
Yeni Tiguan Allspace



Yeni Tiguan Allspace: 
Hayalleriniz kadar geniş. 
İster uzun bir tatile çıkın ister kalabalık bir yolculuğa; Yeni Tiguan Allspace’te 
herkese ve her şeye yer var. Opsiyonel olarak sunulan üçüncü oturma sırasını* 
o anki ihtiyacınız neyse ona göre kullanabilirsiniz. Uzayan aks mesafesi sayesinde 
geniş bir iç hacim ve aynı zamanda bagaj hacmi sunan Yeni Tiguan Allspace;
krom çıtalara sahip şık radyatör ızgarası, LED gündüz sürüş farları, gümüş tavan 
rayları ve trapez formundaki egzoz dekorları ile dinamik görünümünü 
pekiştiriyor. Offroad seçenekleri, kullandığı yenilikçi teknolojiler ve modern
sürüş destek sistemiyle Yeni Tiguan Allspace, sizi hayal ettiğiniz her yere 
götürmeye hazır.

*Maks. 1,60 m boyuna sahip yolcular için.
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Özgürce plan yapın. 
Yeni Tiguan Allspace’le kendinizi özgür ve konforlu hissetmeye hazır olun. Geniş iç mekânı ve 
opsiyonel olarak tercih edilebilen üçüncü oturma sırasıyla* onda her şeye yer var.
Keskin hatlara sahip dizaynı ve kullanılan malzemelerin üstün kalitesiyle Yeni Tiguan Allspace
sadece gözünüze hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda size yüksek bir konfor sağlıyor.

01 Ergonomik tasarımlı kokpit sayesinde aracınızın 
kontrolü sizin elinizde. Bu tasarımın merkezinde, sürücüye 
doğru eğimli olarak konumlandırılmış ve aynı zamanda 
radyo navigasyon sistemine ev sahipliği yapan, orta konsol 
yer alıyor.   O  

02-03  Yeni Tiguan Allspace’in sahip olduğu geniş iç mekân 
sayesinde arka koltukta seyahat eden yolculara keyifli bir 
yolculuğun tadını çıkarmak kalıyor. Boyunuz fazla uzun 
veya eşyalarınız fazla olabilir. Hiç sorun değil. 18 cm’e 
kadar ayarlanabilen mesafe ile ikinci oturma sırasını 
asimetrik olarak ayarlayabilir veya katlayarak bagaj için 
fazladan alan açabilirsiniz. Entegre edilmiş 2 adet içecek 
yerleştirme bölümü ile birlikte sunulan ve katlanabilen 
arka kol desteği ise size ekstra rahatlık sağlıyor.  S  

04-05 Standart olarak kullanılabilen 5 koltuğun yanı sıra 
üçüncü bir oturma sırası* da 2 kişi için fazladan alan 
sunuyor. Bunun için “Easy Entry” binme yardımından 
faydalanabilir ve ikinci sırada bulunan 2 dış koltuğu öne 
doğru katlayarak kolayca kaydırabilirsiniz. Ayrıca, üçüncü 
oturma sırasını da tamamen veya kısmen katlayarak 
fazladan bagaj alanı açabilirsiniz. Kısacası tüm bu özellikleri 
ve donanımları nasıl kullanacağınız size kalmış. Yeni Tiguan 
Allspace ile her şey mümkün.   O  
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Daha geniş ve daha sportif. Yeni Tiguan Allspace’in ne kadar dinamik olacağına siz karar 
verin. Agresif ve çarpıcı tasarıma sahip R-Line dış donanım paketinde yer alan 
aerodinamik tamponlar ve opsiyonel olarak sunulan 20" hafif metal alaşımlı “Suzuka” 
R-serisi jantlar, Yeni Tiguan Allspace’e sportif bir ruh kazandırıyor.  O  

01 R-Line donanım paketinde yer alan siyah renkli iç tavan, paslanmaz çelik pedallar,
“R” logosuna sahip çok fonksiyonlu spor deri direksiyon ve “R” logosuna sahip “Vienna”
deri döşemeli koltuklar; iç mekâna kusursuz bir görünüm sağlayarak Yeni Tiguan Allspace’e
farklı bir hava katıyor.  O  

R-Line

01

Comfortline donanım C    Highline donanım H    Opsiyonel donanım O Yeni Tiguan Allspace - R-Line 07



