
Dane techniczne  
Nr nadwozia    WVGZZZ5NZDWXXXXXX 
Rok modelowy 2013 
Model TIG 
Oznaczenie modelu Tiguan Blue Motion 
numer silnika CFFB 
numer skrzyni biegów NFZ 
wyposazenie DM 
kolor dachu 2T 
kolor zewnetrzny/numer koloru 2T/C9X 
Data produkcji 18.03.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wyposażenie  
A8F wyposazenie sportowe 
AV1 ruch prawostronny (taki, jak w polsce) 
B01 Kraj kontroli typu Niemcy 
B0A zest.elementów bez przepisów monta¿.dot.danego kraju 
C16 Dopuszczenie do ruchu, uzupe³nienie 
CL1 Obrêcze ze stopów lekkich 7J x 17 
D91 4-cylindrowy silnik wysokoprê¿ny z turbodo³adowaniem 
2,0 l/103 kW(4V), TDI Common-Rail, silnik podstaw.: 
TG3/TJ3/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 
E0A bez wykonania na akcjê 
EA0 Bez gwarancji rozszerzonej 
EM1 System rozpoznawania zmêczenia kierowcy 
F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa 
FB0 Normalny lakier 
FC0 Bez monta¿u indywidualnego 
G02 Amortyzator przód 
G0K skrzynia biegów manualna 6 - biegowa 
GP1 Samochody ze szczególnym 
podnoszeniem wartooeci produktu 
H50 Opony 235/55 R17 99V 
J2D Akumulator 380 A (68 Ah) 
K8G wersja Kurzheck 
KA0 bez syst.kamery/czujn.otocz. 
L03 Zawieszenie 03 
tylko sterowanie monta¿em, brak 
prognozy zapotrzebowania 
L0L wersja z kierownic¹ z lewej strony 
N2S Obicia siedzeñ z Alcantary 
NY0 Standardowa pojemnooeæ akumulatora/alternatora 
P14 Mirror package 
PM4 Multi-function leather steering wheel 
(3-spoke) 
PNB "RNS 315" 
QE0 Bez pakietu schowków / box 
QG1 przed³u¿enie okresu przegl¹du 
QI6 Wskazanie terminu przegl¹du 30 000 km lub 2 lata 
(zmienne) 
QJ1 zestaw chrom 
QK0 Bez kamery bez czujnika odstêpu  
QN3 Szuflady pod przednimi siedzeniami 
QQ0 Bez dodatkowego ooewietlenia (ooewietlenie wewn¹trz) 
QR0 Bez kompasu / uk³ad rozpoznawania znaków drogowych / 
uk³ad rozpoznawania znaków drogowych 
QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy 
SZ9 Wydanie „Autostadt Wolfsburg” 
TL4 4-cyl. silnik wysokoprê¿ny 2,0 l 03L.L 
U5A Zestaw wskaŸników, wskazanie w KM/H 
UF0 Bez interfejsu elektrycznego 
UG6 asystent parkowania 
UH2 Hamulec postojowy 
V0A Opony bez okreoelonej marki 
VF0 Zespó³ peda³ów 'standard' 
VL1 Uk³ad ochrony pieszych rozszerzony 
WD2 Anti-theft alarm system "Plus" 
WW1 Winter package 
WW6 Winter wheels (additional) - 4 steel 



wheels 6.5J x 16 
WXE Xenon headlamps with bending light and 
LED separate daytime running lights 
0AK Stabilizator przód 
0BE Stabilizator ty³ 
0EN Rozró¿nienie monta¿owe 
skrzyni biegów "MQ 350" 
-- Czêoeci samochodu -- 
0F9 Uk³ad paliwowy silnika wysokoprê¿nego, ch³odzony 
0FA Standardowy przebieg produkcji 
0KA Bez naklejek i emblematów 
0NA Bez zestawu napisów 
(bez oznaczenia typu) 
0TD Dywaniki z przodu i ty³u 
0VC Ksi¹¿ka samochodu w jêzyku niemieckim 
0Y1 strefy klimatyczne zwyk³e 
0YB Kategoria wagowa 2 
tylko sterowanie monta¿em, brak 
prognozy zapotrzebowania 
1AT Uk³ad stabilizacji toru jazdy 
(ESP) 
1D0 bez zaczepu do holowania przyczepy 
1E0 bez zbiornika wêgla aktywnego 
1EX Specjalna tabliczka typu dla WE 
samochody osobowe M1 
1G8 Zestaw do naprawy opon 
1JA Amortyzatory z ty³u, Basis 1 
1KU Tylne hamulce tarczowe 
1LJ Przednie hamulce tarczowe 
1N3 Uk³ad wspomagania kierowania, zale¿y od prêdkooeci 
