
Moja konfiguracja
Golf

Golf R 2.0 TSI 4MOTION 235 kW / 320 KM DSG, 7-stopniowa

Benzyna bezołowiowa Automat Napęd na cztery koła

Moc Zużycie:
Emisja CO2:

235kW/ 320KM 7,86 l/100km1 178 g/km1

Golf R 2.0 TSI 4MOTION 235 kW / 320 KM DSG, 7-stopniowa

Wyposażenie dodatkowe

Volkswagen

205 790 zł

29 700 zł

Całkowita cena 235 490 zł

Kod konfiguracji

Jeśli chcesz, żeby Dealer mógł sprawdzić jak skonfigurowałeś swojego wymarzonego Volkswagena,
przekaż mu kod konfiguracji. Pamiętaj, że kod jest ważny 90 dni.

VQCDBUKG



Wybrany kolor lakieru

Czarny "Deep" perłowy

2 590 zł

Wybrane felgi

Obręcze ze stopu metali lekkich Estoril 19'', czarne

3 480 zł

Wybrana stylistyka i kolor wnętrza

Czarne

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC 3 670 zł



Pakiet IQ. Drive Travel Assist Medium 2 630 zł

Panoramiczny dach szklany, elektrycznie otwierany 4 590 zł

IQ. LIGHT Reflektory LED Matrix 4 140 zł

Autoalarm 1 450 zł

Pakiet Zimowy 1 410 zł

Kamera cofania 1 380 zł

System nagłośnienia Harman/Kardon o mocy 480 W, 10 głośników 2 380 zł

(1 centralny + 4 z przodu + 4 z tyłu + subwoofer)

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear Traffic Alert oraz Bez dopłaty

funkcją ostrzegania przy wysiadaniu z samochodu

Instalacja telefoniczna Komfort 1 980 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Nie wybrano żadnych dodatkowych opcji.



Wyposażenie standardowe
Twoja konfiguracja zawiera poniższe opcje w standardzie

Koła

Obręcze ze stopu metali lekkich Jerez 7,5J x 18"

Opony 225/40 R18 o sportowych właściwościach

Zestaw naprawczy

Fotele

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

Fotele przednie z zintegrowanym zagłówkiem, sportowe

Oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40), podłokietnik, miejsce na napoje, otwór do przewożenia 

długich przedmiotów

Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza

dla pasażerów z tyłu

Regulacja odcinka lędźwiowego dla siedzeń przednich

Tapicerka siedzień "Sardegna", środkowa część siedzeń wykończona tapicerką ArtVelours dla wersji R

Multimedia

2 gniazda USB-C z przodu oraz 2 gniazda USB do ładowania z tyłu

7 głośników (1 centralny + 4 z przodu + 2 z tyłu)

App-Connect - bezprzewodowe połączenie smartfona z samochodem [dla CarPlay, 

przewodowe dla Android Auto]

Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, 

personalizowany Instalacja telefoniczna Bluetooth z funkcją ładowania indukcyjnego

Przygotowanie do We Connect Plus (na 1 rok), zawiera We 

Connect Radio

System radiowy Ready2Discover z usługą "Streaming&Internet", z wyświetlaczem 10"

Tuner cyfrowy DAB+

Zewnętrzne

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze srebrnym, klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera

Podwójna końcówka układu wydechowego

Podświetlana listwa na osłonie chłodnicy oraz podświetlane wgłębienia 

klamek Reflektory LED Plus

Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo 

przyciemniane Tylne światła w technologii LED



Zaciski hamulcowe w kolorze niebieskim z logo R

Zawieszenie sportowe, nadwozie obniżone o 20 mm

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Światła do jazdy dziennej LED

Światła na złą pogodę z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Wewnętrzne

2 lampki LED do czytania z przodu z wykończeniem chromowanym oraz 2 lampki LED do czytania 

z tyłu Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą, sportowa z funkcją sterowania dotykowego, podgrzewana

Oświetlenie Ambient- możliwość wyboru spośród 30 kolorów oświetlenia oraz osłona nad 

schowkiem konsoli środkowej

Oświetlenie LED przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu

Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

Progresywny układ kierowniczy dla 19- calowych obręczy ze stopu metali lekkich

Wstawki wykończeniowe wnętrza "Black Lead Grey" na desce rozdzielczej po stronie pasażera i drzwiach

Elektryczne i funkcjonalne

Aktywny tempomat ACC z funkcją "Stop & Go"

Czujnik deszczu

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Gniazdo 12 V w bagażniku

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic", 3-strefowa z panelem do s sterowania z 

tyłu i filtrem "Air Care"

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci i obniżania po 

stronie pasażera

Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane

System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy 

hamowaniu Wybór profilu jazdy

Bezpieczeństwo

Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy

ESP, ASR, ABS, MSR, wraz z asystentem asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy 

przyczepy Front Assist- system awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów

Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz na 

siedzeniu pasażera z przodu

Poduszka czołowa kierowcy i pasażera wraz z dezaktywacją poduszki powietrznej dla pasażera

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne przód/tył

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach



System komunikacji między pojazdami i infrastrukturą drogową "Car2x"

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

System Travel Assist z asystentem utrzymania toru jazdy Lane Assist

System wykrywający pieszych

Trójkąt ostrzegawczy

XDS - blokada mechanizmu różnicowego

Dane techniczne
Zużycie paliwa i emisja CO2 WLTP

Benzyna bezołowiowa

Zużycia paliwa - cykl niski
11,59 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl średni
7,94 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl wysoki
6,74 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl bardzo wysoki
7,39 l/100km

1

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
7,86 l/100km

1

Emisja CO2 - cykl mieszany 178 g/km
1

Silnik

Silnik 4-cylindrowy, benzynowy

Pojemność 1.984

Moc max., kW 235,00 kW

Max. moment obr., Nm przy obr. / min 420 Nm / 2100 - 5350 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Skrzynia biegów, seryjnie DSG, 7-stopniowa



Bateria i ładowanie

Akumulator / Alternator A

Zasięg (Silnik elektryczny) km

Pojemność baterii (Netto) - kWh

Czas ładowania AC 2,3 kW 100% -

Czas ładowania AC 3,6 kW 100% -

Moc max. silnika elektrycznego, kW (KM) -

Łączna moc układu hybrydowego, kW (KM) -

Waga

Ładowność - kg

Masa własna min. 1.554 kg

Dopuszczalna masa całkowita 2.030 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

Dopuszczalne obciążenie haka / dachu / 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna

Przyspieszenie 0-100 km

Wymiary zewnętrzne

Długość, min./ Długość, max.

Szerokość / Szerokość, max

Wysokość max.

Rozstaw osi

Rozstaw kół przód min. / max.

Rozstaw kół tył min. / max.

250 km/h

4,7 s

4.290 mm / 4.290 mm

1.789 mm / 1.789 mm

1.458 mm

2.628 mm

1.539 mm / 1.541 mm

1.514 mm / 1.516 mm



Wymiary wewnętrzne, 1 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 1 rząd siedzeń

Szerokość wnętrza

Wymiary wewnętrzne, 2 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 2 rząd siedzeń

Szerokość wnętrza

Wymiary bagażnika

Długość z oparciami złożonymi

Szerokość

Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie

Pojemność bagażnika maksymalna

Wymiary garażowe

Wysokość z otwartą pokrywą bagażnika

Pozostałe dane

Średnica zawracania

Pojemność zbiornika paliwa

1.018 mm

mm

mm

mm

mm

1.003 mm

l / 374 l / l

1.230 l

1.993 mm

11.000 mm

55 l


