ή σηκώστε μόνο 

ένα μέρος των καθισμάτων. Η επιλογή είναι δική σας, αφού η 

διαμόρφωση του χώρου του νέου Tiguan Allspace είναι τόσο 

ευέλικτη, όσο εσείς!

 Μέγιστο ύψος για τους επιβάτες στην τρίτη σειρά καθισμάτων: 1,60 μ

Άνεση
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Χώρος αποσκευών και λειτουργία «Easy Open & Close» 

Πάντα ανοιχτοί σε νέες 

δυνατότητες!
Όταν είναι αναδιπλωμένες όλες οι σειρές καθισμάτων στο νέο 

Tiguan Allspace, έχετε στη διάθεσή σας χώρο αποσκευών 

συνολικής χωρητικότητας έως 1.775 λίτρα. Ανάλογα με το ποια 

καθίσματα αναδιπλώνετε, μπορείτε να διαφοροποιείτε τους 

χώρους επιβατών και αποσκευών. Ιδιαίτερα πρακτικό είναι το ότι 

με μία μόνο χειρολαβή μπορείτε να αναδιπλώσετε τα εξωτερικά 

καθίσματα, για να δημιουργήσετε χώρο για αντικείμενα με μεγάλο 

μήκος. Επίσης, αρκεί μία μικρή κίνηση με το πόδι κάτω από το 

πίσω μέρος του οχήματος για να ανοίξει το καπό του χώρου 

αποσκευών με την προαιρετική λειτουργία «Easy Open & Close». 1

1. Προαιρετικός εξοπλισμός
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Εµπρός καθίσµατα

Χαλαρώστε 
στην πρώτη  θέση!
Καθίστε και χαλαρώστε. Τα προαιρετικά μπροστινά καθίσματα 

ergoActive1 έχουν κομψή εμφάνιση, ρυθμίζονται εύκολα 

ηλεκτρικά και είναι ιδιαίτερα άνετα για την πλάτη σας, χάρη στο 

ορθοπεδικό τους στήριγμα. Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει, 

επίσης, ενσωματωμένη λειτουργία μασάζ. Προαιρετικά, 

διατίθενται συμπληρωματικά και εμπρός καθίσματα με ενεργό 

κλιματισμό2. Αυτό σημαίνει, ότι τα καθίσματα δεν θερμαίνονται 

μόνο, αλλά και ψύχονται. Θα εκτιμήσετε αυτήν τη λειτουργία 

ιδιαίτερα τις θερμές καλοκαιρινές ημέρες, καθώς προσφέρει 

μεγάλη άνεση. 

1.   Προαιρετικός εξοπλισμός για τα Tiguan Allspace Life, δεν διατίθεται για το 
Tiguan Allspace R-Line.
2.   Μόνο σε συνδυασμό με το προαιρετικό πακέτο δέρματος «Vienna» 
συμπεριλαμβανομένων εμπρός καθισμάτων με λειτουργία μνήμης.
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Πανοραµική ανοιγόµενη/συρόµενη οροφή

Υπέροχη θέα:  µε την 
πανοραµική οροφή
Μεγάλες διαστάσεις για εντυπωσιακή θέα! Η προαιρετική 

πανοραμική ανοιγόμενη/συρόμενη οροφή καλύπτει σχεδόν 

ολόκληρη την επιφάνεια της οροφής και προσφέρει ακόμα και 

στους πίσω επιβάτες άπλετη θέα στον ουρανό. Θέλετε λίγο 

επιπλέον αέρα; Με το πάτημα ενός κουμπιού το εμπρός τμήμα 

της οροφής ανοίγει ή κινείται προς τα πίσω.
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Σύστηµα κλιµατισµού «Air Care Climatronic» 

Ευχάριστη ατµόσφαιρα 

για όλους
Οι συνεπιβάτες σας θέλουν περισσότερη δροσιά ενώ εσείς θέλετε 

ζέστη; Με την τριζωνική ρύθμιση, οι θερμοκρασίες στην πλευρά 

του οδηγού, του συνοδηγού και των πίσω καθισμάτων, μπορούν 

να ρυθμιστούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Χάρη στον διαισθητικό 

