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Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid 245PK
R-Line Business+
2023 - Hybride - Automaat

€ 61.522,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen Tiguan

Uitvoering: 1.4 TSI eHybrid 245PK ...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.716 kg

Motor: 1.395 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur: Reflex silver(zilver)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 400 Nm

Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 58 liter
Actieradius: 47 km

Transmissie
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
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Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,5 s
Topsnelheid: 205 km/u

Accu
Accu: 10 kWh
Accu laden: 3.6 kW, compleet vol in 3 uur en 40 minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 16,8 kWh/100km
Energielabel: A

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 131 - € 149 per kwartaal

Garantie
Fabrieksgarantie: 48 maanden

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Basispakket Nieuw:
- Mattenset
- Gevarendriehoek
- Volle tank
- Lampenset
- Lifehammers 2x
Dit afleverpakket bevat: 48 Maanden fabrieksgarantie

Overige informatie
Minimale laadtijd AC tot: 100

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Het is een nieuwe auto, hij is nu uit voorraad
leverbaar. Onder de motorkap een elektromotor en een verbrandingsmotor. Veel duurzame kilometers dus!
De verwarmbare voorstoelen zijn een weldaad voor rug en schouders. Ontspannen rijden in een optimale
zithouding: daarvoor zorgen de comfortstoelen. Dankzij het elektrisch bediende glazen panoramadak lijkt
het of u altijd met open dak rijdt. De bagageruimte is toegankelijk via een comfortverhogende elektrische
achterklep. Beknibbelen op comfort is er niet bij met deze Volkswagen Tiguan. Hij is zelfs voorzien van een
verwarmd stuurwiel! Tot de voorzieningen van deze auto behoren 19 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler,
trailer assistent, aluminium dakrailing, extra getint glas, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
actieve hoofdsteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en verstelbare achterbank.

Met de DAB-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Spraaksturing is onderdeel van de
uitrusting van deze auto. Met uw stem kunt u de belangrijkste voertuigfuncties bedienen. Ook praktisch:
deze auto is voorzien van een eigen navigatiesysteem. Telefoon onderweg aan de lader? Daar komt geen
kabeltje aan te pas, want deze Volkswagen Tiguan is voorzien van een draadloze oplaadmogelijkheid voor
telefoons. Connected drive services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Automatische
airconditioning verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Soepel inparkeren in de krapste
parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk. Op een drukke weg heeft u soms ogen in uw
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achterhoofd nodig. De sensoren aan de achterzijde nemen die functie over en geven een achteropkomend
verkeer waarschuwing als een achterligger te dicht op u zit. Elk spatje op de voorruit wordt gesignaleerd
door de regensensor en meteen worden de ruitenwissers naar behoefte ingeschakeld. Als u de adaptive
cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u. Autosleutels?
Overbodig. Met de elektronische token op zak stapt u zo in en met een druk op de start-stopknop is de
motor in bedrijf. Deze Volkswagen Tiguan is voorzien van een elektrisch inklapbare trekhaak voor als u met
een caravan of aanhanger op pad wilt.

In de Volkswagen Tiguan heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Onderweg fungeert de
verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en attendeert u op de verkeersborden langs de weg.
Veiligheid voor alles, ook als u rij- en routeinformatie wilt aflezen. De head-up display projecteert de
gegevens op de vooruit en u kunt gewoon voor u blijven kijken. Forward collision warning is een
automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een kop-staartbotsing. Het
systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie verslapt en geeft u dan een
waarschuwing. Het Lane-keeping systeem zorgt dat u mooi binnen de lijntjes blijft. Ongemerkt buiten de
rijstrook komen is er niet meer bij.

Als u wilt, kunt u al snel rijden met uw nieuwe Tiguan. Onze verkoopadviseurs staan klaar om u de auto te
laten zien. Dan leggen ze u meteen uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden. Tot ziens in
onze showroom!

Aanbieder
Vallei Auto Groep Duiven
Ratio 22
6921 RW Duiven

Tel: 026 352 2700
E-mail: valleisales@leadnet.nl


