
Moja konfiguracja
Golf Variant

Volkswagen

Golf Variant Style 1.5 eTSI EVO mHEV 110 kW / 150 KM DSG, 7-stopniowa

Benzyna bezołowiowa Automat Napęd na przednią oś

Moc Zużycie:
Emisja CO2:

110kW/ 150KM 5,81 l/100km1 132 g/km1

Golf Variant Style 1.5 eTSI EVO mHEV 110 kW / 150 KM DSG, 7-stopniowa 133 190 zł

Wyposażenie dodatkowe 16 540 zł

Całkowita cena 149 730 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.
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Wybrany kolor lakieru

Żółty "Lime yellow" metalik

3 230 zł

Wybrane felgi

Obręcze ze stopu metali lekkich "Nottingham" 7,5J x 17

Wyposażenie standardowe

Wybrana stylistyka i kolor wnętrza

Czarne

Wybrane wyposażenie dodatkowe

Pakiet Travel Assist High 400 zł



Pakiet Zimowy Plus 2 990 zł

Pakiet Business 3 060 zł

Autoalarm Bez dopłaty

Y8H Bez dopłaty

Gniazdo 230 V w bagażniku 530 zł

Relingi dachowe, srebrne 880 zł

Kamera cofania 1 380 zł

EASY OPEN - System bezdotykowego otwierania i elektrycznego 2 180 zł

zamykania klapy bagażnika

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

funkcją ostrzegania przy wysiadaniu z samochodu

Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu 1 890 zł

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

Nie wybrano żadnych dodatkowych opcji.



Wyposażenie standardowe
Twoja konfiguracja zawiera poniższe opcje w standardzie

Koła

Koło zapasowe, dojazdowe 18"

Obręcze ze stopu metali lekkich "Nottingham" 7,5J x 17

Opony 225/45 R17

Fotele

Fotel kierowcy ergoActive, elektryczna regulacja ustawień fotela z funkcją 

pamięci Fotel kierowcy i pasażera, sportowy

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, dla fotela kierowcy elektryczna z funkcją 

masażu Tapicerka siedzeń "Alcantara"

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 Przygotowanie do We Connect Plus, zawiera We 

Connect Radio

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

Tuner cyfrowy DAB+

Zewnętrzne

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

Chromowana dolna listwa szyb bocznych

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

Podświetlana listwa na osłonie chłodnicy oraz podświetlane wgłębienia klamek 

drzwi Reflektory LED Plus

Relingi dachowe, czarne

Tylne światła w technologii LED



Tylne światło przeciwmgielne

Światła do jazdy dziennej LED

Światła na złą pogodę z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Wewnętrzne

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą z funkcją Tiptronic

Oświetlenie Ambient Plus- 30 kolorów oświetlenia wnętrza

Oświetlenie LED przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu

Panel dekoracyjny na desce rozdzielczej w stylistyce ciemnego metalu

Wstawki wykończeniowe wnętrza "Piano Black"

Elektryczne i funkcjonalne

Aktywny tempomat ACC z funkcją "Stop & Go"

Centralny zamek z dwoma kluczykami oraz funkcją 

KessyGo Czujnik deszczu

Czujnik systemów asystujących

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Gniazdo 12 V w bagażniku

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Hybrydowy układ napędowy mHEV

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

filtrem "Air Care"

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

stronie pasażera

Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane

Podnośnik

System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu

Bezpieczeństwo

Asystent podjazdu

Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy

Front Assist - system awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów 

Funkcja hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem z asystentem wymijania

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 niezapiętych pasów

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

XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Dane techniczne
Zużycie paliwa i emisja CO2 WLTP

Benzyna bezołowiowa

Zużycia paliwa - cykl niski
7,59 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl średni
5,58 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl wysoki
5,00 l/100km

1

Zużycia paliwa - cykl bardzo wysoki
5,96 l/100km

1

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
5,81 l/100km

1

Emisja CO2 - cykl mieszany 132 g/km
1

Silnik

Pojemność 1.498

Moc max., kW 110,00 kW

Max. moment obr., Nm przy obr. / min 250 Nm / 1500 - 3500 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Skrzynia biegów, seryjnie DSG, 7-stopniowa

Bateria i ładowanie

Akumulator / Alternator A

Zasięg (Silnik elektryczny) km

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. 1.425 kg

Dopuszczalna masa całkowita 1.970 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy wzniesieniu 12% 1.500 kg

bez hamulca 710 kg

Dopuszczalne obciążenie haka / dachu 80 kg / 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 224 km/h

Przyspieszenie 0-100 km 8,7 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min./ Długość, max.

Szerokość / Szerokość, max

Wysokość max.

Rozstaw osi

Rozstaw kół przód min. / max.

Rozstaw kół tył min. / max.

4.633 mm / 4.636 mm

1.789 mm / 1.789 mm

1.498 mm

2.669 mm

1.533 mm / 1.549 mm

1.503 mm / 1.519 mm

Wymiary wewnętrzne, 1 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 1 rząd siedzeń 1.020 mm

Szerokość wnętrza 1.471 mm

Wymiary wewnętrzne, 2 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 2 rząd siedzeń mm

Szerokość wnętrza 1.440 mm



Wymiary bagażnika

Długość z oparciami złożonymi 1.845 mm

Szerokość 1.000 mm

Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie l / 611 l / l

Pojemność bagażnika maksymalna 1.642 l

Wymiary garażowe

Wysokość z otwartą pokrywą bagażnika 2.064 mm

Pozostałe dane

Średnica zawracania 11.100 mm

Pojemność zbiornika paliwa 50 l