01

01 02

03

03 “Discover Pro” radyo navigasyon sistemi*, sağdan sola veya soldan 
sağa el hareketleriyle menü fonksiyonları arasında ekrana dokunmadan 
geçiş yapmaya olanak sağlayan harekete duyarlı kontrol “Gesture Control” 
özelliği sayesinde yepyeni bir teknolojiyle tanışmanızı sağlıyor. Sahip 
olduğu 9,2" renkli dokunmatik geniş ekran, bu yeni deneyimin üzerinizde 
bırakacağı etkiyi daha da büyütüyor. Ayrıca 8 hoparlör, MP3/ACC/WMA 
uyumlu DVD player, 2 SD kart girişi, AUX-IN girişi, USB arabirimi, Bluetooth 
bağlantısı gibi özellikler, Yeni Tiguan Allspace’te geçireceğiniz her dakikanın 
unutulmaz bir deneyime dönüşmesi için gereken her şeyi size sunuyor.  O  

01 “Composition Media” bilgi ve eğlence sistemi*, yakınlaşma 
sensörüne sahip 8" renkli dokunmatik ekrana, MP3/WMA uyumlu
CD çalara ve 8 adet hoparlöre sahip. Bu özelliklerin yanında
SD kart girişi, AUX-IN girişi, USB arabirim ve Bluetooth bağlantısı 
sayesinde beklentilerinizin ötesinde bir multimedya deneyimi
sizi bekliyor.  C   H  

02 “Discover Media” radyo navigasyon sistemi*, sahip olduğu
MP3/WMA uyumlu CD çalar, 8 hoparlör, 2 adet SD kart girişi,
AUX-IN girişi, USB arabirim ve Bluetooth bağlantısına ek olarak, 
yakınlaşma sensörüne sahip 8" renkli dokunmatik ekranı üzerinden 
görüntülenebilen bir navigasyon sistemi içeriyor.  O  

Yeni Tiguan Allspace size ileri bir teknolojiye sahip olma keyfi de sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan “Discover Pro” radyo navigasyon 
sisteminde yer alan harekete duyarlı kontrol “Gesture Control” özelliği sayesinde, menü fonksiyonları arasında sağdan sola veya 
soldan sağa el hareketleriyle ekrana dokunmadan geçiş yapabiliyor ve geleceğin teknolojisini şimdiden yakalayabiliyorsunuz.

Comfortline donanım C    Highline donanım H    Opsiyonel donanım O

*Mobil bağlantı arayüzü “App-Connect”, Composition Media ve Discover Media sistemlerinde
sipariş aşamasında opsiyonel olarak tercih edilebilmektedir.
Discover Pro radyo navigasyon sisteminde ise bu özellik standart olarak sunulmaktadır.

Hareket özgürlüğü
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Yolunuza çıkabilecekleri 
sizin yerinize düşünecek biri var.

Yeni Tiguan Allspace’le 
konfora yer açın. 

Akıllı teknolojiler ve sürüş destek sistemleri, en kritik ve riskli sürüş koşullarında 
bile güven veren bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni Tiguan Allspace’in bagaj bölmesi, tüm ihtiyaçlara uygun
bir çözüm sunuyor. 

01 Dinamik Far Asistanı ‘’Dynamic Light Assist’’, baştan yaratılmış bir aydınlatma 
hissi sunuyor ve kendisini sürekli olarak trafik durumuna göre uyarlıyor. Senkronize yol 
aydınlatması sağlayan sistem, karşıdan gelenlerin gözünü kamaştırmadan uzun farla sürüş 
yapabilme imkânı sağlıyor. Böylece karanlık yollar bile tamamen aydınlanıyor, yolculuk
daha güvenli hale geliyor.  O  

02 Park Asistanı “Park Assist” ile aracınızı park etmek 
istediğinizde tek yapmanız gereken, park edeceğiniz yöne doğru 
sinyal vermek. Siz vitesi, freni ve gazı kontrol ederken, sistem 
direksiyon kontrolünü üstlenerek hem dik hem de paralel park 
alanlarına otomatik olarak park edebiliyor ve park yerinden  
çıkabiliyor.  O  

03 Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, farkında olmadan şeritten 
çıkma nedeniyle oluşan kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.
65 km/s ve üzeri hızlarda giderken bir kamera yardımıyla 
otomobilin şeritten ayrılıp ayrılmadığını tespit eden sistem, 
istenmeyen bir şekilde şeritten çıkılması durumunda düzeltici 
direksiyon hareketleriyle aracın kendi şeridinde kalmasına
yardımcı oluyor.  O  

