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Ξεχωριστός χαρακτήρας.
Σε κάθε στιγμή οδήγησης!
Το νέο Taigo. Ένα coupé SUV για αυτούς που δηµιουργούν τις δικές τους 

τάσεις. Που δεν ακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά τις διαµορφώνουν. Που 

δεν δείχνουν απλά ότι έχουν στιλ, αλλά ότι έχουν χαρακτήρα που κάνει 

ξεχωριστή την καθηµερινότητά τους.
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Το νέο Taigo έχει πολλά 
Highlights.
Δείτε εδώ τρία με μια ματιά: 

Eξωτερική σχεδίαση
Ο σπορ και µοντέρνος χαρακτήρας του Taigo 

φαίνεται µε την πρώτη µατιά.

Digital Cockpit
Σηµαντικές πληροφορίες, όλες σε µία οθόνη, που 

µπορείτε να ρυθµίσετε µε βάση τις προτιµήσεις σας.

App-Connect Wireless 

Συνδεθείτε µε το smartphone σας µε άνεση,

ενώ οδηγείτε. Ακόµα και χωρίς καλώδιο!

Περισσότερα για την άνεση

Περισσότερα για τη σχεδίαση

Περισσότερα για το εσωτερικό
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Εμπρός μέρος

Νέα άφιξη, νέο πρόσωπο.
Ο σπορ και µοντέρνος χαρακτήρας του Taigo φαίνεται µε την 

πρώτη µατιά. Ένα χαρακτηριστικό που πραγµατικά ξεχωρίζει, 

είναι η στιλάτη λωρίδα LED φωτισµού, που εκτείνεται σε 

ολόκληρο το εµπρός µέρος µέχρι το λογότυπο της Volkswagen. 

Η λωρίδα συνδέει σχεδιαστικά τους προβολείς IQ.LIGHT LED 

Matrix1 µε µία εντυπωσιακή φωτιστική υπογραφή. Οι προβολείς 

οµίχλης βρίσκονται ενσωµατωµένοι στα πλαϊνά του 

προφυλακτήρα.

1. Προαιρετικός εξοπλισµός για την έκδοση Life, περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό 
στην έκδοση Style.

Εξωτερική σχεδίαση

achilleas
Highlight

achilleas
Highlight
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Πίσω μέρος

Δυναμικό, διαφορετικό, 
εκφραστικό. 

Ο σπορ χαρακτήρας του Taigo αποτυπώνεται επίσης και στο 

coupé σχήµα του πίσω µέρους µε τη µοντέρνα φωτιστική 

υπογραφή του. Την coupé σχεδίαση τονίζουν ακόµη  

περισσότερο τα  πίσω φώτα LED σε βαθύ κόκκινο χρώµα, µε 

τη χαρακτηριστική λωρίδα φωτισµού ανάµεσά τους. Από την 

ελκυστική αεροτοµή οροφής µέχρι το δυναµικό πίσω σπόιλερ, 

γίνεται φανερό ότι το νέο Taigo θα κάνει την οδηγική σας 

εµπειρία συναρπαστική.
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Roof Pack

Η αρµονία των αντιθέσεων.
Το νέο Taigo συνδυάζει τις compact διαστάσεις και την 

καταπληκτική σχεδίαση, σε ένα άκρως εντυπωσιακό σύνολο. 

Το πώς ακριβώς θα δείχνει αυτό το σύνολο, θα το 

αποφασίσετε εσείς. Τί θα λέγατε, για παράδειγµα, για µία 

µαύρη οροφή συνδυασµένη αρµονικά µε καλύµµατα 

καθρεπτών σε µαύρο χρώµα; Το Roof Pack διατίθεται 

προαιρετικά στην έκδοση εξοπλισµού Style, µαζί µε φιµέ 

πλαϊνά και πίσω τζάµια.

Φωτισµός εισόδου

Spot on.
Για µία εντυπωσιακή εµφάνιση απαιτείται ο σωστός φωτισµός. 

Με το νέο Taigo τον έχετε στον βασικό εξοπλισµό από την 

έκδοση Life: µία προβολή φωτίζει το δάπεδο δίπλα από το 

όχηµα. Για να µην επιστρέφετε απλά στο σπίτι µε το όχηµά σας, 

αλλά και για να φτάνετε άνετα ως την εξώπορτά σας, το Taigo 

φωτίζει την περιοχή επιβίβασης και σας δείχνει τον δρόµο µε 

τη λειτουργία «Leaving home» και «Coming home».

Το νέο Taigo



Χρώματα

Επιλέξτε το χρώμα σας. 