χειρισμό αφής, το σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic», 

που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, μπορεί να ρυθμιστεί 

πολύ άνετα στο οπτικό σας πεδίο. Το σύστημα κλιματισμού έχει 

και άλλες δυνατότητες: οι στροφές του ανεμιστήρα μπορούν, 

ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης και άλλα κριτήρια, να 

χαμηλώσουν αυτόματα για τη μείωση της έντασης του 

κλιματισμού. Ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα κρατά μακριά από τον 

εσωτερικό χώρο ανεπιθύμητους επισκέπτες όπως γύρη, λεπτή 

σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα. Και όταν ενεργοποιείτε το σύστημα 

πλύσης παρμπρίζ ή επιλέγετε την όπισθεν, ενεργοποιείται 

αυτόματα η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. Έτσι δημιουργείται 

ένα συνολικά ευχάριστο κλίμα σε κάθε διαδρομή.
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Ανακαλύψτε το νέο 
Tiguan Allspace!
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Δυνατότητα έλξης και κοτσαδόρος

Υψηλή δυνατότητα
 µεταφοράς
Το νέο Tiguan Allspace ρυμουλκεί φορτία έως 2,5 τόνους1 όπως, για 

παράδειγμα, ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο ή ένα τρέιλερ 

μεταφοράς αλόγων. Ο προαιρετικός κοτσαδόρος αποθηκεύεται, 

χωρίς να φαίνεται, κάτω από το πίσω μέρος του οχήματος και, όταν 

χρειαστεί, διπλώνει προς τα κάτω ημιαυτόματα, με το πάτημα ενός 

κουμπιού. Καθώς δεν είναι πάντα εύκολο να πραγματοποιείτε 

ελιγμούς στάθμευσης με ρυμουλκούμενο, το προαιρετικό «Trailer 

Assist» μπορεί να σας προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη.

1. Μόνο σε συνδυασμό με το 4MOTION.

Οδηγική εµπειρία
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«Trailer Assist»

Η στάθµευση µε trailer 

γίνεται παιχνίδι!
Το να οδηγήσετε ένα τρέιλερ με την όπισθεν, είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο. Εκτός αν κάθεστε στο νέο Tiguan Allspace! Απλά βάλτε 

την όπισθεν, ενεργοποιήστε τον διακόπτη στάθμευσης, 

εισαγάγετε την επιθυμητή κατεύθυνση πορείας του 

ρυμουλκούμενου και απομακρύνετε χαλαρά τα χέρια από το 

τιμόνι. Εσείς, πλέον, πρέπει μόνο να πατάτε γκάζι και φρένο και 

να επιτηρείτε τον περιβάλλοντα χώρο. Για όλα τα άλλα σάς 

υποστηρίζει το προαιρετικό «Trailer Assist».2 Ακόμα και με 

φορτίο έλξης έως 2.500 kg1 οι ελιγμοί στάθμευσης γίνονται 

παιχνιδάκι.   

1. Επιτρεπτό φορτίο έλξης, με φρένα, σε κλίση έως 12%. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
τον κινητήρα και τον εξοπλισμό που έχουν επιλεγεί.
2. Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να 
παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να 
οδηγεί προσεκτικά με το αυτοκίνητο.
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4MOTION

Πρόσφυση σε κάθε έδαφος!

Σε βροχή, στον πάγο ή σε ανώμαλο έδαφος, το προαιρετικό 

σύστημα τετρακίνησης 4MOTION φροντίζει ώστε, όταν 

χρειάζεται, η ισχύς του κινητήρα να κατανέμεται και στους 

τέσσερις τροχούς. Έτσι, ελαχιστοποιείται το σπινάρισμα και το 

νέο σας Tiguan Allspace έχει καλύτερη πρόσφυση σε σχεδόν 

όλα τα εδάφη. Με τα ηλεκτρονικά  προφίλ οδήγησης που 

έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το σύστημα μόνιμης τετρακίνησης 

4MOTION, οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης 

προσαρμόζονται ιδανικά στο εκάστοτε έδαφος. Αυτό για εσάς 

σημαίνει πολύ υψηλό επίπεδο άνεσης και οδηγικής απόλαυσης.
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Επιλογή προφίλ οδήγησης

Ευέλικτο, όπως το 

οδηγικό σας στιλ.
Με την επιλογή προφίλ οδήγησης, το νέο Tiguan Allspace 

προσαρμόζεται στο δικό σας στιλ οδήγησης και στις εκάστοτε 

οδηγικές συνθήκες. Απλά επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ οδήγησης 

και το σύστημα μετάδοσης, το σύστημα διεύθυνσης και τα σημεία 

αλλαγής ταχυτήτων του κιβωτίου DSG προσαρμόζονται αυτόματα.

