Tiguan
nâng cấp 2021

Màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số
Digitalcockpit”
cockpit
“Digital
12.3 inches
Phiên bản LUXURY với màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số “Digital cockpit” 12.3 inches; Hiển thị đa dạng các loại thông tin: Mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc
độ, khoảng cách, các thông tin hỗ trợ lái xe, bản đồ, danh bạ điện thoại, hình ảnh, tên bài hát tích hợp với màn hình giải trí
Có thể tùy chỉnh 10 màu màu sắc hiển thị theo sở thích (theo hệ thống Ambient light của xe)

Màn hình có thể chọn phóng to nội dung đã chọn giúp người lái quan sát nội dung dễ dàng
và chi tiết hơn
Tích hợp với hệ thống giải trí với chức năng điều khiển bằng giọng nói khi nhận điện thoại

Hiển thị thông tin lịch sử của hành trình gần nhất: Quãng đường đã đi được, tốc độ trung
bình, tiêu hao nhiên liệu trung bình,

Chiếc xe sẽ giống như phòng hòa nhạc di động với hệ thống âm thanh DYNAUDIO

**Trang bị chỉ có trên phiên bản Luxury S**

Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Head-up Display
Hiển thị trực tiếp thông tin quan trọng lên kính lái như tốc độ hiện tại và hệ thống ga tự động Cruise control

**Trang bị chỉ có trên phiên bản Luxury S**

Park assist + Areaview 360o 3D

Hỗ trợ tiến/lùi vào chỗ đỗ xe song song

**Trang bị chỉ có trên phiên bản Luxury S**

Hỗ trợ tiến/lùi vào chỗ đỗ xe vuông góc

Thông số kỹ thuật Tiguan nâng cấp 2021
Động cơ/vận hành

Động cơ
Công suất cực đại Hp/rpm
Mô mem xoắn cực đại (Nm/rpm)
Thời gian tăng tốc đến 100 km / h
Tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp

Hộp số và hệ dẫn động
Hộp số
Hệ thống dẫn động 4MOTION
Các chế độ thích nghi địa hình
Mâm xe/lốp xe
Chức năng tự vá Sealguard
Bu lông chống trộm bánh xe

Kích thước và trọng lượng

Elegance

Luxury S

2.0 TSI (Tăng áp và phun nhiên liệu kép)
180/ 3940-6000
320 / 1500-3940
7.8 giây
7.7 l/100km
Tự động ly hợp kép DSG 7 cấp
4 bánh toàn thời gian biến thiên
Snow/Onroad/Offroad/Offroad Individual
Mâm 19” “Victoria Falls”; Lốp 235/50 R19
○
○
○
○

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)

7
4701 x 1839 x 1674
2790
5.95
1775

Dung tích bình xăng (lít)

60

Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn (lít)
Khoang hành lý với hàng ghế thứ 3 gập (lít)
Khoảng sáng gầm xe (mm)

230
700
201

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
Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR
Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL
Hệ thống hỗ trợ phanh gấp HBA
Phay tay điện tử EPB
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control (CCS) và Speed limiter
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 360 độ
Camera lùi
Chức năng rửa camera lùi

(*) Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Elegance

Luxury S

Trang bị ghế ngồi
Ghế thể thao, chất liệu bọc nhung
Ghế bọc da Viena màu Đen/Cam-Đen/Xám trắng
Ghế chỉnh điện phía trước
Ghế massage Ergo Active cho 02 ghế phía trước
Tính năng nhớ vị trí ghế cho ghế người lái
Chức năng sưởi ghế trước
Ngăn đựng đồ dưới ghế hành khách phía trước

○
○
○
-

○
○
○
○
○

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 vòm DYNAUDIO 8+1 loa, 1 Loa Subwoofer, công suất 400 Wat
Hệ thống âm thanh 8 loa (8RM)

○
○
○

○
○
○
-

Các trang bị nội thất và tiện nghi

Các tiện ích

Đồng hồ trung tâm
Điều hòa không khí
Đèn trang trí Ambient Lighting
Chức năng cài đặt cá nhân hóa người lái Personalisation
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động
Vô lăng bọc da và tích hợp lẫy chuyển số

Trang bị ngoại thất
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Cản trước kiểu Off-road/Ốp bậc cửa Off-road
Hệ thống đèn trước/sau
Cụm đèn LED trước/sau
Đèn LED ban ngày và đèn sương mù
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 tiện lợi bằng chìa khóa
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/tích hợp đèn báo rẽ
Tính năng nhớ vị trí
Giá nóc xe màu bạc
LướI tản nhiệt mạ chrome/ ốp ống xả kép mạ chrome

Kỹ thuật số Digital Cockpit đa sắc màu 12.3 ich. Tùy chỉnh
giao diện hiển thị
Tự động, 3 vùng nhiệt độ, có chức năng lọc không khí
Aircare
○
○
○
○
○
○
○
○
-

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○

