Nowy Golf GTI 3-drzwiowy - cennik
Rok modelowy 2019, rok produkcji 2018

Ceny PLN z VAT
2,0 TSI 245 KM (180 kW) 6 biegów

128 490 117 490

2,0 TSI DSG 245 KM (180 kW) DSG 7-stopniowa

136 990 125 990

Informujemy, że dla aut z Roku Modelowego 2018 wybrane silniki dostępne są jedynie z oferty placowej dealerów. O szczegóły zapytaj Sprzedawcę.

Obowiązuje od 20.11.2018 r. do odwołania
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Nowy Golf GTI 5-drzwiowy - cennik
Rok modelowy 2019, rok produkcji 2018

Ceny PLN z VAT
2,0 TSI 245 KM (180 kW) 6 biegów

130 260 119 260

2,0 TSI DSG 245 KM (180 kW) DSG 7-stopniowa

138 760 127 760

Informujemy, że dla aut z Roku Modelowego 2018 wybrane silniki dostępne są jedynie z oferty placowej dealerów. O szczegóły zapytaj Sprzedawcę.

Obowiązuje od 20.11.2018 r. do odwołania
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Nowy Golf GTI - cennik
Wyposażenie standardowe
Zewnętrzne
Obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Reflektory LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów oraz automatyczną regulacją zasięgu
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
Światła tylne wykonane w technologii LED
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, sportowe
Listwa na osłonie chłodnicy oraz reflektorach z przodu w kolorze czerwonym
Spojler dachowy powiększony, w kolorze nadwozia
Zawieszenie sportowe, nadwozie obniżone o 15 mm

Wewnętrzne
Podłoga w bagażniku, podwójna
System "Easy Entry" - dla wersji 3-drzwiowej
Fotel kierowcy i pasażera z regulacja wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, Top Sport
Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem
Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z funkcją Tiptronic - dla samochodów z DSG
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem
- łopatki do zmiany biegów przy kierownicy
Oparcie kanapy tylnej z podłokietnikiem, składane i dzielone (1/3 do 2/3) z otworem do przewożenia długich przedmiotów
Oświetlenie ambiente
Tapicerka siedzeń "Clark"
Konsola środkowa "Piano Black"
Wstawki wykończeniowe wnętrza "Honeycombed Black"
Podłokietnik z przodu ze schowkiem
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Nakładki na pedały, aluminiowe
Podsufitka w kolorze czarnym

Bezpieczeństwo
Asystent podjazdu i zjazdu
Deaktywacja poduszki powietrznej dla pasażera
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, z przodu wentylowane
Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie hamowania
Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na zewnętrznych siedzeniach z tyłu
Poduszki powietrzne (siedem): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi VAQ, mechaniczna, elektronicznie sterowana
Zabezpieczenie antykradzieżowe /Immobiliser/
System rozpoznający zmęczenie kierowcy

Elektryczne i funkcjonalne
Centralny zamek, zdalnie sterowany
Gniazdo zasilające 12V w bagażniku
Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic"
Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach
Active Info Display - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
Car-Net: Security & Service
- Security & Service Basic (bezpłatnie przez 10 lat): wzywanie pomocy drogowej, planowanie terminów przeglądów, automatyczne zgłoszenie wypadku,
raport o stanie samochodu
- Security & Service Plus (bezpłatnie przez 3 lata): wyjazd poza dopuszczoną strefę, powiadomienie o przekroczeniu prędkości, alarm online o kradzieży,
sygnał dźwiękowy i światła awaryjne, drzwi i światła, status samochodu, lokalizacja postoju, dane jazdy
Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 20.11.2018 r. do odwołania
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Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu (dla wersji 5 drzwiowej)
System radiowy "Composition Media"
- obsługa za pośrednictwem 8-calowego, kolorowego ekranu dotykowego z czujnikiem zbliżeniowym
- radio z odtwarzaczem CD, MP3, WMA
- USB kompatybilne z Apple
- czytnik kart SD
- 8 głośników
- instalacja telefoniczna (bluetooth)
Rekuperacja - odzyskiwanie energii podczas hamowania
System Start-Stop - wyłączanie silnika na postoju
Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości i Front Assist
- funkcja zatrzymania samochodu (tylko dla samochodów z DSG)
Wspomaganie progresywne
Wybór profilu jazdy
- możliwość wyboru trybu jazdy: SPORT, NORMAL, ECO i INDIVIDUAL

Koła i opony
Obręcze ze stopu metali lekkich "Brooklyn" 7,5J x 17
Opony 225 / 45 R17
Koło zapasowe, dojazdowe

Pakiety
Pakiet "Czujnik deszczu"
- czujnik deszczu
- automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
- funkcja świateł - Coming / Leaving Home
- czujnik zmierzchu
- funkcja automatycznego włączania świateł

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 20.11.2018 r. do odwołania
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Nowy Golf GTI - cennik
Wyposażenie dodatkowe
Pakiety promocyjne
Pakiet Business
- System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na ekranie radia
- System nawigacji satelitarnej Discover Media
- Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu

2 250

Pakiet Techniczny
- Reflektory LED Mid
- Światła tylne w technologii LED 3D
- Dynamiczny kierunkowskaz z tyłu
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access

1 790

Pakiet Techniczny dla autoalarmu
- Reflektory LED Mid
- Światła tylne w technologii LED 3D
- Dynamiczny kierunkowskaz z tyłu
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access

