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Viti modelit 2023

Modeli kW HP Ndrruesi g/km Karburanti

përfshirë. detyrimet e importit dhe TVSH 18%.

AX13BZX5 Tiguan Life 1.5 TSI 110 150 DSG 7 130 Benzine 39,286 €
AX13VTX5 Tiguan Life 1.5 TSI 140 190 DSG 7 156 Benzine 43,903 €

AX130TX5 Tiguan Life 2.0 TDI 4MOTION 110 150 DSG 7 127 Naftë 44,753 €

AX15VTX5 Tiguan R-Line 2.0 TSI 4MOTION 140 190 DSG 7 156 Benzine 47,942 €
AX15YTX5 Tiguan R-Line 2.0 TSI 4MOTION 180 245 DSG 7 168 Benzine 50,681 €

AX150TX5 Tiguan R-Line 2.0 TDI 4MOTION 110 150 DSG 7 130 Naftë 48,872 €
x AX159TX5 Tiguan R-Line 2.0 TDI 4MOTION 147 200 DSG 7 140 Naftë 51,226 €

Pr. Nr. Përshkrimi i pajisjeve të zgjedhura pa pagesë - disponueshmëria në varësi të modelit të zgjedhur

RBB

RBD

9WJ Lidhja e aplikacionit (Apple CarPlay me kabllo/pa tel, Google Android Auto, Mirrorlink)
9S0 Kabinë dixhitale, profile me shumë ngjyra, të përzgjedhshme
KA2 Kamera e pamjes së pasme

6XP

4I3 Sistemi i kyçjes dhe nisjes pa çelës

PA2

WN3

PE3

1N7 Drejtim progresiv
3S1 Binarët e çatisë, të anodizuara me argjend
7K3 Sistemi i monitorimit të presionit të gomave, matje direkte
PRA Rrota rezervë, çeliku, kursimi i hapësirës dhe peshës, për automjetet me rrota alumini, përfshirë. kompleti i veglave dhe foleja

PJQ

* NEDC emetimi i kombinuar i CO2

Kërkojmë ndjesë për çdo gabim të mundshëm të paqëllimshëm printimi gjatë përpilimit të kësaj liste çmimesh.

Prodhuesi rezervon të drejtën të ndryshojë qëllimin e ofertës, specifikimet, detajet dhe disponueshmërinë e modeleve dhe pajisjeve

www.volkswagen-kosova.com
www.volkswagen-kosova.com/partneret-vw

Kur konfiguroni automjetin, ju lutemi konsultohuni me këshilltarët e shitjeve në partnerin tuaj Volkswagen në lidhje me standardin, pajisjet shtesë dhe çmimin përfundimtar të 
automjetit tuaj.

2 vjet garancion automjeti pa kufi kilometrazhi, 3 vjet garancion ngjyre, 12 vjet garancion për ndryshkjen.

М: Kuti ingranazhesh manuale (5 ose 6 shpejtësi). DSG: Kambio automatike me ndërrim të drejtpërdrejtë me tufë të dyfishtë (6 ose 7 shpejtësi). 4 MOTION: Drejtim i përhershëm 
me 4 rrota me transferim automatik të forcës tërheqëse.

Tiptronic: Programi i ndërrimit manual të marsheve për kutitë e marsheve DSG. LED: Diodë që lëshon dritë - Burime drite gjysmëpërçuese me energji të ulët. AKTI: Koha aktive e 
cilindrit

Tiguan

Përshkrimi

Pasqyra të jashtme të palosshme elektrike me funksion të uljes së pasqyrës së pasagjerëve dhe ndriçim rrethues

TSI, TDI, 4MOTION dhe DSG janë marka tregtare të Volkswagen Gruppe në Gjermani dhe vende të tjera. TDI: Motor dizel me injektim direkt të karburantit, karikim Turbo, linjë 
karburanti me cilindra të presionit të lartë Common Rail dhe DPF

(Filtër i grimcave të naftës). OPF: Filtri i grimcave për motorin me benzinë. SCR: Reduktimi katalitik selektiv (i oksideve të azotit NOx në tymrat e shkarkimit). TSI: Motor benzine 
me injeksion direkt të shtresuar të karburantit dhe turbo charnig të vetëm ose të dyfishtë.