04 Kör noktaları ortadan kaldırıyor: Şerit Değiştirme Asistanı 
“Side Assist” radar sensörleri sayesinde şerit değiştirme sırasında 
sürücüyü destekliyor. Sistem, yolda ilerlerken arkadan çok hızlı 
yaklaşan bir araç olup olmadığını ve şerit değiştirmeye çalıştığınız 
sırada kör noktada bir araç bulunup bulunmadığını tespit ediyor 
ve yan ayna üzerinde yer alan LED aydınlatma aracılığıyla sizi 
uyarıyor. Ayrıca, dikey park ettiğiniz alanlardan geri geri çıkarken 
istenmeyen olaylarla karşılaşmanız engelleniyor: Bu sistem 
parktan çıktığınız sırada aracınızın arkasını gerçek zamanlı olarak 
kontrol ediyor ve olası bir trafik akışına karşı sizi uyarıyor. Uyarının 
yeterli olmadığı durumda olası bir çarpışma tehlikesine karşı 
otomatik olarak acil fren işlemi uyguluyor.  O  

01 Yeni Tiguan Allspace, sahip olduğu yeni özellikler 
sayesinde 2,5 tona 1) kadar olan römork ya da
karavanları sorunsuz bir şekilde çekebiliyor.
Ayrıca, Römork Stabilizasyon Sistemi “Trailer Assist” 
sayesinde, otomobile römork bağlıyken geri yönde 
manevraya başlandığında seçilen yöne bağlı olarak 
sistem, otomatik direksiyon müdahaleleriyle
sürücüye destek oluyor.  O  

02-04 En güzel yolculuk, kalabalık olandır. 
Yeni Tiguan Allspace’le kalabalık yolculuklar 
da çok konforlu. 7 koltuğu bulunan 2)

Yeni Tiguan Allspace’te herkese ve her şeye 
yer var. Yeni Tiguan Allspace, koltukların 
katlandığı durumda size 1.920 litreye
(7 koltuklu durumda 1.775 litreye) kadar 
geniş bir bagaj hacmi sunuyor. 5 koltuğa 
sahip model için bagaj hacmi 760 litre iken; 
üçüncü koltuk sırasına sahip modellerde 
tüm koltuklar açıkken 230 litre olan
bagaj hacmi, üçüncü sıra katlandığında
700 litreye çıkıyor. Yeni Tiguan Allspace’in 
fonksiyonel tasarımı sayesinde, arka 
koltukları ihtiyacınıza göre katlamak için 
küçücük bir el hareketiniz yeterli. 
Mekanizmayı harekete geçirin ve bagaj 
bölmesi üzerinden ikinci ve üçüncü sırada 
bulunan dış koltukları tek bir el hareketiyle 
katlayın. Artık büyük eşyalarınız için büyük 
bir bagajınız var.  O  

1) İzin verilen maksimum römork ağırlığı, otomobilin sahip olduğu donanımlara ve

motor şanzıman kombinasyonuna bağlı olarak 1.800 ile 2.500 kg arasındadır. 

2) Maks. 1,60 m boyuna sahip yolcular için.
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Dekor seçenekleri ve 
koltuk döşemeleri

Renk seçenekleri

01 “Checkered Flag Titanium” iç dekor C

02 “Dark Grid” iç dekor H

03 Kumaş koltuk döşemesi “Lasano” titan siyahı BG C

04 Kumaş koltuk döşemesi “Lasano” fırtına grisi FY C

05 Alcantara/kumaş koltuk döşemesi  “ArtVelours” titan siyahı BG H

06 Alcantara/kumaş koltuk döşemesi  “ArtVelours” fırtına grisi FY H

07 Deri koltuk döşemesi “Vienna” titan siyahı BG O

08 Deri koltuk döşemesi “Vienna” fırtına grisi FY O

09 Deri koltuk döşemesi “Vienna” safrano turuncusu NY O

01 Saf beyaz opak 0Q S

02 Ateş turuncusu metalik V9 O

03 Gümüş inci metalik K8 O

04 Platinyum gri metalik 2R O

05 Koyu bronz kahve metalik 2J O

06 İpek mavisi metalik 2B O

07 Yosun yeşili metalik X1 O

08 Yakut kırmızısı metalik 7H O

09 Derin siyah sedefli 2T O
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Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir.
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Jantlar

