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De splinternieuwe Taigo
Hij is er

Wat krijg je als je de sportiviteit van een coupé en de ruimte van een SUV bij elkaar optelt? 

De Volkswagen Taigo. met een sportief design, een scala aan features en extra veel  

stylingsmogelijkheden die elke Taigo net zo uniek maken als jij.
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Highlights

Vol met ruimte

De achterkant van de Taigo loopt schuin af zoals bij een coupé, 

zonder de hoofdruimte achterin te beperken. De bagageruimte 

heeft zelfs een indrukwekkende inhoud van 440 liter.

Rijke uitrusting

De Taigo heeft standaard alles wat je wilt in een auto.  

Standaard LED verlichting, een Digital Cockpit, Travel Assist 

en de nieuwste generatie van infotainmentsystemen.
Tot in de puntjes gestyled

Met keuze uit 8 kleuren en diverse velgen van 16” tot 18” 

kan je de Taigo helemaal naar eigen smaak samenstellen.
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Standaard 
alles wat je wilt

De Taigo heeft een hoop features die gewoon standaard op 

je auto zitten. Zoals de Digital Cockpit, airconditioning en 

het radiosysteem met DAB+. Afhankelijk van de uitvoering 

die je kiest, krijg je natuurlijk nog veel meer dan dat. Zoals 

interieurverlichting, parkeersensoren of 'App-Connect' 

smartphone integratie.

Vol met ruimte 

Zelfs met zijn coupéachtige silhouet heeft de Taigo 

bagageruimte met een indrukwekkende inhoud van 440 liter. 

De lange wielbasis biedt alle inzittenden een comfortabele, 

licht verhoogde zitplaats met nog steeds royale hoofdruimte. 

Zelfs voor lange passagiers is er aangenaam veel knie- en 

beenruimte voorhanden.  
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Tot in de puntjes gestyled

De Taigo is een sportieve crossover met een schuin aflopende daklijn wat het een mooie coupé look geeft. Dat maakt een  

Taigo een uniek model die ook nog eens volledig is aan te passen naar jouw eigen smaak. Zo kan je kiezen uit wel acht kleuren: 

twee uni kleuren, vijf metallic lakken en één parelmoerlak. Of kies voor nog meer sportiviteit met het overtreffende  

Black Style Pakket. Met 18 inch zwart uitgevoerde Misano velgen, een zwart dak en en zwarte spiegelkappen. 
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Design
'IQ.LIGHT' - Koplampverlichting LED Matrix

Sportief. Tech. Taigo
Sportiviteit op olympisch niveau en een ongekende hoeveelheid features: dat is hoe je de 

nieuwe Taigo aan je vrienden omschrijft. De optionele IQ.Light LED Matrix koplampen, 

met een stijlvolle en strakke LED-lichtstrip tussen de koplampen is slechts één van de vele 

highlights. En daar houdt het niet op. Loop om de Taigo heen en zie hoe de opvallende 

LED-verlichting en het kenmerkende aflopende dak z’n sportiviteit nog eens onderstrepen.

Interieur

Innovaties, 
overal waar je kijkt 
Soft-touch knoppen, een Digital Cockpit achter je stuur en sfeerverlichting die 
altijd bij je stemming past: in de Taigo waan je je in de toekomst.
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Wielen

Lichtmetalen velgen
Uitgebreid keuze uit lichtmetalen velgen. De Taigo komt standaard met  

stijlvolle 16 inch velgen. Wil je meer? Je kan kiezen uit veel verschillende  

designs oplopend tot wel 18 inch. 

Glazen Panoramadak

5-sterren-uitzicht
Sterren kijken in de Taigo? Dat is met het glazen

panoramadak geen probleem.  Geniet van een heerlijke 

lichtinval die te reguleren is met een perfect passende 

zonwering. En op zomerse dagen kantel je het panoramadak 

open voor een echt cabriogevoel.
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Velgen

16-inch velgen 17-inch velgen 18-inch velgen

Belmopan (L) Bangalore (O) Funchal (O)

Misano (O)Everett (O) Aberdeen (S)

Tokio (O)

Valencia (R)

Misano zwart (O)

L = standaard op Life

S = standaard op Style

R = standaard op R-Line

O = optioneel
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Digitaal comfort
Digital Cockpit

Op de hoogte  
in één oogopslag
Met zo’n enorme hoeveelheid tech kunnen we ons voorstellen 

dat je soms niet meer weet waar je moet kijken. Gelukkig is 

daar de Digital Cockpit, het 20,3 cm (8 inch) kleurendisplay 

achter je stuur. Die laat je in één oogopslag alle belangrijke 

rij-informatie zien, zoals je snelheidsmeter en kilometerteller. 

Zie je liever iets anders? Hier draai jij aan de knoppen. 

Kies of je bijvoorbeeld je rij-assistenten, de navigatie of juist 

je playlist voor je ziet.

Digital Cockpit Pro
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Kijkje in de toekomst 
Van soft-touch knoppen tot een multifunctioneel stuur waarmee je de 

volledige auto bedient. Dit is de toekomst van autorijden. 

Geen kabel?
Geen probleem
Je telefoon opladen is een makkie in de nieuwe Taigo. 

Standaard is ‘ie namelijk voorzien van 2 USB-poorten:  

eentje voorin en eentje bij de achterbank. Kun je je laadkabel 

nergens vinden? Geen zorgen. Leg je smartphone in het 

optionele Qi-vak in je dashboard en hij laadt draadloos op.  

Het enige wat je nodig hebt, is een telefoon met  

Qi-ondersteuning.

Navigatiesysteem 'Discover Pro'
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IQ.Drive

Altijd op de juiste koers 
en met de juiste afstand  
tot andere wegebruikers
Als je voor het IQ.Drive Pakket met Travel Assist1 systeem kiest, 

merkt de auto zelfstandig of je alles nog, letterlijk en figuurlijk, 

'in de hand' hebt. Met IQ.DRIVE Travel Assist wordt autorijden 

wel heel erg comfortabel – en veilig, want op saaie wegen en in 

vermoeiende verkeersomstandigheden houdt je auto zelf een 

extra oogje in het zeil. Met name op de snelweg en op goed 

onderhouden provinciale wegen blijf je met IQ.DRIVE Travel Assist 

altijd op de juiste koers, op de juiste snelheid en op de juiste 

afstand van de auto’s die voor je rijden.

1. Onderdeel van het optionele IQ.Drive Pakket (standaard vanaf de Life uitvoering).
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Adaptive Cruise Control - ACC

Afstand houden en snelheidsaanpassing
ACC is onderdeel van het IQ.Drive Pakket dus standaard op de Taigo. In de file kan je Taigo op die manier automatisch afremmen en optrekken 

(bij uitrusting met de optionele automatische DSG transmissie). In combinatie met een optioneel navigatiesysteem wordt die ACC uitgebreid met functies 

als anticiperende snelheidsregeling en bochtenassistentie. Je wordt dan ook geholpen om je aan de maximumsnelheid te houden doordat het systeem 

de plaatselijk geldende snelheidsvoorschriften overneemt4. Bovendien kan het systeem aan de hand van routegegevens uit de navigatie de snelheid 

van de auto aanpassen in bochten, op kruisingen of afslagen en in het rotondeverkeer2.

2. Binnen de grenzen van het systeem.
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Parkeerassistent 'Park Assist' en inparkeerhulp

Inparkeren  
makkelijk gemaakt
De Taigo met optionele 'Park Assist'3 parkeerassistent inclusief 

inparkeerhulp vertelt je niet alleen in het passeren of een 

parkeerplaats groot genoeg is, hij kan zichzelf ook netjes 

inparkeren. Jij bedient het gas, de koppeling en de rem en je  

houdt de omgeving in de gaten. De rest wordt voor je gedaan.

-  Sensoren scannen geschikte parkeerplaatsen  

(maximumsnelheid 40 km per uur).

-  Voor parallel parkeren moet de parkeerplaats minimaal zo lang 

zijn als de auto plus 80 cm manoeuvreerruimte. Bij uitparkeren 

moet er vóór en achter de auto minstens 25 cm vrij zijn.

-  Parallelparkeerplaatsen moeten aan beide zijden minstens  

35 cm vrije ruimte hebben.

3. Onderdeel van het optionele Assistance Pakket



Rijbaanassistent 'Side Assist'

Systematisch  
van baan wisselen
De 'Side Assist' rijbaanassistent laat via LED‘s in 

de buitenspiegels andere voertuigen zien die zich 

in de dode hoek bevinden of tot 50 meter achter 

je rijden.4 Zet je het knipperlicht aan om van baan 

te gaan wisselen, dan berekent het systeem aan 

de hand van positie en snelheid van auto’s in de 

omgeving of dat tot een gevaarlijke situatie zou 

kunnen leiden. Om je vervolgens, als dat zo is, 

met opvallende knipperlichten te waarschuwen.5

4. Onderdeel van het optionele Assistance Pakket.
5.  Binnen de grenzen van het systeem. De bestuurder 

moet op elk moment bereid zijn het assistentiesysteem 
te corrigeren en blijft onder alle omstandigheden 
verantwoordelijk voor veilig en voorzichtig rijgedrag.
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Digitaal comfort

Radio & Navigatie  
Non-stop entertainment
Het Composition radiosysteem met een scherm van 16,5 

centimeter is de basis voor jouw entertainment in de Taigo.

En met het optionele Discover Media navigatiesysteem inclusief 

Streaming & Internet ben je onderweg altijd verbonden met  

het internet. Dus of je nu live muziek wil luisteren of je favoriete 

podcast, het kan allemaal. En vanaf de Composition is  

App-Connect al standaard in de Taigo. Handig voor het afspelen 

van je favoriete nummers met Spotify.

Kies voor de overtreffende trap van entertainment in je Taigo 
Wil jij een groter scherm, een beter geluidssysteem en Voice 

Control in je Taigo?  Kies dan voor het Multimedia Pakket Plus.  

Met dit pakket krijg je een groter scherm van 22,9 centimeter  

en een high-end geluidssyteem van Beats. 

En met de intuïtieve voice control kun je naar wens de radio, 

je telefoon en het optionele navigatiesysteem in de taigo met 

gesproken instructies bedienen. Je kunt op die manier een zender 

kiezen, een contactpersoon uit je adressenboek bellen of een 

telefoonnummer invoeren – allemaal handsfree en door gewoon 

te zeggen wat er moet gebeuren.
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We Connect

De Taigo 
Verbonden met je telefoon 
Bij je Taigo krijg je ook toegang tot de We Connect app, met deze app 

heb je vanaf je telefoon of tablet altijd toegang tot de belangrijkste informatie 

over je auto. Zoals je kilometerstand en rijgegevens. Ook heel makkelijk 

is het controleren of je auto wel op slot staat en waar je geparkeerd staat. 

Na eenmalige activering en aanmelding met je Volkswagen-ID kan je 

eenvoudig en gratis van al het gemak van een groot aantal innovatieve 

online diensten. En heb je behoefte aan meer, dan kun je via We Upgrade 

ook achteraf altijd nog extra functies activeren.
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App-Connect

Haal jouw apps 
de auto in 
Met App-Connect worden gekozen apps en inhoud via de kabel 

rechtstreeks naar de display van het Infotainmentsysteem van 

jouw Volkswagen overgedragen en kunnen deze makkelijk en 

overzichtelijk door jou bediend worden (vanaf de Style kan 

dit zelfs draadloos). Zo wordt het bijzonder eenvoudig om 

bijvoorbeeld toegang te krijgen tot muziek, nieuws, kaarten of 

gesproken boeken. Volkswagen biedt drie interfaces voor het 

draadloos koppelen van smartphones met talrijke mogelijkheden: 

Apple CarPlay™, Android Auto™ van Google en MirrorLink®. 

Om niet te worden afgeleid, kunnen er tijdens de rit alleen 

gecertificeerde apps worden gestart.
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Sportief 
van velg tot dakrail 
Sportief kan altijd sportiever. Dat heeft de R-Line goed 

begrepen. Vanbuiten herken je ‘m direct aan z’n R-Line 

logo, de zwarte dakrailing en de 17 inch velgen.  

Vanbinnen zie je direct de kenmerkende R-Line details, 

zoals sportstoelen, aluminium pedalen, een zwarte dakhemel, 

maar ook de stijlvolle sfeerverlichting en het 20,3 cm (8 inch)

multimediasysteem. Klaar voor de start? Rijden maar.

R-Line



Optioneel: Black Style Pakket
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”Sportief kan altijd 
sportiever. Dat heeft de 
R-Line goed begrepen.
Klaar voor de start? 
Rijden maar.” 
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Accessoires 01

0302

01. All-weather mattenset. 
Bescherm je interieur tegen vocht en vuil tijdens de natte 

maanden met all-weather matten voorzien van Taigo 

opschrift. Set bestaat uit matten voor en achter.

Art. nr. 2G7061500  82V € 89

02. Sierlijst achterklep.
De achterklep krijgt met deze sierlijst een verfijnde en 

elegante uitstraling, mede dankzij de chroomlook.  

Beschermt daarnaast de rand van je achterklep. 

Art.nr. 2G7071360 € 119

03. Instaplijsten. 
Deze instaplijsten zorgen voor een mooie afwerking en bieden 

bescherming tegen krassen en beschadigingen die kunnen 

ontstaan bij het in- en uitstappen. Voorzien van Taigo 

opschrift.

Art.nr. 2G7071303 € 169

Lederen interieur.
Volledig lederen interieur in meer dan 15 kleuren leverbaar. 

Verschillende opties mogelijk: o.a. stiksels, stoelverwarming, 

alcantara of perforatie van middenbaan van de stoel tegen 

meerprijs. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.

Vanaf  € 1.999
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04

060504. Allesdragers. 
De ideale basis voor het meenemen van extra bagage. 

Geschikt voor de Taigo met dakreling. 

Art.nr. 2G7071151 € 239

05. Volkswagen bagagebox. 
Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox.  

Inhoud 340L in mat zwarte kleur.

Art.nr. 000071200 € 249

Kofferbakmat.
Optimale bescherming van de laadruimte tegen vocht en vuil 

door de opstaande rand.

Variabele bodem: Art. nr. 2G7061161 € 69,95

Steenslagbeschermer. 
Bescherm de lak van jouw auto met de spatlappen van 

Volkswagen. Spatlappen zorgen ervoor dat vuil en steentjes 

binnen de wielkasten blijven, waardoor jouw auto minder vies 

wordt en de lak niet wordt beschadigd.

Voor: Art.nr. 2G7075111 € 149
Achter: Art.nr. 2G7075101 € 149

06. Trekhaak. 
Een trekhaak biedt je de mogelijkheid tot het gebruik van een 

fietsendrager, aanhanger of caravan. 

Vaste trekhaak. Art. nr. 2G7092103 € 849
Zwenkbare trekhaak. Art. nr. 2G7092150 € 949
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Wijzigingen voorbehouden

volkswagen.nl

De Taigo Genoemde CO
2
 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP 

testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou 
gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, 
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op 
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

4 Jaar Garantie

De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op  
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf  
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.  
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek  
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden  
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

Scan de QR code voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.


