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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Benzin

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Manuální 5 st.

Výkon

   70 kW / 95 koní

Objem

 999 cm3

Model

Taigo Life 1,0 TSI 5G

539 900,- Kč

Benzin 95 / 1.0 l / 70 kW (95 koní) / Manuální 5 st.

  Spotřeba paliva 5,5 l/100km

  Emise CO2: 124 g/km

Design

 Barva interiéru Titanově černá

0,- Kč

 Vnější lakování Šedá Ascot

0,- Kč

16" kola z lehké slitiny Everett

3 900,- Kč

  

Celkem vč. DPH

574 800,- Kč
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Front Assist

Elektronický stabilizační systém ESP

včetně ABS, ASR, EDL, EDTC

Elektronický imobilizér

Elektrické ovládání oken

Digitální radiopřijímač (DAB+)

rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání

závislý na síle signálu v daném místě

Digital Cockpit

8" obrazovka

s barevným multifunkčním ukazatelem

volitelné profily

Dešťový senzor

Dekor Lava Stone Black

dekor přístrojové desky

dekor obložení dveří vpředu

Čelní sklo tepelně izolující

reflektující infračervené záření

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce

možnost deaktivace u spolujezdce

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

bez funkce SAFELOCK (bezpečnostní pojistka)

2 sklopné klíče

Bubnové brzdy vzadu

Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy

s centrálním airbagem mezi sedadly řidiče a 

spolujezdce

Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu

Automatický spínač světlometů

oddělené LED denní svícení

Funkce Coming Home a Leaving Home

Asistent pro rozjezd do kopce

App-Connect

propojení chytrého telefonu s infozábavním systémem ve voze Disclaimer:

ve výrobním období od KT46/2022 do KT13/2023 nebude výbava App-Connect / App-

Connect Wireless v nově vyrobených vozech k dispozici (KT = kalendářní týden). Od KT14

/2023 bude možná opětovná aktivace u servisního partnera VW nebo prostřednictvím 

WeConnect

4 reprodukory

3 hlavové opěrky vzaduSériová výbava
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Přední LED světlomety

Promítání abstraktního loga na vozovku

z vnějších zpětných zrcátek

Prodloužená záruka 3 roky/90.000 km

podle toho, která situace nastane dříve

Podlaha zavazadl. prostoru nastavitelná

výškově na 2 úrovně

Podélné střešní nosiče černé

Palubní literatura v českém jazyce

Paket Světla a výhled

dešťový senzor

vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Light Assist - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle 

provozu v protisměru

Osvětlení zavazadlového prostoru

Omezovač rychlosti

Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

Multifunkční volant v kůži

Manuální klimatizace

Make-up zrcátka ve slunečních clonách

s osvětlením

Longlife režim

prodloužený servisní interval na 24 měsíců nebo 30 000 

km

podle toho, která situace nastane dřív

Light Assist

automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v 

protisměru

LED zadní světla

Lane Assist

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

Kryty zpětných zrcátek v barvě karoserie

Kotoučové brzdy vpředu

Jednotónový klakson

ISOFIX

příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle spolujezdce a na vnějších zadních 

sedačkách

Chromové provedení ovládacích prvků

Funkce start/stop

systém sledování provozu

funkce nouzového brzdění
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USB-C port 2x vpředu

Ukazatel stavu nádržky ostřikovačů

Tísňové volání

tlačítko tísňového volání ve voze

umožňuje telefonickou hlasovou péči do chvíle, než dorazí potřebná pomoc

hlasová péče je poskytována v 10ti evropských jazycích (němčina, angličtina, 

francouzština, italština, holandština, polština, portugalština, švédština, španělština a 

čeština)

Telefonní rozhraní

bluetooth

Systém sledování únavy řidiče

Systém rozpoznání chodců a cyklistů

Středová loketní opěrka vpředu

s odkládacím prostorem

nastavitelná

Stěrač předního a zadního skla

s intervalovým spínačem

Sloupek řízení

vertikálně nastavitelný (manuálně)

horizontálně nastavitelný (manuálně)

Rukojeť ruční brzdy v kůži

Rezervní kolo dojezdové

sada nářadí

Regulace dosahu dálkových světel

Rádio Composition

6,5" barevný dotykový displej

Bluetooth handsfree

licence We Connect Plus na 1 rok

Příprava na We Connect a We Connect Plus

pro využívání služeb je nutná registrace a aktivace

Systém We Connect je nehmotným produktem (aplikací resp. softwarem) společnosti 

Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Spolková republika Německo, která je jejím výhradním 

prodejcem/poskytovatelem. Autorizovaní prodejci značky Volkswagen prodávají výhradně 

hardware nezbytný pro jeho fungování a ve vztahu k prodeji softwaru společnost 

Volkswagen AG žádným právním způsobem nezastupují.

Pokud nejsou služby ve voze aktivovány do 90 dní od předání vozu zákazníkovi, začne 

běžet bezplatná lhůta. Zákazník může služby aktivovat i později, ale bezplatná lhůta je v 

tom případě kratší.

součástí přípravy není App-Connect

Přední sedadla výškově nastavitelná

včetně LED denního svícení
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Zadní sedadlo nedělené

opěradlo dělené, asymetricky sklopné

Zadní mlhové světlo

na jedné straně

obě světla signalizace couvání

Výstražný trojúhelník

Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou

Vnější zpětná zrcátka el. sklopná

elektricky nastavitelná

vyhřívaná

s pamětí

automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení 

zpátečky

Varování nezapnutých bezpečnostních pásů

akustické i grafické

pro přední i zadní pásy

2x USB-C port pro nabíjení vzadu
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Volitelná výbava 4A3 Vyhřívaná přední sedadla 8 200,- Kč

W339AKKA17
X2

Akční paket Lifestyle

Automatická klimatizace Climatronic
automatický spínač cirkulace vzduchu
2zónová teplotní regulace
senzor kvality vzduchu
Parkovací senzory Parkpilot
senzory vpředu i vzadu
zobrazení situace na displeji
Zpětná kamera

22 800,- Kč
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  SUV

Počet dveří  5

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Benzin

Maximální výkon spalovacího motoru  70 kW (95 koní)

Zdvihový objem  999 cm3

Počet válců  3

Pohon  Přední pohon

Převodovka  Manuální 5 st.

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  183 km/h

Hlučnost  68 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  1 680 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  1 259 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  870 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  860 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  1 000 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  610 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  2 680 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  55 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 499 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 757 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 269 mm

Rozvor  2 554 mm
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Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  EURO 6 AP

Emise částic  0,00004 PM

Emise NOx  0,0347 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou 

skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné zatížení. 

Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit užitečnou hmotnost.


