
48 | Metrópole Magazine – Edição 70

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Veloz&

Da Redação
RMVALE

O design do Taos foi definido para 
destacá-lo entre seus pares na ca-
tegoria. Com contornos típicos de 

um SUV, transmitindo uma imagem só-
lida e robusta, o modelo ganha de longe 
pelo espaço interno para seus ocupantes. 
Possui uma frente elevada que se mistura 
com as fortes linhas angulares no para-
-choque, o que maximiza o design dando 
agilidade e dinamismo usual.

Taos, o novo e encantador SUV

Como principal novidade, estreia a 
nova assinatura noturna da montadora 
que conecta os faróis com uma linha de 
luz de LED percorrendo a grade de um 
lado ao outro. Nas laterais as caixas de 

roda “quadradas” com os cantos arre-
dondados e para-choques robustos, que 
realçam e aumentam a sensação de força 
do modelo. O Taos é, sem dúvida, um ob-
jeto de desejo.
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Outra novidade é a tecnologia de ilumi-
nação da marca. Ela permite que os fa-
róis de LED tenham um alcance maior e 
mais amplo nas laterais  A “luz de con-
versão dinâmica” amplia a iluminação 
em curvas ajustando os faróis de acor-
do com o ângulo de direção que o mo-
torista aplica ao volante. g

A equipe da Volks inspirou-se em 
três conceitos para apresentar o novo 
veículo: premium, único e sofisticado. 
As referências incluem o novo design 
do volante.  Já o painel digital Active 
Info Display permite personalizar com 
as informações de sua preferência em 
uma tela digital de 10,25 polegadas. 
Foi incluída uma nova plataforma 
de entretenimento, a VW Play, que é 
composta 100% por botões virtuais, 
sensíveis ao toque, oferecendo conec-
tividade e entretenimento no veículo. 

Tecnologia
e conforto

Motor 250 TSI

IQ. Light

O potente motor 250 TSI com alta efi-
ciência é responsável por uma perfor-
mance superior com menos consumo 
de combustível.