—  Eco: για οικονομική οδήγηση

—  Comfort: για άνετη οδήγηση σε οδόστρωμα κακής ποιότητας

—  Normal: για καθημερινές διαδρομές από το σημείο A στο B

—  Sport: για σπορ επιδόσεις με αντίστοιχη υψηλή ροπή

—  Individual: για να διαμορφώσετε τους δικούς σας

     συνδυασμούς των παραπάνω επιλογών

—  Offroad: για περιπέτεια σε ανώμαλο δρόμο
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Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Tiguan Allspace

Περισσότερα χαρακτηριστικά

IQ.DRIVE
IQ.DRIVE Travel Assist 

Αυτόµατη ρύθµιση απόστασης ACC 

Front Assist

Emergency Assist

Area View

Προληπτική προστασία επιβατών

Ψηφιακή άνεση
Digital Cockpit Pro 

Πλοήγηση 

Φωνητικός χειρισμός

Ηχοσύστημα Harman Kardon 

Συνδεσιμότητα
We Connect

We Connect Plus

We Upgrade

Streaming & Internet

App-Connect
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IQ.DRIVE «Travel Assist»

Αντιλαµβάνεται κάθε σας κίνηση 

και σας υποστηρίζει.
Αν επιλέξετε το IQ.DRIVE Travel Assist, το νέο Tiguan Allspace 

διαθέτει τιμόνι με χωρητική αναγνώριση επαφής των χεριών. 

Χάρη στην επιφάνεια υψηλής ευαισθησίας στην αφή, αναγνωρίζει 

αν «κρατάτε στα χέρια» σας το όχημα, κυριολεκτικά και 

μεταφορικά. Το IQ.Drive «Travel Assist» εξασφαλίζει ιδιαίτερα 

άνετη οδήγηση, καθώς σας υποστηρίζει σε μονότονες και 

κουραστικές καταστάσεις οδήγησης1:

— Κυρίως σε αυτοκινητόδρομους και σε καλό επαρχιακό οδικό δίκτυο,

το «Travel Assist» μπορεί να διατηρεί σταθερό το όχημα στη 

λωρίδα κυκλοφορίας και την ταχύτητά του, όπως επίσης και την

απόστασή του από τα προπορευόμενα οχήματα.1

— Σε συνδυασμό με κιβώτιο με διπλό συμπλέκτη DSG, οδηγείτε 

ξεκούραστα σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και κυκλοφορία 

stop and go.

IQ.DRIVE

1. Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει
 το σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά με
το αυτοκίνητο.
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Αυτόµατη ρύθµιση απόστασης ACC

Με διαφορά καλύτερο. 
Για όλους όσοι κινούνται 
στον δρόµο! 
Με το Adaptive Cruise Control, που περιλαμβάνεται στον βασικό 

εξοπλισμό, το Tiguan Allspace σάς βοηθά να διατηρείτε μία 

μέγιστη ταχύτητα1 την οποία έχετε καθορίσει από πριν, καθώς 

και μία σταθερή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Σε 

συνδυασμό με ένα προαιρετικό σύστημα πλοήγησης και την 

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, το ACC μετατρέπεται σε 

Predictive ACC με υποβοήθηση στροφών. Έτσι, λαμβάνετε 

υποστήριξη για την αποφυγή υπερβάσεων του ορίου ταχύτητας, 

καθώς υιοθετούνται τα επίσημα όρια ταχύτητας2. Επίσης, το 

σύστημα προσαρμόζει την ταχύτητα κίνησης του αυτοκινήτου 

σε στροφές, διασταυρώσεις (κόμβους) και κυκλική κυκλοφορία, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία διαδρομής από το σύστημα 

πλοήγησης.2

1. Έως 210 χλμ./ώρα

2. Εντός των ορίων του συστήματος.
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 «Front Assist»

