
Yeni Taigo



Karakteriyle
her gün parlar.
Yeni Taigo; sıra dışı tasarımı ve kompakt boyutlarıyla 

sıradanın peşinde koşanlar değil, kendi trendini 

yaratanlar için yola çıktı. Sportif, modern detayları ve 

Coupe arka tasarımıyla sadece görünüşüyle değil, 

yaptıklarıyla da hayata başka yerden bakanlara hitap 

ediyor. Yeni Taigo sıra dışı olanı bulmak için çıkılan her 

yolculuğa ayrı bir heyecan katıyor. Karakteriyle her 

gün parlıyor.
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Volkswagen'in 
yeni yüzü,
her yönüyle 
etkileyici 
Volkswagen SUV ailesinin yeni üyesi, ön yüz 

tasarımıyla ilham veriyor. Yeni Taigo, Volkswagen 

logosuna kadar tüm ön kısmı kapsayan ve 

etkileyici imza ışığına sahip IQ.LIGHT - LED 

Matrix farlarıyla birleşen şık LED ışık şeridi 

sayesinde daha ilk bakışta sportif ve modern bir 

görüntü sergiliyor. Geniş tamponun yan tarafına 

entegre edilen sis farları, birbirinden bağımsız 

olarak hareket ederek, sürüş koşullarına göre 

tepki veren ve modüller tarafından otomatik 

olarak yönetilen IQ.LIGHT - LED Matrix farları ve 

çok uzaktan bile dikkat çeken LED ışık şeridiyle

Yeni Taigo karakterini gururla vurguluyor. ST  RL

01 Etkileyici bir görünüm doğru 
aydınlatmaya ihtiyaç duyar. Yeni Taigo'da 
tüm donanım seviyelerinde standart 
olarak sunulan aracın yakınındaki zemine 
tutulan projeksiyon özelliği sayesinde 
etkileyici görünüm daha da artırılmış 
olur. Güvenli sürüş deneyiminin bir 
parçası olarak sadece araçtan inerken 
değil araca binerken de adım attığınız 
alan aydınlatılır.  L

Life donanım L    Style donanım ST    R-Line donanım RL   Opsiyonel donanım O
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02 Yeni Taigo’nun modern ve kendine özgü arka lambaları ve eğimli 
arka kısmı sportif görünümünü gözler önüne serer. Tavan kenarından 
arka rüzgârlığa kadar uzanan göz alıcı dinamik tasarım ve kesintisiz 
ince koyu kırmızı LED şerit şeklindeki arka lambalar, Yeni Taigo’nun 
Coupe tasarımını vurgular. Tüm bunlar, Yeni Taigo’nun sıra dışı 
karakterini açığa çıkaran önemli detayları. L

03 Hobiniz çok sayıda donanım 
mı gerektiriyor? Yeni Taigo’ya 
sahipseniz sorun yok. Yeni 
Taigo’da 438 litrelik geniş bagaj 
hacminin yanı sıra isteğe bağlı 
olarak sunulan çekme kancası, 
frensiz 630 kg’a ve frenli 1100 
kg’a kadar olan yükler için 
tasarlanmıştır1. Üstelik çekme 
kancasına ihtiyacınız olmadığında 
bagajınızda saklayabilirsiniz.

1 Çekme kancası, manuel şanzımanlı araçlarda frensiz 610 kg, frenli 1000 kg;

DSG şanzımanlı araçlarda frensiz 630 kg, frenli 1100 kg'a kadar olan yükleri taşır. 

03

02
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R-Line göz alıcı 
derecede sportif
Yeni Taigo R-Line donanım seviyesinde spor tutkunlarına 

çarpıcı bir dış görünüm sunuyor. İç mekânda ise etkileyici 

tasarıma, konfora ve teknolojik özelliklere sahip yüksek 

kaliteli ekipmanlar ön plana çıkıyor. 



Black Style vurgulayan 
detaylarla dolu
İsteğe bağlı sunulan dış tasarım paketi Black Style ile Yeni Taigo R-Line, hayata sportif bakanlar için ideal.

