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TSI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs
ACT Aktīvā Cilindru atslēgšanas sistēma
DSG Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba
MAN Manuālā pārnesumkārba 

 

Jūsu ievērībai: 
- Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 
- Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. 
- Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu.
- Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas un CO2 nodoklis.
- Šī cenu lapa ir izdota 01.11.2021., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

Benzīna dzinēji

Cenas
Taigo

Dzinējs Transmisija Jauda kW /ZS Līnija Cena EUR ar PVN

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 82 / 110 R-Line 27 092
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 110 / 150 Style 27 463
1.5 TSI ACT OPF DSG-7 111 / 150 R-Line 28 941
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Eksterjers    
Vieglmetāla diski „Belmont“ 6J x 16,  ●   

riepas 205/60 R16 

Vieglmetāla diski „Aberdeen“ 6,5J x 17,   ●  

riepas 205/55 R17 

Vieglmetāla diski „Valencia“ 6.5J x 17,    ● 

Pelēki, riepas 205/55 R17 

Melni jumta reliņi ●  ●

Sudraboti jumta reliņi  ● 

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā ● ● ●

R-Line bamperi   ●

LED priekšējie lukturi ar atsevišķām LED dienasgasimām ●  ●

LED aizmugurējie lukturi ● ● ●

Priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas   ●

IQ.Light - LED Matrix priekšējie lukturi  ●  

 - LED matrix priekšējie lukturi ar atsevišķām LED dienasgasimām    

 - Dinamiskās līkumgaismas    

 - Tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju „Dynamic Light Assist“    

 - Priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas    

 - Izgaismota radiatora restes līnija starp priekšējiem lukturiem   

   

Bāzes aprīkojums
Taigo

Style R-LineLife
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Bāzes aprīkojums
Taigo

Interjers
Auduma sēdekļu apdare „Life“ ●  

Auduma sēdekļu apdare „Style“  ● 

Auduma sēdekļu apdare „R-Line“   ●

Melns griestu apšuvums   ●

Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju ● ● ●

Priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju  ● ●

Sporta komforta sēdekļi priekšā   ● ●

Dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne ● ● ●

Ādas apdares multifunkciju stūre ● ● ●

Ādas apdares multifunkciju stūre ar ātrumu pārslēgšanas vadību (tikai modeļiem ar DSG pārnesumkārbu) ● ● ●

Regulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni ● ● ●

Mērierīču paneļa dekoratīvā apdare „Lava Stone Black“ ●  

Mērierīču paneļa dekoratīvā apdare „Deep Iron Gray“  ● 

Mērierīču paneļa dekoratīvā apdare „Gray Anodized Matte“   ●

Apgaismojami spogulīši saulessargos ● ● ●

Sīklietu novietne zem priekšējā pasažiera sēdekļa ● ● ●

Lasīšanas apgaismojums priekšā ● ● ●

Salona komforta apgaismojums priekšā  ● ●

Izgaismots kāju nodalījums priekšā sēdošajiem  ● ●

Bagāžas nodalījuma apgaismojums ● ● ●

Bagāžas nodalījuma grīda, regulējama 2 augstumos ● ● ●

Tekstila paklāji priekšā un aizmugurē  ● ●

 

Style R-LineLife
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Bāzes aprīkojums
Taigo

Drošība   
Ražotāja signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību, centrālā atslēga ● ● ●

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)  ● ● ●

Automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma „Hill start assist“ ● ● ●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējem atslēdzams) ● ● ●

Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem, centrālais drošības spilvens ● ● ●

Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma „Front Assist“, avārijas bremzēšana pilsētā ● ● ●

Gājēju un Velobraucēju uzraudzības sistēma ● ● ●

Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (Multi-collision brake) ● ● ●

Braukšanas joslu uzturēšanas asistents „Lane Assist“  ●  

Vadītāja asistentu pakete  ● ● 

 - vadītāja asistents „Travel Assist“    

 - braukšanas joslu uzturēšanas asistents „Lane Assist“    

 - sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma „Front Assist“, avārijas bremzēšana pilsētā    

 - adaptīvā kruīza kontrole (ACC), „Stop & Go“ funkcija   

eCall ārkārtas zvana funkcija ● ● ●

Riepu spiediena indikācija (netiešais mērījums) ● ● ●

Mazizmēra rezerves ritenis, domkrats un uzgriežņu atslēga ● ● ●

ISOFIX stiprinājumu vietas bērnu sēdeklīšiem aizmugurējā sēdeklī un priekšējā pasažiera sēdeklī ● ● ●

Vadītāja noguruma detektors ● ● ●

   

Style R-LineLife
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Bāzes aprīkojums
Taigo

Funkcionalitāte un cits aprīkojums   
Karstumu aizturošs vējstikls ● ● ●

Karstumu aizturoši sānu un aizmugurējais stikls ● ● 

Aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls   ●

Gaisa kondicionētājs  ● ● 

Gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ ar 2-zonu temperatūras kontroli   ●

