
* Οι αναγραφόμενες τιμές WLTP αφορούν τις εκδόσεις με τον βασικό εξοπλισμό

Νέο Taigo
1.0 TSI 95PS Life

Βασικός Εξοπλισμός
Ζάντες αλουμινίου "Belmopan"  6J x 16

Προβολείς LED

Φώτα ημέρας LED

Πίσω φώτα LED

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring 

Lane Assist

Speed Limiter

Fatigue Detection 

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης)

We Connect Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα

Projection light στις πόρτες οδηγού & συνοδηγού
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Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω

Προνοητικό σύστημα start/stop (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) με σύστημα 

ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση

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

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

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

We Connect Wireless App: Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone, ασύρματη 

σύνδεση με Apple CarPlay® & Android Auto

We Connect Plus Υπηρεσίες - Συμβόλαιο για 3 έτη  (οι υπηρεσίες εξαρτώνται από τον 

εξοπλισμό)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κυβισμός (cm3) 999

Ιπποδύναμη (Ίπποι) 95

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km)* 124

Μέση Κατανάλωση (lt/100 km)* 5,5



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

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι

Κλιματισμός με λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο

Καθίσματα οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος

Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα "Life"

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

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός ρυθμιζόμενο καθ'ύψος και μήκος 

Aσύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 

Aισθητήρες φωτεινότητας

Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Πακέτο καπνιστή

Φωτισμός καθρεπτών στα αλεξήλια

Εφεδρικός τροχός - ρεζέρβα μικρότερων διαστάσεων

Ζώνες ασφαλείας 3-σημείων εμπρός και πίσω εξωτερικών θέσεων με προεντατήρες (οι 

εμπρός ρυθμιζόμενες σε ύψος)
Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα και 

στο κάθισμα του συνοδηγού, συμβατά με i-Size

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με 

λειτουργία βύθισης για τον συνοδηγό

7 αερόσακοι. Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης του 

συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας εμπρός και πίσω 

και κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στις εμπρός θέσεις


