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TSI Turbolaadimisega otsesissepritse bensiinimootor
ACT Aktiivne silindrite väljalülitamise süsteem
DSG Topeltsiduriga automaatkäigukast
MAN Manuaalkäigukast

Tähelepanu:
- Toodud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata.
- Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni edasimüüjatelt ja partneritelt Eestis.  
- Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga.  
- Hinnakiri on avaldatud 03.01.2023. Kõik antud mudeli varasemad hinnakirjad on kehtetud.  

Bensiinimootor

Hinnad
Taigo

Mootor Käigukast Võimsus kW / hj Varustus Hind EUR koos km-ga Erihind EUR koos km-ga Soodustus EUR koos km-ga

1.0 TSI OPF 5MAN 70 / 95 Life 22 232 19 850 2 382
1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 Life 23 684 21 545 2 139
1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 Style 26 095 23 801 2 294
1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 R-Line 27 692 25 296 2 396
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 Life 25 303 23 059 2 244
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 Style 27 714 25 315 2 399
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 R-Line 29 311 26 810 2 501
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 Style 29 708 27 184 2 524
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 R-Line 31 307 28 679 2 628

http://www.volkswagen.ee
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Välimus    
Valuveljed „Belmont“ 6J x 16,  ●   

rehvid 205/60 R16 

Valuveljed „Aberdeen“ 6.5J x 17,   ●  

rehvid 205/55 R17 

Valuveljed „Valencia“ 6.5J x 17,    ● 

rehvid 205/55 R17 

Mustad katusereelingud ●  ●

Hõbedase viimistlusega katusereelingud  ● 

Kerevärvi välispeeglid ● ● ●

Kaitserauad R-Line disainiga    ●

LED-esituled koos Eraldi LED-päevatuled ●  ●

Kombineeritud LED-tagatuled ● ● ●

Eesmised udutuled ja kurvituled   ●

IQ. Light – LED Matrix esituled  ●  

 - LED-esituled koos eraldi LED-päevatuledega     

 - Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist     

 - Eesmised udutuled ja kurvituled    

 - Esitulesid ühendav dekoratiivne LED valgusriba   

   

Põhivarustus
Taigo

Style R-LineLife

http://www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
Taigo

Interjöör   
„Life“ kangast tekstiilistmekatted ●  

„Style“ kangast tekstiilistmekatted  ● 

„R-Line“ kangast tekstiilistmekatted   ●

Must laepolster   ●

Reguleeritava kõrgusega esiistmed ● ● ●

Nimmetoed ees  ● ●

Sport-komfortistmed ees  ● ●

Asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi ● ● ●

Nahkkattega multifunktsionaalne rool ● ● ●

Nahkkattega multifunktsionaalne rool koos käiguvahetushoobadega (DSG-käigukastiga mudelitele) ● ● ●

Panipaigaga pikisuunas seadistatav käetugi esiistmete vahel ● ● ●

Dekoratiivsed detailid „Lava Stone Black“ armatuurlaual ●  

Dekoratiivsed detailid „Deep Iron Gray“ armatuurlaual  ● 

Dekoratiivsed detailid „Gray Anodized matte“ armatuurlaual   ●

Meikimispeeglid päikesevarjudes ● ● ●

Lugemistuled ees ja taga ● ● ●

Meeleoluvalgustus ees  ● ●

Valgustus jalaruumis  ● ●

Pagasiruumi valgustus ● ● ●

Kahele kõrgusele seadistatav pagasiruumi põhi ● ● ●

Tekstiilist põrandamatid ees ja taga  ● ●

   

Style R-LineLife
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Põhivarustus
Taigo

Turvalisus   
Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri, pukseerimiskaitse ja kesklukuga ● ● ●

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) ● ● ●

Nõlvaltstardiabi ● ● ●

Eesmised turvapadjad koos kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimisega ● ● ●

Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised külgturvapadjad, keskmine turvapadi ● ● ●

Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga ● ● ●

Laiendatud jalakäijate jälgimissüsteem ● ● ●

Ahelkokkupõrke vältimise süsteem (mitmikkokkupõrke pidur) ● ● ●

Reahoidmisabiline Lane Assist ●  

Juhiabipakett  ● ● 

 - Juhiabi Travel Assist    

 - Reahoidmisabiline Lane Assist    

 - Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga    

 - Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC   

DSG-käigukastiga mudelitele ka Stop & Go funktsiooniga   

eCall hädaabikõnesüsteem ● ● ●

Kaudne rehvirõhu kontrollsüsteem ● ● ●

Ruumi- ja kaalusäästev tagavararatas, tööriistakomplekt ja tungraud ● ● ●

ISOFIX kinnitused (laste turvatoolide kinnitused välimistel tagumistel istmetel ja eesmisel kõrvalistmel) ● ● ●