Comfortline donanım C    Highline donanım H    Opsiyonel donanım O

01 17" alüminyum alaşımlı “Tulsa” jantlar, 215/65 R17 lastikler C  

02 18" alüminyum alaşımlı “Kingston” jantlar, 235/55 R18 lastikler H  

03 18" alüminyum alaşımlı “Nizza” jantlar, 235/55 R18 lastikler O

04 19" alüminyum alaşımlı “Victoria Falls” jantlar, 235/50 R19 lastikler O

05 19" alüminyum alaşımlı “Auckland” jantlar Volkswagen R, 235/50 R19 lastikler O

06 19" alüminyum alaşımlı “Sebring” jantlar Volkswagen R, 255/45 R19 lastikler O

07 20" alüminyum alaşımlı “Kapstadt” jantlar, metalik gri, Volkswagen R, 235/45 R20 lastikler O

08 20" alüminyum alaşımlı “Kapstadt” jantlar Volkswagen R, 235/45 R20 lastikler O

09 20" alüminyum alaşımlı “Suzuka” jantlar Volkswagen R, 255/40 R20 lastikler O

01
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06 09
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VOLKSWAGEN YENİ TIGUAN ALLSPACE 1,4 lt TSI ACT 150 PS DSG 2,0 lt TDI SCR* 150 PS 4MOTION® DSG

Motor tipi 4 silindir 16 V TSI benzinli motor 4 silindir 16 V dizel TDI CR motor
Motor hacmi, lt/cm3 1,4/1395 2,0/1968
Maks. güç, kW (PS) dv/dk 110 (150)/5000-6000 110 (150)/3500-4000
Maks. tork, Nm dv/dk 250/1500-3500 340/1750-3000
Karışım sistemi Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon Common rail direkt dizel enjeksiyonu
Vites kutusu 6 ileri DSG 7 ileri DSG

BOYUTLAR
Uzunluk, mm 4701 4701
Genişlik, mm 1839 1839
Yükseklik, mm 1674 1674
Aks mesafesi, mm 2787 2787
Yakıt tankı, lt 58 58
Dönme çapı, m 11,9 11,9
Bagaj kapasitesi, lt 760/700** 760/700**
Boş ağırlık, kg 1515/1555** 1700/1740**

HIZLANMALAR

0-100 km/s sn 9,5 9,9
Maks. hız, km/s 198 198

YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km (1999/94/EG)***
Şehir içi 7,5-7,6/7,6-7,7** 6,7-6,8/6,7-6,8**
Şehir dışı 5,6-5,7/5,7-5,8** 5,2-5,3/5,2-5,3**
Genel 6,3-6,4/6,4-6,5** 5,8-5,9/5,8-5,9**
CO2 emisyonu, g/km 143-145/146-148** 151-153/151-153**

Teknik özellikler
VOLKSWAGEN YENİ TIGUAN ALLSPACE

1,4 lt TSI ACT 150 PS  

Comfortline

1,4 lt TSI ACT 150 PS 
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

Highline

İç donanım
Arkada yükseklik ayarlı 3 adet koltuk başlığı S S
Asimetrik katlanabilen arka koltuklar S S
“Lasano” kumaş koltuk döşemesi S -
“Alcantara/ArtVelours” kumaş koltuk döşemesi - S
“Checker Flag Titanium” iç dekor S -
“Dark Grid” iç dekor - S
Bagajda ve orta konsolda 12 Volt soket S S
Çok fonksiyonlu deri direksiyon ve vites topuzu S S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları - S
Ön kol desteği S S
Arka kol desteği S S
Işıklı makyaj aynaları S S
Ayak bölgesi aydınlatması S S
Ambiyans aydınlatması - S
Önde ve arkada okuma lambaları S -
Önde ve arkada LED okuma lambaları - S
Ön kapılarda alüminyum görünümlü aydınlatmalı marşpiye kaplamaları - S
Katlanabilir ön yolcu koltuğu S S
Ön koltuk altlarında eşya gözü S S
Bagaj bölmesi ışıklandırması S S
“Composition Media“ Radyo-MP3-WMA çalar (Türkçe dil seçenekli, 8" renkli dokunmatik ekran) S S
CD çalar S S
SD kart okuyucu S S
AUX-IN girişi S S
USB-IN müzik çalar bağlantısı S S
8 hoparlör S S
Yükseklik ayarlı “Comfort“ ön koltuklar S -
Yükseklik ayarlı “Top Comfort“ ön koltuklar - S

Donanım özellikleri

*SCR katalizatörü (Selective Catalytic Reduction), AdBlue katkısı sayesinde, azot oksit (NOx) egzoz gazı bileşenini istenmedik yan ürünler oluşmadan seçici bir şekilde azota ve suya dönüştürür.
**7 koltuk (Opsiyonel olarak sunulan 7 koltuklu versiyon değerlerini göstermektedir.)
***Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir. Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler,
araç sürme alışkanlığı ve teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir.