Priekšējo sēdekļu apsilde   ●

Ātruma ierobežotājs ●  

Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) ar ārtuma ierobežotāju, modeļiem ar manuālo pārnesum kārbu  ● ●

Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)  ● ● 

 modeļiem ar DSG pārnesumkārbu arī „Stop & Go“ funkcija   

Augstumā un dziļumā regulējama stūre ● ● ●

„Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi,  

automātiski nolaižams ārējais atpakaļskata spoglis līdzbraucēja pusē (braucot atpakaļgaitā)“ ● ● ●

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē  ● ●

Radio „Composition Colour“ ●   

 - 16.5 cm skārienekrāns   

Style R-LineLife
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Bāzes aprīkojums
Taigo

4 skaļruņi ●  

6 skaļruņi  ● ●

Radio „Ready 2 Discover“, iekļaujot „Streaming & Internet“ servisus  ● ● 

 - 20.3 cm skārienekrāns    

 - 6 skaļruņi    

 - App Connect funkcija ar App-Connect Wireless priekš Apple CarPlay   

App Connect funkcija ●  

Bluetooth interfeiss mobilajam telefonam ● ● ●

2 USB-C savienojuma ligzdas priekšā un 2 USB -C lādēšanas ligzdas centrālās konsoles aizmugurē ● ● ●

Digitālais displeja panelis „Digital Cockpit“ 20,3 cm krāsu displejs ar dažādiem displeja profiliem ● ● 

Digitālais displeja panelis „Digital Cockpit Pro“ 26 cm krāsu displejs ar dažādiem displeja profiliem   ●

Sagatave priekš „We Connect“ un „We Connect Plus“ ● ● ●

Digitālo radiostaciju uztvērējs DAB+ ● ● ●

Start/stop sistēma ar bremžu enerģijas reģenerāciju ● ● ●

Izņemams pelnutrauks un cigarešu aizsmēķētājs priekšā ● ● ●

  

  

5 gadu līdz 100 000 km garantija (pirmie 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma) ● ● ●

Lietotāja rokasgrāmata ● ● ●

   

Style R-LineLife
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Papildaprīkojums
Taigo

Diski / riepas     
Vieglmetāla diski „Everett“ R16 PJA ○   136 

 - vieglmetāla diski 6J x 16      

 - riepas 205/60 R16 

     

Vieglmetāla diski „Bangalore“ R17 PJJ ○   455 

 - vieglmetāla diski 6.5J x 17      

 - riepas 205/55 R17 

     

Vieglmetāla diski „Tokio“ R17 PJD  ○  45 

 - vieglmetāla diski 6.5J x 17      

 - riepas 205/55 R17 

     

Vieglmetāla diski „Funchal“ R18, Adamantium Sudraba PJN  ○  319 

 - vieglmetāla diski 7J x 18      

 - riepas 215/45 R18 

     

Vieglmetāla diski „Misano“ R18, Volkswagen R PJT   ○ 319 

 - vieglmetāla diski 7J x 18      

 - riepas 215/45 R18 

     

     

Cena EUR ar PVNStyleLife Kods R-Line
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Papildaprīkojums
Taigo

Cena EUR ar PVNStyleLife Kods R-LineEksterjers

Drošība     

Stila pakete PDR  ○  240 

 - Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli   

 - Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā 

 tikai ar divtoņu virsbūves krāsu    ○ 33

Stila pakete „Black Style“ WBS   ○ 351 

 - Vieglmetāla diski „Misano“ R18, Melni Volkswagen R      

 - vieglmetāla diski 7J x 18      

 - riepas 215/45 R18      

 - Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā     

     

Vadītāja asistentu paka Plus  PF2 ○   892 

 - Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash)   ○ ○ 518  

 - Stāvvietā novietošanas asistents „Park Assist“      

 - Braukšanas joslu maiņas asistents „Side Assist“      

Vadītāja asistentu pakete PF3 ○ ● ● 662 

 - vadītāja asistents „Travel Assist“      

 - braukšanas joslu uzturēšanas asistents „Lane Assist“      

 - sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma „Front Assist“, avārijas bremzēšana pilsētā      

 - adaptīvā kruīza kontrole (ACC), „Stop & Go“ funkcija     
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Papildaprīkojums
Taigo

Cena EUR ar PVNStyleLife Kods R-LineGaismas
Priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas 8WH ○ ● ● 198

IQ.Light - LED Matrix priekšējie lukturi PXA ○ ●  1124 

 - LED matrix priekšējie lukturi ar atsevišķām LED dienasgasimām    ○ 926  

 - Dinamiskās līkumgaismas      

 - Tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju „Dynamic Light Assist“      

 - Priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas      

 - Izgaismota radiatora restes līnija starp priekšējiem lukturiem     
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Papildaprīkojums
Taigo

Cena EUR ar PVNStyleLife Kods R-LineAudio / navigācijas un multivides sistēmas
Radio „Ready 2 Discover“, iekļaujot „Streaming & Internet“ servisus ZBB ○ ● ● 626 