Juhi väsimuse tuvastamise süsteem ● ● ●

   

Style R-LineLife
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Põhivarustus
Taigo

Funktsionaalsus ja muu varustus   
Soojusisolatsiooniga esiklaas ● ● ●

Rohelise soojusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel ● ● 

Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel   ●

Manuaalne kliimaseade ● ● 

Kahetsooniline automaatkliimaseade Climatronic   ●

Soojendusega esiistmed   ●

Kiiruspiirik ●  

Adaptiivne püsikiiruse hoidja ACC sh. kiirusepiiraja, MT -käigukastiga mudelitele  ● ●

Kõrguses ja pikisuunas seadistatav roolisammas ● ● ●

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega välispeeglid ● ● ●

Parkimisandurid ees ja taga  ● ●

Raadio Composition Colour ●   

 - 16,5 cm puuteekraan   

Style R-LineLife
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Põhivarustus
Taigo

4 kõlarit ●  

6 kõlarit  ● ●

Voogedastuse ja internetiga raadio Ready 2 Discover   ● ● 

 - 20,3 cm puuteekraan    

 - Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteemi Discover Media aktiveerimise valmidus    

 - Apple CarPlay ja Android Auto toega App-Connect Wirelessiga App-Connect    

App-Connect ●  

Mobiiltelefoniliides ● ● ●

2 USB-C pesa ees, 2 USB-C laadimispesa taga keskkonsoolis ● ● ●

20,3 cm mitmevärviline erinevate infoprofiilidega digitaalne ekraan Digital Cockpit ● ● 

26 cm mitmevärviline erinevate infoprofiilidega digitaalne ekraan Digital Cockpit Pro   ●

Valmidus pakettideks „We Connect“ ja „We Connect Plus“ ● ● ●

Digitaalne raadio DAB+ ● ● ●

Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia taaskasutusega ● ● ●

  

  

Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta) ● ● ●

Kasutusjuhend ● ● ●

Style R-LineLife
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Tellitav paketi osana
Taigo

Rattad ja rehvid     
Valuveljed „Everett“ R16 PJA ○   146 

 - valuveljed 6J x 16      

 - rehvid 205/60 R16      

Valuveljed „Bangalore“ R17 PJJ ○   492 

 - valuveljed 6.5J x 17      

 - rehvid 205/55 R17      

Valuveljed „Tokio“ R17 PJD  ○  49 

 - valuveljed 6.5J x 17      

 - rehvid 205/55 R17      

Valuveljed „Funchal“ R18, Adamantium Silver PJN  ○  344 

 - valuveljed 7J x 18      

 - rehvid 215/45 R18      

Valuveljed „Misano“ R18, Volkswagen R PJT   ○ 344 

 - valuveljed 7J x 18      

 - rehvid 215/45 R18     

 

     

Hind EUR  
koos km-gaStyleLife Kods R-Line

http://www.volkswagen.ee
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Tellitav paketi osana
Taigo

Hind EUR  
koos km-gaStyleLife Kods R-LineVälimus     

Turvalisus     

Kujunduspakett PDR  ○  259 

 - Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel      

 - Mustad välispeeglid      

 Ainult kahevärvilise kerevärviga    ○ 35

Kujunduspakett Black Style WBS   ○ 373 

 - Valuveljed „Misano“ R18, mustad, Volkswagen R      

 - valuveljed 7J x 18      

 - rehvid 215/45 R18      

 - mustad välispeeglid     

     

Juhiabipakett Plus PF2 ○   961 

 - Proaktiivne reisijate kaitse süsteem (avariieelne)   ○ ○ 559 

 - Parkimisabiline Park Assist      

 - Ümberreastumisabi Side Assist      

Juhiabipakett PF3 ○ ● ● 403 

 - Driver assistant „Travel Assist“      

 - Reahoidmisabiline Lane Assist      

 - Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga      

 - Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC      

 - DSG-käigukastiga mudelitele ka Stop & Go funktsiooniga     
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Tellitav paketi osana
Taigo

Hind EUR  
koos km-gaStyleLife Kods R-LineTuled     

Eesmised udutuled ja kurvituled 8WH ○ ● ● 215

IQ. Light – LED Matrix esituled PXA ○ ●  1 212 

 - LED-esituled koos eraldi LED-päevatuledega    ○ 1 000  

 - Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist       

 - Eesmised udutuled ja kurvituled      

 - Esitulesid ühendav dekoratiivne LED valgusriba     
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Tellitav paketi osana
Taigo