Yeni Taigo Black Style paketinin 18" alüminyum alaşımlı “Misano” jantları, siyah dış ayna kapakları,

trapezoid döşemesi, radyatör ızgara şeritleri, koyu yan ve arka camları ile gece kadar siyah görünür. 

Türkiye’de sunulan R-Line Black Style yurtdışından farklılık gösterebilir. Yeni Taigo - R-Line ve Black Style 07



Yenilikçi kimliğiyle
oldukça davetkâr
Yeni Taigo’nun iç donanımı sizi davetkâr biçimde karşılar. Tüm donanım seviyelerinde standart 

olarak sunulan yüksek kaliteli yumuşak dokunuşlu ön paneli, ön koltukların arasında yer alan

USB arabirimi ve çok fonksiyonlu deri direksiyon sayesinde Yeni Taigo’nuzda

her şey birbiriyle bağlantıda kalır. 

01 Arka koltuktaki yolcular bile
ön koltukların arasında yer alan 
USB arabirimi kullanarak cihazlarını 
kolayca şarj edebilir.01
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02 Yeni Taigo ile yolda seyir hâlindeyken önemli şeyleri takip etmek çok kolay. Life donanım seviyesinde standart 
olarak sunulan dijital gösterge paneli “Digital Cockpit”; hız göstergesi, yakıt tüketimi ve sürüş mesafesi gibi klasik 
verileri yüksek çözünürlüklü 8" (20,32 cm) boyutundaki renkli ekranda standart olarak gösterir. Style ve R-Line 
donanım seviyelerinde standart olarak sunulan dijital gösterge paneli “Digital Cockpit Pro” ise 10,25" (26,04 cm) 
boyutundaki ekranını kişisel gereksinimlerinize göre ayarlamanıza imkân verir.

02



03 Ön kapı açma kollarındaki beyaz arka aydınlatma, Yeni Taigo'nun Style ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulur. Kapılar ve gösterge 
panelinde yer alan dekoratif kaplamalar, dolaylı aydınlatmanın kullanımıyla iç mekânda hoş bir ambiyans yaratır. Ayrıca Style ve R-Line donanım 
seviyesinde standart olarak sunulan LED ayak boşluğu aydınlatması, Yeni Taigo’nuza adım attığınız anda size yol gösterir.

03
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Konforlu yolculuklar için 
Yeni Taigo
daha da dijital

02 Yolcular için çok sıcak, sizin için çok mu soğuk? Yeni Taigo'daki çift 
bölgeli tam otomatik klima “Climatronic” sayesinde sürücü ve yolcu 
tarafındaki sıcaklığı birbirinden bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.
Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan Air Care Climatronic 
klima sistemi, dokunmatik yüzeyler aracılığıyla sezgisel olarak 
ayarlanabilir. Ayrıca ön cam yıkaması çalıştığında veya geri vitese 
geçildiğinde sistem otomatik olarak hava sirkülasyonu moduna geçerek 
kokuları araç dışında tutar. Kısacası Yeni Taigo, size her yönden konforlu 
yolculuklar sunar.

01 Dışarıdayken akıllı telefonunuzun şarjı biterse diye yanınızda her zaman şarj 
kablosu mu taşıyorsunuz? Yeni Taigo ile buna gerek yok. Akıllı telefonunuzu 
ön bölmeye yerleştirip kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Bunun için akıllı 
telefonunuzun kablosuz şarjı desteklemesi yeterli.  L

Life donanım L    Style donanım ST    R-Line donanım RL   Opsiyonel donanım O
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03 Yeni Taigo, kompakt boyutuna rağmen etkileyici biçimde geniş bir iç mekâna 
sahiptir. Değişken bagaj bölmesi zemini size ek depolama alanı sunar. Yükleme 
eşiği ve yükleme yüzeyi aynı seviyede olduğu için bagajı yerleştirmek ve boşaltmak 
çok kolaylaşır. Bagajı yükleme eşiğine kaldırıp içeri doğru itebilir ya da dışarı doğru 
çekebilirsiniz.

04 İsteğe bağlı olarak sunulan “beatsAudio” premium ses sistemi; 
yüksek kaliteli 6 hoparlör, subwoofer, ve 300W çıkış gücü ile derin 
bas tonlarının keyfini sürmeniz için size yolculuklarınızda eşlik 
eder ve stepne yuvasına takılarak bagaj bölmesinden maksimum 
şekilde faydalanmanızı sağlar.