 - 20.3 cm skārienekrāns      

 - 6 skaļruņi      

 - App Connect funkcija ar App-Connect Wireless priekš Apple CarPlay     

Navigācijas sistēma „Discover Media“, iekļaujot „Streaming & Internet“ servisus ZBD ○   1194 

 - 20.3 cm skārienekrāns   ○  567  

 - 6 skaļruņi      

 - Dinamiskā ceļa zīmju atpazīšana      

 - App Connect funkcija ar App-Connect Wireless priekš Apple CarPlay     

Navigācijas sistēma „Discover Pro“, iekļaujot „Streaming & Internet“ servisus ZCB ○   2035 

 - 23.3 cm skārienekrāns   ○ ○ 1410 

 - 6 skaļruņi      

 - Navigācijas kartes atjauninājums tiešsaistē      

 - Dinamiskā ceļa zīmju atpazīšana      

 - App Connect funkcija ar App-Connect Wireless priekš Apple CarPlay      

 - Balss vadība     

Skaņas sistēma „beatsAudio“ PBS ○ ○ ○ 469 

 - 8 kanālu digitālais pastiprinātājs      

 - 6 skaļruņi      

 - zemo frekvenču skaļrunis      

 - 300 W kopējā jauda      

 tikai ar ZBB, ZBD vai ZCB     

Digitālais displeja panelis „Digital Cockpit Pro“ 10,25 „ krāsu displejs ar dažādiem displeja profiliem 9S0 ○ ○ ● 319 

 Life tikai ar ZBB, ZBD vai ZCB     
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Papildaprīkojums
Taigo

Cena EUR ar PVNStyleLife Kods R-LineSavienojamība

Klimata un apsildes sistēmas

Interjera apdare un sēdekļi

Bezvadu mobilā telefona uzlādes funkcija 9ZV ○ ○ ○ 113

     

Gaisa kondicionēšanas sistēma „Climatronic“ ar 2-zonu temperatūras kontroli 9AK ○ ○ ● 351

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli 4KF ○ ○ ● 207

Elektriski vadāma stikla jumta lūka PS1 ○ ○ ○ 872 

 Bez jumta reliņiem     

     

Priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju 7P4 ○ ● ● 113

Priekšējo sēdekļu apsilde 4A3 ○ ○ ● 310

Interjera stila pakete „Visual Green“ PAA  ○  131 

 - Auduma sēdekļu apdare „Track 2“ Beats stilā       

 - Mērierīču paneļa dekoratīvā apdare „Visual Green“     

Mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“ PAB  ○  601
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Papildaprīkojums
Taigo

Cena EUR ar PVNStyleLife Kods R-LineFunkcionalitāte un cits aprīkojums

Garantija

Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma „Keyless Access“ 4F2 ○ ○ ○ 351

Atpakaļskata kamera KA1 ○ ○ ○ 265

Redzamības pakete WLA ○  ○ 237 

 - Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos      

 - Lietus sensors      

 - Tālo gaismu asistents „Light Assist“     

Redzamības pakete WLB ○ ○ ○ 144 

 - Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos      

 - Lietus sensors     

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē 7X2 ○ ● ● 465

Tekstila paklāji priekšā un aizmugurē 0TD ○ ● ● 103

Noņemams piekabes āķis 1D2 ○ ○ ○ 728

Braukšanas režīmu izvēle PDE  ○ ○ 292 

 Elektronisks diferenciāļa bloķētājs (XDS)     

     

Pagarinātā garantija - 5 gadi vai 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 132

     

www.volkswagen.lv


Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Volkswagen pārstāvjiem visā Latvijā. www.volkswagen.lv 15

Virsbūves krāsas
Taigo

 
6U6U 
„Ascot Gray“

 
8E8E
„Reflex Silver“ 
metallic

 
0A0A 
„Reef Blue“ 
metallic

 
2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

 
6U2T 
„Ascot Gray /  
Deep Black“ 
tikai ar PDR

 
5W2T
„Smoky Gray /  
Deep Black“
tikai ar PDR

 
8E2T
„Reflex Silver /  
Deep Black“
tikai ar PDR

 
P82T 
„Kings Red /  
Deep Black“
tikai ar PDR

 
W92T
„Visual Green /  
Deep Black“
tikai ar PDR

 
0Q0Q
„Pure White“ 

 
5W5W
„Smoky Gray“ 
metallic

 
P8P8
„Kings Red“  
metallic

 
W9W9
„Visual Green“ 
metallic

 
0Q2T
„Pure White /  
Deep Black“ 
tikai ar PDR

 
0A2T
„Reef Blue /  
Deep Black“
tikai ar PDR

Pamatkrāsas  Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa  

Divtoņu virsbūves krāsa tikai Style komplektācijai     

0 € 508 € 508 € 508 €

229 € 737 €737 € 805 € 737 €

207 € 508 € 649 € 508 €

437 € 737 €
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