Nya Taigo

Gör varje dag
speciell.
Vad tar du med dig från dagen? Helt nya Taigo är ett
sätt att få vardagen att lyfta lite extra – och helgen
också för den delen. Det är en kompakt suv med
eleganta coupélinjer, en modernt sportig design,
tilltalande detaljer och du kan till exempel få den med
panoramaglastak. Minst lika viktigt är att den smidigt
hanterar såväl vägarna som dagens utmaningar.
Den har gott om utrymme för passagerare och bagage,
och du kan välja till dragkrok om du behöver lasta mer.
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Tagio R-Line
Nya Taigo R-Line ger högkvalitativ utrustning med
mycket att glädjas åt både vad gäller design,
bekvämlighet och teknik – invändigt som utvändigt.

Utrustad med bland annat:
• 17-tums lättmetallfälgar ”Valencia”
• Adaptiv farthållare ACC inklusive Front Assist (närområdesbevakning)
och City Emergency Brake (nödbromsfunktion)
• Ambientebelysning
• Baksäte, plant fällbart
• Dimljus
• Infällbara backspeglar
• Lane Assist (filhållningsassistent) med aktiv styrning
• LED signatur dagbelysning
• LED-strålkastare
• Mittarmstöd fram
• Multiratt med paddlar
• Parkeringssensorer fram och bak
• Pre-Crash Warning
• Projektorbelysning i backspeglarna
• Side Assist (döda-vinkeln-varning)
• Svankstöd
• Takrails

Valencia 17"

01 Digital Cockpit. På vägen är det viktigt att
fokusera på den viktiga körinformationen. Den
digitala mätartavlan visar de klassiska instrumenten,
som hastighetsmätare och varvtal på en högupplöst
8" (20,3 cm) färgskärm. Pro-versionen låter dig
anpassa innehållet själv på en 10,25" (ca 26 cm)
skärm. Du kan exempelvis välja att få en visuell
presentation av assistanssystemen, eller en
kombination av karta och mediabiblioteket.
Allt med tilltalande grafik och animeringar.
02 Panoramaglastak. Väljer du till panoramaglastak
får du en glasyta som sträcker sig över takets hela
bredd. Det är elektriskt skjutbart och iögonfallande i
sig självt. Glastaket kan öppnas helt och blir det för
ljust kan det mildras av både det tonade glaset och
den stabila jalusiet1.
01

03 Trådlös laddning. Brukar du alltid tänka på
laddningskabeln till din mobiltelefon när du ska iväg?
Du behöver inte längre oroa dig för att glömma den
när du kör nya Taigo. Lägg bara din mobiltelefon i det
främre förvaringsfacket, där den laddas induktivt.
Enda kravet är att din mobiltelefon stödjer
Qi-standarden och att du valt tillvalet bluetooth
handsfree med induktiv laddningsfunktion.

02

03

1. Takreling är inte möjlig vid tillvalet panoramaglastak.

04 Trådlös App-Connect. App-Connect2,3 gör det enkelt
att hantera appar och digitalt innehåll. Musik, nyheter,
kartor eller ljudböcker skickas till infotainmentsystemets skärm och kan användas i ditt normala
synfält. Tre gränssnitt finns för att ansluta mobiltelefoner: Apple CarPlay™, Android Auto™ från Google
och MirrorLink®. Med Apple CarPlay™ och Android
Auto™ har du dessutom möjlighet att ansluta din
mobiltelefon trådlöst till tillvalen Discover Media och
Discover Pro navigationssystem liksom radioenheten
Ready 2 Discover. Du kan också köpa och aktivera
App-Connect senare genom din bils In-Car Shop3.

2. App-Connect inkluderar Apple CarPlay™, Android Auto™ and MirrorLink®. För
att undvika distraktion kan endast certifierade appar startas under körning.
Alla appar finns inte för alla tekniska lösningar. Tillgängligheten kan också
variera beroende på land.
3. För att installera We Upgrade-produkter, behöver du ett användarkonto hos
Volkswagen ID, ett giltigt We Connect-avtal, samt dina inloggningsuppgifter
som huvudanvändare, dvs länken mellan ditt användarkonto och det specifika
fordonet. Ditt fordon måste också ha de tekniska förutsättningarna som krävs
för respektive produkt. Tillgängliga We Upgrade-produkter för det aktuella
fordonet kan ses av huvudanvändaren i infotainmentsystemets In-Car Shop på
shop.volkswagen-we.com. Betalprodukter kan köpas både i In-Car Shop och i
We Connect Webbshop med de tillgängliga betalningsmetoderna som visas
där. Köpta och aktiverade We Upgrade-funktioner stannar i fordonet, kan an-

04

vändas av alla förare och kan inte överföras till något annat fordon.
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Lacker
Taigo erbjuds i eleganta metalliclacker som

Pure White | S
Solid lack

Kings Red, Reef Blue, Reflex Silver, Smokey Grey
och visual Green. Du kan även välja mellan
de solida lackerna Pure White och Ascot Grey.
Observera att de tryckta färgerna i den här katalogen
skiljer sig från hur de ser ut i verkligheten. Välkommen in
till din närmaste återförsäljare och upplev dem på riktigt.