Yeni Tiguan Allspace - Teknik ve donanım özellikleri 17



VOLKSWAGEN YENİ TIGUAN ALLSPACE

1,4 lt TSI ACT 150 PS  

Comfortline

1,4 lt TSI ACT 150 PS 
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

Highline

Dış donanım
7Jx17" Tulsa alüminyum alaşım jantlar, 215/65 R17 lastikler S -
7Jx18" Kingston alüminyum alaşım jantlar, 235/55 R18 lastikler - S
LED “Mid” ön farlar - S
LED gündüz sürüş farları S S
Ön sis farları ve statik dönüş farları S S
LED stop lambaları S -
LED “High” stop lambaları - S
Gri renkli yan aynalar S S
Yan camlarda krom çıtalar S S
Kapı ve tampon altlarında krom dekoratif çıtalar - S
Trapez formunda egzoz dekorlar S S
Radyatör ızgarası ve ön farlar üzerinde ilave krom çıtalar - S
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar S S
Çevresel aydınlatmalı ve elektrikli katlanabilir yan aynalar - S
Gümüş tavan rayları S S
Karartılmış arka ve arka yan camlar S S
Yer tasarruflu çelik jantlı stepne S S
Konfor
Bluetooth'lu mobil telefon hazırlığı S S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leaving Home) S S
Elektromekanik park freni S S
Klimatronik (3 bölgeli tam otomatik klima sistemi) S S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası S S
Ön koltuk arkalarında katlanabilir masalar S S
Ön koltuklarda bel destek ayarı S S
Park mesafe sensörleri (ön/arka), uzaktan kumandalı merkezi kilit S S
Elektrikli açılır bagaj kapağı S -
Kolay açılır/kapanır bagaj kapağı (Easy open/close) - S
Bagajda el feneri S S
Tavanda saklama gözü S* S*
Anahtarsız çalıştırma sistemi/Anahtarsız giriş sistemi - S
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S
Yağmur sensörü, hız sabitleyici S S
Renkli ekranlı yol bilgisayarı (Türkçe dil seçenekli) S -
Dijital gösterge paneli (Active Info Display) - S

VOLKSWAGEN YENİ TIGUAN ALLSPACE

1,4 lt TSI ACT 150 PS  

Comfortline

1,4 lt TSI ACT 150 PS 
2,0 lt TDI SCR 150 PS 

Highline

Güvenlik
Anti blokaj fren sistemi (ABS) S S
Elektronik fren basıncı dağıtıcısı (EBD) S S
Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) S S
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR) S S
Eletronik patinaj önleme sistemi (ASR) S S
Elektronik stabilizasyon programı (ESP) S S
Gelişmiş ön aydınlatma sistemi (AFS) - S
Sürüş/Yol Profil Seçimi (4MOTION® Active Control) - S**
Hıza duyarlı elektromekanik servo direksiyon S S
İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake) S S
Auto Hold fonksiyonu (yokuş kalkış asistanı) S S
Immobilizer S S
Lastik basınç kontrol sistemi S S
Mobilite lastikleri (patlamaya karşı direnci artırılmış lastikler) - S
Piroteknik ön emniyet kemerleri S S
Arkada 3 adet 3 noktalı emniyet kemeri S S
Sesli ve görsel emniyet kemeri uyarısı S S
Arka koltuklarda 2 adet çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S
Sürücü ve ön yolcu yan ve tavan hava yastıkları S S
Sürücü ve yolcu ön hava yastığı (yolcu hava yastığı deaktivasyonu) S S
Yorgunluk tespit sistemi S S

Donanım özellikleri

*Panoramik açılır cam tavan opsiyonu ile birlikte sunulmamaktadır.
**2,0 lt TDI SCR 150 PS DSG 4MOTION® araçlarda standart olarak sunulmaktadır.

Yeni Tiguan Allspace - Donanım özellikleri 19
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Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Tel: (0262) 676 90 90    www.vw.com.tr

Bu katalog 2017 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, 
donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (01.12.2017) sonra güncellenmiş 
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve 
görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup Türkiye’de sunulanlardan 
farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de 
göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 