03

04
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05 Artık anahtar aramanıza gerek yok. Yeni Taigo’nuzdan en fazla
1,5 metre uzaktayken anahtar yanınızdaysa dilerseniz kapıları ve bagaj 
anahtarsız açabilirsiniz. açabilirisiniz. Üstelik motoru çalıştırmak için de 
anahtara ihtiyacınız yok, sadece bir düğmeye basmanız yeterli. ST  RL

06 Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan kablosuz
App-Connect ile telefonunuza ait birçok şeyi “Discover Media” radyo ve 
navigasyon sistemi ekranından yönetebilirsiniz. Müzik, haritalar veya son 
aramalar, bilgi eğlence sisteminin ekranında gösterilir ve böylece her şey 
görüş alanınızda olur. Akıllı telefonunuzu Yeni Taigo'nuza bağlamak için
3 arayüz sunulur: Apple CarPlayTM, Google Android AutoTM ve MirrorLink®.

Anahtarsız giriş ile
açıl Yeni Taigo, açıl!    

Life donanım L    Style donanım ST    R-Line donanım RL   Opsiyonel donanım O
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07 Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan temizleme 
özellikli geri görüş kamerası, geri giderken size net bir görüş sağlar. 
Kamera, aracın arkasını bilgi eğlence sisteminizin ekranında gösterir, 
böylece hareket kabiliyetiniz artar. Ayrıca arka görüş sistemi, mesafeyi 
doğru şekilde tahmin etmenizi kolaylaştırmak için ekranda kılavuz 
çizgiler gösterir.

08 İsteğe bağlı olarak sunulan sürüş profil seçimi sayesinde Yeni Taigo'yu 
sürüş tarzınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sizin için neyin en önemli 
olduğuna karar vermeniz yeterli. Sadece bir dokunuşunuzla istediğiniz 
sürüş profilini seçin; sürüş sistemi, direksiyon ve hatta vites değişimi (DSG 
çift kavramalı şanzıman ile) otomatik olarak ayarlansın. Ayrıca elektronik 
diferansiyel kilidi XDS, genellikle önden çekişli modellerde hızlı ve kontrolsüz 
girilen virajlarda karşılaşılabilen önden savrulmayı telafi eden enine sınırlı 
kaymalı diferansiyel görevi görür.  
 
Eco: Yakıt tasarrufu sağlayan sürüşler için 
Normal: A noktasından B noktasına gidilecek günlük güzergâhlar için 
Sport: Uygun motor devirlerinde sportif performanslar için 
Individual: Kendi kişisel seçimleriniz için

Esnek sürüş profiliyle
Yeni Taigo‘yu kendinize 
göre adapte edin.

07

08
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Doğa ile aranızdaki
engelleri kaldırın.
Style ve R-Line donanım seviyesinde standart olarak sunulan tüm tavan 

genişliği boyunca uzanan elektrikli açılabilir panoramik cam tavanıyla

Yeni Taigo göz alıyor. Daha da inanılmaz olan ise başınızın üzerinde uzanan 

gökyüzünün engelsiz görüntüsü, sınırsız güneş ışığı ve temiz hava imkânı 

sunması. Yeni Taigo’nun panoramik cam tavanını yukarı kaldırılabilir veya 

tamamen açabilirsiniz. Güneş ışığı gözlerinizi rahatsız ederse renkli cam ve 

yüksek kalitede bir cam tavan perdesi size yardımcı olur.
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IQ.DRIVE ile
daha güvenli
yolculuklara
Hayatta bazı şeyleri ve hatta sürüşü bile daha kolay hâle getiren iyi 

asistanlar vardır: Tıpkı IQ.DRIVE gibi. IQ.DRIVE, Volkswagen’in tüm 

akıllı sürüş destek sistemlerini temsil etmesinin yanı sıra 

Volkswagenlerde mevcut olan, yarın geliştireceğimiz ve üzerinde 

geleceğe yönelik araştırmalar yaptığımız diğer sistemleri de kapsar. 
01 Yeni Taigo'da isteğe bağlı olarak sunulan yarı otonom sürüş asistanı 
“Travel Assist” aracınızın hâkimiyetinin sizde olup olmadığını kapasitif 
direksiyon sayesinde otomatik olarak algılar. Özellikle otoyollarda ve iyi 
tasarlanmış şehirler arası yollarda, “Travel Assist” sizin için şerit ve hız 
takibi yapabilir ve önünüzdeki araçlarla mesafenizi korumanızı sağlayabilir. 
Böylece sıkışık, yoğun ve dur-kalk trafikte bile keyifle sürüş yaparsınız.  O

02 Adaptif hız sabitleyici “ACC”, önceden ayarlanmış olan azami hızınızı 
aşmanızı önler ve öndeki araçla asgari mesafeyi korumanızı sağlar.
Ayrıca trafik sıkışıkken Stop & Go fonksiyonu ile Yeni Taigo'nuzun tamamen 
otomatik olarak fren yapabilmesini ve trafik açıldığında yeniden hareket 
edebilmesini sağlar.  O

Opsiyonel Donanım O
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03 Yeni Taigo, sadece yanından geçerken
bir park yerinin yeterli olup olmadığını anlamakla 
kalmaz, ayrıca sizin için aracınızı da park edebilir. 
Sensörler maksimum 40 km/s’e kadar uygun
park yerlerini tarar ve uygun alan bulduğunda 
haber verir. Paralel park için araç uzunluğundan
en az 80 cm’den fazla manevra mesafesi ve 
park alanından çıkmak için de aracın önünde ve 
arkasında en az 25 cm mesafe olması gerekir. O

04 Şerit değiştirme asistanı “Side Assist”,
kör noktalarda yer alan veya 50 metreye kadar 
arkanızdan gelmekte olan araçları göstermek 
için dış aynalar içindeki LED lambaları kullanır. 
Şerit değiştirmek için sinyal verdiğinizde 
başka bir aracın konumu ve hızı nedeniyle 
sizin için tehlike oluşturup oluşturmayacağını 
hesaplayabilir ve yanıp sönerek sizi uyarır. O

03

04
Yeni Taigo - Sürüş destek sistemleri 19



Dekor seçenekleri ve 
koltuk döşemeleri

01 “Lave Stone Black” iç dekor  L

02 “Deep Iron Grey” iç dekor  ST

03 “Grey Anodized Matt” iç dekor  RL

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 

01 02

Life donanım L    Style donanım ST    R-Line donanım RL   Opsiyonel donanım O
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01 02 03

01 Kumaş koltuk döşemesi “Life” titan siyahı  L

02 Kumaş koltuk döşemesi “Style” pastel gri  ST

03 Kumaş koltuk döşemesi “R-Line” gri  RL

04 Alcantara kumaş koltuk döşemesi “Artvelours” titan siyahı  O04
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Renk ve
jant seçenekleri

Standart renk S    Opsiyonel O  

Saf beyaz opak 0Q S Ascot Gri metalik 6U S Enerjik yeşil metalik W9 O

Refleks gümüş metalik 8E OResif mavi metalik 0A O Duman gri metalik 5W O Derin siyah sedefli 2T O

Mercan kırmızı metalik P8 O

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 



01 16" “Belmopan” alüminyum alaşımlı jant  LF

02 17" “Aberdeen” alüminyum alaşımlı jant  ST

03 17" “Valencia” alüminyum alaşımlı jant  RL

04 16" “Everett” alüminyum alaşımlı jant  O

05 17" “Bangalore” alüminyum alaşımlı jant  O

06 17" “Tokio” alüminyum alaşımlı jant  O

07 18" “Funchal” alüminyum alaşımlı jant  O

08 18" “Misano” alüminyum alaşımlı jant  O

09 18" “Misano” siyah alüminyum alaşımlı jant “Black Style”  O

04

07 08

09

05 06

01 02 03

Jantlar aynı araç üzerinde örnek olarak gösterilmiştir, model donanım seviyelerine göre aradığınız jantın bulunma durumu değişiklik gösterebilir.

Life donanım L    Style donanım ST    R-Line donanım RL   Opsiyonel donanım O
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Teknik özellikler

*Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir. Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler, araç sürme alışkanlığı ve
teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir.

VOLKSWAGEN YENİ TAIGO 1,0 lt TSI 95 PS Manuel 1,0 lt TSI 110 PS DSG 1,5 lt TSI 150 PS DSG

Motor tipi 3 silindir benzinli motor 3 silindir benzinli motor 4 silindir benzinli motor
Motor hacmi, lt/cm3 1,0/999 1,0/999 1,5/1498
Maks. güç, kW (PS) dv/dk 70 (95) / 5000 81 (110) / 5500 110 (150)/5000
Maks. tork, Nm dv/dk 175 Nm/1600-3500 200 Nm/2000-3000 250 Nm/1500-3500

Karışım sistemi
Elektronik kontrollü direkt 
enjeksiyon

Elektronik kontrollü direkt 
enjeksiyon

Elektronik kontrollü direkt 
enjeksiyon

Vites kutusu 5 İleri Manuel 7 ileri DSG 7 ileri DSG

BOYUTLAR

Uzunluk, mm 4271 4271 4271
Genişlik, mm 1757 1757 1757
Yükseklik, mm 1518 1518 1518
Aks mesafesi, mm 2554 2554 2554
İz genişliği, ön/arka, mm 1531/1516 1531/1516 1531/1516
Yakıt tankı, lt 40 40 40
Bagaj kapasitesi, lt 438 438 438
Boş ağırlık, kg 1220 1260 1304

HIZLANMALAR

0-100 km/s sn 11,1 10,9 8,3
Maks. hız, km/s 183 191 212

YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km
((AT) 715/2007)*
Şehir içi 6,0-6,1 5,9-6,2 6,2-6,7
Şehir dışı 3,8-4,6 4,0-4,8 4,0-4,7
Genel 4,6-5,2 4,7-5,3 4,8-5,4
CO2 emisyonu, g/km 106-118 108-122 110-124



VOLKSWAGEN YENI TAIGO

1,0 lt TSI 95 PS
1,0 lt TSI 110 PS

Life

1,0 lt TSI 110 PS
1,5 lt TSI 150 PS

Style

1,0 lt TSI 110 PS
1,5 lt TSI 150 PS

R-Line

İç donanım
1/3-2/3 oranında asimetrik katlanabilir arka koltuklar S S S
“Life” kumaş koltuk döşemesi S - -
“Style” kumaş koltuk döşemesi - S -
“R-Line” kumaş koltuk döşemesi - - S
“Lava Stone Black” iç dekor S - -
“Deep Iron Grey” iç dekor - S -
“Grey Anodized Matt” iç dekor - - S
“R” logolu spor ön koltuklar, alüminyum pedallar ve
siyah tavan döşemesi - - S

Ambiyans aydınlatması - S S
Yükseklik ayarlı ön koltuk başlıkları S S S
Ön koltuk arkalarında harita cepleri S S S
Sürücü koltuğu altında ilave eşya saklama gözü S S S
Çok fonksiyonlu deri direksiyon S S S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları S* S S
Deri el freni ve vites topuzu S S S
Işıklı makyaj aynaları S S S
LED okuma lambaları S S S
Önde 2 adet bardak tutucu S S S
Çift kademeli bagaj zemini S S S
Bagaj bölümü aydınlatması S S S
8" dijital gösterge paneli “Digital Cockpit” S - -
10,25" dijital gösterge paneli “Digital Cockpit Pro” - S S
“Discover Media” radyo ve navigasyon sistemi (Türkçe dil seçenekli, 
8,0" renkli dokunmatik ekran) S S S

Kablosuz App-Connect S S S
Bluetooth'lu mobil bağlantı arayüzü S S S
Önde ve arkada çift USB girişi (type-C) S S S
Kablosuz şarj özelliği S S S
6 adet hoparlör S S S

Donanım özellikleri

*Direksiyon üzerinde vites kumandası sadece DSG şanzımanlı Yeni Taigo versiyonlarında sunulmaktadır.
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Donanım özellikleri

VOLKSWAGEN YENİ TAIGO

1,0 lt TSI 95 PS
1,0 lt TSI 110 PS

Life

1,0 lt TSI 110 PS
1,5 lt TSI 150 PS

Style

1,0 lt TSI 110 PS
1,5 lt TSI 150 PS

R-Line

Dış donanım
6J x 16 “Belmopan” alüminyum alaşımlı jantlar, 205/60 R16 lastikler S - -
6,5J x 17 “Aberdeen” alüminyum alaşımlı jantlar, 205/55 R17 lastikler - S -
6,5J x 17 “Valencia” alüminyum alaşımlı jantlar, 205/55 R17 lastikler - - S
Yer tasarruflu stepne S S S
Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar S S S
Dış ambiyans aydınlatması “Welcome Light” S S S
Gövde rengi yan aynalar ve kapı kolları S S S
Gövde rengi ön, arka tampon S S S
Siyah tavan rayları S - -
Ön radyatör ızgarasında dekoratif krom çıta S S S
Dekoratif krom detaylı arka tampon - S -
“R-Line” özel tasarım ön ve arka tamponlar - - S
Ön radyatör ızgarasında “R” logosu - - S
Arkada krom detaylı çift egzoz çıkışı görünümü - - S
%65 karartılmış arka ve arka yan camlar - - S
Panoramik açılır cam tavan - S S
Ön sis farları ve statik dönüş farları - S S
LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları S - -
IQ.LIGHT - LED Matrix ön farlar ve LED gündüz sürüş farları - S S
Ön farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED ışık şeridi - S S
LED stop lambaları S S S
Arka sis lambası S S S
Üçüncü stop lambası S S S
Konfor
Dinamik uzun far asistanı “Dynamic Light Assist” - S S
Hız sınırlayıcı “Speed Limiter” S S S
Anahtarsız giriş ve çalıştırma “Keyless Access” - S S
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü S S S
Çift bölgeli tam otomatik klima “Climatronic” S S S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası S S S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming-Leaving Home) S S S
Otomatik yanan kısa farlar S S S
Yağmur sensörü S S S
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1,0 lt TSI 95 PS
1,0 lt TSI 110 PS

Life

1,0 lt TSI 110 PS
1,5 lt TSI 150 PS

Style

1,0 lt TSI 110 PS
1,5 lt TSI 150 PS

R-Line
Toz ve polen filtresi S S S
Yükseklik ayarlı ve bel destekli ön koltuklar S S S
Isıtmalı ön koltuklar - S S
Yan destekleri artırılmış “Comfort” ön koltuklar - S S
Park mesafe sensörleri (ön, arka) S S S
Geri görüş kamerası S S S
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S S S
Güvenlik
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) S S S
Elektronik Motor Çekiş Kontrolü (MSR) S S S
Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDL) S S S
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) S S S
Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) S S S
Eğim Kalkış Asistanı “Hill Hold” S S S
Dinamik Direksiyon Önerisi (DSR) S S S
İkincil Çarpışma Freni “Multi Collision Brake” S S S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S S
Manevra frenleme fonksiyonu S S S
Disk frenler, ön/arka S** S S
Arkada 3 adet koltuk başlığı S S S
Hıza duyarlı elektro-mekanik servo direksiyon S S S
Lastik basınç uyarısı S S S
Cam yıkama suyu düşük seviye ikazı S S S
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, ön yolcu hava yastığını
devre dışı bırakma özelliği S S S

Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları S S S
Perde hava yastıkları S S S
Sürücü ve ön yolcu koltuğu arasında merkezi hava yastığı S S S
Yorgunluk Tespit Sistemi “Fatigue Detection“ S S S

**Arka disk fren sadece DSG vitesli araçlarda sunulmaktadır.
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Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Tel: (0262) 676 90 90
www.vw.com.tr

Bu katalog 2022 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm 
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (07.03.2022) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da 
numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış 
olup Türkiye’de sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, 
ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen 
Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 

Yeni Taigo

instagram.com/vwturkiyefacebook.com/vwturkiye youtube.com/vwturkiye

Volkswagen dünyasını
daha yakından
tanımak için
tek yapmanız
gereken QR kodu
taratmak.


