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TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
ACT Aktyvaus cilindrų valdymo technologija
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:
- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 
 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
- Kainininkas išleistas 17.12.2021. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Benzininiai varikliai

Kainos
Taigo

Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR su PVM

1.0 TSI OPF 5MAN 70 / 95 Life 19 900
1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 Life 21 883
1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 Style 24 115
1.0 TSI OPF 6MAN 81 / 110 R-Line 25 593
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 Life 23 382
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 Style 25 614
1.0 TSI OPF DSG-7 81 / 110 R-Line 27 092
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 Style 27 463
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 R-Line 28 941
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Išorės įranga    
Lengvojo lydinio ratlankiai „Belmont“ 6J x 16,  ●   

padangos 205/60 R16 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Aberdeen“ 6,5J x 17,  ●  

padangos 205/55 R17 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Valencia“ 6,5J x 17,    ● 

padangos 205/55 R17 

Juodos spalvos stogo bėgeliai ●  ●

Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai  ● 

Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ● ● ●

„R-Line“ bamperiai   ●

Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis ●  ●

Galiniai šviesos diodų žibintai ● ● ●

Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis   ●

IQ.LIGHT – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai  ●  

 - Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis    

 - Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos    

 - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“    

 - Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis    

 - Priekinė šviesos juosta   

  

Bazinė įranga
Taigo

Style R-LineLife
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Bazinė įranga
Taigo

Vidaus įranga   
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Life“ ●  

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Style“  ● 

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „R-Line“   ●

Juodos spalvos lubų apmušimas   ●

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas ● ● ●

Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas  ● ●

Sportinės komfortiškos priekinės sėdynės  ● ●

Asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas ● ● ●

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas ● ● ●

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe (modeliams su DSG pavarų dėže) ● ● ●

Priekinis vidurinis ranktūris, nustatomas išilgine kryptimi, su daiktadėže ● ● ●

Dekoratyviniai intarpai „Lava Stone Black“ prietaisų panelyje ●  

Dekoratyviniai intarpai „Deep Iron Gray“ prietaisų panelyje  ● 

Dekoratyviniai intarpai „Gray Anodized Matte“ prietaisų panelyje   ●

Makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ● ● ●

Stalčius po priekinio keleivio sėdyne ● ● ●

Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale ● ● ●

Aplinką sudarantis interjero apšvietimas priekyje  ● ●

Kojų srities apšvietimas priekyje  ● ●

Bagažo skyriaus apšvietimas ● ● ●

Kahele kõrgusele seadistatav pagasiruumi põhi ● ● ●

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale  ● ●

   

Style R-LineLife
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Bazinė įranga
Taigo

Saugumo įranga   
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas ● ● ●

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ● ● ●

Įkalnės asistentas ● ● ●

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ● ● ●

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje, vidurinė oro pagalvė ● ● ●

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo funkcija ● ● ●

Praplėsta pėsčiųjų atpažinimo sistema ● ● ●

Antrinių susidūrimų išvengimo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija) ● ● ●

Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“ ●  

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas  ● ● 

 - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“    

 - Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“    

 - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo funkcija    

 - Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „Stop & Go“ funkcija    

 - modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su „Stop & Go“ funkcija   

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ ● ● ●

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas) ● ● ●

Vietą ir svorį taupantis atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas ● ● ●

ISOFIX tvirtinimo taškai (vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose ir priekinio keleivio sėdynėje) ● ● ●

Nuovargio atpažinimo sistema ● ● ●

   

Style R-LineLife
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Bazinė įranga
Taigo

Funkcionalumas ir kita įranga   
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ●

Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ● ● 

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas   ●

Oro kondicionierius ● ● 

Oro kondicionierius „Climatronic“ su 2 zonų klimatizavimu   ●

Šildomos priekinės sėdynės   ●

Greičio ribotuvas ●  

Automatinis atstumo reguliavimas ACC, įskaitant greičio ribotuvą, modeliams su mechanine pavarų dėže  ● ●

Aukščio ir atstumo kryptimis nustatoma vairo kolonėlė ● ● ●

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ● ●

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale  ● ●

Radijo sistema „Composition Colour“ ●   

 - 16,5 cm jutiklinis ekranas   

Style R-LineLife
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Bazinė įranga
Taigo

4 garsiakalbiai ●  

6 garsiakalbiai  ● ●

Radijo sistema „Ready 2 Discover“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą  ● ● 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas    

 - Paruošimas navigacijos sistemos „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugas, aktyvavimui    