Γκρι Ascot

Μπλε Reef Μεταλλικό 
Προαιρετικός εξοπλισμός

Λευκό Pure 

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ασημί Reflex Μεταλλικό  

Προαιρετικός εξοπλισμός

Κόκκινο Kings Μεταλλικό  
Προαιρετικός εξοπλισμός

Γκρι Smoky Μεταλλικό 
Προαιρετικός εξοπλισμός

Μαύρο Deep Περλέ 
Προαιρετικός εξοπλισμός

Πράσινο Visual Μεταλλικό 
Προαιρετικός εξοπλισμός
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https://www.volkswagen.de/de/konfigurator.html/__app/der-neue-tiguan-allspace.app
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Digital Cockpit 

Παρακολουθήστε με μια 

ματιά ό,τι είναι σημαντικό.
Όταν οδηγείτε, είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να παρακο-

λουθείτε εύκολα στοιχεία που έχουν σχέση με την ασφαλή και 

άνετη οδήγησή σας. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit, 

που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, προβάλλει τις 

συνήθεις ενδείξεις, όπως το ταχύμετρο και τον χιλιομετρητή, 

σε μία έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης 8'' (20,32 cm). 

Στο Digital Cockpit Pro μπορείτε να ρυθμίσετε τις ενδείξεις στην 

οθόνη μεγέθους 10,25'' (26,04 cm,) σύμφωνα με τις προσωπικές 

σας επιθυμίες και ανάγκες. Μπορείτε, για παράδειγμα, να 

επιλέξετε την απεικόνιση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού 

ή έναν συνδυασμό χάρτη πλοήγησης και ενδείξεων πολυμέσων. 

Όλα αυτά με ελκυστικά  και κινούμενα γραφικά.

Εσωτερικό

Laura_T
Cross-Out
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Εσωτερικός χώρος

Καινοτομία που σας κερδίζει.

Ο εσωτερικός χώρος του νέου Taigo σάς υποδέχεται φιλόξενα! 

Ήδη από την έκδοση Life, µπορείτε να φορτίσετε εύκολα τις 

συσκευές σας και από τα πίσω καθίσµατα, µέσω της θύρας USB 

στο κεντρικό υποβραχιόνιο των εµπρός καθισµάτων. Αλλά και 

το δερµάτινο πολυλειτουργικό τιµόνι, το οποίο περιλαµβάνεται 

στον βασικό εξοπλισµό δείχνει ότι στο νέο Taigo όλα εξασφα-

λίζουν ότι θα είσαστε συνδεδεµένοι σε κάθε διαδροµή.
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Πακέτο σχεδίασης «Visual Green»

Χρώμα που εντυπωσιάζει

στο εσωτερικό.
Θέλετε λίγο περισσότερο χρώµα; Με το πακέτο σχεδίασης 

«Visual Green» χαρίζετε µια φρέσκια πινελιά στο εσωτερικό. 

Κατά την επιβίβαση, το εσωτερικό του οχήµατος σάς καλω-

σορίζει µε το χρώµα «Ceramique» και µε τα κοµψά διακο-

σµητικά σε «Visual Green». Στις επενδύσεις καθισµάτων 

«Tracks», οι αρµονικά συνδυασµένες διακοσµητικές ραφές 

συµπληρώνουν τη χρωµατική υπογραφή.

Laura_T
Cross-Out
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Σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic»

Ιδανική θερμοκρασία 
για όλους τους επιβάτες.
Ζεσταίνονται οι συνεπιβάτες σας ενώ εσείς κρυώνετε; Με τη διζωνική 

ρύθµιση οι θερµοκρασίες στην πλευρά οδηγού και συνοδηγού µπορούν 

να ρυθµιστούν ανεξάρτητα µεταξύ τους. Το σύστηµα κλιµατισµού «Air 

Care Climatronic», που διατίθεται προαιρετικά από την έκδοση Life, 

ρυθµίζεται διαισθητικά µέσω της αφής και προσφέρει ακόµα περισσό-

τερα: όσο πιο αργά οδηγείτε, τόσο πιο αθόρυβος είναι ο ανεµιστήρας. 

Και όταν ενεργοποιείτε το σύστηµα πλύσης παρµπρίζ ή επιλέγετε την 

όπισθεν, γίνεται αυτόµατη αλλαγή στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα 

ώστε οι οσµές να µένουν έξω από το αυτοκίνητο. Με λίγα λόγια: 

στο νέο Taigo επικρατεί ιδανικό κλίµα.

Φωτισμός Ambiente

Ο ιδανικός φωτισμός

για το εσωτερικό.
Ο λευκός φωτισµός Ambiente, που περιλαµβάνεται στον βασικό 

εξοπλισµό στην έκδοση Style, λειτουργεί ως κρυφός φωτισµός στις 

εµπρός χειρολαβές των θυρών, τις διακοσµητικές λωρίδες στις πόρτες 

και στο ταµπλό, δηµιουργώντας µία πολύ ευχάριστη ατµόσφαιρα στον 

εσωτερικό χώρο. Και κάτι ακόµα πολύ χρήσιµο: τα φώτα ανάγνωσης 

LED εµπρός και πίσω και ο φωτισµός χώρου ποδιών LED  που περι-

λαµβάνονται στον βασικό εξοπλισµό της έκδοσης Style, φροντίζουν 

ώστε να έχετε καλή ορατότητα κατά την επιβίβασή σας.
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Μεταβλητό δάπεδο φόρτωσης

Η φόρτωση γίνεται 
εύκολη υπόθεση.