Ascot Grey | S
Solid lack

Reflex Silver | T
Metalliclack

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Reef Blue | T
Metalliclack

Alla lacker går att kombineras
med tak i Deep Black Pearl | T

Kings Red | T
Metalliclack

Smokey Grey | T
Metalliclack

Visual Green | T
Metalliclack

Deep Black Pearl | T
Pärleffektlack
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Fälgar

Valencia 17" | S

Lättmetallfälgarna är inte bara vackra att se på
utan även formgivna för att skapa en perfekt
balans mellan kontroll och kraft.

Misano Black 18" | T
Misano 18" | T

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Interiören
Interiören hos nya Taigo
välkomnar dig in i bilen med en
instrumentpanel med ”soft touch”.
Du får full kontroll på alla
funktioner och det är tydligt att
det handlar om en uppkopplad
körupplevelse.
Du laddar dina enheter enkelt,
från olika platser i bilen.
Multifunktionsratten som är
standard är inte bara bekväm för
att hantera bilen på vägen, utan
ger också genvägar till många
viktiga funktioner.
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Utrustningspaket

PLUSPAKET | T
• Climatronic 2-Zons
• IQ. Light LED Matrix strålkastare
• Keyless Access

För dig som vill krydda din Taigo R-Line ännu mer erbjuds prisvärda paket.

BLACK STYLE PAKET | T
• Däck 215/45 R18 89V
• Lättmetallfälgar Misano 7J x 18, Black, högglanspolerad
• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Prydnadslister svarta
• Utvändiga backspegelhus lackerade

DRAGPAKET | T
• Backkamera
• Dragkrok
• Första förbandsväska
• Lastrumsmatta
• Reflexväst

S Standard
T Mot tilläggskostnad
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Tillbehör
Bra tillbehör som är noga utprovat – Volkswagen Original

Volkswagen Original lasthållare

Tillbehör till nya Taigo ger dig både mer nytta och nöje i

lasthållare. Den City Crash Plus testade lasthål-

vardagen. Sortimentet är omfattande för att täcka alla
tänkbara behov. Här visar vi ett mindre sortiment på några

Bra rustad för resan med Volkswagen Original
laren är basen för t.ex. skid/snowboardhållare,
kajakhållare, takbox eller cykelhållare. Inklusive
låsanordning som skyddar dom från stöld.
Art.nr: 2G7071151

av de mest populära tillbehören. Du hittar fler hos din
Volkswagen-återförsäljare eller på volkswagentillbehor.se
Volkswagen original skid- och snowboardhållare
Lasta upp till fyra par skidor eller upp till två snowboards.
Skid- och snowboardhållaren monteras enkelt på lasthållarna
(T-spårfäste) och kan låsas. Den breda öppningsknappen gör
att skidhållaren även kan användas när du använder tjocka
handskar. Skidor eller snowboards sitter klämda mellan två
skyddande gummiprofiler. Hållaren är också lämplig för
transport av wakeboards. Hållaren är City Crash testad.
Art.nr: 000071129M
Volkswagen Original cykelhållare
Cykelhållaren är det perfekta tillbehöret för alla
som älskar att cykla. Hållaren består av en aerodynamiskt utformad aluminiumskena med en
ramhållare i svart stål. Passar Original lasthållare.
Med det unika City Crash Plus-testet uppfyller
cykelhållaren Volkswagens högsta standard.
Art.nr: 000071128F

Volkswagen Original ilastningsskydd
Stötfångarskydd i transparent plastfolie, skyddar
stötfångaren mot repor vid i och urlastning.
Art.nr: 2G7061197

Volkswagen Original bagagenät
Ger en säker transport av bagage. Fixeras enkelt
och snabbt med fästkrokar i bagageutrymmet.
Art.nr: 5N0065111