Çmimi i rekomanduar me pakicë

Paketa e sigurisë
Cruise Control ACC me frenim autonom të urgjencës "Front Assist", kamerë shumëfunksionale, Lane Assist, Kontroll automatik i fenerëve 
me dritë speciale LED gjatë ditës dhe funksionin Ardhja në shtëpi dhe Largimi nga shtëpia, airbag i gjurit të shoferit

Paketa kromi
(Binarët e çatisë të anodizuara me argjend, zbukurime kromi rreth dritareve anësore)

Rrota alumini "Frankfurt", 18", 7J x 18, goma Airstop® 235/55 R 18, rezistencë e optimizuar në rrotullim - për LIFE 4MOTION

Sistemi i trungut "Easy Open and Close" me akses pa çelës i kontrolluar nga një sensor për hapje dhe mbyllje me zhbllokimin në distancë

Radio "Ready 2 Discover"
(ekran me prekje 8" me ngjyra, FM/DAB + Radio, Bluetooth, 8 altoparlantë)
Sistemi i navigimit "Discover Media"
(ekran me prekje 8" me ngjyra, FM/DAB + marrje radio, Bluetooth, 8 altoparlantë)
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Viti modelit 2022

Pajisje standarde
S - Përfshirë; O - E disponueshme me ose pa shtesë; - Nuk përfshihet/Nuk disponohet.

Jashtme Jeta R-Linja
5 dyer me xhamat e perparme dhe te pasme te rregullueshme nga fuqia S S

Kutitë e pasqyrave të jashtme dhe dorezat e dyerve në ngjyrën e trupit S S

Binarët e çatisë, të zeza S S

Xham termoizolues me ngjyrë jeshile, me xham privatësie për xhamat e pasmë anësore dhe dritaren e pasme S S

Mbrojtesit ngjyrë trupi, pjesët e poshtme të zeza S -

Mbulesa të zeza në dritaret anësore S -

Fenerët LED, Reflektori S -

Fenerët LED, Projektor, me drita LED gjatë ditës dhe drita dinamike në kthesat - S

Mbrojtesit me ngjyrë trupi në stilin "R-Line" me elemente stilimi në krom - S

Spoiler i pasmë në stilin "R". - S

Mbulesa kromi në dritaret anësore - S

Rrota alumini "Montana", 17", 7J x 17, goma 215/65 R17, rezistencë e optimizuar në rrotullim - vetëm për lëvizje me rrota të përparme S -

Rrota alumini "Frankfurt", 18", 7J x 18, goma Airstop® 235/55 R18, rezistencë e optimizuar në rrotullim - vetëm për 4MOTION S -

Rrota alumini "Valencia", 19", 8.5J x 19, Volkswagen R, goma Airstop® 255/45 R19, rezistencë e optimizuar në rrotullim - S

Brendshme
Ndarja e ruajtjes në pjesën e sipërme S S

Ulesja e pasme e stolit e ndarë në mënyrë asimetrike e palosshme, e lëvizshme gjatësore dhe e palosshme me kapakë të ngarkesës dhe mbështetëse krahu 
qendror

S S

Njësi e lehtë në pjesën e përparme të këmbës S S

Pasqyrë e brendshme që zbehet automatikisht S S

Mbështetësja e uleses së përparme të pasagjerit plotësisht e palosshme S S

Mbështetësit e mesit përpara S S

Paketa e duhanpirësit S S

Doreza e ndërrimit të marsheve prej lëkure S S

Uleset e përparme me rregullim të lartësisë S S

Sirtarë nën uleset e përparme S S

Ulese komode përpara S -

Shtesat e uleseve të përparme dhe uleset e  pasme në pëlhurë "Shooting Star" S -

Futjet dekorative "Weave" për panelet e zbukurimit të derës së përparme të pultit S -

