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Informacja handlowa dla Ciebie

Zdjęcie poglądowe

Oto, jak będzie wyglądał Twój nowy Volkswagen

Golf R

Wnętrze:
Czarne/Czarna/Czarna/Czarna

Lakier:
Biały "Pure" specjalny

Silnik: 2.0 TSI 4MOTION 
235 kW 320 KM / CD1RMT

Skrzynia biegów: DSG, 7-stopniowa

Zużycie paliwa 1: 7,9 l/100 km

Średni poziom Emisji CO2 1: 179 g/km

Felgi:
Obręcze ze stopu metali
lekkich Estoril 19''



Koła

Zestaw naprawczy

Fotele

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

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
Przygotowanie do We Connect Plus (na 1 rok),
zawiera We Connect 2

Radio
System radiowy Ready2Discover z usługą
"Streaming&Internet", z wyświetlaczem 10" 3

Tuner cyfrowy DAB+

Zewnętrzne

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
Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo
przyciemniane
Zaciski hamulcowe w kolorze niebieskim z logo R
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
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, 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 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

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

Wyposażenie - masz to
w standardzie:

Sprawdź szczegóły korzystania z WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html 



Bez dopłaty

1 380 zł lub 59 zł/mc

1 410 zł lub 61 zł/mc

1 450 zł lub 62 zł/mc

1 890 zł lub 81 zł/mc

1 980 zł lub 85 zł/mc

3 670 zł lub 158 zł/mc

Wyposażenie dodatkowe:

Ubezpieczenie opon - 36 miesięcy

Kamera cofania

Pakiet Zimowy

- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby
przedniej

- Podgrzewane fotele przednie

Autoalarm

- Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru
wnętrza i ochroną przed odholowaniem

- Centralny zamek z funkcją SAFELOCK oraz
dwoma kluczykami oraz funkcją KessyGo

Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i
uruchamianie samochodu [dla Autoalarmu]

Instalacja telefoniczna Komfort

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC

- Adaptacyjne zawieszenie DCC z opcją wyboru
profilu jazdy

4 140 zł lub 178 zł/mc

4 590 zł lub 198 zł/mc

9 850 zł lub 424 zł/mc

IQ. LIGHT Reflektory LED Matrix

- Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów z
dynamicznym doświetlaniem zakrętów

- Dynamic Light Assist - system automatycznej
zmiany świateł mijania na drogowe dla
reflektorów LED Matrix

- Reflektory LED Matrix z dynamicznym
doświetlaniem zakrętów oraz dynamicznymi
kierunkowskazami

- Światła na złą pogodę z funkcją statycznego
doświetlania zakrętów

- Światła tylne LED z dynamicznymi
kierunkowskazami

Panoramiczny dach szklany, elektrycznie
otwierany

- 2 lampki do czytania z przodu, dwie lampki do
czytania z tyłu

- Panoramiczny dach szklany, elektrycznie
otwierany

Pakiet R-Performance

- Ograniczenie prędkości maksymalnej do 270
km/h

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

Kod Twojej konfiguracji:
VLBTW46R

Twój Volkswagen Golf R

Lakier:
Biały "Pure" specjalny

0 zł

Felgi:
Obręcze ze stopu metali lekkich Estoril
19''

0 zł

Zdjęcie poglądowe

Golf R
2.0 TSI 4MOTION 235kW/320KM DSG, 7-stopniowa
(CD1RMT)

205 790 zł lub 8 859 zł/mc

205 790 zł

30 360 zł

248 404,25 zł

Cena modelu bazowego (brutto):

Wartość wyposażenia dodatkowego
(brutto):

Cena modelu bazowego z
wyposażeniem dodatkowym
(brutto):



WLTP

Emisja CO2 1 - Benzyna

Cykl mieszany 179 g/km

Zużycie paliwa1 - Benzyna

Cykl mieszany 7,9 l/100 km

Silnik

Siln ik 4-cylindrowy, benzynowy

Pojemność 1.984

M oc max., kW 235,00 kW

M ax. moment obr., Nm przy
obr. / min

420 Nm / 2100 - 5350 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie DSG, 7-stopniowa

Waga

M asa własna min . 1.554 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.030 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

Dopuszczalne obciążen ie
haka / dachu

/ 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 250 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km 4,7 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.290 mm / 4.290 mm

Szerokość / Szerokość, max 1.789 mm / 1.789 mm

W ysokość max. 1.458 mm

Rozstaw osi 2.628 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.539 mm / 1.541 mm

Rozstaw kół tył min . / max. 1.514 mm / 1.516 mm

Wymiary bagażnika

Szerokość 1.003 mm

Pojemność bagażn ika przy
rozłożonej tylnej kanap ie

l / 374 l / l

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.230 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 11.000 mm

Pojemność zb iorn ika paliwa 55 l

Dane techniczne



Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub  znak towarowy
dostawcy lub  producenta VENTUS S1 EVO3

Nazwa handlowa lub  określen ie handlowe VENTUS S1 EVO3
(K127)

Identyfikator typu opony 1023286

Oznaczen ie rozmiaru opony; Indeks nośności;
Symbol indeksu prędkości

235/35 R19 91Y

Klasa efektywności paliwowej C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchn i A

Klasa zewnętrznego  hałasu toczen ia A

W artość w decybelach  zewnętrznego  hałasu
toczen ia

69 DB(A)

Opona przeznaczona do  używania w trudnych  
warunkach  ośn ieżen ia

NIE

Opona mająca przyczepność na lodzie NIE

Data rozpoczęcia produkcji danego  typu opony 2020-W 40

Data zakończen ia produkcji danego  typu opony -

Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub  znak towarowy
dostawcy lub  producenta

