
Tiguan mới
Linh hoạt cùng bạn
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Tiguan là chiếc SUV 7 chỗ đa năng nhất của thương hiệu Volkswagen – mang lại sự 
nâng tầm cho cuộc sống đa nhiệm. Như một “người anh em” kề vai sát cánh, Tiguan 
luôn song hành từ công việc đến cuộc sống, từ lúc bận rộn cho đến phút nghỉ ngơi.

Và khi vẻ thời thượng, �nh linh hoạt và sức mạnh đi cùng nhau. Tiguan luôn sẵn sàng 
vượt qua bất cứ thử thách nào!

* Hình ảnh quảng cáo chỉ mang tính chất minh họa, có thể thay đổi mà không cần báo trước.



Bạn đã sẵn sàng để
phấn khích bởi
khí chất thời thượng
của Tiguan mới?
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Diện mạo SUV
linh hoạt và mạnh mẽ

Biểu tượng C
mạnh mẽ

Đèn IQ.LIGHT

Mở rộng góc chiếu

Điều chỉnh khoảng chiếu sáng

Đèn hỗ trợ thời �ết xấu

Dấu ấn đổi mới
khơi nguồn từ logo thiết kế mới.

Những đường nét thiết kế đổi mới của Tiguan cho thấy định nghĩa chính 
xác của việc tái tạo lại bản thân một cách thành công rực rỡ.

Mâm xe 18 inch đi cùng với Lốp xe Pirelli phù hợp với đa dạng địa hình.

Đèn sau LED với thiết kế mới sinh động. 

Cái tên TIGUAN ở vị trí trung tâm nổi bật.
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Ghế da Vienna có lỗ thông hơi.5

6 Khoang hành lý có không gian linh hoạt từ 230 lít và có thể mở rộng
lên đến 1775 lít cung cấp khả năng đủ lớn cho mọi chuyến hành trình.

1 Vô lăng thiết kế mới.

Bảng điều khiển điều hoà cảm ứng.3

Cần số thiết kế mới hiển thị bằng đèn LED sang trọng
và �nh tế.

4

2 Đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro đa sắc màu.

và chu đáo
Không gian nội thất với các đường nét thiết kế gọn gàng, sắc sảo. 
Màu sắc trang nhã, kết hợp Ambient Light 30 màu mang lại 
không gian �ện nghi, sang trọng và thoải mái cho người sử dụng. 

Nội thất �nh tế
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Tiện nghi
và Công nghệ 

Khi nói đến điều này, Tiguan luôn thỏa mãn bạn. Với đồng hồ trung tâm Digital Cockpit Pro và màn hình giải 
trí cảm ứng 8 inch, kết nối App-Connect, điều khiển điều hoà cảm ứng… mang lại trải nghiệm thú vị cho đôi 
bàn tay của bạn. Đảm bảo bạn luôn được kết nối cho mục đích giải trí cũng như công việc

Đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro đa sắc 
màu, điều chỉnh màu Ambient Light 30 màu, 
lựa chọn giao diện và thông số hiển thị sinh 
động.

Màn hình giải trí đa chức năng MIB 3 – 8 inch, 
điều khiển cảm ứng, điều khiển cử chỉ Gesture 
Control, kết nối App-Connect, (Apple Carplay 
và Android Auto), Bluetooth, USB (Type C).

Điều hoà tự động 3 vùng nhiệt độ, điều khiển 
cảm ứng và có chức năng lọc không khí.

Hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa

Đóng mở cốp thông minh Easy Open

    Đảm bảo sự �ện lợi tối đa với các thao tác đá 
đóng, mở cốp.

    Tích hợp mở cốp bằng chìa khoá và nút điện 
trong xe, nút bấm sau xe.