Παρά τις compact διαστάσεις του, το νέο Taigo εντυπωσιάζει µε 

τον χώρο που διαθέτει. Για να µπορείτε να τον εκµεταλλευτείτε 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το µεταβλητό δάπεδο φόρτωσης 

παρέχει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Καθώς το κατώφλι 

φόρτωσης και το δάπεδο φόρτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, 

η φόρτωση και η εκφόρτωση γίνονται µε ιδιαίτερη ευκολία. Εσείς 

απλά ανασηκώνετε τις αποσκευές µέχρι το κατώφλι φόρτωσης 

και µετά απλά τις σπρώχνετε ή τις τραβάτε. Εδώ να σηµειωθεί ότι 

το προαιρετικό subwoofer «beats»1 µε τα ισχυρά του µπάσα δεν 

εµποδίζει, καθώς τοποθετείται στην υποδοχή της ρεζέρβας, 

αφήνοντας τον µεγαλύτερο δυνατό ελεύθερο χώρο στον χώρο 

αποσκευών.

1. Μέρος του προαιρετικού ηχοσυστήµατος BeatsAudioTM.
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Ανακαλύψτε και εσείς 
το νέο Taigo! 



Το νέο Taigo 14

App Connect Wireless

Αξιοποιήστε ακόμη 
περισσότερο 
το smartphone σας.
Για άνετη χρήση εφαρµογών και περιεχοµένων,  διατίθεται το 

App-Connect1,2: µουσική, ειδήσεις, χάρτες ή audio books 

µεταφέρονται στην οθόνη του συστήµατος Infotainment. 

Έτσι, ο χειρισµός τους µπορεί να γίνεται στο οπτικό πεδίο σας. 

Δύο διεπαφές για τη σύνδεση smartphone είναι εφικτές: 

Apple CarPlayTM και Android AutoTM της Google®. Η χρήση τους 

είναι πολύ άνετη και εύκολη χάρη στη δυνατότητα ασύρµατης 

σύνδεσης µε το ηχοσύστηµα «Ready 2 Discover» και τα  προ-

αιρετικά συστήµατα πλοήγησης «Discover Media» και 

«Discover Pro». Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε και να 

ενεργοποιήσετε το App-Connect µεταγενέστερα στο In-Car 

Shop3 του οχήµατός σας.

Άνεση

1. Διατίθεται µόνο σε συνδυασµό µε το ηχοσύστηµα «Ready 2 Discover» ή τα συστήµατα 
πλοήγησης «Discover Media» και «Discover Pro». Το ενσύρµατο App-Connect είναι για 
το ηχοσύστηµα «Composition».

2., 3. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 32.
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Ασύρματη φόρτιση

Δεν έχετε καλώδιο φόρτισης;
Κανένα πρόβλημα!

Όταν οδηγείτε, παίρνετε πάντα µαζί σας έναν φορτιστή 

για το smartphone σας; Και αν τον ξεχάσετε; Στο νέο Taigo 

δεν χρειάζεται να σας απασχολεί πλέον αυτό. Απλά 

ακουµπήστε το smartphone σας στην µπροστινή θήκη και θα 

φορτιστεί επαγωγικά. Προϋπόθεση είναι αυτό να υποστηρίζει 

το πρότυπο Qi και εσείς να έχετε επιλέξει τον αντίστοιχο 

προαιρετικό εξοπλισµό.
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Πανοραμική ανακλινόμενη/συρόμενη οροφή 

Σας ανοίγει νέους ορίζοντες!

Με την τεράστια γυάλινη επιφάνειά της που εκτείνεται σε όλο 

το πλάτος της οροφής, η ηλεκτρική πανοραµική, ανακλινόµενη/ 

συρόµενη οροφή, που διατίθεται προαιρετικά από την έκδοση 

Life, είναι από µόνη της ένας πόλος έλξης βλεµµάτων. Ακόµη 

πιο όµορφη είναι η απρόσκοπτη θέα στον ουρανό και η 

πρόσβαση στο φως του ήλιου και τον φρέσκο αέρα. Το πόσο 

πολύ ή λίγο θέλετε να τα απολαύσετε όλα αυτά, εξαρτάται 

αποκλειστικά από εσάς, καθώς η οροφή µπορεί να ανυψωθεί 

ή να ανοίξει πλήρως. Και σε έντονη ηλιοφάνεια, το φιµέ 

κρύσταλλο και ένα υψηλής ποιότητας αλεξήλιο αποδεικνύονται 

εξαιρετικά χρήσιµα1.

1. Σε περίπτωση επιλογής της πανοραµικής ανακλινόµενης/συρόµενης οροφής,
καταργούνται οι ράγες οροφής. 
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Keyless Access

Taigo, άνοιξε!
Μην ψάχνετε άλλο το κλειδί του αυτοκινήτου στις τσέπες του 

παντελονιού, στις τσάντες ή στο µπουφάν σας. Εφόσον το έχετε επάνω 

σας και βρίσκεστε το µέγιστο σε ακτίνα 1,5 µέτρου από το Taigo σας, αν 

το επιθυµείτε, οι πόρτες και το πίσω καπό ξεκλειδώνουν αυτόµατα, ως δια 

µαγείας1. Ακόµα και για την εκκίνηση του κινητήρα δεν χρειάζεστε το 

κλειδί. Απλά πατάτε ένα κουµπί. Και αν το «Keyless Access»2 δεν 

λειτουργεί, τότε το κλειδί µάλλον δεν βρίσκεται µέσα στην τσέπη σας. 

