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טורבו
בנזין

התמונות להמחשה בלבד

פולקסווגן טיגואן - בנוי לעיר מוכן לכביש הפתוח
העוצמה, המוניטין והאיכות של פולקסווגן טיגואן בחבילה עוד יותר מורחבת עם 7 מושבים. תמורה מרבית לכספכם בחבילת פרימיום 

איכותית. עשרות שנים של חדשנות, ביצוע מושלם בכל פעם של פולקסווגן - וביטחון מלא שבחרת נכון עבור המשפחה שלך.
כבר מרחוק קל לראות שמדובר בפולקסווגן אמיתי - זה הכל הזכות קווי המרכב הספורטיביים, ההקפדה על הפרטים הקטנים

והמסר הדינאמי שעובר מיד כשמביטים בטיגואן.

זה לא עוד רכב פנאי זה טיגואן. הממדים החיצוניים קומפקטיים ותכנון חכם שיוצר ניצול מרבי של חלל פנים עם מקום ל-7 מושבים. 
חלל הפנים עשוי באיכות הגבוהה ביותר כפי שפולקסווגן יודעת ליצור. יש ציפוי עור לגלגל הגה ולידית ההילוכים, בקרת אקלים

דו-אזורית, מערכת שמע מקורית, ממשק מולטימדיה חכם עם חיבורים לאפל קארפליי ואנדרואיד אוטו אפילו עם הפעלה קולית.

חבילת הבטיחות מתחילה עם בלימת חירום אוטונומית, ניטור שטחים מתים והתראה על תנועה חוצה מאחור. יש גם יכולת לזהות 
הולכי רגל ולבלום במידת הצורך עוד תמצאו חיישן אורות אוטומטי ואפילו ניטור לחץ האוויר בצמיגים. בנוסף, יש גם בקרת יציבות 

ובקרת אחיזה, הגבלת מהירות במורד תלול בשטח כמו גם 7 כריות אוויר.

מנוע טורבו בנזין לא חוסך בביצועים אבל מאד חסכוני בדלק. מנפח של 2.0ל' הוא מפיק 184 כ"ס ו- 30.5 קג"מ. תיבת הילוכים 
אוטומטית פלנטארית עם 8 הילוכים היא מרכיב מרכזי כדי להגיע לצריכת דלק חסכונית במיוחד כמו גם של ביצועים נהדרים. 
הנעה כפולה חכמה - אשר יודעת לפצל בזמן אמת את כוח המנוע בין כל הגלגלים מספקת אחיזה מושלמת בכל תנאי הכביש

או השטח ויש גם אפשרות יוצאת דופן לנהג לבחור בעצמו בין ארבעה מצבים משתנים של מערכת ההנעה: לכביש חלקלק,
תנאים רגילים ונהיגה נמרצת או שני מצבי שטח כשהמתקדם בהם הוא בהתאמה אישית לנהג.
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בטיחות
•6 כריות אוויר

•מערכת זיהוי הולכי רגל
•מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

•מצלמת רוורס
•חיישני חגורות בטיחות

•מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

איבזור נוחות
•דלת תא מטען חשמלית

•גג שמש פנוראמי
•שורת מושבים שלישית )7 נוסעים(

•מסך מולטימדיה 6.5 אינץ'
•מחשב דרך צבעוני

•6 רמקולים
•בקרת אקלים דו-אזורית

•ממשק בלוטות'
•ממשק אפל קארפליי / אנדרואיד אוטו

•מראות צד עם כיוון חשמלי והפשרה
•חיישני גשם להפעלה אוטומטית של מגבים

•כניסה והתנעה ללא מפתח
•מושב שני מפוצל 40/20/40
•מושבים קדמיים עם חימום

•רצפת תא מטען מכווננת
•סכי שמש עם תאורה ומראות

•מושב נהג עם כיוון חשמלי
•ריפודי Leatherette למושבים ודיפונים

•מושבי Comfort קדמיים
•הדגשים בכרום בתא נוסעים

•עיצוב "דגל שחמט" בתא נהג

מפרט טכני ואיבזור

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

מנוע והעברת כח
טורבו - בנזיןמנוע

1,984 סמ״ק נפח )סמ״ק(

184  / 4,400-6,000הספק/סל״ד )כ״ס(

30.5  / 1,600-3,400מומנט/סל״ד )קג״מ(

אוטומטית, 8 היל'תיבת הילוכים

כפולה קבועה AWDהנעה

ביצועים

9.7 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

184 קמ"שמהירות מרבית

מידת צמיגים
215/65R17

מתלים ובלמים

תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי 

רב-חיבורי,קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

מידות, משקלים ונפחים

4,701 מ"מאורך

1,839 מ"מרוחב )ללא מראות צד(

1,658 מ"מגובה

2,790 מ"מבסיס גלגלים

1,585 מ"ממפשק גלגלים קדמי

1,574 מ"ממפשק גלגלים אחורי

340 ל׳ )1,274 ל׳(נפח תא מטען )שורה שלישית מקופלת(

5.95 מ'רדיוס סיבוב 

60 ל'נפח מיכל דלק

איבזור חיצוני

•פנסי ערפל עם עקיבת פניה סטטית
•שמשות פרטיות כהות

•עיטורי כרום סביב השמשות
•חישוקי סגסוגת 17 אינץ'

•מראות צד בצבע המרכב
•אנטנה מקורית

•מסילות גג שחורות

בטיחות
•סיוע לירידה במדרון תלול בשטח

•בקרת יציבות אלקטרונית

•חיישן אורות אוטומטי עם פונקצית "עקוב אחריי"

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

•התראה על תנועה חוצה מאחור

•בלם חניה אלקטרוני

•פנסי LED אחוריים

רמת האבזור הבטיחותי: 5
רמת 

בטיחות 
נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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מרבי

רמת 
בטיחות 

גבוהה
זיהום

מזערי

EPA נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

GRAND TIGUANדרגה 10.215משולב
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www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


