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Life Style

Ζάντες αλουμινίου "Belmopan"  6J x 16,  με ελαστικά 205/60 R16 χαμηλής αντίστασης κύλισης S

Ζάντες αλουμινίου "Tokio", 6.5J x 17, Μαύρες-διαμαντέ επιφάνεια, με ελαστικά 205/55 R17 χαμηλής αντίστασης κύλισης S

Εφεδρικός τροχός - ρεζέρβα μικρότερων διαστάσεων S S

Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED S

Προβολείς IQ.LIGHT - LED Matrix με φώτα ημέρας LED και δυναμικό φωτισμό στροφής και Advanced Dynamic Light Assist & Dynamic headlight range control S

Προβολείς ομίχλης εμπρός S

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED S S

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα S

Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα S

Διακοσμητικές λεπτομέρειες στην εισαγωγή αέρα & το κάτω μέρος του προφυλακτήρα σε χρώμιο και στα πλαινά μαρσπιέ σε ασημί απόχρωση S S

Διακοσμητικές λεπτομέρειες σε ασημί απόχρωση στον πίσω διαχύτη S

Φωτιζόμενη λωρίδα στη μάσκα ανάμεσα στους προβολείς S

Περιμετρικός φωτισμός με projection light στις πόρτες οδηγού-συνοδηγού S S

Διακοσμητικά ένθετα στο ταμπλό και το εσωτερικό των εμπρός θυρών 
Lava Stone Black 

(5MB)
Deep Iron Gray (5ΜJ)

Χρώμιο στον πίνακα οργάνων, τους αεραγωγούς και το λεβιέ ταχυτήτων S

Καθίσματα οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος S

Sport comfort καθίσματα εμπρός ρυθμιζόμενα σε ύψος, με οσφυϊκή ρύθμιση S

Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα "Life" S

Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα "Style" S

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός ρυθμιζόμενο σε μήκος με αποθηκευτικό χώρο S S

Aσύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα S S

Πάτωμα χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε 2 ύψη S S

Αποθηκευτικός χώρος στο κάθισμα του οδηγού S S

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι-σε συνδυασμό με DSG διαθέτει χειριστήρια (paddles) αλλαγής ταχυτήτων S S

Εσωτερικός φωτισμός Ambient S

Φωτισμός στο χώρο των ποδιών εμπρός S

Εσωτερικά φώτα LED με καθυστέρηση απενεργοποίησης, 2 φώτα ανάγνωσης LED μπροστά και 2 πίσω S S

Επένδυση οροφής Ceramique Ceramique

Kαθρέπτες με φωτισμό στα αλεξήλια S S

ESP, ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)

ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)

EDL (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό)

S S

Hill start assist S S

Front Assist με City Emergency Braking & Λειτουργία αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών S

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, με ενεργή υποβοήθηση στο τιμόνι) S

Speed Limiter S

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω S S

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού S S

Κλήση έκτακτης ανάγκης Emergency Call S S

7 αερόσακοι. 

Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός και πίσω και κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στις μπροστινές 

θέσεις. Δυνατότητα απενεργοποίησης του εμπρός αερόσακου συνοδηγού

S S

Ζώνες ασφαλείας 3 - σημείων εμπρός και πίσω εξωτερικών θέσεων με προεντατήρες (οι εμπρός ρυθμιζόμενες σε ύψος) S S

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα και στο κάθισμα του συνοδηγού, συμβατά με i-Size S S

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών S S

Digital Cockpit - Ψηφιακός πίνακας οργάνων με επιλογές διαμόρφωσης (έγχρωμη οθόνη 8'') S S

Κλιματισμός. Περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο S

IQ. DRIVE Travel Assist. Ημι-αυτόνομο σύστημα υποβοήθησης οδηγού που περιλαμβάνει:

Ημιαυτόνομο σύστημα υποβοήθησης οδηγού Travel Assist και Lane Assist

Adaptive Cruise Control ACC (με stop & go για DSG) περ. speed limiter                              

Front Assist (για Adaptive Cruise Control ACC έως 210 km/h)   