Μήπως το αφήσατε στο τραπέζι της κουζίνας;

1. Το Keyless Access σάς υποστηρίζει εντός των ορίων του συστήµατος.

Kάμερα οπισθοπορείας «Rear View» 

Οπισθοπορεία με προνοητικότητα 

και ασφάλεια.
Με την προαιρετική κάµερα οπισθοπορείας «Rear View», µε λειτουργία 

καθαρισµού, έχετε πλήρη ορατότητα κατά την οπισθοπορεία: στην 

οθόνη του συστήµατος Infotainment εµφανίζεται η περιοχή πίσω από 

το όχηµα που καταγράφεται από την κάµερα. Το σύστηµα «Rear View» 

προβάλλει επίσης βοηθητικές γραµµές, που σας βοηθούν να εκτιµήσετε 

σωστά την απόσταση.

2. Προαιρετικά από την έκδοση Life.
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Επιλογή προφίλ οδήγησης και ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικού XDS

Ευέλικτο, όπως ο τρόπος οδήγησής σας. 

Με την προαιρετική επιλογή προφίλ οδήγησης µπορείτε να 

προσαρµόσετε το Taigo στο δικό σας στιλ οδήγησης, ανάλογα µε το 

τι είναι πιο σηµαντικό για εσάς. Απλά επιλέξτε, µε το πάτηµα ενός 

κουµπιού ή µέσω της οθόνης αφής, το επιθυµητό προφίλ οδήγησης 

και το σύστηµα µετάδοσης, το τιµόνι και τα σηµεία αλλαγής 

ταχυτήτων (στο DSG) προσαρµόζονται αυτόµατα. Και το XDS 

χρησιµεύει ως εγκάρσιο µπλοκέ διαφορικό, µε το οποίο 

εξισορροπείται η χαρακτηριστική για τα εµπροσθοκίνητα οχήµατα 

υποστροφή κατά την οδήγηση σε στροφές µε µεγάλη ταχύτητα. 

Αυτό συµβαίνει εντελώς αυτόµατα και εξαιρετικά άνετα.

—  Eco: για οικονοµική οδήγηση.

—  Normal: για καθηµερινές διαδροµές από το σηµείο A στο B.

—  Sport: για σπορ επιδόσεις µε αντίστοιχη υψηλή ροπή.

—  Individual: για να διαµορφώσετε τους δικούς σας συνδυασµούς 

      των παραπάνω επιλογών.
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Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Taigo

Περισσότερα χαρακτηριστικά

IQ.DRIVE

IQ.DRIVE Travel Assist

Αdaptive Cruise Control (ACC)

Side Assist

Park Assist

Infotainment

Discover Pro 

Discover Media

Ready 2 Discover 

Ηχοσύστηµα Beats AudioTM

Θύρες USB Type-C

Συνδεσιμότητα

We Connect

We Connect Plus 

We Upgrade 

Streaming & Internet 
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We Connect

Δικτυωμένοι με τον κόσμο!
Από την αρχή, και αν το επιθυµείτε µε πλήρη δικτύωση, έχετε 

διαθέσιµες πολυάριθµες υπηρεσίες We Connect. Μετά από 

την αρχική ενεργοποίηση και τη σύνδεση µε το Volkswagen 

ID σας είναι πολύ εύκολη (και επίσης δωρεάν) η χρήση online 

υπηρεσιών. 

Το We Connect1 κάνει την καθηµερινότητά σας σε σχέση µε 

το Volkswagen σας όχι µόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο 

άνετη. Με αυτό έχετε πρόσβαση σε σηµαντικές πληροφορίες 

για το όχηµά σας, ενώ προσφέρει χρήσιµες και βολικές 

λειτουργίες, όπως την κλήση για βλάβη ή τον προγραµµατι-

σµό ραντεβού service. Και µε την εφαρµογή We Connect 

App2 για το smartphone σας έχετε και ενώ οδηγείτε τον 

έλεγχο σηµαντικών δεδοµένων για το Volkswagen σας. Για 

παράδειγµα, µπορείτε να ελέγχετε την υπολειπόµενη 

αυτονοµία ή αν όλες οι πόρτες και τα παράθυρα είναι 

κλειστά.

Περισσότερα για το We Connect

Συνδεσιμότητα

Περισσότερα για
το We Connect1., 2. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 32.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect.html
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We Connect Plus

Ανακαλύψτε καινούριες 
δυνατότητες - είτε στον δρόμο
είτε ψηφιακά.
Όλος ο κόσµος των ψηφιακών υπηρεσιών της Volkswagen ανεβάζει 

τη συνδεσιµότητα στο νέο Taigo σε υψηλότερο επίπεδο: Προαιρετικά, 

το We Connect Plus1 προσφέρει πρόσθετες έξυπνες τεχνολογίες. 