Timoni shumëfunksional i mbështjellë me lëkurë me lopata ndërrimi S -

Mbështetësja e krahut në qendër përpara S -

Tapetet e dyshemesë me tapet para dhe mbrapa S -

Sediljet më komode në pjesën e përparme - S

Uleset e përparme dhe të pasme  në pëlhurë "Sardegna", anët e brendshme të mbështetësve në mikroflece "ArtVelours" - S

Inserte dekorative "Carbon Grey" për panelet e panelit të pultit dhe dyerve të përparme - S

Ndriçim ambienti me 30 ngjyra - S

Timoni sportiv shumëfunksional i mbështjellë me lëkurë, me kontrolle me prekje dhe pulsime ndërrimi - S

Lartësia e mbështetëses së krahut në qendër të përparme dhe e rregullueshme gjatësore, me ndarje ruajtjeje dhe ndenja në pjesën e pasme - S

Tapete para dhe mbrapa me qepje dekorative ne ngjyre gri - S

Elemente kromi në çelësin e pasqyrës dhe çelësat e dritareve elektrike, tërheqjet e derës; doreza e derës së brendshme në krom mat - S

Pllaka gërvishtëse të përparme prej alumini me logon "R-Line". - S

Pedale dhe mbështetëse këmbësh në çelik inox të krehur - S

Siguria
Airbag për shoferin dhe pasagjerin e përparmë, me çaktivizimin e airbag-ut të pasagjerit, duke përfshirë airbag-in e gjurit në anën e shoferit S S

Programi i stabilizimit elektronik me mbështetje kundër drejtimit, ABS, ASR, EDS, MSR dhe stabilizim të rimorkios S S

Imobilizues elektronik S S

3 mbështetëse koke në pjesën e pasme S S

Mbështetëse koke të optimizuara për sigurinë në pjesën e përparme, të rregullueshme në mënyrë logjitudinale dhe në lartësi S S

Zbulimi i përgjumjes "Ndihma për pushim" S S

Rripa sigurie automatike me tre pika në pjesën e përparme me rregullim të lartësisë dhe paratensionues rripash S S

Sistemi i airbagëve me perde për pasagjerët e përparmë dhe të pasëm duke përfshirë airbagët anësor përpara S S

Sinjali paralajmërues dhe drita për uleset e përparme dhe të pasme nuk janë të lidhura S S

Rrip sigurimi automatik me tre pika për ulesen e pasme qendrore S S

Rripa sigurie automatike me tre pika me tensionues rripash për uleset e pasme të jashtme S S

Sistemi i mbajtjes së korsisë "Lane Assist" S S

Trekëndësh paralajmërues S S

Pikat e ankorimit ISOFIX për montimin e 2 uleseve për fëmijë në uleset e pasme, gjithashtu për uleset e fëmijëve i-Size S S

Kontroll dinamik i rrezes së fenerëve me drita dinamike në kthesat - S

Drita e keqe e motit dhe drita e kthesës - S

Tiguan
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Funksioni
Kontrolli i zbritjes së kodrës S S

Pasqyra të jashtme të rregullueshme dhe me ngrohje elektrike S S

Zgjedhja e profilit të drejtimit - vetëm me 4MOTION S S

Kontrolli i distancës së parkimit - sinjale paralajmëruese për pengesat në pjesën e përparme dhe të pasme S S

2 porte USB-C në pjesën e përparme S S

Kontroll automatik i fenerëve me dritë të veçantë LED gjatë ditës dhe veçori "Coming Home" dhe "Leaving Home". S S

Frena parkimi elektromekanik me funksion Auto Hold S S

Drita e ndarjes së bagazhit S S

"Air Care Climatronic" kontroll automatik i klimës me tre zona me filtër ajri të përmirësuar dhe kontrolle në pjesën e pasme S S

2 drita leximi LED në pjesën e përparme dhe 2 në pjesën e pasme S S

Timoni elektromekanik i ndjeshëm ndaj shpejtësisë S S

Kontrolli i rrezeve të larta "Ndihma e dritës" S S

8 altoparlantë S S

Sistemi start-stop me rikuperim të energjisë së frenimit S S

Pasqyra të ndriçuara të kota në maskat e diellit S S

Prizë 12 V në tastierën qendrore të pasme dhe në ndarjen e bagazhit S S

Sensori i shiut S S

Sistemi i kyçjes qendrore pa Safelock, me telekomandë radio dhe 2 çelësa të palosshëm me telekomandë S S

Marrja e radios dixhitale DAB + S S

Ndërfaqja e telefonit celular Bluetooth S S

Ekran multifunksional "Premium" me ekran shumëngjyrësh S -

Milticolor Digital Cockpit "Pro", përzgjedhje e profileve të ndryshme të informacionit e mundur - S

Radio "Composition" (ekran me prekje 6,5" me ngjyra, FM/DAB + marrje radio, Bluetooth, 8 altoparlantë) S -

Radio "Ready 2 Discover" (ekran me prekje 8" me ngjyra, FM/DAB + Radio, Bluetooth, 8 altoparlantë) О S

App-Connect përfshirë. App-Connect Wireless për Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink - S

Pajisje shtesë (specifike për modelin/linjën)
S - Përfshirë; - Nuk përfshihet/Nuk disponohet.

Pa pagese
Radio "Ready 2 Discover" (ekran me prekje 8" me ngjyra, FM/DAB + Radio, Bluetooth, 8 altoparlantë) RBB 0 € -

App-Connect përfshirë. App-Connect Wireless për Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink 9WJ 0 € S

Kabinë dixhitale, profile me shumë ngjyra, të përzgjedhshme 9S0 0 € S

Sistemi i navigimit "Discover Media" (ekran me prekje 8" me ngjyra, FM/DAB + marrje radio, Bluetooth, 8 altoparlantë) RBD O 0 €

Kamera e pamjes së pasme KA2 0 € 0 €

Pasqyra të jashtme të palosshme elektrike me funksion të uljes së pasqyrës së pasagjerëve dhe ndriçim rrethues 6XP 0 € 0 €

Sistemi i kyçjes dhe nisjes pa çelës 4I3 0 € -

Sistemi i trungut "Easy Open and Close" me akses pa çelës i kontrolluar nga një sensor për hapje dhe mbyllje me zhbllokimin në distancë PE3 O 0 €

Lartësia e mbështetëses së krahut në qendër të përparme dhe e rregullueshme gjatësore, me ndarje ruajtjeje dhe ndenja në pjesën e pasme 6E4 0 € S

Paketa kromi (shinat e çatisë të anodizuara me argjend, zbukurime kromi rreth dritareve anësore) PA2 0 € -

Paketa e sigurisë Adaptive Cruise Control ACC me frenim urgjent autonom "Front Assist", kamerë shumëfunksionale, Lane Assist, Kontroll automatik i 
fenerëve me dritë speciale LED gjatë ditës dhe funksionin Ardhja në shtëpi dhe Largimi nga shtëpia, airbag i gjurit të shoferit

WN3 0 € 0 €

Drejtim progresiv 1N7 - 0 €

Binarët e çatisë, të anodizuara me argjend 3S1 - 0 €

Sistemi i monitorimit të presionit të gomave, matje direkte 7K3 0 € 0 €

Rrota rezervë, çeliku, kursimi i hapësirës dhe peshës, përfshirë. kompleti i veglave dhe foleja PRA 0 € 0 €

Jashtme
Ngjyrë universale, Pure White, Urano Grey ose Moonstone Grey UNI 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 400 € 400 €

Ngjyrë ekskluzive metalike, Kings Red for Life dhe Lapiz Blue për R-Line MEX 555 € 555 €

Ngjyrë me efekt perla, Oryx White PMU 832 € 832 €

Tavanë panoramike, me anim/rrëshqitje, me çati panoramike të pasme PS2 1,340 € 1,340 €