    Chức năng tự động đóng cốp khi tác động lực 
tay bảo vệ cho motor đóng cốp.
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Nâng tầm 
vận hành

Khả năng vận hành của Tiguan được định hình bằng sự cân bằng đáng ngạc 
nhiên của sức mạnh và hiệu quả. Động cơ �ên �ến 2.0TSI với Turbo tăng áp và 
hệ thống phun nhiên liệu kép là nhân tố đứng sau của khả năng vận hành tối 
ưu này.

Hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp (Direct Shi� Gearbox) của 
Volkswagen kết hợp được ưu điểm của một hộp số sàn về kết cấu đơn 
giản, sang số nhanh và �ết kiệm nhiên liệu với đặc �nh �ện lợi dễ điều 
khiển của các hộp số tự động. 

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION
Tùy theo điều kiện vận hành. Hệ thống dẫn động sẽ thay đổi tỉ lệ lực 
kéo truyền đến cầu trước và cầu sau để giúp xe vận hành ổn định.

Tùy chọn cấu hình lái xe
Tự do lựa chọn đa dạng các chế độ vận hành khác nhau. Tận hưởng 
tùy chọn cá nhân hóa để tối ưu hóa sự thoải mái khi lái xe.
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BRAKING SYSTEM
ELECTRONIC

DIFFERENTIAL LOCK

6 AIRBAGSELECTRONIC STABILITY
CONTROL

FRONT & REAR
DISC BRAKES

HILL DESCENT
CONTROL

Hệ thống an toàn
hỗ trợ người lái
Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC. Sử dụng hệ thống camera lùi, các cảm biến, hệ thống màn hình và các vạch dẫn 
hướng, các âm thanh cảnh báo và hệ thống phanh hạn chế va chạm để hỗ trợ người lái ra, vào chỗ đỗ dễ dàng.
Hệ thống cân bằng điện tử sẽ kích hoạt phanh riêng rẽ các bánh xe và giảm mô men xoắn (nếu cần thiết) để giúp xe 
ổn định quỹ đạo di chuyển.  
Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR giúp ngăn ngừa hiện tượng các bánh dẫn động bị quay trơn khi khởi hành 
hoặc tăng tốc bằng cách kích hoạt phanh ở các bánh dẫn động và giảm mô men xoắn. 
Hỗ trợ trả lái thông minh DSR. Hệ thống sẽ tác động vào motor trợ lực lái trong một số trường hợp khẩn cấp.
Cảnh báo áp suất lốp TPMS. Hiển thị �nh trạng áp suất bánh xe.
Hệ thống cảnh báo mất tập trung. Phát hiện người lái mệt mỏi và cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
Khoá vi sai điện tử EDL. Giúp xe có thể duy trì độ bám đường bằng cách phanh các bánh xe bị quay trơn và truyền lực 
kéo qua bánh còn lại. Hệ thống đồng thời cũng kết hợp với ESC phân bố lực kéo hợp lý khi vào cua để ổn định xe. 
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Thân xe Volkswagen với cấu trúc hấp thụ xung va chạm và khoang hành khách sử dụng thép có độ cứng và chịu lực 
cao. Kết hợp với khả năng gia công kim loại �ên �ến. Mang lại sư chắn chắn, ổn định và an toàn cao khi vận hành. 

6 túi khí: 
    2 túi khí phía trước
    2 túi khí hông ghế phía trước
    2 túi khí rèm

Thiết kế ghế an toàn. Cấu trúc giảm chấn thương đốt sống cổ.

Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control giúp duy trì tốc độ xe khi lưu thông, nhằm mang lại sự thoải mái khi 
người lái không cần sử dụng bàn đạp ga để duy trì tốc độ. Đặc biệt có thể hoạt động ở tốc độ thấp 20 km/h.

Chức năng giới hạn tốc độ Speed limiter cho phép cài đặt giới hạn tốc độ của xe phù hợp với điều kiện giao thông.

An ninh
Hệ thống cảnh báo chống trộm.

Chức năng Immobilizer nhằm ngăn chặn việc khởi động xe với 1 chìa khoá 
không chính thức. 