Εδώ περιλαµβάνεται και η έξυπνη πλοήγηση2, µέσω της οποίας 

λαµβάνετε σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο τρέχουσες πληροφορίες 

κυκλοφορίας για αλλαγές διαδροµής ή προειδοποιήσεις για παρακώ-

λυση της κυκλοφορίας. Χάρη στον online υπολογισµό διαδροµής2 

αντιδράτε ευέλικτα σε µεταβληθείσες συνθήκες, ενώ συγχρόνως 

βρίσκεστε στην καλύτερη δυνατή διαδροµή. Με την online ενηµέρωση 

χάρτη2, το υλικό χαρτών σας είναι πάντα επίκαιρο. Και µε τις τρέ-

χουσες πληροφορίες2 για τιµές πρατηρίων καυσίµων και ελεύθερους 

χώρους στάθµευσης σε κλειστά πάρκινγκ ή σε δηµόσιους χώρους 

στάθµευσης, φτάνετε ακόµα πιο ξεκούραστα στον προορισµό σας.

Περισσότερα για το We Connect Plus Περισσότερα για το 
We Connect Plus

1. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 32.
2. Διατίθεται µόνο σε συνδυασµό µε το ηχοσύστηµα «Ready 2 Discover» µε εγκεκριµένη λειτουργία

πλοήγησης ή τα συστήµατα πλοήγησης «Discover Media» και «Discover Pro».

https://www.volkswagen.de/de/konnektivitaet-und-mobilitaetsdienste/konnektivitaet/we-connect/navigation.html
https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/ploegese.html
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We Upgrade

Ενεργοποιήστε λειτουργίες 

εκ των υστέρων.

Με δυνατότητα µεταγενέστερης εξατοµίκευσης: πολλές λειτουργίες 

µπορούν όχι µόνο να ενηµερωθούν στην καµπίνα του νέου Taigo, αλλά 

και να εγκριθούν εκ των υστέρων ως λειτουργίες We Upgrade3. Έτσι, 

λοιπόν, ανάλογα µε τον εξοπλισµό, θα µπορούν µελλοντικά να 

ενεργοποιηθούν, εκ των υστέρων, η πλοήγηση για το ηχοσύστηµα

«Ready 2 Discover», το App-Connect2 (σύνδεση των εφαρµογών 

smartphone) – για Apple CarPlay™ και  Android Auto™ της Google και 

ασύρµατα – και ο φωνητικός χειρισµός.

Περισσότερα για το We Upgrade
Περισσότερα για
το We Upgrade

2., 3. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 32.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-upgrade.html


Το νέο Taigo 23

Streaming & Internet

Παραμείνετε διαρκώς... on air!
Με το «Streaming & Internet» 1, 4, στο Taigo σας απολαµβάνετε 

την αγαπηµένη σας µουσική. Απλώς συνδέεστε µία φορά µε τα 

στοιχεία πρόσβασης που διαθέτετε ήδη και απολαµβάνετε άµεση 

πρόσβαση µέσω του συστήµατος Infotainment στο όχηµα, χωρίς 

καθόλου εξωτερικές συσκευές. Με την υπηρεσία Hotspot1 για 

Internet ραδιόφωνο, έχετε όλα τα πλεονεκτήµατα του διαδι-

κτυακού ραδιοφώνου στο όχηµα και η αναζήτηση και 

αναπαραγωγή live σταθµών και podcasts γίνεται παιχνιδάκι. 

Το ενσωµατωµένο WLAN-Hotspot4 παρέχει σε εσάς και τους 

συνεπιβάτες σας σύνδεση στο Internet και επιτρέπει το σερφά-

ρισµα για έως και οκτώ συσκευές.

Περισσότερα για το Streaming & Internet
Περισσότερα για το
Streaming & Internet

1. Διατίθεται µόνο σε συνδυασµό µε το ηχοσύστηµα «Ready 2 Discover» και τα συστήµατα 
πλοήγησης «Discover Media» και «Discover Pro». 

4. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 32.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/psychagogia.html
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IQ.DRIVE «Travel Assist» 

Διατηρεί εσάς στη λωρίδα σας 
και τους άλλους σε απόσταση.  
Αν επιλέξετε το IQ.DRIVE Travel Assist1,2 που διατίθεται 

προαιρετικά από την έκδοση Life, το νέο Taigo διαθέτει τιµόνι µε 

χωρητική αναγνώριση επαφής των χεριών: χάρη στην επιφάνεια 

υψηλής ευαισθησίας στην αφή, αναγνωρίζει αυτόνοµα αν - ανά 

πάσα στιγµή - «κρατάτε στα χέρια» σας το όχηµα, κυριολεκτικά 

και µεταφορικά.

—  Κυρίως σε αυτοκινητόδροµους και σε καλό επαρχιακό οδικό 

οδικό δίκτυο, το IQ.DRIVE µπορεί να κρατάει σταθερό το 

όχηµα στη λωρίδα κυκλοφορίας και να διατηρεί την 

ταχύτητα και την απόστασή του από τα προπορευόµενα 

οχήµατα.1,3

—  Σε συνδυασµό µε κιβώτιο µε διπλό συµπλέκτη DSG, οδηγείτε

     ξεκούραστα σε κυκλοφοριακή συµφόρηση και κυκλοφορία

     stop and go.

