De Golf
Brochure

Stijl ontmoet icoon
De Golf is er. Sportiever, dynamischer en vooral digitaler dan ooit tevoren.
De Golf is voorzien van de modernste multimediasystemen en rijassistenten
en is klaar voor alles wat het leven vandaag en morgen te bieden heeft.
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Niet alledaags,
wel voor elke dag

Met zijn opvallende uiterlijk trekt de Golf vanzelf de
aandacht. Hij is nog zelfverzekerder, opvallender en
dynamischer dan hij al was. Maar nog steeds typisch
Golf. En met de keuze uit verschillende uitvoeringen,
elk met een sterke focus op design, maak je van je
nieuwe auto jouw persoonlijke Golf.
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Digital Native
Van binnen gaat de Golf gewoon door met het trekken van de aandacht.
Vooral door het volledig digitale dashboard met intuïtieve touch-bediening,
sfeerverlichting en het optionele head-updisplay.
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01 Geef je Golf meer persoonlijkheid. Bijvoorbeeld door goed na te denken over
welke van de 10 de kleuren je kiest om het interieur te verlichten. Optioneel kun je
zelfs kiezen uit 30 kleuren. Of je je nu het prettigst voelt bij een warm of koel
kleurenklimaat, midden in de stad of ’s nachts op een donkere landweg: tijdens
elke rit creëer je de sfeer die past bij het gevoel van jou en je medereizigers. MU
02 De belangrijkste informatie altijd in het zicht hebben en tegelijkertijd op de
weg kijken: dat is het grote voordeel van het optionele head-updisplay in je Golf.
In de voorruit staan snelheid, berichten van rijassistenten of navigatie-instructies
geprojecteerd. Gemakkelijk te lezen, zelfs met achtergrondverlichting. En als je
het scherm niet nodig hebt, kun je het uitschakelen wanneer je wilt. MU
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Infotainment & Connectivity
Of je nu tijdens het rijden wilt bellen, actuele verkeersinformatie wilt oproepen of naar je eigen muziek wilt luisteren - alles gaat
even makkelijk in de Golf. Met de nieuwe spraakbesturing zeg je wat je wilt doen en de Golf reageert meteen. Je kunt ook heel
eenvoudig je mobiele apparaten zoals smartphones of tablets integreren.
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03 Ander nummer luisteren? Systeeminstelling wijzigen? Verlichting intensiveren? Allemaal net zo makkelijk:
bedien het optionele Discover Pro-navigatiesysteem intuïtief via aanraking of met je stem. Indrukwekkend:
een 25,4 cm (10-inch) groot scherm, zes luidsprekers, digitale ontvangst DAB+ en mobiele telefooninterface
via Bluetooth. Zo gaan al je wensen in vervulling. MU
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01 Met de optionele spraakbesturing¹ gebruik je je stem om de radio, telefoon,
airconditioning en navigatie in je Golf te bedienen. Zo kies je de zender waar je naar
wilt luisteren, de juiste persoon uit je adresboek of het nummer dat je wilt horen.
MU

02 Met de We Connect-app voor je smartphone hou je onderweg de belangrijkste
gegevens over je Golf in de gaten: controleer bijvoorbeeld het resterende bereik
en of alle deuren en ramen gesloten zijn. S

Sommige afbeeldingen tonen onderdelen van de uitvoering R-Line.
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Personaliseren
In de Golf pas je niet alleen moeiteloos de verlichting aan op je stemming,
maar ook de weergavestijlen van de displays kun je veranderen.
Individueel en intuïtief. De Golf onthoudt tot 14 bestuurdersprofielen
en past zich aan de bestuurder aan die achter het stuur gaat zitten.

01 Pas de Golf helemaal aan jouw persoonlijke voorkeuren aan: zitpositie,
temperatuur, licht, muziekvolume, navigatie- en rijassistenten - eenmaal ingesteld
wordt je profiel automatisch ingeschakeld zodra je instapt. Vooral handig als
verschillende mensen de auto gebruiken. Het systeem zet alles automatisch in de
goede stand. MU
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Rijassistenten

01 Door voertuigen in het wegverkeer met elkaar te
laten communiceren, maken we wegen veiliger,
verminderen we files en waarschuwen we voor
plaatselijke gevaren. De standaard gevarenwaar
schuwing ondersteunt de bestuurder met nuttige
informatie, bijvoorbeeld door te waarschuwen voor
werkzaamheden of speciale hulpvoertuigen.1
De communicatie werkt met Car2X-technologie
via WLAN (pWLAN). S

Goede assistenten maken het leven makkelijker. En het rijden ook.
Alle verschillende rijassistenten houden de weg en de omgeving strak
in het oog. Het gaat om de assistenten die je misschien al kent en alle

02 Met een druk op de knop het hoogste comfort1
met het optionele Travel Assist.2 Vooral op de
snelweg en moderne B-wegen biedt deze assistent
verlichting, doordat hij je snelheid en het
omgevingsverkeer in de gaten houdt en op de juiste
momenten reageert. In combinatie met de DSGversnellingsbak met dubbele koppeling rijd je zelfs
ontspannen in langzaam- tot stilstaand verkeer. MU

systemen die we in de toekomst zullen ontwikkelen. Volkswagen
staat voor innovatieve ideeën met een duidelijke focus: jouw comfort
en jouw veiligheid.
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04 De optionele IQ.LIGHT LED-matrixkoplampen met dynamische grootlicht
regeling Dynamic Light Assist verlichten de weg helderder en verder. Dankzij
matrixtechnologie kunnen individuele LED-segmenten ook specifiek worden inof uitgeschakeld. Voordeel: bij het rijden met grootlicht kunnen tegemoet
komende en voorafgaande voertuigen met een camera worden vastgelegd.
Bepaalde LED-segmenten zijn uitgeschakeld, zodat een permanente
grootlichtbeweging mogelijk is zonder andere weggebruikers te verblinden. MU

03

03 De automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) zorgt dat je op
een door jou ingestelde maximum snelheid blijft rijden en houdt tegelijkertijd
voldoende afstand van je voorganger. Het systeem helpt bij het instellen van
de officiële snelheidslimieten, zodat je overtredingen kunt voorkomen.
Bovendien berekent het de ideale bochtsnelheid op basis van afstandsgegevens.
Dat verhoogt je rijcomfort en vermindert het brandstofverbruik.1 MU

Binnen de grenzen van het systeem.
Als bestuurder ben je verplicht het assistentiesysteem over te nemen als dat nodig is en het is jouw
verantwoordelijkheid om de auto oordeelkundig te besturen.
3
Tot maximaal 210 km/u.
1

2
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Stoelbekleding en decorinleg

01
02
03
04
05

Stof ‘Quad Paper’ BD S
Stof ