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تيغوان

المواصفات التقنية

طراز Elegance

طراز R-Line

طراز Life

طراز Trendline
 TSIسعة  1.4لتر

 TSIسعة  1.4لتر

 TSIسعة  2لتر

 TSIسعة  2لتر

 TSIسعة  2لتر

110/150

110/150

132/180

132/180

162/220

250

320

320

المواصفات الفنية
المحرك

القوة القصوى (كيلوواط/حصان)
أقصى عزم دوران (نيوتن متر)
نظام الدفع

ناقل الحركة

250
FWD

4Motion

 DSGسداسي السرعات

 DSGسباعي السرعات

األبعاد

الطول (مم)

العرض (مم)

قاعدة العجالت (مم)
عدد المقاعد

سعة خزان الوقود (لتر)

وظيفة التحكم الديناميكي في مدى إضاءة المصابيح األمامية ،مع مصابيح الضباب األمامية
ومصابيح االنعطاف ومصابيح الطرق السريعة
مصابيح خلفية بتقنية  LEDباللون األحمر الداكن
قضبان سقف فضية

ً
كهربائيا
مرايا جانبية قابلة للتعديل

1,684

إطار من الكروم حول النوافذ الجانبية

ً
كهربائيا مع وظيفة الذاكرة)
مرايا خارجية (قابلة للطي والتعديل

ً
كهربائيا
فتح/غلق غطاء صندوق األمتعة

5
615
58

مصابيح أمامية  LED Matrixمع مصابيح االنعطاف

4,509

2,681

سعة صندوق األمتعة (لتر)

الهيكل الخارجي

مصابيح أمامية وخلفية بتقنية  LEDمع مصابيح اإلضاءة النهارية

قضبان سقف سوداء

1,839

االرتفاع (مم)

350

طراز Trendline

طراز Life

طراز Elegance

طراز R-Line

60

مجموعة تجهيزات ( R-Lineمصدات  R-Lineفي األمام والخلف وفتحات هواء أمامية باللون
األسود الالمع مع إطار من الكروم ،ولوحات حماية العتبات الجانبية بنفس لون الهيكل الخارجي
مع لمسات من الكروم)

العجالت

عجالت من الفوالذ قياس  17بوصة

عجالت مونتانا من السبائك المعدنية قياس  17بوصة
عجالت نيزا من السبائك المعدنية قياس  18بوصة باللونين الفضي واألسود

عجالت فيكتوريا فولز من السبائك المعدنية قياس  19بوصة
عجالت أوكالند من السبائك المعدنية قياس  19بوصة

عجالت فالنسيا من السبائك المعدنية قياس  19بوصة

عجالت كيب تاون من السبائك المعدنية قياس  20بوصة
عجالت ميسانو من السبائك المعدنية قياس  20بوصة
عجالت سوزوكا قياس  20بوصة بلون الجرافيت الداكن

 -معياري

 -اختياري

 -معياري

 -اختياري
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طراز Trendline
المقصورة

طراز Life

طراز Elegance

طراز Trendline

طراز R-Line
أنظمة مساعدة السائق والسالمة

نظام المعلومات والترفيه  Composition Colourمع شاشة قياس  6.5بوصة تعمل باللمس

نظام الكبح عند التصادم المتعدد

مقصورة القيادة الرقمية  Digital Cockpit Proمع شاشة قياس  10.25بوصة

وسائد هوائية علوية للركاب في األمام والخلف مع وسائد هوائية جانبية في األمام

واجهة لتوصيل الهاتف المتحرك

كاميرا الرجوع للخلف ضمن نظام Rear Assist

نظام المعلومات والترفيه  Composition Mediaمع شاشة قياس  8بوصة
 8مكبرات صوتية

ً
سلكيا
تقنية  App-Connectلتوصيل الهاتف

شاحن السلكي للهاتف المتحرك
منفذا  USBمن النوع C

 3منافذ  USBمن النوع C

وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي مع وظيفة إلغاء الوسادة الهوائية للراكب األمامي
وظيفة مراقبة النقطة العمياء ضمن نظام ( Side Assistباستثناء اإلمارات)

نظام التحكم في مسافة ركن السيارة في األمام والخلف
نظام الرؤية المحيطية مع كاميرا الرجوع للخلف
نظام المساعدة في ركن السيارة

نظام تثبيت السرعة

الراديو الرقمي ( DAB+متوفر في اإلمارات فقط)

نظام مراقبة ضغط العجالت

نظام التحكم بالمناخ  Climatronicثالثي المناطق

نظام تنبيه السائق (التوصية بأخذ قسط من الراحة)

نظام تكييف الهواء مع التحكم اإللكتروني

ً
كهربائيا
فتحة سقف بانورامية مع وظيفة االنزالق/الطي

ً
يدويا وتعديل دعم المنطقة القطنية
مقاعد أمامية مع إمكانية تعديل ارتفاعها
مسند للذراع بين المقعدين األماميين مع حامل لألكواب

مسند للذراع بين المقعدين األماميين مع حامل لألكواب بتصميم أنيق ومكان مخصص للجهاز اللوحي

عجلة قيادة تيبترونيك متعددة الوظائف مكسوة بالجلد

عجلة قيادة رياضية تيبترونيك متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مع أزرار تعمل باللمس

لمسات من الكروم غير الالمع عند أزرار تعديل المرايا ،ومفاتيح النوافذ الكهربائية ،ومقابض
غلق األبواب ،ومقبض الباب الداخلي
فرش لألرضيات ،في األمام والخلف

مقاعد مكسوة بالقماش

ً
كهربائيا مع وظيفة الذاكرة لمقعد السائق
مقاعد مكسوة بجلد فيينا ،قابلة للتعديل

لمسات تزيينية باللون الرمادي الفاتح/الفضي على لوحة التجهيزات واألبواب األمامية
لمسات تزيينية باللون الرمادي الداكن على لوحة التجهيزات واألبواب األمامية

لمسات تزيينية باللون األسود على لوحة التجهيزات واألبواب األمامية

لمسات تزيينية باللون البندقي على لوحة التجهيزات واألبواب األمامية

لمسات تزيينية من الكربون باللون الرمادي على لوحة التجهيزات واألبواب األمامية

ً
لونا)
مجموعة اإلضاءة المحيطية (30
مرايا داخلية بتعتيم أوتوماتيكي

مجموعة تجهيزات ( R-Lineفرش األرضيات وواقيات عتبات األبواب والمقاعد والدواسات
من الفوالذ غير القابل للصدأ تحمل جميعها شعار  R-Lineمع شعار  R-Lineمن الكروم على
عجلة القيادة)

 -معياري

 -اختياري

طراز Life

طراز Elegance

طراز R-Line

إمكانية االختيار من بين ملفات تفضيالت القيادة

مكابح ركن السيارة الكهروميكانيكية مع وظيفة منع الحركة األوتوماتيكية

مجموعة التقنيات األساسية

نظام المالحة  Discover Media Navigationمع شاشة قياس  8بوصة

مقصورة القيادة الرقمية  Digital Cockpit Proمع شاشة قياس  10.25بوصة

شاشة العرض على الزجاج األمامي

ً
السلكيا (باستثناء قطر)
نظام  App Connectمع وظيفة توصيل الهاتف

مجموعة التقنيات Premium

نظام المالحة  Discover Pro Navigationمع شاشة قياس  9.2بوصة

نظام الصوت هارمان/كاردون مع مضخم صوت
شاشة العرض على الزجاج األمامي

ً
السلكيا (باستثناء قطر)
نظام  App Connectمع وظيفة توصيل الهاتف

مجموعة التجهيزات Comfort

ً
كهربائيا مع وظيفة الذاكرة لمقعد السائق
مقاعد مكسوة بجلد فيينا ،قابلة للتعديل

ً
كهربائيا
فتح/غلق غطاء صندوق األمتعة

فتح أبواب السيارة بدون استخدام المفتاح مع وظيفة تشغيل المحرك عبر رز التشغيل/اإليقاف
ً
كهربائيا مع وظيفة الذاكرة واإلضاءة المحيطية
مرايا جانبية قابلة للتعديل

 -معياري

 -اختياري
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طراز Trendline

طراز Life

طراز Elegance

طراز R-Line

مجموعة  Sport Packageالرياضية
ماص صدمات في األمام
نظام التعليق الرياضي

نظام التوجيه التدريجي

مجموعة  Black Styleباللون األسود
غطاء المرايا الجانبية باللون األسود
لمسات تزيينية باللون األسود

لمسات تزيينية على الهيكل الخارجي باللون األسود

عجالت فالنسيا من السبائك المعدنية قياس  19بوصة باللون األسود (تجهيز أساسي)

عجالت سوزوكا من السبائك المعدنية قياس  20بوصة باللون األسود (تجهيز اختياري)

مجموعة أنظمة مساعدة السائق ( Driver Assistanceمتوفرة في السعودية فقط)
نظام تثبيت السرعة المتكيف

نظام الكبح الطارئ المستقل ضمن نظام Front Assist

نقدم لك
عناية فولكس واجن

عندمــا تنضــم إلــى عائلــة فولكــس واجن ،ســتدرك أن راحة البال أمر أساســي ،إذ يمكنــك االطمئنان لحصولك على
العناية األصلية واألســعار الحقيقية بمنتهى الشــفافية من شــبكة مراكز الخدمة المعتمدة لدينا.

باقة الخدمات

بفضل خدماتنا الواسعة يمكنك االنطالق على
الطرقات بدون قلق .فمراكز الخدمة توفر لك
ً
خصيصا
مجموعة واسعة من الخدمات المصممة
لسيارات فولكس واجن .وفي حال إصالح سيارتك،
سنقوم بتركيب قطع غيار سيارات فولكس واجن
األصلية ،العالية الجودة واآلمنة والمصممة
ً
خصيصا لسيارتك ،بحيث تنعم برحلة آمنة ومريحة.

 -معياري

 -اختياري

الضمان

ً
دوما لضمان سعادتك وعدم القلق
نحن نسعى
بشأن سيارتك الجديدة من فولكس واجن ،لذا عند
شراء أي سيارة فولكس واجن من أحد موزعينا
ً
ضمانا يريحك من تكاليف
المعتمدين ،سنقدم لك
اإلصالح ألي أعطال ناتجة عن التصنيع وأي عيوب
وأضرار في المواد خالل فترة الضمان المحددة.

المساعدة على الطريق

أينما تكون وفي أي وقت ،سنقدم لك الدعم
الذي تستحق ،إذ يمكن إصالح سيارتك وأنت على
الطريق ،في معظم الحاالت.

خيارات التمويل

أصبح امتالك سيارة األحالم من فولكس واجن
أسهل من أي وقت مضى مع خيارات التمويل
الجذابة .حتى تكاليف اإلصالح العالية ،لن ترهقك
بعد اآلن ،إذ يمكنك الدفع على أقساط مريحة.

للمزيد من المعلومات حول باقات الخدمة ،والضمان ،والضمان الممدد ،وتغطية المساعدة على الطريق ،وخيارات التمويل ،الرجاء االتصال بموزع فولكس واجن المعتمد في بلدك.
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تيغوان
المواصفات التقنية
VolkswagenME
VWMiddleEast
VolkswagenME
VolkswagenMiddleEast

الصور ،المواصفات ،البيانات الفنية ،األلوان وتصميم الفرش الداخلي ذات الصلة
بالسيارات الظاهرة في الصور هي صحيحة في وقت طباعة هذا الكتيب ،ويتم
عرضها ألغراض التوضيح فقط .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعلومات تخضع
للتغيير في أي وقت ،مما يوجب على العمالء االتصال بأي من موزعي فولكس
واجن الموجودين في بلدهم لالستفسار عن أحدث المواصفات لكل سيارة ،خاصة
وأن المزايا والمواصفات تختلف باختالف األسواق والباقات المتاحة في كل سوق.