Αναγνωρίζει, Προειδοποιεί, Δρα!
Χάρη στο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης «Front Assist», με 

αναγνώριση πεζών, το νέο Tiguan Allspace μπορεί, σε περίπτωση 

κινδύνου σύγκρουσης, να συμβάλει στη μείωση της σφοδρότητας του 

ατυχήματος ή – στην ιδανική περίπτωση – στην αποτροπή του.1 

Αναγνωρίζει πεζούς και οχήματα στο οδόστρωμα και, αν διαπιστώσει την 

ύπαρξη πεζών και/ή οχημάτων, προειδοποιεί εγκαίρως τον οδηγό. Αν ο 

οδηγός δεν αντιδράσει, το σύστημα ξεκινάει ένα φρενάρισμα ανάγκης.1

1. Εντός των ορίων του συστήματος.

«Emergency Assist»

Αναλαµβάνει δράση, όταν εσείς 
δεν αντιδράτε!
Το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης «Emergency 

Assist»1, εφόσον δεν καταγράφει πλέον κάποια δραστηριότητα του 

οδηγού, και επιχειρεί να τον κάνει να αναλάβει και πάλι τον έλεγχο.2 

Αν ο οδηγός συνεχίζει να μην αντιδρά, το σύστημα, εντός των ορίων 

του, αναλαμβάνει να ακινητοποιήσει πλήρως το όχημα, αποτρέποντας 

έτσι, τυχόν ατυχήματα.

1. Διαθέσιμο σε συνδυασμό με το προαιρετικό «Travel Assist».

2. Εντός των ορίων του συστήματος.
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«Area View»

Περιµετρική ορατότητα 
για να τα βλέπετε όλα!
Ξεπαρκάρισμα στο συνωστισμένο κέντρο της πόλης, ελιγμοί εκτός 

δρόμου, σύνδεση ενός τρέιλερ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις 

οποίες ο οδηγός θα χρειαζόταν ένα ακόμα ζευγάρι μάτια. Με το 

προαιρετικό σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Area 

View» τα έχετε! Τέσσερις κάμερες παρακολουθούν την περιοχή γύρω από 

το αυτοκίνητο και προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στην οθόνη του 

συστήματος Infotainment. Με τον συνδυασμό των πληροφοριών από 

όλες τις κάμερες, το σύστημα αποκτά μία πανοραμική άποψη, ενώ και 

εσείς έχετε μία ολοκληρωμένη και πλήρη εικόνα για το όχημά σας και τον 

περιβάλλοντα χώρο.1

1. Εντός των ορίων του συστήματος.

Προληπτική προστασία επιβατών 

Καλά προστατευµένοι.
Το σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών σάς προστατεύει εντός 

των ορίων του συστήματος σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως για 

παράδειγμα επικείμενες συγκρούσεις. Μπορεί να αναγνωρίζει μία 

κατάσταση με αυξημένες πιθανότητες ατυχήματος. Επιπλέον, κλείνει 

αυτόματα τα παράθυρα καθώς και την πανοραμική ανακλινόμενη/

συρόμενη οροφή και τεντώνει προληπτικά τις εμπρός ζώνες.
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Digital Cockpit Pro

Τώρα βλέπετε µόνο αυτό 
που θέλετε εσείς!
Θέλετε, ως οδηγός, να βλέπετε μόνο τις ενδείξεις ταχύτητας και 

στροφών ή και τα συστήματα υποβοήθησης και άλλα στοιχεία 

της διαδρομής σας; Μήπως τον χάρτη πλοήγησης ή τον τίτλο του 

τραγουδιού που ακούτε εκείνη τη στιγμή; Προτιμάτε να βλέπετε 

πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα; Η επιλογή βρίσκεται στο χέρι 

σας! Με το πολυλειτουργικό τιμόνι μπορείτε να διαμορφώσετε 

πολύ εύκολα μόνοι σας το Digital Cockpit Pro υψηλής ανάλυσης 

που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Ακριβώς έτσι όπως 

εσείς θέλετε! 

—     Έγχρωμη οθόνη TFT 10,25'' (26 cm)

—     Δυνατότητα πολυάριθμων διαμορφώσεων, τρεις από 

τις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν στα αγαπημένα.

Ψηφιακή άνεση
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1., 2. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 34.