Chức năng cảnh báo trong xe sẽ kích hoạt khi có chuyển động trong xe đã 
lock cửa.

Chức năng cảnh báo kéo xe sẽ kích hoạt khi bị nâng lên.



* Các thông số trên đây có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu

Thông số kỹ thuật

Đóng mở cốp thông minh Easy Open: đá chân mở/đóng cốp/điều chỉnh độ cao/chống kẹt

Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tự sấy/�ch hợp đèn báo rẽ 

Tính năng nhớ vị trí

Lưới tản nhiệt mạ chrome/ thanh mạ chrome sau xe

Kỹ thuật số Digital Cockpit đa sắc màu 12.3 inch. 
Tùy chỉnh giao diện hiển thị

Tự động, 3 vùng nhiệt độ, có chức năng lọc không khí
Aircare

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA

Hỗ trợ xuống dốc HDC

Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC

Hệ thống cảnh báo người lái mất tập trung

Hỗ trợ đỗ xe tự động Park Assist

Chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe
Camera lùi với chức năng rửa camera

Hệ thống đèn trước/sau

Cụm đèn LED trước/sau

Đèn LED ban ngày và đèn hỗ trợ thời �ết xấu

Chức năng tự động bật tắt/mở rộng góc chiếu khi vào cua/chức năng điều chỉnh khoảng chiếu sáng

Chức năng Coming Home và Leaving Home

Cửa sổ/cốp xe/gương chiếu hậu

Cửa sổ chỉnh điện, chống kẹt 4 cửa

Chức năng lên xuống kính �ện lợi bằng chìa khóa

Các trang bị nội thất và �ện nghi

Ghế thể thao, chất liệu bọc da

Ghế chỉnh điện người lái

Tính năng nhớ vị trí ghế cho ghế người lái

Các �ện ích

Chức năng mở đóng cửa và khởi động thông minh Keyless Acess

Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối USB, AUX, CD, Bluetooth, App-Connect
Hệ thống âm thanh 8 loa

Đồng hồ trung tâm

Điều hòa không khí

Đèn trang trí Ambient Ligh�ng 30 màu

Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động

Vô lăng bọc da và �ch hợp lẫy chuyển số
Trang bị ngoại thất

Động cơ/vận hành

Động cơ

Công suất cực đại Hp/rpm

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)

Thời gian tăng tốc đến 100 km/h

Tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp

Tiêu chuẩn khí xả

Hộp số và hệ dẫn động

Hộp số

Hệ thống dẫn động 4MOTION

Mâm xe/lốp xe

Bu lông chống trộm bánh xe

Kích thước và trọng lượng

Số chỗ ngồi

Chiều dài tổng thể (mm) DxRxC

Chiều dài cơ sở (mm)

Bán kính vòng quay tối thiểu (m)

Trọng lượng không tải (kg)

Dung �ch bình xăng (lít)

Dung �ch khoang hành lý �êu chuẩn (lít)

Khoang hành lý với hàng ghế thứ 3 gập (lít)

Khoảng sáng gầm xe (mm)

Hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Hệ thống cân bằng điện tử ESC

Chức năng nhắc nhở đánh lái DSR

2.0 TSI (Tăng áp và phun nhiên liệu kép)

180 / 6000

320 / 1500-3940

7.8 giây

8.9L/100km

Euro 6

Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp

4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION

Mâm 18 inch/ Lốp tự vá 235/55 R18

○

4701 x 1839 x 1674

07

2787

5.95

1775

63

230

700

201

Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR

Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL

Hệ thống hỗ trợ phanh gấp HBA

Phanh tay điện tử EPB/ Autohold

Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control (CCS) và Speed limiter
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Màu sắc

Trắng Pure/ Trắng Pearl Đen Pearlescent

Xám Pla�num Metallic

Bạc Pyrite Metallic

Xanh Metallic Đỏ King Metallic

Xanh Petrol Metallic

* Màu sắc thực tế có thể khác do quá trình in ấn.



Tiguan mới
Linh hoạt cùng bạn