IQ.DRIVE

1. Μέρος του προαιρετικού πακέτου IQ.DRIVE.

2. Εντός των ορίων του συστήµατος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιµος να παρα-
κάµψει το σύστηµα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί 
προσεκτικά µε το αυτοκίνητο.

3. Το IQ.DRIVE διατίθεται µόνο σε συνδυασµό µε το κιβώτιο διπλού συµπλέκτη DSG.
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Αυτόματη ρύθμιση απόστασης ACC

Κανένα πρόβλημα!
Αυξημένη κίνηση; 

Η αυτόµατη ρύθµιση απόστασης ACC σάς βοηθά να διατηρείτε 

µία ρυθµισµένη από εσάς µέγιστη ταχύτητα1 αλλά και να 

διατηρείτε απόσταση από το προπορευόµενο όχηµα2. Σε 

συνθήκες κυκλοφοριακής συµφόρησης, το Taigo µπορεί να 

φρενάρει αυτόµατα µέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του και να 

ξεκινήσει και πάλι (µε το κιβώτιο ταχυτήτων DSG).

1. Έως 210 χλµ./ώρα.

2. Εντός των ορίων του συστήµατος.
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«Side Assist»

Αλλαγή λωρίδας, με ασφάλεια.
Η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας υποδεικνύει, µε µία λυχνία LED στους 

εξωτερικούς καθρέφτες, άλλα οχήµατα στο τυφλό σηµείο ή σε απόσταση 

έως 50 µέτρων πίσω από εσάς1. Μόλις βγάλετε φλας για αλλαγή λωρίδας, 

το σύστηµα µπορεί να υπολογίσει αν κάποιο από αυτά τα οχήµατα µπορεί 

να γίνει επικίνδυνο για εσάς λόγω θέσης και ταχύτητας και, αν χρειαστεί, 

να σας επιστήσει την προσοχή µε έντονο φλας.

1. Εντός των ορίων του συστήµατος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιµος να παρακάµψει το σύστηµα
υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά µε το αυτοκίνητο.
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«Park Assist»

γίνεται παιχνίδι!Το παρκάρισμα 

Το νέο Taigo µε το σύστηµα υποβοήθησης ελιγµών στάθµευσης 

«Park Assist», που διατίθεται προαιρετικά από την έκδοση Life, 

όχι µόνο σας δείχνει αν µία θέση στάθµευσης είναι αρκετά 

µεγάλη καθώς περνάτε από δίπλα της, αλλά παρκάρει και για 

εσάς1,2. Εσείς πατάτε µόνο τον συµπλέκτη, το γκάζι και το 

φρένο. Τα υπόλοιπα γίνονται αυτόµατα. 

—  Αισθητήρες σαρώνουν κατάλληλες κενές θέσεις στάθµευσης

     (µε µέγιστη ταχύτητα έως 40 χλµ/ώρα). 

—  Οι παράλληλες θέσεις στάθµευσης πρέπει να έχουν, για τη

     στάθµευση, τουλάχιστον το µήκος του οχήµατος συν 80 cm

     απόσταση, και για την έξοδο από τη θέση στάθµευσης       

     τουλάχιστον 25 cm µπροστά και πίσω από το όχηµα. 

—  Οι κάθετες θέσεις στάθµευσης πρέπει να έχουν αµφίπλευρα

     απόσταση τουλάχιστον 35 cm.

1. Η διαδικασία µπορεί να απενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή.

2.  Εντός των ορίων του συστήµατος. 
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Discover Pro

Σας δείχνει τον δρόμο.
Για εκείνους που θέλουν ακόµα περισσότερα, το σύστηµα πλοήγησης 

«Discover Pro», προαιρετικά από την έκδοση Life, διαθέτει: 

— Προβολή όλων των πληροφοριών στην οθόνη στο Digital Cockpit.

— Σύστηµα µε φωνητικό χειρισµό, χωρίς συγκεκριµένες εντολές.

— Έγχρωµη οθόνη αφής TFT µεγέθους 9,2" (23,4 cm), µε επικάλυψη

     γυαλιού, αισθητήρες προσέγγισης και χειρισµό µέσω χειρονοµιών.

— Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη µέσω DAB+.

— Έξι ηχεία µε ισχύ 4 x 20 Watt.

— Αναγνώριση σηµάτων κυκλοφορίας.

— Προαιρετική διεπαφή κινητού τηλεφώνου «Comfort» µε σύνδεση

    µέσω Bluetooth (καθιστά δυνατή την ασύρµατη φόρτιση και την

    ασύρµατη σύνδεση στην εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη).

— Προετοιµασία για Streaming  & Internet1.

— App-Connect, συµπερ. App-Connect Wireless για Apple CarPlay™

    και Android Auto™ της Google2.  

— Δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, AAC και WMA.

— Μνήµη 10 GB, ελεύθερης χρήσης.

— Εγκατεστηµένο υλικό χαρτών για Ευρώπη.

— Προετοιµασία για τριετή δωρεάν χρήση We Connect Plus, 

    µαζί µε We Connect

1., 2. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 32.

Infotainment

Η εικόνα δείχνει την έκδοση εξοπλισµού R-Line. Θα διατεθεί αργότερα.
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Discover Media

Ο ήχος στα αυτιά σας. 