Hind EUR  
koos km-gaStyleLife Kods R-LineHeli-, navi- ja multimeediasüsteemid     

Voogedastuse ja internetiga raadio Ready 2 Discover  ZBB ○ ● ● 440 

 - 20,3 cm puuteekraan      

 - 6 kõlarit      

 - Apple CarPlay ja Android Auto toega App-Connect Wirelessiga App-Connect      

Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Media ZBD ○   1 055 

 - 20,3 cm puuteekraan   ○ ○ 372 

 - 6 kõlarit      

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine      

 - Apple CarPlay ja Android Auto toega App-Connect Wirelessiga App-Connect      

Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Pro ZCB ○   1 963 

 - 23,3 cm puuteekraan   ○ ○ 1 280 

 - 6 kõlarit      

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine      

 - Apple CarPlay ja Android Auto toega App-Connect Wirelessiga App-Connect       

 - Hääljuhtimine     

„BeatsAudio“ helisüsteem PBS ○ ○ ○ 506 

 - digitaalne 8 kanaliga võimendi      

 - 6 kõlarit      

 - bassikõlar      

 - koguvõimsus 300 W      

 ainult koos ZBB, ZBD või ZCB-ga     

Erinevate infoprofiilide valikuga ‚‘Digitaalne Kokpit PRO‘‘  9S0 ○ ○ ● 344 

 Life ainult koos ZBB, ZBD või ZCB-ga     

     

http://www.volkswagen.ee


Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee 13● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Tellitav paketi osana
Taigo

Hind EUR  
koos km-gaStyleLife Kods R-LineLiidesed

Kliima- ja soojendussüsteemid     

Salongiviimistlus ja istmed     

Mobiiltelefoni indiktiivse laadimise funktsioon 9ZV ○ ○ ○ 120

     

Kahetsooniline automaatkliimaseade Climatronic 9AK ○ ○ ● 379

Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel 4KF ○ ○ ● 224

Kallutatav ja nihutatav panoraamkatuseluuk PS1 ○ ○ ○ 942 

 - Ilma katusereelinguteta     

     

Nimmetoed ees 7P4 ○ ● ● 120

Soojendusega esiistmed 4A3 ○ ○ ● 335

Kujunduspakett Visual Green PAA  ○  142 

 -„Track-2“ kangast tekstiilistmekatted      

 -Dekoratiivsed detailid „Visual Green“ armatuurlaual     

Mikrofliisist istmekatted ArtVelours PAB  ○  650
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Tellitav paketi osana
Taigo

Hind EUR  
koos km-gaStyleLife Kods R-LineFunktsionaalsus ja muu varustus     

Garantii     

Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access 4F2 ○ ○ ○ 379

Tagurduskaamera KA1 ○ ○ ○ 286

Nähtavuspakett PLUS WLA ○  ○ 253 

 - Isetumenev sisepeegel      

 - Vihmaandur      

 - Kaugtulede automaatlülitus Light Assist     

Nähtavuspakett WLB ○ ○ ○ 152 

 - Isetumenev sisepeegel      

 - Vihmaandur     

Parkimisandurid ees ja taga 7X2 ○ ● ● 502

Põrandavaibad ees ja taga 0TD ○ ● ● 110

Eemaldatav haakekonks 1D2 ○ ○ ○ 785

Sõidurežiimi valik PDE  ○ ○ 316 

 Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS     

     

Pikendatud garantii – 5 aastat või 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 142
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Kerevärvide pakkumine
Taigo

 
6U6U 
„Ascot Gray“

 
8E8E
„Reflex Silver“ 
metallic

 
0A0A 
„Reef Blue“ 
metallic

 
2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

6UA1 
„Ascot Gray / Black“
ainult koos PDR 

 
5WA1
„Smoky Gray / Black“ 
ainult koos PDR

 
8EA1
„Reflex Silver / 
Black“ 
ainult koos PDR

 
P8A1
„Kings Red / Black“ 
ainult koos PDR

 
W9A1
„Visual Green / 
Black“ 
ainult koos PDR

 
0Q0Q
„Pure White“ 

 
5W5W
„Smoky Gray“ 
metallic

 
P8P8
„Kings Red“  
metallic

 
W9W9
„Visual Green“ 
metallic

 
0QA1
„Pure White / Black“  
ainult koos PDR

 
0AA1
„Reef Blue / Black“ 
ainult koos PDR

Kerevärv    Metallik- või pärlmutterkerevärv    

Kahevärviline kerevärv, ainult Style ja R-Line varustustaseme jaoks    

0 € 550 € 550 € 550 €

247 € 796 €796 € 947 € 796 €

224 € 550 € 700 € 550 €

472 € 796 €

http://www.volkswagen.ee


Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee 16

Taigo

Mudel Taigo Taigo Taigo Taigo

Mootor 1.0 TSI OPF 1.0 TSI OPF 1.0 TSI OPF 1.5 TSI OPF

Silindreid / mootori töömaht (cm³) 3 / 999 3 / 999 3 / 999 4 / 1498

Jõuülekanne 5 / MAN 6 / MAN 7 / DSG 7 / DSG

Max võimsus kW / hj 70 / 95 81 / 110 81 / 110 110 / 150

Max pöördemoment (Nm) p/min juures 175 / 1600 – 3500 200 / 2000 – 3000 200 / 2000 – 3000 250 / 1500-3500