S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Taigo
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ IQ.DRIVE

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



Life Style

Taigo
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic 2 ζωνών. Περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο S

Αισθητήρες φωτεινότητας με Φώτα ημέρας LED S S

Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης S S

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με λειτουργία βύθισης για τον συνοδηγό S S

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω S S

Πακέτο καπνιστή S S

Σύστημα start/stop (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) με σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S S

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover" Streaming & Internet. Περιλαμβάνει:

Έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών / Media & Internet streaming / Radio / 6 ηχεία  
S S

Διεπαφή τηλεφώνου S S

We Connect App:

Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone (Google Android Auto® και Apple CarPlay®)
S S

We Connect Wireless App:

Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone (Google Android Auto® και Apple CarPlay®), ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® 
S S

2 θύρες USB-C interface εμπρός και 2 στην κεντρική κονσόλα πίσω (μόνο φόρτιση) S S

We Connect Υπηρεσίες

Αναφορά κατάστασης οχήματος (health report)

Αναφορά θέσης στάθμευσης (αναφορά της τελευταίας θέσης στάθμευσης του οχήματος) 

Αναφορά ανοιχτών / κλειδωμένων θυρών και ανοιχτών / κλειστών φώτων

Στοιχεία διαδρομής - δεδομένα οδήγησης (ανάλυση δεδομένων και τρόπου οδήγησης, καταγραφή διαδρομών)

Προγραμματισμός ραντεβού service

Κλήση για βλάβη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο / οδική βοήθεια

Αυτόματη δήλωση ατυχήματος και επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο συνεργείο / οδική βοήθεια

Mobile key - πρόσβαση και εκκίνηση αυτοκινήτου μέσω smartphone - απαιτείται Προεγκατάσταση Mobile Key και Σύστημα πλοήγησης

απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού

Speed Alert & Area Alert

S S

We Connect Plus Υπηρεσίες - Συμβόλαιο για 3 έτη 

■  Media & Internet streaming - Δυνατότητα δημιουργίας δικτύου WLAN και σύνδεσης μέσω Wi-Fi, Mobile Hotspot 

■  Internet Radio

■  Εξελιγμένη λειτουργία Voice Control (όπου διατίθεται η λειτουργία Voice control)*

■  On Line πληροφόρηση κίνησης σε δρόμους (ενημέρωση κίνησης στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο)*

■  On Line υπολογισμός διαδρομής (λαμβάνοντας υπόψη κίνηση, έργα, ατυχήματα κτλ)*

■  On Line ενημέρωση χαρτών Navigation*

■  On Line εύρεση σημείων ενδιαφέροντος POI*

■  On Line εισαγωγή προορισμού (μέσω λογαριασμού We Connect)*

■  On Line ειδοποίηση μέσω smartphone για προσπάθεια διάρρηξης (όπου είναι διαθέσιμο σύστημα συναγερμού)

■  Εύρεση πρατηρίων υγρών καυσίμων (On Line όπου είναι διαθέσιμη η υποδομή)*

■  Εύρεση χώρων στάθμευσης (σε ακτίνα 10km από τη θέση του οχήματος)*

■  Ειδοποίηση ορίου περιοχής (αυτόματη ειδοποίηση εαν το όχημα κινείται ή εγκαταλείπει προκαθορισμένες περιοχές)

■  Ειδοποίηση ταχύτητας κίνησης (αυτόματη ειδοποίηση εαν το όχημα κινείται σε μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο όριο ταχύτητα)

■  Κορνάρισμα και χρήση φλάς (απομακρυσμένη χρήση της κόρνας και των φλάς μέσω smartphone σε ακτίνα εως 100m)

■  Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα θυρών (απομακρυσμένη χρήση του κεντρικού κλειδώματος μέσω smartphone)

* (όπου υπάρχει αναβάθμιση σε NAVI)

S S

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

INFOTAINMENT

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση


