
Transmissão Model Code Emissão

Automática DSG 5N20CY 16/09/2016

. Tração 4X2 DM - Tecido "Pakata" Preto 

. 6 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais DM - Tecido "Pandu" Preto 

  nos bancos dianteiros e 2 de cortina) GH - Tecido "Pandu" Marrom/Preto

. Apoio de braço central para bancos dianteiros

. Ar condicionado Climatic

. Assistente de partída em subidas

. Bagageiro de teto (Preto)

. Bancos dianteiros com ajuste de altura

. Entrada USB e Aux-in

. Coluna de direção ajustável Sólidas:

. Controle de tração “ASR” 0Q0Q - Branco Puro

. Controle eletrônico de estabilidade “ESC”

. Controle eletrônico de velocidade "Piloto automático"

. Direção Servotronic Metálicas:

. Display multifuncional com computador de bordo 8E8E - Prata Sargas

. Espelhos retrovisores externos com comando elétrico e aquecimento Z2Z2 - Azul Night

. Faróis de neblina D5D5 - Azul Pacífico

. Freio de estacionamento eletrônico com função “Auto Hold”

. Freios com distribuição eletrônica de frenagem “EBD” Perolizada:

. Freios com sistema antitravamento “ABS” 2T2T - Preto Mystic

. Aplicações decorativas "Dark Rhodium" (Interno)

. Lanterna traseira de neblina 

. Luzes de leitura dianteiras  (2)

. Porta-copos na frente

. Revestimento dos bancos em tecido "Pakata"

. Roda sobressalente compacta 

. Rodas de liga-leve 17" "Philadelphia" com pneus 235/55 R17

. Sensor de estacionamento traseiro 

. Sistema de alarme anti-furto

. Sistema Infotainment “Composition Media” com rádio CD-Player, tela touchscreen 

  de 6.3”, sensor de aproximação, Bluetooth, app-connect , 8 alto-falantes , comando de voz

  SD card, entrada USB e Aux-in

. Tomada 12V no console central

. Travamento central com controle remoto

. Vidros elétricos

. Volante de direção multifuncional em couro

. Sistema Start_Stop

. Sistema ISOFIX

Pacotes

Pacote Elegance

Pacote standard, mais os itens abaixo:

. Ar-condicionado digital de duas zonas “Climatronic” 

. Volante multifuncional com "shift paddles"

. Espelho retrovisor externo elétrico , aquecível e rebatível 

. Tapetes adicionais

. Revestimento dos bancos em tecido "Pandu"

. Rodas de liga-leve 18"  "New York" Com pneus 235/50 R18

. Sistema Infotainment "Discover Media" com rádio CD-Player, tela touchscreen de 6.3", 

  Bluetooth, entrada para  2 SD-Card ,  sistema de navegação , entrada USB e Aux-In

  Comando de voz e app-connect

. "Map Care" (Atualização gratuíta dos mapas para o sistema de navegação)

. Sistema Kessy (acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partída do motor

. Câmera traseira 

. Sensor de chuva

. Espelho retrovisor interno antiofuscante automático

. Mesa dobrável no encosto dos bancos dianteiros 

. Gaveta sob o banco do motorista

PS9 Teto solar elétrico - Panorâmico

WZE  - WZF

Obriga

 Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.

Opcionais

Pacote standard

WZF  - WZE

Diagrama de Oferta MY 17  

Tiguan 1.4 TSI - 150cv  4x2

Edição
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Cores

Principais itens de série Acabamento interno

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

PR que deve ser programado 

obrigatoriamente: S1X 
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