BRIDG ESTONE

Nazwa handlowa lub  określen ie handlowe POTENZA S005, (+ )

Identyfikator typu opony 21874

Oznaczen ie rozmiaru opony; Indeks nośności;
Symbol indeksu prędkości 235/35 R19 91Y XL

Klasa efektywności paliwowej C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchn i A

Klasa zewnętrznego  hałasu toczen ia B

W artość w decybelach  zewnętrznego  hałasu
toczen ia 72 DB(A)

Opona przeznaczona do  używania w trudnych  
warunkach  ośn ieżen ia NIE

Opona mająca przyczepność na lodzie NIE

Data rozpoczęcia produkcji danego  typu opony 2020-W 28

Data zakończen ia produkcji danego  typu opony -

Informacje o etykietach opon
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon
pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1222/2009 – poniżej znajduje się lista etykiet opon wraz z kartami informacyjnymi produktu, która przedstawia opony, jakie
potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie. 
Ze względów logistycznych i produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon. 
Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen oraz pod adresem
https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/czesci-i-akcesoria/kola-i-opony/informacje-o-oponach.html



Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub  znak towarowy
dostawcy lub  producenta G OODYEAR

Nazwa handlowa lub  określen ie handlowe EAG LE F1
SUPERSPORT

Identyfikator typu opony 580277

Oznaczen ie rozmiaru opony; Indeks nośności;
Symbol indeksu prędkości

235/35 R19 91Y

Klasa efektywności paliwowej C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchn i B

Klasa zewnętrznego  hałasu toczen ia B

W artość w decybelach  zewnętrznego  hałasu
toczen ia

70 DB(A)

Opona przeznaczona do  używania w trudnych  
warunkach  ośn ieżen ia

NIE

Opona mająca przyczepność na lodzie NIE

Data rozpoczęcia produkcji danego  typu opony 2020-W 32

Data zakończen ia produkcji danego  typu opony -

Informacje o etykietach opon



 Dostępność

Najniższa możliwa rata i niewielki wkład własny.
Dzięki bardzo niskim ratom i niewielkiej wpłacie
początkowej każdy Volkswagen jest w Twoim
zasięgu, a miesięczne zobowiązanie nie obciąża
Twojego budżetu.

 Pewność

Gwarantowana cena odkupu. Gwarantowana
wartość odkupu zabezpiecza Cię przed wahaniami
cen na rynku samochodów. Jeśli zdecydujesz się
wymienić auto na nowe - swojego Volkswagena
możesz oddać do salonu. Jeśli uznasz, że lepiej
sprzedać auto we własnym zakresie - też możesz to
zrobić. Na pewno więc nie stracisz!

 Elastyczność

Możliwość regularnej zmiany na nowego
Volkswagena. Sam wybierasz sposób zakończenia
kontraktu: możesz spłacić auto do końca lub zmienić
je na nowe. Decyzję podejmujesz przy finalizowaniu,
a nie zawieraniu umowy. Nie musisz się martwić o to,
co będzie za kilka lat.

Finansowanie
dopasowane do Twoich potrzeb.

Zdjęcie poglądowe

opłata wstępna miesięczne raty wartość końcowa

opłata wstępna
od 0% do 45%
wartości auta

okres leasingu:
24, 36, 48 albo 60 miesięcy

wartość końcowa
1% do 25%
wartości auta



 Mała utrata wartości

Wartość rezydualna to kwota, za którą możesz
odsprzedać swój samochód po kilku latach
eksploatacji. Volkswageny są cenione na rynku
wtórnym i tracą na wartości niewiele.

 Gwarancja

Na koszty eksploatacji wpływ mają również
nieplanowane naprawy. Chcąc mieć spokój na lata,
warto zdecydować się na opiekę pogwarancyjną
Volkswagena. Do wyboru są rok, dwa lub trzy lata
dodatkowej ochrony. Gdy wybierzesz tę ostatnią
opcję, możesz przejechać nawet 150 tys. km nie
martwiąc się o nic.

 Zużycie paliwa

Niezależnie od tego, czy wybierzesz Volkswagena
z silnikiem TDI czy też TSI możesz mieć pewność, że
zużycie paliwa będzie bardzo niskie. Dzięki szerokiej
gamie jednostek napędowych dopasujesz
samochód idealnie do swoich potrzeb.

 Przeglądy okresowe

Na koszt przeglądów wpływa częstotliwość ich
wykonywania oraz ceny części. W przypadku
Volkswagena, serwisy odwiedzasz nawet co
30 000 km, czyli dużo rzadziej niż w przypadku wielu
konkurencyjnych marek. Dodatkowo koszty wizyty
w serwisie można obniżyć decydując się na zakup
atrakcyjnych pakietów.

To, ile będzie kosztował samochód na przestrzeni
lat, zależy od utraty wartości, kosztów paliwa,
ubezpieczenia, przeglądów i części eksploatacyjnych.
Na niski całkowity koszt użytkowania składają się
takie elementy, jak:

 Finansowanie zakupu

Volkswagen Bank przygotował bardzo atrakcyjną
ofertę, dzięki której nowym samochodem można
jeździć płacąc niskie miesięczne raty. Co więcej, albo
trzech lub czterech latach użytkowane auto można
wykupić albo zmienić na nowe.

Przeanalizuj wszystkie koszty, a zobaczysz, że
Volkswagen to zawsze dobry wybór.

Całkowity koszt
użytkowania - oszczędzasz
każdego dnia

Zdjęcie poglądowe



Twój nowy Volkswagen
jest tak blisko!
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