 - „App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“   

„App Connect“ funkcija ●  

Mobiliojo telefono sąsaja ● ● ●

2 USB-C jungtys priekyje, 2 USB-C įkrovimo lizdas vidurinės konsolės gale ● ● ●

Prietaisų skydelis „Digital Cockpit“, 20,3 cm daugiaspalvis ekranas su informacinių profilių pasirinkimo galimybe ● ● 

Prietaisų skydelis „Digital Cockpit Pro“, 26 cm daugiaspalvis ekranas su informacinių profilių pasirinkimo galimybe   ●

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ ● ● ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+ ● ● ●

„Start-Stop“ sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ● ●

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje ● ● ●

  

  

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) ● ● ●

Automobilio literatūra ● ● ●

Style R-LineLife
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Papildoma įranga
Taigo

Ratlankiai ir padangos
Lengvojo lydinio ratlankiai „Everett“ R16 PJA ○   136 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 6J x 16      

 - Padangos 205/60 R16      

Lengvojo lydinio ratlankiai „Bangalore“ R17 PJJ ○   455 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 17      

 - Padangos 205/55 R17      

Lengvojo lydinio ratlankiai „Tokio“ R17 PJD  ○  45 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 17      

 - Padangos 205/55 R17      

Lengvojo lydinio ratlankiai „Funchal“ R18, Adamantium Silver PJN  ○  319 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18      

 - Padangos 215/45 R18      

Lengvojo lydinio ratlankiai „Misano“ R18, Volkswagen R PJT   ○ 319 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18      

 - Padangos 215/45 R18      

     

Kaina EUR
įskaitant PVMStyleLife Kodas R-Line
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Papildoma įranga
Taigo

Kaina EUR
įskaitant PVMStyleLife Kodas R-LineIšorės įranga

Saugumo įranga     

iDizaino paketas PDR  ○  240 

 - Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas    

 - Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 

 Tik su dviejų atspalvių kėbulo dažais    ○ 33 

Dizaino paketas „Black Style“ WBS   ○ 351 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai „Misano“ R18, juodos splavas, Volkswagen R      

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18      

 - Padangos 215/45 R18      

 - Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai     

     

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Plus“ PF2 ○   892 

 - Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema („Pre-Crash“)   ○ ○ 518 

 - Parkavimo asistentas „Park Assist“      

 - Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“      

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas PF3 ○ ● ● 662 

 - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“      

 - Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“      

 - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo funkcija      

 - Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „Stop & Go“ funkcija      

 - modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su „Stop & Go“ funkcija     
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Papildoma įranga
Taigo

Kaina EUR
įskaitant PVMStyleLife Kodas R-LineApšvietimas

Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis 8WH ○ ● ● 198

IQ.LIGHT – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai PXA ○ ●  1124 

 - Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis    ○ 926 

 - Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos      

 - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“      

 - Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis      

 - Priekinė šviesos juosta      
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Papildoma įranga
Taigo

Kaina EUR
įskaitant PVMStyleLife Kodas R-LineGarso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos

Radijo sistema „Ready 2 Discover“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą ZBB ○ ● ● 626 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas      

 - 6 garsiakalbių      

 - „App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“     

Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą ZBD ○   1194 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas   ○  567 

 - 6 garsiakalbių      

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas      

 - „App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“     

Navigacijos sistema „Discover Pro“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą ZCB ○   2035 

 - 23,3 cm jutiklinis ekranas   ○ ○ 1410 

 - 6 garsiakalbių      

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas      

 - „App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“      

 - Valdymas žodinėmis komandomis      

„BeatsAudio“ garso sistema PBS ○ ○ ○ 469 

 - Skaitmeninis 8 kanalų stiprintuvas      

 - 6 garsiakalbių      

 - Žemųjų dažnių kolonėlė      

 - Bendroji išvesties galia 700 W      

 tik su ZBB, ZBD arba ZCB     

Prietaisų skydelis „Digital Cockpit Pro“, 10,25“ daugiaspalvis ekranas su informacinių profilių pasirinkimo galimybe 9S0 ○ ○ ● 319 

 Life tik su ZBB, ZBD arba ZCB     
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Papildoma įranga
Taigo

Kaina EUR
įskaitant PVMStyleLife Kodas R-LinePrisijungimo galimybės

Klimatizavimo įranga

Interjero apdaila ir sėdynės

Belaidžio mobiliųjų telefonų įkrovimo funkcija 9ZV ○ ○ ○ 113

     

Oro kondicionierius „Climatronic“ su 2 zonų klimatizavimu 9AK ○ ○ ● 351

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF ○ ○ ● 207

Panoraminis pakeliamas ir stumdomas stoglangis PS1 ○ ○ ○ 872 

 - Be stogo bėgelių     

     

Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas 7P4 ○ ● ● 113

Šildomos priekinės sėdynės 4A3 ○ ○ ● 310

Dizaino paketas „Visual Green“ PAA  ○  131 

 - Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Track 2“      

 - Dekoratyviniai intarpai „Visual Green“ prietaisų panelyje     

Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ PAB  ○  601
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Papildoma įranga
Taigo

Kaina EUR
įskaitant PVMStyleLife Kodas R-LineFunkcionalumas ir kita įranga

Garantija

Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ 4F2 ○ ○ ○ 351

Galinio vaizdo kamera KA1 ○ ○ ○ 265

Matomumo paketas „PLUS“ WLA ○  ○ 237 

 - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis      

 - Lietaus sensorius      

 - Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“     

Matomumo paketas WLB ○ ○ ○ 144 

 - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis      

 - Lietaus sensorius     

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale 7X2 ○ ● ● 465

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale 0TD ○ ● ● 103

Nuimamas priekabos kablys 1D2 ○ ○ ○ 728

Važiavimo profilio pasirinkimas PDE  ○ ○ 292 

 Elektroninis diferencialo blokavimas XDS     

     

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 132
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Kėbulo spalvų pasiūla
Taigo

 
6U6U 
„Ascot Gray“

 
8E8E
„Reflex Silver“ 
metallic

 
0A0A 
„Reef Blue“ 
metallic

 
2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

 
6U2T 
„Ascot Gray /  
Deep Black“ 
tik su PDR paketu

 
5W2T
„Smoky Gray /  
Deep Black“
tik su PDR paketu

 
8E2T
„Reflex Silver /  
Deep Black“
tik su PDR paketu

 
P82T 
„Kings Red /  
Deep Black“
tik su PDR paketu

 
W92T
„Visual Green /  
Deep Black“
tik su PDR paketu

 
0Q0Q
„Pure White“ 

 
5W5W
„Smoky Gray“ 
metallic

 
P8P8
„Kings Red“  
metallic

 
W9W9
„Visual Green“ 
metallic

 
0Q2T
„Pure White /  
Deep Black“ 
tik su PDR paketu

 
0A2T
„Reef Blue /  
Deep Black“
tik su PDR paketu

Kėbulo spalva    „Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva

Dviejų atspalvių kėbulo spalva galima tik Style įrangai    

0 € 508 € 508 € 508 €

229 € 737 €737 € 805 € 737 €

207 € 508 € 649 € 508 €

437 € 737 €
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Taigo

Modelis Taigo Taigo Taigo Taigo

Variklio tipas 1.0 TSI OPF 1.0 TSI OPF 1.0 TSI OPF 1.5 TSI OPF

Cilindrai / tūris (cm³) 4 / 999 4 / 999 4 / 999 4 / 1498

Transmisija 5 / MAN 6 / MAN 7 / DSG 7 / DSG

Maksimali galia, kW/AG 70 / 95 81 / 110 81 / 110 110 / 150

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 175 / 1600 - 3500 200 / 2000 - 3000 200 / 2000 - 3000 250 / 1500-3500

Matmenys / masės / talpos

Ilgis (mm) 4271 4271 4271 4271

Plotis (mm) 1757 1757 1757 1757

Aukštis (mm) 1518 1518 1518 1518

Važiuoklės bazė (mm) 2554 2554 2554 2554

Nepakrauto automobilio masė, kg 1220 1242 1242 1304

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 1680 1700 1700 1750

Maksimali leidžiama stogo apkrova / 
atraminė apkrova, kg

75 / 55 75 / 55 75 / 55 75 / 55

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 40 40 40 40

Bagažo skyriaus talpa, l 438 438 438 438

Techniniai duomenys
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Taigo

Modelis Taigo Taigo Taigo Taigo

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 183 191 191 212

Įsibegėjimas 0-100 km s 11,1 10,4 10,9 8,3

NEDC Degalų sąnaudos l / 100km  
priklausomai nuo įrangos linijos

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

mieste 6 5,9 5,9 5,9 6 6 6 6,4 6,4

užmiestyje 4 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

mišriosios 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1

Mišrioji NEDC CO₂ emisija, g/km 108 109 109 109 111 111 111 116 116

WLTP Degalų sąnaudos l / 100km  
priklausomai nuo įrangos linijos 

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

mišriosios 5,5 5,4 5,5 5,5 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1

Mišrioji WLTP CO₂ emisija, g/km 124 123 125 125 133 134 134 138 138

Emisijos standartas Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Techniniai duomenys

TSI  Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
DSG  Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
OPF  Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema

* Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso 
(direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas) 

** Degalų sąnaudų ir CO₂ emisijos reikšmės nurodytos diapazonais,  
nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų. 

*** Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
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