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UUS VOLKSWAGEN TIGUAN
ON TÕELINE MOODSA AJA
NUTIAUTO. TARK, OSAV JA
TURVALINE. KUI SA OTSID AUTOT,
MIS ÜLETAKS OOTUSI NII LINNAS
KUI KA MAANTEEL, SIIS TIGUAN
TEEB SEDA. TA ON VEEL ÄGEDAM,
KUI OODATA OSKAD.
Emps, vaata, kuldnokk!
Pealtnäha puhta, pigem lakoonilise disainiga auto üllatab oma sisuga. Mis selle uue
sõidumasina puhul siis nii erilist on? Esiteks
on Tiguan tõeliselt avar auto. Masina teeb visuaalselt ruumikamaks läbipaistev panoraamkatus ehk katuseluuk, mis on sama suur kui
katus ise. Imetle kuldnokki või naudi kevadisi
päikesekiiri. Lastega saad autosõidu ajal selgeks õppida ka rünk- ja kiudpilved.
Teiseks on uus Tiguan eelmisest versioonist küll kaalu poolest kergem, aga seest suurem. Pagasiruum on ka palju lahedam – sinna
võid ära mahutada kasvõi terve jalgpallivõistkonna spordivarustuse. Väikeste jalkapoiste
emana võin öelda, et lisaruumi läheb aeg-ajalt
ikka vaja. Küll tuleb kaasa võtta terve armaada
jalgpalle, siis jälle tõuksid, rulad ja kogu rannavarustus. Pagasiruumi suurus on väga tähtis!
Turvaline, tõeliselt turvaline
Pärast kolmepäevast sõitmist ja tutvumist
Tiguaniga leidsime lastega ühiselt, et kõige
tähtsam ja ägedam omadus uue Tiguani juures on aga see, et ta on nagu nutitelefon – kõik
on puutetundlik, moodne, praktiline. „Nagu
lennuki kokpitis,” ütlevad lapsed.
Ühtegi üleliigset liigutust autosõidu ajal
tegema ei pea, kõik on võimalikult lihtne ja

automaatne. Näiteks oskab Tiguan hoida end
ise teel ehk sõidab valgete joonte vahel, mis
on eriti praktiline maanteel pikki vahemaid
läbides, ning ta tunneb ära, millal teine sõiduk
satub liiga lähedale või pidurdab äkiliselt. See
tuleb kasuks linnas ja lastega sõites, sest ikka
kaob mõneks sekundiks tähelepanu teelt, kui
vaja ühele ulatada taskurätti või teisel päästa
sulama hakanud jäätist.

Linnas ja maal
Kellele võiks seda autot soovitada? Kas linnasõiduks või maale? Tiguan saab mõlemal
pool hästi hakkama, aga mulle tundub, et ta
naudib rohkem linnaperega koos ajaveetmist.
Talle meeldib oodata jalgpallistaadioni juures
lapsi, otsida kitsukeses kesklinna parkimismajas parkimiskoha ja lahendada linnas ette tulevaid keerulisi ülesandeid ja olukordi. Nutiauto
nagu ta on, ei hakka temas ega temaga ka igav. Isegi liiklusummikus.