Mõõtmed / massid / mahud

Pikkus (mm) 4271 4271 4271 4271

Laius (mm) 1757 1757 1757 1757

Kõrgus (mm) 1518 1518 1518 1518

Teljevahe (mm) 2554 2554 2554 2554

Tühimass, kg 1220 1242 1242 1304

Täismass, kg 1680 1700 1700 1750

Lubatud koormus katusel / haakekuulil, kg 75 / 55 75 / 55 75 / 55 75 / 55

Kütusepaagi maht, ligikaudne, liitrites 40 40 40 40

Pakiruumi maht, liitrites 438 438 438 438

Tehnilised andmed

http://www.volkswagen.ee
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Taigo

Mudel Taigo Taigo Taigo Taigo

Jõudlus / kütusekulu

Tippkiirus, km/h 183 191 191 212

Kiirendus 0–100 km/h (s) 11,1 10,4 10,9 8,3

NEDC Kütusekulu l / 100km  
sõltuvalt varustusastmest

Life Life Style R-Line Life Style R-Line Style R-Line

linnas 6 5,9 5,9 5,9 6 6 6 6,4 6,4

maanteel 4 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

kombineeritud 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1

Kombineeritud CO₂-heide, NEDC järgi 108 109 109 109 111 111 111 116 116

WTLP Kütusekulu l / 100km  
sõltuvalt varustusastmest 

Life Life Style R-Line Life Style R-Line Style R-Line

kombineeritud 5,5 5,4 5,5 5,5 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1

Kombineeritud CO₂-heide, WLTP järgi 124 123 125 125 133 134 134 138 138

Heitmestandard Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Tehnilised andmed

TSI  bensiinimootor kütuse otsesissepritse, turboülelaadimise ja vahejahutiga 
DSG  topeltsiduritehnoloogiaga käigukast 
OPF  Bensiini tahkete osakeste filter 

* Need näitajad on selgitatud välja kooskõlas spetsiaalse mõõtmisprotsessiga 
(direktiiv 80/1268/EMÜ – tuntud ka kui uus Euroopa sõidutsükkel)

** Vahemikes esitatud kütusekulu ja CO₂-heite näitajad olenevad kasutatud velje- ja rehvikomplektidest.
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Taigo

Juhiabisüsteemid

01 Kui otsustate juhiabisüsteemi IQ.DRIVE Travel Assist kasuks, on uues Taigos 
mahtuvuslik rool: tänu puutetundlikule pinnale suudab see iseseisvalt tuvastada, kas 
hoiate sõidukit kindlalt kontrolli all. IQ.DRIVE Travel Assist hoiab sõidukit teie eest 
sõidurajal ja sobival kiirusel, seda eriti kiirteedel ning heas seisukorras maanteedel, 
ja võtab arvesse eesoleva liikluse kaugust. Topeltsiduriga DSG-käigukasti muudab ka 
liiklusummikutes ning pidevate seisakutega liikluses sõitmise meeldivaks.  
* lisavarustus 

02 Ümberreastumisabi kasutab küljepeeglites 
asuvaid LED-näidikuid, et juhtida teie tähelepanu 
pimenurgas või kuni 50 meetrit teist tagapool 
liikuvatele sõidukitele. Kui annate suunatulega 
ümberreastumise soovist märku, arvutab süsteem 
välja, kas mõni sõiduk võib teid oma asukoha või kiiruse 
tõttu ohustada ning tõmbab sellele vajadusel teie 
tähelepanu silmatorkava vilkumise abil.* lisavarustus

Lisavarustusse kuuluv puhastusfunktsiooniga 
tagurduskaamera Rear View annab teile tagurdamisel 
ülevaate: kaamera vaatevälja jäävat ala sõiduki tagaosas 
kuvatakse teie info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil. 
Lisaks sellele kuvab Rear View’ süsteem suunajooned, 
mis hõlbustavad teil vahemaa õiget hindamist.
* lisavarustus