BeSafe iZi Flex Fix i-Size
En bältesstol som kombinerar högsta säkerhet, med hög
komfort och flexibla funktioner. iZi Flex FIX i-Size är lätt
att installera och gör det möjligt för dig att placera upp till
tre personer eller bilbarnstolar bredvid varandra i baksätet.
Bältesstolen passar för barn som är 100–150 cm långa.
Ålder: Ca. 4–12 år Färg: Black Cab
Art.nr: T 151864
Taigo modellbroschyr januari 2022
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Tekniska data

Fakta

Taigo R-Line

1.0 TSI 110

1.5 TSI 150

3 cylindrar, 1,0-liters,
Direktinsprutning, Turbo,
Bensinmotor, Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning,
Cylinderavstängning,
Turboöverladdning,
Trevägskatalysator

7 vxl DSG

7 vxl DSG

200 / 2 000–3 000

250 / 1 500–3 500

81 (110)

110 (150)

Toppfart km/h

191

212

Acceleration 0–100 km/h

10,9

8,3

10,9

10,9

Tjänstevikt1) (kg)

1 302

1 329

Totalvikt (kg)

1 720

1 750

Motorer

Drivlina
Växellåda
Motor
Vridmoment Nm vid r/min
Effekt, kW (hk) vid r/min

Styrsystem
Vändcirkel, meter
Mått/vikter

Max taklast (kg)

75

75

Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) vid 12% stigning

1 100

1 200

Längd (mm)

4 271

4 271

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

1 995

1 995

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1 757

1 757

Höjd (mm)

1 518

1 518

Bagageutrymme
Bredd mellan hjulhusen

1 002

1 002

440 / 1 222

440 / 1 222

40

40

Euro 6 AP

Euro 6 AP

Längd nedfällt säte (mm)
Volym uppfällt/nedfällt (liter)
Tankvolym (liter)
Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)*
Bränsletyp
Blandad körning (l/100 km) (WLTP)*

135

139

Bensin 95 oktan

Bensin 95 oktan

5,9

6,1

Återvinning
Minst 95 % används till återvinning och återanvändning. I enlighet med förordningen om producentansvar
för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare
att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. För mer information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.
Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.
Tilläggsinformation till tabellen
(markerat som fotnoter i tabellen)
1 ) Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna
totalvikten och tjänstevikten.
Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.
2) Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna
Euro 5, 2005 och 2005 PM.
*) Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller
bil i grundversion. De anges vid blandad körning
liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade
efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light
Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som
baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till
att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer
verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDCmätmetoden (New European Driving Cycle).
Utrustning utöver angiven standardutrustning
som påverkar rullomkrets, rullmotstånd, vikt och
aerodynamik kan inverka på bränsleförbrukning och
avgasemissioner. Förutom bränsleeffektiviteten har
körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse
för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden
koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser
som bidrar mest till växthuseffekten. Information
om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med
uppgift om alla nya personbilsmodeller kan hämtas
från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen
är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller
kan jämföras avseende ekonomi, miljö, säkerhet
och teknik. Mer detaljerade uppgifter om bränsleförbrukning och utsläpp finns hos Bilregistret. För
att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på www.
transportstyrelsen.se (klicka på ”Vägtrafik”, ”Fordon”,
”Fordonsskatt”, ”Skattens storlek” i nämnd ordning).”
– Ännu ej fastställt.
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Läs mer.
På volkswagen.se kan du läsa mer om de
generös utrymmena, de förutseende och
interaktiva assistanssystemen, den senaste
generationens infotainmentsystem och
uppkopplingsmöjligheterna i nya Taigo.
I vår konfigurator kan du dessutom bygga din
egen personliga nya Taigo och direkt få veta vad
den kostar och enkelt räkna ut en månadskostnad.

Nya Taigo.
Januari 2022

www.volkswagen.se
facebook.com/volkswagensverige
Instagram: @volkswagensverige
Twitter: @vwsverige

Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.
Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar som säkerhet.
Finansieringen följer bilens värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta
till en ny fin bil oftare. Väljer du vår finansiering kan du även teckna Volkswagen Försäkring till
förmånliga villkor. Kombinerat med ett serviceavtal så får du en fast månadskostnad under hela
avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. Allt på en faktura och betalning per månad.
Vill du veta mer? Gå in på volkswagen.se/finansiering

youtube.com/volkswagensverige
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
Aktuella uppgifter vid trycktillfället, med reservation för felskrivning och ändringar.
Se volkswagen.se för de senast aktuella uppgifterna. Bilder på lacker och klädslar
visar inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge hur de ser ut i verkligheten.
Mandarin AB.

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr
556944-2253 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen
Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. Volkswagen Försäkring är
ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se

