
                                                         

 

VW Tiguan 2.0 TDI 4MOTION DSG 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 22 670 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 29 930 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 39 646 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1070 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 397 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1968 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k)/ot min-1 110(150)/3500-4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 340/1750-3000 

Pohon všetkých kolies (100:0 - 50:50) 

Prevodovka 7-st. automat DSG 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. Posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,5 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové 

Pneumatiky 235/55 R18 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4486 - 1839 -1643 

Rázvor (mm) 2681 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/- 

Svetlá výška (mm) 191 

Objem batožinového priestoru  (l) 615/1655 

Objem palivovej nádrže (l) 58 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1673-1830 

Užitočná hmotnosť (kg) 437-612 

Celková hmotnosť (kg) 2070-2230 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) 2000/750 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1520 

Vnútorná šírka minimum 1451 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 980/1050 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 355/380 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 696-870 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1487 

Vnútorná šírka minimum 1397 

Vzdialenosť sedák - strop 975 

Vzdialenosť podlaha - sedák 355 

Dĺžka predný sedák (mm) 525 

Dĺžka zadný sedák (mm) 500 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,3 

Maximálna rýchlosť (km/h) 200 

Spotreba mesto (l/100 km) 6,7-6,8 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,0-5,1 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,6-5,7 

Emisie CO2 (kg.km-1) 147-149 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,5 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,9 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,5 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,9 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,2 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 3 019 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 404 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4 457 

2. rok pri najazdení 60.000 km 8 967 

3. rok pri najazdení 45.000 km 8 483 

3. rok pri najazdení 90.000 km 13 197 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 11 668 

1. rok pri najazdení 30.000 km 12 053 

2. rok pri najazdení 30.000 km 18 106 

2. rok pri najazdení 60.000 km 22 616 

3. rok pri najazdení 45.000 km 23 632  

3. rok pri najazdení 90.000 km 29 846 

Cena PHM (€/liter) 1,100 

Normohodina servis (€ s DPH) 37,60 

Gar. kontroly (km) 30 000 

Výmena oleja 30 000 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 426 

Predný blatník 227 

Svetlomet. + smerovka 297 

Spätné zrkadlo el. 421 

Predný nárazník (spodný + horný) 416 



Predný tlmič 159 

Predné brzdové platničky 120 

Predná tyčka stabilizátora 46 

Spojka 448 

Predná žiarovka 17 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2 

Motor a mechanické časti 2 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 31 000 

Po 2. roku 60.000 km 27 000 

Po 3. roku 90.000 km 23 000 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava Comfortline: park. senzory vpredu a vzadu, „Lane assist“, asistent zjazdu z kopca, Front Assist + City Brake, 
tempomat, 4Motion Active Control a nastav. jazd profilu Normal, Eco, Sport, Individual, trojzónová klíma, 5“ displej, 
SD, palub. počítač Prémium, 17“ zliat.disky, volant v koži a radiaca páka Príplatková výbava: metalíza (557 €), 8“ 
displej, USB+AUX –IN, bluetooth hands-free, 8 repro, navigácia( 687 €), Park Assit, Rear View, alarm (317 €), komfort 
paket (1321 €), „Easy Open“ (bezdotykové otváranie kufra, el. otvár. a zatvár. kufra, bezkľúčové otváranie, App-
Connect – pripojenie tel., 18“ zliat. disky (652 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ moderný dizajn exteriéru 

+ kvalita spracovania a kvalita materiálov v interiéri na úrovni prémiových vozidiel 

+ veľmi dobrá ergonómia, praktické odkladacie priestory 

+ všestrannosť (pohon všetkých kolies 4MOTION) 

+ zosúladenie motora a 7-st. dvojspojk. autom. prevodovky 

+ jazdné vlastnosti 

+ presné riadenie 

+ priestor pre kolená vzadu 

+ variabilita (posuv. zad. sedadlá) 

+ praktický tvar a objem kufra 

+ dobré odhlučnenie kabíny 

+ dobrý výhľad z pozície vodiča, prehľadné a veľké spätné zrkadlá 

+ výbava 

MÍNUSY 

– relatívne vyššia cena test. vozidla 

– väčší rozdiel v udávanej (5,6 litra) a reálnej spotrebe (7,2 l/100 km) 

– z pohľadu spotreby 7-st. DSG v mestskom režime jazdy niekedy zbytočne drží motor v pomerne vyšších otáčkach 

– absencia hlbšieho nastavenia vodičového sedadla, vyšší posed nemusí vyhovovať každému 

– polomer otáčania 

 