03 Uus Taigo koos parkimisabilisega Park Assist, mis 
on lisavarustusena saadaval parkimisabilist sisaldavas 
juhiabipaketis, annab parkimiskohast mööda sõites teada, 
kas seal on piisavalt ruumi ning suudab sõiduki teie eest 
ka parkida. Teie peate kasutama ainult siduri-, gaasi- ja 
piduripedaali. Sõiduk hoolitseb kõige muu eest. Andurid 
skannivad sobivaid parkimiskohti (kiirusel kuni 40 km/h). 
Teega paralleelsed parkimiskohad peavad olema vähemalt 
sõidukipikkused, lisaks on parkimiseks vaja 80 cm 
manööverdamisruumi, ning parkimiskohalt välja sõites 
peab sõiduki ees ja taga olema vähemalt 25 cm vaba 
ruumi. 
Teega risti olevatel parkimiskohtadel peab mõlemal 
küljel olema vähemalt 35 cm vaba ruumi.
* lisavarustus

02 03
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Taigo

Meedia: info- ja  
meelelahutussüsteem 
ning ühenduvus

01 Beats by Dr. Dre kõrvaklappide kaubamärki tuntakse kogu maailmas. Ka Taigo 
helisüsteem pärineb samalt heliasjatundjalt. Kuus sünkroonitud kõlarit tagavad 
täiusliku heli istekohast sõltumata, samal ajal tekitab täiendav bassikõlar ülisügava 
bassiheli, mida on tunda iga keharakuga. Sealjuures ei võta helisüsteem muudetava 
pakiruumi põranda ruumi enda alla. Kõiki kõlareid toidab 300 W 8 kanaliga võimendi. 
Kogu seda helilahendust saate juhtida sõiduki info- ja meelelahutussüsteemi kaudu, 
mis tervitab teid sõidukisse sisenemisel Beats by Dr. Dre kuvaga.  
* lisavarustus

Rakenduste ja sisu mugavamaks kasutamiseks pakub abi 
App-Connect. Muusika, uudised, kaardid ja audioraamatud 
edastatakse info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile 
ning seetõttu saab neid kasutada teie vaateväljas. 
Nutitelefonide ühendamiseks on kolm võimalikku 
liidest: Apple CarPlay™, Google’i Android Auto™ ja 
MirrorLink®. Eriti oodatud: Apple CarPlay™ ja Android 
Auto™ kasutamine koos juhtmevaba ühenduvusega 
lisavarustuses olevate navigatsioonisüsteemide Discover 
Media ja Discover Pro3 ning raadio Ready 2 Discover puhul.
* standardvarustus 

 
03 Kas teil on liikvel olles alati laadimiskaabel käepärast, 
kui teie nutitelefoni aku tühjaks saab? Taigo puhul 
ei ole enam vaja sellega pead vaevata. Asetage oma 
nutitelefon lihtsalt eesmisse hoiulaekasse, kus seda 
laetakse induktiivselt. Lihtsalt veenduge, et teie 
nutitelefon toetab Qi standardit. Mis veelgi parem – see 
funktsioon on standardvarustuses. 
* lisavarustus 

 

02 Tagaistmel istujaid see rõõmustab: alates 
varustustasemest Life on keskkonsooli tagaosas 
kaks USB-C-pesa standardvarustuses – lisaks kahele 
USB-C-pesale, mis on esiistmete juures igal mudelil. 
Seega saab mobiilseadmeid reisi ajal hõlpsasti laadida. 
Akud tühjenevad ju alati kiiremini kui võiks.  
* standardvarustus 

01
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03
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Taigo

We Connecti 
ühenduvus

Kogu Volkswageni digiteenuste maailm viib ühenduvuse 
uues Taigos kõrgemale tasemele: We Connect Plus 
pakub lisavarustusena täiendavaid nutitehnoloogiaid. 
Nende hulka kuulub ka intelligentne navigeerimine, 
mis annab värsket teavet marsruudimuudatustest 
ning peaaegu reaalajas hoiatusi liiklushäirete kohta. 
Veebipõhise marsruudiarvutuse funktsiooni abil saate 
reageerida muutuvatele tingimustele paindlikult 
ning leiate alati parima võimaliku tee. Veebipõhine 
kaardivärskendus tagab, et teie kaardimaterjal 
on alati ajakohane. Värskeim kütusehindade 
ning parkimismajade ja avalike parklate vabade 
parkimiskohtade teave muudab sõidu pingevabaks.

01 Soovi korral algusest peale täielikult võrgus – teile on saadaval hulgaliselt We Connecti 
teenuseid. Pärast ühekordset aktiveerimist ning Volkswagen ID-ga registreerimist 
on uuenduslike veebiteenuste kasutamine hõlbus ja tasuta. We Connect muudab 
üheskoos Volkswageniga teie igapäevaelu meeldivamaks ja ka mugavamaks. See annab 
juurdepääsu olulisele sõidukiteabele ja pakub kasulikku lisamugavust rikkeabikõnedega 
ja hoolduste planeerimisega. Ning We Connecti nutitelefonirakendusega saate 
ka teel olles oma Volkswageni olulisel teabel silma peal hoida: näiteks kontrollida 
allesolevat sõiduulatust ning seda, kas kõik uksed ja aknad on suletud.