1 790

Zewnętrzne
Dach szklany, panoramiczny
Light Assist - system automatycznej zmiany świateł mijania na drogowe

3 960
690

Reflektory LED Top

1 330

Reflektory LED Top dla pakietu Drogowego Plus

1 330

Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

720

Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane

650

Światła tylne w technologii LED 3D

1 670

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC

3 790

Bezpieczeństwo
Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash
Poduszki powietrzne boczne dla pasażerów z tyłu - dla wersji 5-drzwiowej

570
1 410

Elektryczne i funkcjonalne
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu

850

Car Net: App-Connect dla Nawigacji Discover Media

820

Car Net: App-Connect dla Radia

820

Car-Net: Security & Service (dla nawigacji)
Funkcja obsługi głosowej

0
790

Instalacja telefoniczna Business

1 800

Instalacja telefoniczna Komfort

1 560

Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane
Możliwość rezygnacji ze standardowej klimatyzacji

760
0

Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone

1 240

System Blind Spot - monitorowanie martwego pola
- ostrzeżenie przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu
- ostrzeżenie przed pojazdem zbliżającym się od tyłu podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego
- asystent toru jazdy "Lane Assist"

1 520

System Blind Spot - monitorowanie martwego pola
- ostrzeżenie przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu
- ostrzeżenie przed pojazdem zbliżającym się od tyłu podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego

1 520

System dźwięku - Dynaudio Excite sound system (400 Watt)
- 10 kanałowy wzmacniacz
- Subwoofer

2 290

System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu

1 700

System nawigacji satelitarnej Discover Media

2 990

System nawigacji satelitarnej Discover Pro - dla pakietu Business

3 540

System Park Assist - wspomaganie parkowania

2 040

System Park Assist - wspomaganie parkowania - dla pakietu Business

930

System "Park Pilot" - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na ekranie radia

1 110

System Rear Assist - kamera cofania

1 220

Tuner cyfrowy DAB+

1 030

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 20.11.2018 r. do odwołania
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Koła i opony
Obręcze aluminiowe Brescia 19"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 7,5J x 19
- opony 225/35 R 19
- śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym Thatcham

5 950

Obręcze aluminiowe Milton Keynes 18"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 7,5J x 18
- opony 225/40 R 18
- śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym Thatcham

3 050

Obręcze aluminiowe Santiago 19"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 7,5J x 19
- opony 225/35 R 19
- śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym Thatcham

5 950

Pakiety
Pakiet Drogowy Plus
- system Blind Spot - monitorowanie martwego pola
- system Lane Assist - asystent toru jazdy
- system Emergency Assist - asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy
- system Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
- system Dynamic Light Assist
- system rozpoznawania znaków drogowych

4 120

Pakiet Drogowy
- system Lane Assist - asystent toru jazdy
- system Dynamic Light Assist
- system rozpoznawania znaków drogowych

2 670

Pakiet Zimowy - dla sportowych foteli ergoActive lub tapicerki skórzanej Vienna
- podgrzewane przednie fotele
- podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- spryskiwacze reflektorów
- kontrolka poziomu płynu do spryskiwacza
Pakiet Zimowy
- podgrzewane przednie fotele
- podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- spryskiwacze reflektorów
- kontrolka poziomu płynu do spryskiwacza

630

1 190

Pakiety Przeglądów Volkswagen
Pakiet przeglądów
48 miesięcy, max przebieg: 120 000 km

2 450

Pakiet przeglądów
48 miesięcy, max przebieg: 60 000 km

1 490

Lakiery
lakier metaliczny

2 060

lakier perłowy

2 060

lakier perłowy, specjalny, biały "Oryx"

4 310

lakier specjalny, biały "Pure"

0

lakier specjalny, czarny

0

lakier specjalny, czerwony

0

Wnętrza
Tapicerka siedzeń "Clark"

0

Tapicerka siedzeń "Honeycomb"
Tapicerka siedzeń "Honeycomb" w połaczeniu z mikrofibrą Art Velours

3 520

Vienna
Tapicerka skórzana Vienna
- siedzenia wykończone skórą Vienna
- podgrzewane fotele z przodu

8 360

Program przedłużonej opieki serwisowej Volkswagen Safe+
Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 12000 km (wyłącznie klient flotowy)

1 000

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 30000 km

450

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 60000 km

800

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 80000 km

1 190

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 120000 km

1 790

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 20.11.2018 r. do odwołania
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Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 100000 km

2 500

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 150000 km

3 650

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia
mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Podane ceny obejmują podatek Vat (23 %). Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628
i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom
samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z
2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
Od dnia 1 września 2017 r. niektóre nowe pojazdy są homologowane z wykorzystaniem światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową, bardziej realistyczną
procedurą pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpi nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowi obecną procedurę badania. Ze względu na
bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na
podstawie NEDC.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązkowe jest podawania wartości NEDC dotyczących zużycia paliwa i emisji CO2 oraz dobrowolne jest podawanie wartości WLTP dotyczących zużycia paliwa i emisji
CO2. W przypadku nowych pojazdów, które uzyskały homologację typu z wykorzystaniem procedury WLTP, wartości NEDC dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zostały wyliczone na podstawie
wartości WLTP.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu łączonym od 6,3 l/100 km do 6,6 l/100 km, emisja CO2 od 144 g/km do 150 g/km.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 20.11.2018 r. do odwołania
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