IQ.Light - Fenerët LED Matrix (fenerët LED me projektor me drita të veçanta LED gjatë ditës dhe kontroll dinamik i diapazonit të fenerëve me dritë dinamike 
në kthesat dhe dritë moti të dobët)

PXA 1,306 € S

Kapëse rimorkio, e palosshme, me lëshim elektrik 1M6 921 € 921 €

Sistemi i manovrimit të rimorkios "Trailer Assist", përfshirë. "Park Assist" - vetëm në kombinim me fiksimin e rimorkios 8A9 321 € 321 €

Brendshme
Paketa dimërore (Uleset e përparme me ngrohje, grykat e larjes së xhamit të përparmë me ngrohje automatike) WW1 330 € 330 €
Ulese ergoAktive perpara, el. Mbështetje e rregullueshme e mesit përpara me veçori masazhi, mbështetëse e rregullueshme gjatësore e kofshëve, tapiceri 
uleseve me futje në "ArtVelours", mbështetëse prej lëkure në panelet e zbukurimit të derës së përparme, pa mbështetëse të palosshme plotësisht të uleses së 
pasagjerit - vetëm në kombinim me paketën dimërore (WW1)

PB1 691 € -

Paketa lëkure "Vienna" (futje "Vienna" lëkure në sipërfaqet e ndenjëseve, uleset e përparme me komoditet të lartë me rregullim elektrik dhe funksion memorie, 
pasqyra të jashtme të palosshme të pasme el. me ndriçim rrethues, pa sirtarë nën uleset e përparme, pa palosje plotësisht Mbështetësja e uleses së 
pasagjerit) - vetëm në kombinim me paketën dimërore (WW1)

WL3 2,983 € -

Pako lëkure "Vienna" për R-Line (futje "Vienna" lëkure në sipërfaqen e ndenjëseve, logoja "R-Line" në uleset e përparme, uleset e përparme sportive me 
rregullim elektrik dhe funksion memorie, pasqyra të jashtme të palosshme el. me ndriçim rrethues, pa sirtarë nën ulesen e përparme, pa mbështetëse të 
uleses së pasagjerit plotësisht të palosshme) - vetëm në kombinim me paketën dimërore (WW1)

WL4 - 2,821 €

Paketa e ambientit (ndriçimi i ambientit në 30 ngjyra, detajet e çelësit të kromuar, kallëpe me ndriçim alumini në parvazet e përparme, inserte dekorative 
"Cross")

PA1 371 € -

Rrjeta e ndarjes dhe e bagazheve PG5 249 € 249 €

Siguria
Sistem alarmi kundër vjedhjes me mbikëqyrje të brendshme, bori rezervë dhe paralajmërim për tërheqje 7AS 366 € 366 €

Airbagët anësor të pasëm përfshirë. Sistemi i airbagëve anësor përpara dhe perde 4X4 390 € 390 €

Paketa e asistencës së shoferit Sistemi proaktiv i mbrojtjes së pasagjerëve, Ndihma për ndryshimin e korsisë dhe alarmi për trafikun e pasmë PFA 758 € 758 €

Paketa e Asistencës së Shoferit ,,Plus'' Afishimi dinamik i shenjave të trafikut, asistencë udhëtimi "Travel Assist" dhe "Lane Assist", sistemi proaktiv 
"Emergency Assist" për mbrojtjen e pasagjerëve, Sistemi i asistencës për ndryshimin e korsisë Side Assist dhe alarmi i trafikut të pasmë, Park Ndihmoni me 
kontrollin e distancës në park

PFC 1,009 € 1,009 €

Funksioni
Zgjedhja e profilit të drejtimit për modelet me rrota të përparme APP 189 € -

Sistemi i trungut "Easy Open and Close" me akses pa çelës i kontrolluar nga një sensor për hapje dhe mbyllje me zhbllokimin në distancë PE3 414 € 0 €

Sistemi i asistencës së drejtimit "Park Assist". 7X5 225 € 225 €

Sistemi i kamerës me pamje nga zona 360° përfshirë. sistemi i kamerës së pamjes së pasme KA6 407 € 407 €

Sistemi i navigimit "Discover Media" (ekran me prekje 8" me ngjyra, FM/DAB + marrje radio, Bluetooth, 8 altoparlantë) RBD 631 € 0 €

Sistemi i navigimit "Discover Pro" (ekran me prekje 9.2" me ngjyra, FM/DAB + radio marrëse, Bluetooth, 8 altoparlantë) RCB 1,888 € 1,046 €

Sistemi i zërit "Harman Kardon" (fuqi 480 W, altoparlantë 8 + 1, subwoofer, amplifikues dixhital 16 kanalesh) 8RI 900 € 900 €

Ekrani kryesor - vetëm në kombinim me sistemin e navigimit KS2 591 € 591 €

Kontrolli i zërit - vetëm në kombinim me sistemin e navigimit QH1 230 € 230 €

Ndërfaqja e telefonit celular "Comfort" me karikim induktiv dhe lidhje induktive me antenën e jashtme 9IJ 486 € 486 €

Ngrohje xhami, wireless WFH 361 € 361 €
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Rrotat 

Rrota alumini "Tulsa", 17", grafit i errët, sipërfaqe e kthyer në diamant, 6.5J x 17, goma Airstop® 215/65 R17, rezistencë e optimizuar në rrotullim, bulonat e 
rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes - vetëm për 1.5 TSI DSG

PJV 175 € -

Rrota alumini "Frankfurt", 18", 7J x 18, goma Airstop® 235/55 R18, rezistencë e optimizuar në rrotullim, bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër 
vjedhjes - vetëm për 1.5 TSI DSG

PJQ 570 € -

Rrota alumini "Nizza", 18", E zezë, sipërfaqe e kthyer në diamant, 7J x 18, goma Airstop® 235/55 R18, rezistencë e optimizuar në rrotullim, bulonat e rrotave 
me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes

PJW 741 € -

Rrota alumini "Misano", 20", 8.5J x 20, goma Airstop® 255/40 R20, bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes - vetëm në kombinim me 
(PSB/PSF/WDD)

PJT - 512 €

Rrota alumini "Suzuka", 20", grafit i errët, 8.5J x 20, goma Airstop® 255/40 R20, bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes - vetëm në 
kombinim me (PSF/WDD)

PJB - 512 €

Rrota alumini "Suzuka", 20", E zezë, 8.5J x 20, goma Airstop® 255/40 R20, bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes - vetëm në kombinim 
me (WBS) dhe (PSB/PSF/WDD)

PJS - 512 €

Paketa "Black Style" (rrota alumini "Valencia", 19", E zezë, 8.5J x 19, goma Airstop® 255/45 R19, rezistencë e optimizuar në rrotullim, bulonat e rrotave me 
mbrojtje të zgjeruar kundër vjedhjes, xhamat e pasmë ekstra të lyer, R- Parakolpët e linjës me elementë stilimi të zi, mbulesa të zeza rreth dritareve anësore, 
mbulesa të zeza të pasqyrave të jashtme) - nuk disponohen në kombinim me ngjyrën e trupit Uni Pure White dhe Metallic Nightshade Blue

WBS - 662 €

Kontrolli adaptiv i shasisë DCC dhe përzgjedhja e profilit të drejtimit, lartësia e shasisë -10 mm WDD 1,093 € 1,093 €

Paketa sportive (suspension sportiv, duke përfshirë drejtimin progresiv, lartësia e shasisë -10 mm) PSF 519 € 519 €

Çmimet shtesë të pajisjeve janë informative, jo të detyrueshme dhe nuk përfshijnë kostot e importit.

Ju lutemi kontaktoni partnerin tuaj Volkswagen për të kontrolluar mundësinë e porositjes dhe çmimin përfundimtar të konfigurimit tuaj të dëshiruar.

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime.

www.volkswagen-kosova.com
www.volkswagen-kosova.com/partneret-vw
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