Hiljem kohandatav: paljusid uues Taigos olevaid 
funktsioone ei saa mitte ainult uuendada, vaid 
neid saab hiljem ka täiendustena aktiveerida. 
Sõltuvalt varustusest on võimalik hiljem aktiveerida 
navigatsioonifunktsiooni raadiole Ready 2 
Discover, App-Connecti (nutitelefoni rakenduste 
integreerimine) – Apple CarPlay ™ ja Google’i Android 
Auto™ puhul ka juhtmevabalt – ning hääljuhtimist.

02 Teenusega Voogedastus ja Internet saate Taigos 
nautida oma lemmikmuusikat. Logige lihtsalt 
olemasolevate pääsuandmetega üks kord sisse 
ning nautige info- ja meelelahutussüsteemi kaudu 
otsejuurdepääsu ilma ühegi välisseadmeta. Sõidukis 
on kõik internetiraadio eelised – raadiojaamade ning 
taskuhäälingute leidmine ja kuulamine on erakordselt 
lihtne. Integreeritud WLAN-kuumkoht annab teile ja 
teie kaasreisijatele internetiühenduse ning võimaldab 
internetis surfata kuni kaheksast seadmest.

01

02
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Lisage oma autole veidi erilisust. 

Spetsiifilistest tarvikutest 

kuni üldiste lahenduste ja 

atraktiivsete elustiilitoodeteni. 

Nendega märgatakse teid kindlasti!

Taigo 
tarvikud
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Sõida 
ohutult! 

Merano, 6.5J x 16 ET42, 
Brilliant Silver, 215/60 R16, 
Goodyear 
UltraGrip Ice arctic 2, 
Naast

1 388 €

Merano, 6.5J x 16 ET42, 
Brilliant Silver, 215/60 R16,
Goodyear
UltraGrip Ice 2,
Lamell

1 348 €

797525 793706

Taigo tarvikud

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

Merano, 6.5J x 16 ET42, 
Adamantium Dark Metallic, 
215/60 R16, Goodyear 
UltraGrip Ice arctic 2, 
Naast

1 456 €

Merano, 6.5J x 16 ET42, 
Adamantium Dark Metallic, 
215/60 R16, Goodyear 
UltraGrip Ice 2, 
Lamell

1 412 €

831488 831487
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Taigo tarvikud

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

03   Porisirmid
Kauakestvad ja vastupidavad: Volkswageni originaalsed porisirmid kaitsevad 
auto põhja ja kaitseraudu efektiivselt liigse mustuse eest. Need vähendavad 
oluliselt ka teelt eralduvate ohtlike osakeste ja veepritsmete mõju.

Porisirmid, esimesed  Porisirmid, tagumised

2G7075111 2G7075101

69 €  68 € 

01   Kummimatid
Volkswageni originaalsed ilmastikukindlad põrandamatid 
kaitsevad teie auto salongi mustuse ja niiskuse 
eest. Need on loodud täiuslikult sobivaks, neid on 
lihtne puhastada ning neil on mittelibisev alumine 
külg. Visuaalselt püüab pilku mattidele paigutatud 
mudelinimi. Põrandamatid on lisaks 100 protsenti 
taaskasutatavad, väga tugevad ja vastupidavad. Tänu 
kasutatud materjalile on originaalsed ilmastikukindlad 
põrandamatid märkimisväärselt kergemad ja lõhnavad 
vähem kui tavapärased kummist põrandamatid. Igas 
komplektis on neli matti, esimesed ja tagumised.

2G7061500 82V

59 €
 

01 02

03

02   Pagasiruumi põhjakate
Volkswageni originaal pagasiruumi kate 
kaitseb pagasiruumi mustuse eest ja ei lase 
asjadel libiseda. Plastikust kate sobib täpselt 
ja on lisaks pestav, mittelibisev ja happekindel. 
Ümbritsev ca. 4 cm kõrgune serv ei lase vedelikel 
auto põrandale voolata. Mudelinimega.
2G7061160

61 €
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Taigo tarvikud

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

04   Laadimisläve kaitsekate
Täpselt sobituv ja läbipaistev kaitsekate hoiab 
pagasi peale- ja mahatõstmisel laadimisläve kindlalt 
kriimustuste eest. Paigaldamine on kiire ja kerge.