(Servotronic) 
1NP Os³ona piasty 
1PA standardowe oeruby kó³ 
1Q0 kierownica bez masy równ.drgania 
1S1 narzêdzia samochodowe i podnooenik 
1SA bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia 
1T3 Apteczka z trójk¹tem ostrzegawczym 
1U9 Sk³adany stolik na oparciu tylnych siedzeñ 
1VG Czêoeci wbudowane dla 4-cyl.silnika 
1X0 naped przedni 
1Y0 bez blokady mechanizmu ró¿nicowego 
1Z0 Pierwsze seryjne nape³nienie paliwem 
2A0 Bez wyposa¿enia transportowego 
2G5 Modu³ króæca wlewu 1 bez wk³adu 
2H0 Bez "drive select" 
2JN Zderzak Komfort, z listw¹ chromowan¹ 
2KW Naklejki/tabliczki, niemiecko-francuskoholenderskie 
2PP Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 
2UA Wersja normalna 
2WH Dodatkowe ogumienie zimowe 
3B4 siedzenie z systemem ISOFIX 
3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na oerodkowe tylne siedzenie 
3CA bez oecianki dzia³owej 
3FA pe³ny dach 
3GA bez zmiennej pod³ogi baga¿nika 
3H2 odblokowanie oparcia przedniego 
prawego siedzenia 



3J1 zag³ówki przednich siedzeñ z regulacj¹ wysokooeci 
3K0 bez systemu zag³ówków 
3L3 rêczna regulacja wysokooeci przedniego fotela 
3M0 bez czynnooeci specjalnych 
3Q6 Zag³ówki ty³ (3 szt.) 
3QT 3 - punktowe pasy bezp.z napinaczem i regulacj¹ 
wysokooeci 
3S1 reling dachowy, srebrny 
3SG przednie prawe sportowe siedzenie komfortowe 
3TG przednie lewe sportowe siedzenie komfortowe 
3U1 sk³adana os³ona baga¿nika 
3ZB 3 punktowy, automatyczny tylny pas zewnêtrzny 
4A3 ogrzewanie przednich siedzeñ regulowane oddzielnie 
4AF drzwi i os³ona boczna, folia piankowa 
i tkanina 
4B3 Boczna listwa ochronna 
4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewn¹trz 
4GF szyba przednia (szk³o atermiczne-laminowane) 
4K3 centralny zamek sterowany pilotem z funkcj¹ SAFELOCK 
4KF szk³o atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych 
i tylnej szyby, od s³upka B przyciemnione 
4L6 lusterko wewnêtrzne automatycznie oeciemniane 
4M6 uchwyt kubka 
4SR lusterko do makija¿u, strona lewa, ooewietlane 
4TR lusterko do makija¿u, strona prawa, ooewietlane 
4U5 Kieszenie na oparciach 
4UF poduszki powietrzne kierowcy i pasa¿era z 
mo¿liwooeci¹ deaktywacji poduszki pasa¿era 
4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.g³owy 
4ZB listwy ozdobne chrom 
5C0 Bez szczególnych czynnooeci dotycz¹cych nadwozia 
5D1 Czêstotliwooeæ nooena 433,92 do 434,42 Mhz 
5J0 Bez tylnego spoilera 
5K7 transportowa folia ochronna (minimalna ochrona) 
z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi 
5KN Tylna kanapa/oparcie, dzielone, sk³adane 
5MB Aplikacje dekoracyjne 
5RQ Prawe lusterko zewnêtrzne,konvex 
5SL Lewe lusterko zewnêtrzne, asferyczne 
6A0 bez gaoenicy 
6E3 OErodkowy pod³okietnik przód 
6KL os³ona ch³odnicy 
6M0 bez gum mocuj¹cych baga¿ / siatki / kieszeni 
6NC Wyoeció³ka podsufitki 
6P1 wspornik tablicy rejestracyjnej z ty³u (ECE) 
6Q2 ga³ka zmiany biegów - skóra 
6SE Wyk³adzina baga¿nika, w³óknina ig³owana p³aska 
6T1 Ooewietlenie wnêtrza w przestrzeni na nogi 
6W1 wspornik tablicy rejestracyjnej z przodu (du¿y) 
6XQ Lusterko zewnêtrzne z funkcj¹ pamiêci 
elektrycznie sk³adane/ustawiane, 
oddzielne ogrzewanie 
7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza p³yt CD 
7AL Uk³ad alarmowy, uk³ad ochrony wnêtrza, syrena z w³. 
zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem 
7B3 Gniazdo(a) wtykowe 12 V 
7E6 dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne 



7G0 Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System) 
7JJ Rozró¿nienie klas samochodu -5N0- 
7K6 WskaŸnik cioenienia w oponach 
7L6 system start/stop z uk³adem rekuperacji 
7M5 Bez folii ochronnej progu drzwi 
7MQ Norma emisji spalin, EU5 mod 
7N1 Pó³ka w podsufitce 
7P4 rêczna regulacja lêdŸwi w przednich oparciach 
7QL Nooenik danych dla Europy Wschodniej, zintegrowany 
7R3 Kierunkowskazy boczne (bia³e) 
7UC System nawigacji "RNS315" 
(zintegrowany nooenik danych) 
7X1 czujniki parkowania 
7Y0 bez asystenta zmiany pasa 
8AY radio z nawigacj¹ 
8G0 Bez asystenta oewiate³ 
8GU Alternator 140 A 
8IM Reflektor z lamp¹ wy³adowcz¹ 
ze oewiat³em kierowanym 
8K3 oewiat³a dzienne z asystentem oewiate³ i funkcj¹ 
"coming home" 
8N3 regulacja czestotl.ruchu wycieraczek z czujn.deszczu 
8Q5 automatyczna / dynamiczna regulacja ustawienia 
oewiate³ (AFS 1), ze oewiat³ami skrêtnymi. 
8RM 8 g³ooeników (pasywne) 
8S5 2 ooewietlenia do czyt.z przodu 
8SA tylne oewiat³a standard 
8T0 bez uk³adu utrzymywania prêdkooeci 
8TC tylne oewiat³o przeciwmgielne. 
8W1 wskaŸnik poziomu wody do mycia 
8WH Reflektor przeciwmg³owy i oewiat³o kier.skrêcania 
8X1 uk³ad mycia reflektorów 
8Y1 sygna³ dwutonowy 
8Z5 Nie kraj o gor¹cym klimacie 
8ZH Antena do odbioru AM/FM, funkcja anten kierunkowych 
9A0 bez alarmu w taksówce 
9AK Climatronic z kontrol¹ recyrkulacji sterowan¹ 
czujnikiem jakooeci powietrza" Nie zawiera freonu. 
9JA wersja dla niepalacych 
9M0 bez ogrzewania postojowego. 
9P3 pasy bezpieczeñstwa z kontrol¹ zapiecia 
9Q4 wyoewietlacz wielofunkcyjny/komputer pok³adowy 
z Check Control 
9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane 
9WC bez "Multimedia" 
9Y1 wskaŸnik temperatury zewnêtrznej 
9Z0 napêcie 12 V 
9ZI Wewnêtrzna instalacja do telefonu UHV bez uchwytu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nie gwarantujemy, że dane dostępne w raportach, w tym dane pojazdu, są kompletne oraz prawidłowe, ani nie zapewniamy, że Strona będzie stale dostępna, lub 
że treści dostępne na Stronie, wliczając Dane Pojazdu, będą aktualne.  
Generujemy Dane Pojazdu wyłącznie na podstawie danych, które posiadamy w Bazie Danych w momencie zlecenia dostarczenia Danych Pojazdu. Dlatego w 
przypadku korzystania z jakichkolwiek usług na Stronie może się zdarzyć, że niektóre żądane informacje nie będą dostępne lub mogą nie być aktualne lub 
prawidłowe.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za takie braki informacji w Danych Pojazdu, lub brak możliwości wygenerowania Danych Pojazdu w związku z brakiem żądanych 
informacji w Bazie Danych lub tym, że są nieaktualne. 
Specyfikacja pojazdu dostępna w Danych Pojazdu oparta jest na odkodowaniu Numeru VIN (który identyfikuje producenta pojazdu i informacje pojeździe). 
Dlatego specyfikacja ta nie wykaże zmian 
dokonanych w konkretnym pojeździe po jego wyprodukowaniu. Nadto nie gwarantujemy prawidłowości odkodowania tego numeru. 
W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, w granicach przewidzianych prawem właściwym nie składamy żadnych zapewnień, nie udzielamy 
gwarancji co do jakości, wyłączamy rękojmię oraz nie składamy zapewnień co do standardów wykonywania usług na Stronie i korzystania ze Strony (w 
szczególności wyłączamy wszelkie gwarancje i nie składamy żadnych zapewnień przewidzianych w obowiązującym prawie odnośnie satysfakcjonującej jakości, 
przydatności do celu lub zachowania należytej staranności i umiejętności). 
Wszelkie treści zamieszczone w raporcie(teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich 
kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione 
jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 