Πλοήγηση

Σας οδηγεί βήµα-βήµα 

και σας ψυχαγωγεί.
Με τα δύο προαιρετικά συστήματα πλοήγησης «Discover Media» και 

«Discover Pro» ακολουθείτε τη διαδρομή σας και φτάνετε 

διασκεδάζοντας στον προορισμό σας. Το σύστημα πλοήγησης 

«Discover Media» εντυπωσιάζει με την έγχρωμη οθόνη αφής 

μεγέθους 8,3'' (20,3cm) και τη διαισθητική πλοήγηση με αναγνώριση 

σημάτων κυκλοφορίας. Και με τις mobile online υπηρεσίες του We 

Connect1 είστε άριστα συνδεδεμένοι ακόμη και καθ’ οδόν. Πέρα από 

αυτό, θα ενθουσιαστείτε με τα οκτώ ηχεία, τη σύνδεση bluetooth για 

κινητά τηλέφωνα, καθώς και τις δύο θύρες USB (type-C) και το 

App-Connect2 που λειτουργεί και ασύρματα για τα Apple CarPlay™

και Android Auto™ της Google.

Θα θέλατε ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό; Κανένα πρόβλημα! Γι’ αυτό 

διατίθεται το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης «Discover Pro». 

Συμπληρωματικά σε ό,τι προσφέρει το «Discover Media», με το 

προαιρετικό σύστημα πλοήγησης «Discover Pro» έχετε στο όχημά 

σας τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά:

—      Έγχρωμη οθόνη αφής TFT μεγέθους 9,2'' (23,4 cm), με επικά-

          λυψη γυαλιού, αισθητήρες προσέγγισης και λειτουργία gesture

          control (έλεγχος με χειρονομίες). 

—      Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+.

—      Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

—      Μνήμη 10 GB, ελεύθερης χρήσης.
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Φωνητικός χειρισμός

Τώρα το νέο Tiguan Allspace 
υπακούει στις εντολές σας.
Επικοινωνήστε με το νέο Tiguan Allspace σας ακόμα πιο 

διαισθητικά! Διατηρήστε το βλέμμα σας στον δρόμο και 

εκφράστε τις επιθυμίες σας με φυσικό διάλογο. Με τον 

διαισθητικό φωνητικό χειρισμό μπορείτε να χειριστείτε πολύ 

απλά, για παράδειγμα, το ηχοσύστημα, το προαιρετικό 

σύστημα πλοήγησης ή το τηλέφωνό σας. Χωρίς συγκεκριμένες 

εντολές. Πείτε απλά τι θέλετε. Το σύστημα σάς καταλαβαίνει. 

Με τον προαιρετικό online φωνητικό χειρισμό3 του We 

Connect Plus1 μάλιστα ακόμη καλύτερα!

1., 3. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 34.
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Ηχοσύστημα Harman Kardon

Surround ήχος, για τις 
εξορμήσεις σας!
Το προαιρετικό ηχοσύστημα της «Harman Kardon» διακρίνεται για 

τον υψηλής ποιότητας ήχο του και την εκλεπτυσμένη, κομψή του 

σχεδίαση. Έχει κατασκευαστεί για λάτρεις της μουσικής που δεν 

θέλουν απλά να ακούν μουσική κατά τη διαδρομή με το αυτοκίνητο, 

αλλά θα ήθελαν να την απολαμβάνουν με τα αυτιά και... την ψυχή 

τους! Ισορροπημένοι υψηλοί και χαμηλοί τόνοι αλλά και ακριβή 

μπάσα, βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουν 

μοναδικές ακουστικές εμπειρίες. Το «Harman Kardon» παρέχει 

φανταστικό ήχο στον δρόμο και μέσα στο Volkswagen σας. Γι' αυτό 

φροντίζουν:

—      8 + 1 ηχεία

—      1 Subwoofer

—      Το κεντρικό ηχείο

—      H λειτουργία Surround Sound

—      Ο ενισχυτής Ethernet 16 καναλιών
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We Connect

Το νέο Tiguan Allspace. 
Παραμείνετε δικτυωμένοι με 
τον κόσμο!
Μείνετε πλήρως δικτυωμένοι με πολυάριθμες υπηρεσίες We 

Connect1. Μετά από την πρώτη ενεργοποίηση και τη σύνδεσή 

σας με το Volkswagen ID, η χρήση των δωρεάν online υπηρε-

σιών είναι επίσης πολύ εύκολη.