2G7061197

49 €

05   Kroomviimistlusega tagaluugi liist
Pilkupüüdev viimistlus – Volkswageni originaal 
kroomviimistlusega liist pagasiruumi luugi jaoks 
annab teie autole kiiresti elegantse ja peene 
välimuse. Seda saab kiiresti ja lihtsalt pagasiruumi 
luugile liimida ning lisaks kaitseb see luugi serva.

2G7071360

78 €

06   Lävepaku kaitsekate
Uksepiirkonna pilgupüüdja: dekoratiivsete hõbedavärvi ribadega must
kaitsekate ei paku uksepiirkonnale mitte ainult visuaalset täiendust,
vaid kaitseb seda ka kriimustuste eest. Täpselt sobituvat lävepaku
kaitsekatet on lihtne paigaldada. Üks komplekt sisaldab esimeste
ja tagumiste lävepakkude jaoks kokku nelja kaitsekatet.

2G4071310 BXF

94 €

0504

06
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Taigo tarvikud

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

08   Travel & Comfort süsteemi alusmoodul
Modulaarne Travel & Comfort süsteem pakub 
arvukalt võimalusi reisimise lihtsamaks ja 
mugavamaks muutmiseks. Õige alusmoodulile 
kinnitatud Volkswageni tarvik hoiab iga asja omal 
kohal. Alusmoodulit saab kasutada koos järgnevate 
lisadega: universaalne konks, riidepuu, reguleeritav 
klapplaud, Apple iPadi hoidja iPad 2-4 ja iPad mini 
ning iPad Airi jaoks, ja Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 
hoidja. Alusmoodul paigaldatakse esiistme peatoe 
tugijalgade vahele lihtsa kruvikinnitusega.

000061122

31 €
 

07   Riidepuu Travel & Comfort süsteemile
Riidepuu kinnitatakse lihtsa klõpsuga alusmoodulile. 
Riidepuu abil saab riideesemeid transportida 
ilma kortsumata ja tänu integreeritud konksule 
saab seda kasutada ka väljaspool autot.

000061127B

103 €

09   Tahvelarvutihoidja
Turvaümbristega universaalselt sobiv tahvelarvutihoidja on praktiline ja 
paindlik lahendus tagaistmel reisijatele, pakkudes just õiget nurka iga 
rakenduse jaoks. Reguleeritava kaldega ning horisontaal- ja vertikaalsuunas 
keeratav hoidik võimaldab tahvelarvutit vastavalt vajadusele maksimaalselt 
efektiivselt kasutada. Kasutada ainult koos turvaümbrisega ning 
ekraanikaitsega, et tagada autos reisijate ohutus. 
Ainult koos Travel & Comfort süsteemi alusmooduliga.

000061125N

166 €

07
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Taigo tarvikud

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

10   Katuseraamid
Volkswagen City Crash Plus rangete nõuete järgi 
testitud katuseraamidel on aerodünaamiliselt kujustatud 
alumiiniumprofiil, millele saab kinnitada surfilaua-, 
jalgratta-, suuskade- ja lumelauahoidjaid või praktilisi 
katusebokse. Katuseraamid on täpselt auto järgi 
tehtud ja täielikult komplekteeritud. Katuseraame 
saab auto katusele turvaliselt ja täpselt kinnitada 
tööriistu kasutamata. See kergelt paigaldatav aeroprofiil 
oma struktureeritud pinnaga minimeerib tuulemüra. 
Katuseraame saab lukustada ja seeläbi varguse 
eest kaitsta. Tarnitakse koos momentvõtmega.

2G7071151

404 €
 

10 11

11   Katuseboks
Volkswageni uus originaal katuseboks Comfort 460 
(maht umbes 460 liitrit) on optimeeritud aerodünaamilise 
disainiga, mis vähendab maksimaalselt ebameeldivat 
tuulemüra. See on loodud vastavalt Volkswageni uute 
mudelite modernsele disainikontseptsioonile ning veenab 
oma innovatiivse eelpaigaldatud kiirkinnitussüsteemiga. 
Uuel katuseboksil on innovatiivne DuoLift süsteem, mille 
abil saab boksi mugavalt mõlemalt poolt avada. Kolm 
pingutusrihma boksi sees ei lase pagasil paigalt liikuda. 
Katuseboksil on kolmepunkti-kesklukumehhanism 
ning see on saadaval kõrgläikega mustana. 2,30 m 
pikkune boks on ideaalne talvespordi harrastajatele, 
sest kõikides tavapärastes suurustes suusad ja 
lumelauad mahuvad sinna täiesti probleemivabalt.

