
 

Volkswagen introduceert nieuwe topmotoriseringen voor Tiguan 
 

 2.0 TDI biturbo met 176 kW/240 pk en 500 Nm: sterkste diesel in segment 

 2.0 TSI met 162kW/220pk: motor van Golf GTI 

 

Leusden, 19 september 2016 – Volkswagen breidt het motorenaanbod voor de Tiguan 

verder uit met een krachtige 2.0 TDI biturbodiesel en een 2.0 TSI motor uit de Golf GTI.  

 

Met de nieuwe direct ingespoten viercilinder biturbo dieselmotor levert Volkswagen de sterkste 

diesel in deze klasse. De Tiguan TDI biturbo sprint van 0 naar 100 km/u in slechts 6,5 seconden 

en de topsnelheid bedraagt 228 km/u. Het maximumkoppel van liefst 500 Newtonmeter tussen 

1.750 en 2.500 tpm wordt via een 7-traps DSG-transmissie met dubbele koppeling en 4MOTION 

vierwielaandrijving op de vier wielen overgebracht. De Adaptieve onderstelregeling (Dynamic 

Chassis Control) bepaalt daarbij de mate aan dynamiek voor de wegligging, variërend van 

comfortabel tot sportief. De Tiguan 2.0 TDI biturbo onderscheidt zich van de overige Tiguans 

met opvallende, trapeziumvormige uitlaten. 

 

GTI-power  

De Volkswagen Tiguan is nu ook leverbaar met de befaamde, 162kW/220pk sterke 2.0 TSI-

motor van de Golf GTI. Met deze unit accelereert ook deze SUV van Volkswagen in slechts 6,5 

seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 220 km/u. De maximale 

trekkracht van 350 Nm is beschikbaar tussen 1.500-4.400 tpm. Net zoals de 2.0 TDI biturbo 

wordt ook deze Tiguan standaard geleverd met een 7-traps DSG-automaat, 4MOTION 

vierwielaandrijving en Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control).  

 

R-Line 

De Volkswagen Tiguan is verregaand te personaliseren. Zo geven de stijlvolle R-Line in- en 

exterieurpakketten de Tiguan een indrukwekkende en sportieve uitstraling. Het R-Line 

exterieurpakket kost 1.842 euro en bestaat ondermeer uit 19 inch lichtmetalen ‘Sebring’ velgen, 

een 10mm verlaagd sportonderstel, R-Line bumpers en een R-Line dakspoiler. Het R-Line 

interieurpakket bestaat ondermeer uit een in  
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zwart uitgevoerde dakhemel, R-line instaplijsten, R-line sportstuur met schakelpaddels, 

aluminium pedalen, Top-comfortstoelen vóór en exclusieve R-Line bekleding. Het R-Line in-en 

exterieurpakket heeft een vanafprijs van 2.804 euro. Tegen meerprijs is het R-Line pakket uit te 

breiden met 20 inch lichtmetalen ‘Suzuka’ velgen of ‘Vienna’ lederen bekleding. 

 

Leverbaar vanaf €47.690 euro* 

De nieuwe topuitvoeringen van de Volkswagen Tiguan zijn vanaf heden te bestellen bij de 

Nederlandse Volkswagen dealers. Prijzen beginnen bij 47.690 euro* voor de Tiguan 2.0 TSI en 

54.290 euro* voor de Tiguan TDI biturbo. Beide versies worden standaard geleverd als luxueuze 

Highline. 

 

 
 

* Genoemde consumentenadviesprijzen zijn inclusief BTW en BPM en exclusief advieskosten rijklaarmaken, 

recyclingbijdrage en legeskosten. Zie voor kosten en verkoopinformatie volkswagen.nl.  

 

Dit nieuwsbericht is ook te vinden op nieuws.volkswagen.nl. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen 

Tel: 033-494 9987  / e-mail: dennis.homberg@pon.com     
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