Tο We Connect κάνει την καθημερινότητά σας όχι μόνο πιο 

ευχάριστη, αλλά και πιο άνετη. Με αυτό έχετε πρόσβαση σε 

πολλές σημαντικές πληροφορίες για το όχημά σας, ενώ 

προσφέρει χρήσιμες και βολικές λειτουργίες όπως την κλήση 

έκτακτης ανάγκης ή τον προγραμματισμό ραντεβού service. 

Και με την εφαρμογή We Connect App2 για το smartphone σας 

έχετε καθ΄οδόν τον έλεγχο σημαντικών δεδομένων 

όπως, για παράδειγμα, να ελέγχετε την υπο-

λειπόμενη αυτονομία ή να βλέπετε αν όλες 

οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά.

Περισσότερα για το We Connect

Συνδεσιμότητα

Περισσότερα για το
 We Connect

1., 2. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 34.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect.html
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We Connect Plus

Ανακαλύψτε νέα πράγματα. 
Είτε στον δρόμο είτε online!
Όλος ο κόσμος των ψηφιακών υπηρεσιών της Volkswagen 

ανεβάζει το νέο Tiguan Allspace σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο! 

Το προαιρετικό We Connect Plus1 προσφέρει επιπλέον έξυπνες 

τεχνολογίες.

Εδώ περιλαμβάνεται και η έξυπνη πλοήγηση, μέσω της οποίας 

λαμβάνετε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τις πιο πρόσφατες 

πληροφορίες κυκλοφορίας, αλλαγές διαδρομής ή προειδο-

ποιήσεις για παρακώλυση της κυκλοφορίας. Χάρη στο Online 

Route Calculation αντιδράτε ευέλικτα στις νέες συνθήκες 

κίνησης, ενώ συγχρόνως βρίσκεστε στην καλύτερη δυνατή 

διαδρομή. Με την online ενημέρωση χάρτη, το υλικό χαρτών σας 

είναι πάντα επίκαιρο.

Περισσότερα για το We Connect Plus
Περισσότερα για το 
We Connect Plus

1. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 34.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/ploegese.html
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We Upgrade

Up to date με Upgrade!
Δυνατότητα μεταγενέστερης εξατομίκευσης! Πολλές λειτουργίες 

μπορούν όχι μόνο να ενημερωθούν στην καμπίνα του νέου 

Tiguan Allspace, αλλά και να καταστούν διαθέσιμες εκ των 

υστέρων ως λειτουργίες We Upgrade4. Για παράδειγμα, 

θα μπορεί μελλοντικά να ενεργοποιηθούν, 

εκ των υστέρων, η πλοήγηση για το ηχοσύστημα 

«Ready 2 Discover» ή ο φωνητικός χειρισμός.

Περισσότερα για το We Upgrade

4. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 34.

Περισσότερα για το 
We Upgrade

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-upgrade.html
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Streaming & Internet

Μείνετε δικτυωμένοι
Με το «Streaming & Internet» 1 στο νέο σας Tiguan Allspace 

απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική. Απλά συνδέεστε 

μία φορά με τα στοιχεία πρόσβασης που διαθέτετε ήδη και 

απολαμβάνετε άμεση πρόσβαση μέσω του συστήματος 

Infotainment στο όχημα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε καθόλου 

εξωτερικές συσκευές. Επίσης, με την υπηρεσία Internet Radio1 

έχετε όλα τα πλεονεκτήματα του διαδικτυακού ραδιοφώνου 

στο όχημα καθώς η αναζήτηση και αναπαραγωγή των live 

σταθμών γίνεται παιχνιδάκι. Το ενσωματωμένο 

WLAN-Hotspot1 παρέχει σε εσάς και τους 

συνεπιβάτες σας σύνδεση στο internet και 

επιτρέπει το σερφάρισμα για έως και οκτώ 

συσκευές.