Η διαδρομή στα μάτια σας.
Το σύστηµα πλοήγησης «Discover Media», διαθέσιµο από 

την έκδοση εξοπλισµού Life, διαθέτει:

— Έγχρωµη οθόνη αφής TFT µεγέθους 8" (20,3 cm)

     µε αισθητήρες προσέγγισης.

— Ραδιόφωνο FM και κεραία Diversity για βέλτιστη λήψη.

— Έξι ηχεία.

— Προετοιµασία για Streaming & Internet1.

— Διεπαφή τηλεφώνου µέσω Bluetooth.

— Εγκατεστηµένο υλικό χαρτών για Ευρώπη2.

— Προετοιµασία για δωρεάν χρήση We Connect Plus, 

     µαζί µε We Connect1 για ένα έτος.

— Αναγνώριση σηµάτων κυκλοφορίας.

1. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 32.

2. Για τις χώρες Γερµανία, Ιταλία, Κροατία (µερικώς), Λιχτενστάιν, Μάλτα (µερικώς), Αυστρία, 
Πολωνία (µερικώς), Άγιος Μαρίνος, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Ουγγαρία, Βατικανό. 
Περισσότερο υλικό χαρτών και ενηµερώσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.volkswagen.de
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Θύρες USB Type-C

Συνδεδεμένοι πάντα και παντού.
Κάτι που θα δώσει χαρά στους επιβάτες των πίσω θέσεων: στον 

βασικό εξοπλισµό της έκδοσης Life υπάρχουν δύο υποδοχές USB 

στο πίσω τµήµα της κεντρικής κονσόλας, εκτός από τις δύο θύρες 

USB Type-C που είναι διαθέσιµες µπροστά. Έτσι, θα µπορούν να 

φορτίζουν τις φορητές τους συσκευές απλά, κατά τη διάρκεια της 

διαδροµής. Γιατί οι µπαταρίες αδειάζουν πάντα πιο γρήγορα από 

όσο θέλουµε.

Ready 2 Discover

Κορυφαία ψυχαγωγία.
Τέλεια ενημέρωση.
Το  ηχοσύστηµα «Ready 2 Discover»2 µπορεί να δεχθεί αναβάθµιση3, 

σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πλοήγησης. 

Επίσης, σας προσφέρει:

— Έγχρωµη οθόνη TFT µεγέθους 8" (20,3 cm).

— Οθόνη αφής µε αισθητήρες προσέγγισης.

— Ραδιόφωνο FM και κεραία Diversity για βέλτιστη λήψη.

— Έξι ηχεία.

— Με προετοιµασία για δωρεάν χρήση We Connect Plus, 
     µαζί µε We Connect1 για ένα έτος.

— Wireless App-Connect2.

1., 2., 3.  Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 32. 
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Ηχοσύστημα BeatsAudio™

Ανεβάστε τα μπάσα!
Η µάρκα ηχείων Beats by Dr. Dre έχει παγκόσµια φήµη. Από τον ίδιο 

ειδικό του ήχου προέρχεται και το ηχοσύστηµα BeatsAudio™ που 

διατίθεται προαιρετικά στο Taigo. Έξι ηχεία, προσαρµοσµένα 

µεταξύ τους, φροντίζουν για άριστης ποιότητας ήχο σε κάθε 

κάθισµα, ενώ το επιπρόσθετο Subwoofer γεµίζει την καµπίνα του 

οχήµατος µε τα ισχυρά του µπάσα, χωρίς να περιορίζει τον χώρο 

του µεταβλητού δαπέδου φόρτωσης. Όλα τα ηχεία τροφοδοτούνται 

από έναν 8-κάναλο ενισχυτή 300 Watt. Εσείς τα ελέγχετε όλα µέσω 

του συστήµατος Infotainment, το οποίο σας καλωσορίζει κατά την 

επιβίβαση µε την αρχική οθόνη Beats by Dr. Dre.
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Volkswagen AG Σηµείωση νοµικού περιεχοµένου

