
Tiguan eHybrid
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 45% indfasning.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Life Elegance R-Line

* Clever installation af ladeboks 7.500 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.

17" Letmetalfælge Tulsa 2.009 kr. — —

18" Letmetalfælge Frankfurt 5.627 kr. ✓ —

18" Letmetalfælge Nizza 8.441 kr. 1.339 kr. —

19" Letmetalfælge Auckland — 8.240 kr. —

19" Letmetalfælge Victoria Falls 14.270 kr. 7.369 kr. —

20" Letmetalfælge Kapstadt (Kun ifb. med Undervogn med adaptiv dæmpning) — 14.069 kr. —

20" Letmetalfælge Misano (Kun ifb. Undervogn med adaptiv dæmpning) — — 4.957 kr.

20" letmetalfælge Suzuka (Kun ifb. med Undervogn med adaptiv dæmpning) — — 4.957 kr.

20" Letmetalfælge Suzuka sort (Kun ifb. Black Style pakke og Undervogn med adaptiv dæmpning) — — 4.957 kr.

Ambientebelysning i 30 farver 4.086 kr. ✓ ✓
Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse 10.719 kr. 10.719 kr. 10.719 kr.

Bagklap med el-betjening 4.689 kr. ✓ ✓
Bagsæde yderpladser med varme 3.014 kr. 3.014 kr. 3.014 kr.

Bakkamera 4.689 kr. ✓ ✓
Bakkamera inkl. Area View 9.178 kr. 4.488 kr. 4.488 kr.

Black Style pakke (Fås med Dolphin Grey, Oryx White, Deep Black samt Reflex Silver)
19" letmetalfælge Valencia i sort, Tonede ruder bag med 90% lysabsorbering, Sorte sidespejle og designelementer

— — 7.503 kr.

Blind Spot sensor inkl. PreCrash rear 8.039 kr. ✓ ✓
Forsæder ergoActive med massage 7.637 kr. 5.426 kr. —

*Installation af ladeboks fra Clever. Prisen gælder kun ved køb hos autoriserede Volkswagen-forhandlere i Danmark.  
Clever Unlimited: 369 kr./md. Installation af ladeboks: 7.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv.  
Mindstepris i bindingsper. (6 md.): 9.714 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK).  
Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.  
Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 1.470 kr.  
Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
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✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Life Elegance R-Line

Førerassistentpakke Plus, Blind Spot sensor og Travel Assist m. Emergency Assist 10.719 kr. ✓ ✓
Interiørpakke med Vienna læder, el-indst. førersæde og memory 29.278 kr. 25.459 kr. —

Interiørpakke med Vienna læder, el-indstillelige forsæder og memory 34.035 kr. 30.149 kr. 30.149 kr.

Krom pakke
Blanke rælinger og siderudelister.

4.287 kr. ✓ —

Køreprofil indstilling 2.143 kr. 2.143 kr. 2.143 kr.

LED Matrix forlygter IQ.Light
Med LED Kørelys og Kurvelys. Advanced Dynamisk Light assist og Mørke LED lygter bag.

22.109 kr. ✓ ✓

LED Performance forlygter
Med LED Kørelys og Kurvelys.

14.739 kr. — —

Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning 5.359 kr. 5.359 kr. 5.359 kr.

Navigation Discover Media inkl. Head-up display samt Streaming & Internet 2.679 kr. 2.679 kr. 2.679 kr.

Navigation Discover Pro inkl. Head-up display 16.749 kr. 16.749 kr. 16.749 kr.

Netadskillelse 2.995 kr. 2.995 kr. 2.995 kr.

Nøglefri betjening 4.622 kr. ✓ ✓
Nøglefri betjening inkl. el-bagklap med Easy Open 8.709 kr. ✓ ✓
Panoramasoltag med skyde- og vippefunktion 15.409 kr. 15.409 kr. 15.409 kr.

Park Assist 2.545 kr. ✓ ✓
Progressiv styring 2.679 kr. 2.679 kr. 2.679 kr.

Sideairbags, bag (på yderpladserne) 4.488 kr. 4.488 kr. 4.488 kr.

Sidespejle med el-klapfunktion 2.143 kr. ✓ ✓

*Installation af ladeboks fra Clever. Prisen gælder kun ved køb hos autoriserede Volkswagen-forhandlere i Danmark.  
Clever Unlimited: 369 kr./md. Installation af ladeboks: 7.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv.  
Mindstepris i bindingsper. (6 md.): 9.714 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK).  
Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.  
Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 1.470 kr.  
Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
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Stemmestyring 2.612 kr. 2.612 kr. 2.612 kr.

Stenslagsbeskyttelse 1.741 kr. 1.741 kr. 1.741 kr.

Stikdåse foran til 12V 401 kr. 401 kr. 401 kr.

Tagræling i sølv 2.143 kr. ✓ 2.143 kr.

Trailer assist (Kun ifm. Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse.)(Life også med Førerassistentpakke "Plus") 3.684 kr. 3.684 kr. 3.684 kr.

Tyverialarm 4.153 kr. 4.153 kr. 4.153 kr.

Undervogn med adaptiv dæmpning inkl. køreprofil indstilling 12.394 kr. 12.394 kr. 12.394 kr.

Undervognsbeskyttelse inkl. stenslagsbeskyttelse 3.215 kr. 3.215 kr. 3.215 kr.

USB-C stik bag 1.205 kr. 1.205 kr. 1.205 kr.

*Installation af ladeboks fra Clever. Prisen gælder kun ved køb hos autoriserede Volkswagen-forhandlere i Danmark.  
Clever Unlimited: 369 kr./md. Installation af ladeboks: 7.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv.  
Mindstepris i bindingsper. (6 md.): 9.714 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK).  
Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.  
Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 1.470 kr.  
Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



Tiguan eHybrid
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

De viste lakeringer er beregnet med 150% afgift og 45% indfasning.

Life Elegance R-Line

Urano Grey 0 kr. 0 kr. -

Pure White 2.746 kr. 2.746 kr. 0 kr.

Moonstone Grey 3.952 kr. 3.952 kr. -

Deep Black Pearl 7.369 kr. 7.369 kr. 7.369 kr.

Dolphin Grey Metallic 7.369 kr. 7.369 kr. 7.369 kr.

Nightshade Blue Metallic 7.369 kr. 7.369 kr. 7.369 kr.

Reflex Silver Metallic 7.369 kr. 7.369 kr. 7.369 kr.

Kings Red Metallic 9.111 kr. 9.111 kr. -

Lapiz Blue Metallic - - 9.111 kr.

Oryx White Pearl 12.327 kr. 12.327 kr. 12.327 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.