Περισσότερα για το Streaming & Internet
Περισσότερα για το
Streaming & Internet

1. Η χρήση των υπηρεσιών Streaming απαιτεί ιδιωτικό υπόλοιπο δεδομένων (πακέτα 
δεδομένων μέσω eSIM ή WLAN-Tethering) και προϋποθέτει έναν υπάρχοντα λογαριασμό 
στην εκάστοτε υπηρεσία Streaming.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/psychagogia.html
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App-Connect

Χρησιμοποιήστε τις 
εφαρμογές σας και στο 
Volkswagen σας.
Θα θέλατε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές του smartphone σας 

με ασφάλεια και άνεση στο αυτοκίνητο; Χάρη στο App-Connect1 

αυτό είναι πιο εύκολο από ποτέ! Σας δίνει τη δυνατότητα να 

χειρίζεστε επιλεγμένες εφαρμογές και περιεχόμενα άνετα και 

άμεσα στο Volkswagen σας. Αυτά μεταδίδονται στην οθόνη του 

συστήματος Infotainment και ο χειρισμός τους μπορεί να γίνει 

γρήγορα και συνοπτικά στο οπτικό πεδίο σας. Έτσι, γίνεται 

εξαιρετικά εύκολο να αποκτήσετε πρόσβαση π.χ. σε μουσική, 

ειδήσεις, χάρτες ή ηχητικά βιβλία. Η Volkswagen προσφέρει δύο 

διεπαφές για τη σύνδεση συσκευών smartphone με πολυάριθμες 

δυνατότητες: Apple CarPlay™ και Android Auto™ της Google. Η 

χρήση τους είναι ιδιαίτερα εύκολη με την ασύρματη δυνατότητα 

σύνδεσης. Το App-Connect περιλαμβάνεται στον βασικό 

εξοπλισμό του Tiguan Allspace Elegance και του Tiguan Allspace 

R-Line, ενώ στο Tiguan Allspace Life μπορείτε να αγοράσετε και 

να ενεργοποιήσετε το App-Connect εκ των υστέρων, στο In-Car 

Shop2 του οχήματός σας.

Περισσότερα για το App-Connect

Περισότερα για το
App-Connect1., 2. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 34.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/app-connect.html
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Volkswagen AG Σημείωση νομικού περιεχομένου

1. Για τη χρήση των υπηρεσιών "We Connect" απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο "We Connect". Επίσης, πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συμβόλαιο

"We Connect" ή "We Connect Plus" με τη Volkswagen AG. Για το "We Connect Plus" έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση του οχήματος για την εγγραφή του είτε στο myvolkswagen.net είτε από την εφαρμογή «Volkswagen We  
Connect» (διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store) και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος.
Η χρήση των mobile online υπηρεσιών του "We Connect" καθίσταται δυνατή μέσω μίας ενσωματωμένης σύνδεσης διαδικτύου. Το κόστος δεδομένων που προκύπτει από αυτό εντός της Ευρώπης καλύπτεται στα πλαίσια της κάλυψης δικτύου 
από την Volkswagen AG, με εξαίρεση τις υπηρεσίες «Streaming & Internet» και μεμονωμένων In-Car App.
Για τη χρήση των υπηρεσιών "Streaming & Internet", μεμονωμένων In-Car App καθώς και του WLAN-Hotspot μπορούν να αγοραστούν πακέτα δεδομένων από τον εξωτερικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας "Cubic Telecom" και να 
χρησιμοποιηθούν στην περιοχή της κάλυψης δικτύου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις τιμές και τις υποστηριζόμενες χώρες μπορείτε να βρείτε στο vw.cubictelecom.com. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση 
διαδικτυακού ραδιοφώνου και του streaming μέσων μέσω μίας κινητής τερματικής συσκευής (π.χ. smartphone) με την ικανότητα λειτουργίας ως κινητό WLAN-Hotspot. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με 
μία σύμβαση που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά, ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και μόνο εντός της κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του διαδικτύου, 
μπορεί, ανάλογα με το εκάστοτε τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής "We Connect" απαιτείται ένα 
smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μία κάρτα SIM με δυνατότητα δεδομένων, με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας, ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
Η διαθεσιμότητα των επιμέρους υπηρεσιών των "We Connect" και "We Connect Plus" που περιγράφονται στα πακέτα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, και εξαρτάται τόσο από το όχημα όσο και από τον εξοπλισμό του. Οι υπηρεσίες είναι 
διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή να ανασταλούν. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο connect.volkswagen-
we.com και στον Εξουσιοδοτημένο σας Συνεργάτη Volkswagen. Πληροφορίες σχετικά με όρους χρέωσης κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να βρείτε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

3. Ο online φωνητικός χειρισμός διατίθεται προς το παρόν για τις εξής γλώσσες:  γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, τσέχικα και ιταλικά.

2. Το App Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες "Apple CarPlay"™ και "Android Auto"™. Για να αποφεύγεται η διάσπαση της προσοχής σας, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, παρέχονται μόνο πιστοποιημένες εφαρμογές. 'Εχετε υπόψη σας, 
επίσης, ότι ορισμένες εφαρμογές δεν προσφέρονται για καθεμία από τις δύο τεχνολογίες και η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των smartphone για 
"Apple CarPlay"™ μπορείτε να βρείτε στο https://apple.com/de/ios/carplay/ και για" Android Auto"™ στο https://android.com/intl/de_de/auto/. 

4.    Για την αγορά των προϊόντων "We Upgrade" απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο  "We Connect" και η πιστοποίησή σας ως βασικός χρήστης, δηλαδή η σύνδεση του λογαριασμού σας με το συγκεκριμένο 
όχημα. Επιπλέον είναι απαραίτητο το όχημά σας να διαθέτει τις απαιτούμενες για το εκάστοτε προϊόν τεχνικές προδιαγραφές. Ο βασικός χρήστης μπορεί να δει τα διαθέσιμα προϊόντα "We Upgrade"  για το εκάστοτε όχημα στο In-Car Shop του 
συστήματος Infotainment ή στο We Connect Webshop στη διεύθυνση shop.volkswagen-we.com. Μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα με χρέωση τόσο στο In-Car Shop όσο και στο We Connect Webshop με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής. 
Οι αγορασμένες και ενεργοποιημένες λειτουργίες "We Upgrade" παραμένουν στο όχημα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους οδηγούς, και δεν μεταβιβάζονται σε άλλα οχήματα. 

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις μεθόδους μέτρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από 01/09/2017, ορισμένα καινούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου με βάση την 
εναρμονισμένη μέθοδο ελέγχου για επιβατικά οχήματα και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), η οποία είναι μια πιο ρεαλιστική μέθοδος ελέγχου για τη μέτρηση της κατανάλωσης 
καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 01/09/2018, η μέθοδος WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Driving Cycle, NEDC). Λόγω των πιο ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, οι τιμές κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών CO₂ σύμφωνα με τη μέτρηση με τη μέθοδο WLTP, είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες με τη μέθοδο NEDC. Από 01/09/2018, ενδέχεται επομένως να υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές στη 
φορολόγηση των οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEDC θα βρείτε στη διεύθυνση volkswagen.de/wltp. Προς το παρόν, είναι ακόμη υποχρεωτικό να δημοσιεύονται οι τιμές NEDC. Εφόσον πρόκειται για 
καινούργια οχήματα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει WLTP, οι τιμές NEDC συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών WLTP είναι προαιρετική μέχρι να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Όταν οι τιμές NEDC 
αναφέρονται ως εύρη τιμών, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο, μεμονωμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύγκρισης ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα. Από στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού και 
αξεσουάρ (προσαρτώμενα εξαρτήματα, διαστάσεις ελαστικών κτλ.) μπορούν να αλλάξουν σημαντικές παράμετροι του οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική αντίσταση, και, σε συνδυασμό με τις καιρικές και 
κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και με το προσωπικό στιλ οδήγησης, να επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση ρεύματος, οι εκπομπές CO₂ και οι επιδόσεις ενός οχήματος. Eνας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις 
εκπομπές ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων, είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το φυλλάδιο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και 
ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
Volkswagen. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων. Τα DSG®, 4MOTION® και TSI® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων επιχειρήσεων του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αν στο παρόν έγγραφο 
ένα σήμα δεν διαθέτει την ένδειξη ®, δεν σημαίνει ότι αυτό το σήμα δεν αποτελεί σήμα κατατεθέν ή/και ότι αυτό το σήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών.

Έκδοση: Οκτώβριος 2021
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