1. Για τη χρήση των υπηρεσιών «We Connect» απαιτούνται ένας λογαριασµός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση µε 
όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο «We Connect». Επίσης, πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συµβόλαιο
«We Connect» ή "We Connect Plus» µε τη Volkswagen AG. Για το «We Connect Plus» έχετε χρόνο 90 ηµερών µετά την 
παράδοση του οχήµατος για την εγγραφή του είτε στο myvolkswagen.net είτε από την εφαρµογή «Volkswagen We 
Connect» (διαθέσιµη σε App Store και Google Play Store) και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της 
συµφωνηµένης δωρεάν διάρκειας ισχύος.
Η χρήση των mobile online υπηρεσιών του «We Connect» καθίσταται δυνατή µέσω µίας ενσωµατωµένης σύνδεσης 
διαδικτύου. Το κόστος δεδοµένων που προκύπτει από αυτό εντός της Ευρώπης καλύπτεται στα πλαίσια της κάλυψης δικτύου 
από την Volkswagen AG, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες «Streaming & Internet» και µεµονωµένων In-Car App.
Για τη χρήση των υπηρεσιών «Streaming & Internet», µεµονωµένων In-Car App καθώς και του WLAN-Hotspot µπορούν να 
αγοραστούν πακέτα δεδοµένων από τον εξωτερικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας «Cubic Telecom» και να χρησιµοποιηθούν 
στην περιοχή της κάλυψης δικτύου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους, τις τιµές και τις 
υποστηριζόµενες χώρες µπορείτε να βρείτε στο vw.cubictelecom.com. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση διαδικτυακού 
ραδιοφώνου και του streaming µέσων µέσω µίας κινητής τερµατικής συσκευής (π.χ. smartphone) µε την ικανότητα 
λειτουργίας ως κινητό WLAN-Hotspot. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιµες µόνο µε µία 
σύµβαση που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά, ανάµεσα σε εσάς και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και µόνο 
εντός της κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της ανταλλαγής δεδοµένων µέσω του διαδικτύου, 
µπορεί, ανάλογα µε το εκάστοτε τιµολόγιο κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει 
πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Για τη χρήση της δωρεάν εφαρµογής «We Connect» απαιτείται ένα smartphone 
µε κατάλληλο λειτουργικό σύστηµα iOS ή Android και µία κάρτα SIM µε δυνατότητα δεδοµένων, µε υφιστάµενη ή ξεχωριστή 
σύµβαση κινητής τηλεφωνίας, ανάµεσα σε εσάς και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
Η διαθεσιµότητα των επιµέρους υπηρεσιών των «We Connect» και "We Connect Plus» που περιγράφονται στα πακέτα 
µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα, και εξαρτάται τόσο από το όχηµα όσο και από τον εξοπλισµό του. Οι υπηρεσίες 
είναι διαθέσιµες για την εκάστοτε συµφωνηµένη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και µπορεί να υπόκεινται σε µεταβολές 
περιεχοµένου κατά τη διάρκεια της σύµβασης ή να ανασταλούν. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο 
connect.volkswagenwe.com και στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Συνεργάτη Volkswagen. Πληροφορίες σχετικά µε 
όρους χρέωσης κινητής τηλεφωνίας µπορείτε να βρείτε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας

2. Το App Connect περιλαµβάνει τις τεχνολογίες «Apple CarPlay»™ και «Android Auto»™. Για να αποφεύγεται η διάσπαση της 
προσοχής σας κατά τη διάρκεια της οδήγησης, παρέχονται µόνο πιστοποιηµένες εφαρµογές. 'Εχετε υπόψη σας, επίσης, ότι 
ορισµένες εφαρµογές δεν προσφέρονται για καθεµία από τις δύο τεχνολογίες και η διαθεσιµότητα αυτών των τεχνολογιών 
µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα. Πληροφορίες σχετικά µε τη συµβατότητα των smartphone για «Apple CarPlay»™ 
µπορείτε να βρείτε στο https://apple.com/de/ios/carplay/ και για «Android Auto»™ στο https://android.com/intl/de_de/auto/
3. Για την αγορά των προϊόντων «We Upgrade» απαιτούνται ένας λογαριασµός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συµβόλαιο 
«We Connect» και η πιστοποίησή σας ως βασικός χρήστης, δηλαδή η σύνδεση του λογαριασµού σας µε το συγκεκριµένο όχηµα. 
Επιπλέον είναι απαραίτητο το όχηµά σας να διαθέτει τις απαιτούµενες για το εκάστοτε προϊόν τεχνικές προδιαγραφές. Ο 
βασικός χρήστης µπορεί να δει τα διαθέσιµα προϊόντα «We Upgrade» για το εκάστοτε όχηµα στο In-Car Shop του συστήµατος 
Infotainment ή στο We Connect Webshop στη διεύθυνση shop.volkswagen-we.com. Μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα µε 
χρέωση τόσο στο In-Car Shop όσο και στο We Connect Webshop µε τους διαθέσιµους τρόπους πληρωµής.

4. Για τη χρήση των υπηρεσιών «Streaming & Internet»,  µεµονωµένων In-Car App καθώς και του WLAN-Hotspot µπορούν 
να αγοραστούν πακέτα δεδοµένων από τον εξωτερικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας «Cubic Telecom» και να χρησιµοποιηθούν 
στην περιοχή της κάλυψης δικτύου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο όγκος δεδοµένων αυτών των πακέτων µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από όλους τους χρήστες και επιβάτες του αυτοκινήτου. Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους, τις τιµές και τις 
υποστηριζόµενες χώρες µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://vw.cubictelecom.com. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση 
διαδικτυακού ραδιοφώνου και του streaming µέσων µέσω µιας κινητής τερµατικής συσκευής (π.χ. smartphone) µε την 
ικανότητα λειτουργίας ως κινητό WLAN-Hotspot. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιµες µόνο µε 
µία σύµβαση που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά ανάµεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας, και µόνο 
εντός της κάλυψης τού εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της ανταλλαγής δεδοµένων µέσω του διαδικτύου, µπορεί, 
αναλόγως του εκάστοτε πακέτου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο 
κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής).

Laura_T
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