000071200AE 

868 €
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Taigo tarvikud

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

14   Jalgrattahoidik
Volkswageni originaal jalgrattahoidik jalgratta katusele püstiasendisse paigaldamiseks 
võlub oma unikaalselt disainitud raamihoidja ja rattarööpaga, mis kindlustab automaatselt, 
et jalgratas oleks õigesti paigutatud. Innovatiivne pöördnupp kontrollib rattale 
rakendatavat jõudu, kindlustades, et jalgratas oleks korralikult kinni. Tänu mugavale 
paigalduskõrgusele (umbes silmade kõrgusel) on jalgratta kinnitamine lihtne ega 
nõua erilist pingutust, seda isegi suuremate sõidukite puhul. Silmapaistva City Crash 
Plus katse läbinud jalgrattahoidik vastab Volkswageni kõrgeimatele standarditele. 
Sobib jalgratastele raamiga kuni 100 mm (ovaalne)/80 mm (ümmargune).

000071128F

270 €
 

1413   Haakekonksule kinnitatav 
kokkuklapitav jalgrattahoidik  
kolm jalgrattale 
Volkswageni Compact III jalgrattahoidik on 
väike, kerge ja kompaktne. Selle abil saab 
transportida kuni kolm jalgratast. Tänu 
kokkuklappimissüsteemile saab raami tulesid, 
jalgrattahoidikut ja tugiraami täielikult 
kokku klappida ja näiteks pagasiruumis 
hoida. Kaasas on ka praktiline kandekott. 
Maksimaalne koormus – 54 kg, kaal – 16 kg.

3C0071105C

1 137 €

12   Haakekonksule kinnitatav 
kokkuklapitav jalgrattahoidik 
kahele jalgrattale 
Volkswageni Compact II jalgrattahoidik on 
väike, kerge ja kompaktne. Selle abil saab 
transportida kuni kahte jalgratast. Tänu 
kokkuklappimissüsteemile saab raami tulesid, 
jalgrattahoidikut ja tugiraami täielikult 
kokku klappida ja näiteks pagasiruumis 
hoida. Kaasas on ka praktiline kandekott. 
Maksimaalne koormus – 60 kg, kaal – 14 kg.

3C0071105B

970 €

12
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Taigo tarvikud

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

16   Jahutuskast, 12/230V, jahutus- ja 
soojendusfunktsioon
Jahedad joogid kuumadel suvekuudel ja soe toit 
pärast neljatunnist sõitu. See ei ole Volkswageni 
energiasäästliku ja erilise disainiga jahutus- ja 
soojenduskastiga probleem. Kast mahutab umbes 
24 liitrit ja tagab igal ajal õige temperatuuri.

000065400F

199 €

16

15

17   Turvatool, i-SIZE Trifix, lastele  
15-48 kuud/76-105 cm/kuni 18 kg
Volkswageni turvatool: TRIFIX i-SIZE, 76105 cm  
(15 kuud kuni 4 aastat | 18 kg). Vastab R129 (i-SIZE) 
ja CCC standarditele. Igakülgne turvalisus – tänu 
kõrgetasemelisele külgkokkupõrke kaitsele SICT 
Inside ja Pivot Link ISOFIX süsteemile. Lihtne 
paigaldus tänu integreeritud ISOFIX ja Top Tether 
kinnitussüsteemile – autosse jääb rohkem jalaruumi. 
Reguleeritav kõrgus ja viiepunktiturvavööde 
süsteem tagavad teel mugavuse ja turvalisuse.

11A019909

602 €17

15   Ühendusjuhtmed
Preemium-USB-juhe on spetsiaalselt välja arendatud nutitelefonide või 
teiste mobiilsete seadmete Volkswageni teabe- ja meelelahutussüsteemiga 
ühendamiseks. Lisaks sobib ka selle disain auto sisemusega täiuslikult. 
30 cm pikkusena on see piisavalt pikk, et nutiseadme saaks panna 
lähedalasuvasse panipaika. Samal ajal ei ole see nii pikk, et see hakkaks 
häirima. Sel on kõrgekvaliteediline tekstiilümbris ja Volkswageni logoga 
kroomitud metallühendused. Selle juhtmega saab mugavalt kasutada 
funktsioone nagu Android Auto ja MirrorLink AppConnectis, ja muidugi saab 
selle abil ka ühendatud seadet laadida. Preemium-juhe sobib ka eriti hästi 
kasutamiseks maps + more nutitelefonisüsteemiga up!-is. Saadavalolevad 
juhtmed: Micro-USB, USB-C ja Apple Lightning, 30 cm ja 70 pikkusena.

000051446BF/BG/BK/BL

34–47 €
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Taigo tarvikud

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

18   Ventiili korgid 

000071215E

38 €

19   Turvapoltide komplekt 

000071597D

61 €

20   Rehvide hoiukoti  
komplekt

000073900

50 €

20

18
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