
 
 
 
 
 
 
 

 

OFERTA SPECIALA “ATTITUDE”: 28.579 + TVA = 35.438 € 

Noul VW Tiguan Track & Style 
2.0 TDI 140 CP, DSG7, 4M 

 

 

                          

                     Marcă autoturism 
               Model autoturism 

       Tip carburant 
        Consum mediu 

     Emisii specifice CO2**  

 

Volkswagen 
Tiguan 
Diesel Euro 5 
6,3/100 km 
167 g/km 

 

Dotări standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dotări opţionale     
model expus 

 

Preţ fără TVA 

            Preţ cu TVA                

 VW Tiguan disponibil începând de la : 

  Preţ fără TVA                    

Preţ cu TVA                      

Rata de leasing  
lunară începând de la* 

 

31.705 € 
39.314 € 
 

15.709 €  
19.479 € 

     167 € 
 9.872 € 
 

*Rată de leasing lunară calculată pentru o perioadă de 84 luni, cu avans 50% din preţul fără TVA, rata reziduală 20%, nu include TVA si asigurare CASCO. 
**Conform CE 80/1268/CE şi 1999/100CE.  Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi 
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi 
de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea 
planetei. 

 

Aer Conditionat Climatic 
Lumini de drum permanente 
Bancheta spate rabatabila asimetric, cu cotiera centrala 
Airbag cortina fata / spate si airbag-uri laterale fata 
Airbag sofer si pasager, cu posibilitatea dezactivarii airbag-ului pasager 
Centuri de siguranta in trei puncte fata / spate cu reglaj pe inaltime si sistem de 
pretensionare fata, inclusiv sistem avertizare sonora pentru locurile din fata 
Cheie de contact cu imobilizator electronic 
Faruri de ceata 
Sistem electronic de mentinere a stabilitatii masinii - ESP (inclusiv sistem de 
antiblocare a rotilor - ABS, sistem de „blocare electronic`“ a diferentialului - EDS, 
sistem de reglare a fortei de tractiune - ASR 
Tetiere fata reglabile pe inaltime 
Computer de bord „Premium“ 
|nchidere centralizata cu telecomanda 
Detector de oboseala 
Frana de stationare electrica cu functie Auto-Hold 
Oglinzi exterioare reglabile si incalzite electric, cu sistem de semnalizare incorporat 
Priza 12 V in portbagaj 
Servodirectie electromecanica, reglabila in functie de viteza 
Stergatoare parbriz cu temporizator 
Volan (3 spi]e) cu reglaj axial si vertical 
Geamuri laterale si luneta in tenta fumurie, cu pana la 65% absorbtie a luminii 
Jante aliaj usor “Philadelphia” 7J x 17 
Roata de rezerva de uz temporar 
Cotiera centrala fata cu spatiu de depozitare 
Scaun sofer si pasager cu reglaj manual pe inaltime 
Scut protectie 
Volan piele (3 spite)cu reglaj axial si vertical; levier schimbator de viteze piele 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aer conditionat Climatronic 
Cotiera centrala spate tapitata / Covorase textile fata/spate 
Faruri Bi-Xenon cu lumina de viraj inclusa 
Alarma Antifurt „Plus” cu imobilizator electronic 
Scaune fata incalzite 
Pachet piele Viena , scaune fata sport, reglaj electric scaun sofer 
Pachet Lumini si Vizibilitate 
Oglinzi rabatabile electric si incalzite 
Park Assist inclusiv pilot de parcare cu senzori fata/spate 
Radio „RCD 510” cu functie Mp3 si CD-changer pentru 6 Cd-uri 
Tempomat  
Volan multifunctional piele 
Pregatire telefon Premium cu bluetooth, conector Media-In cu cablu adaptor USB 
Priza 230V in consola centrala spate 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Model expus inclusiv dotări opţionale : 

 

  

OFERTA Volkswagen MIDOCAR Otopeni 


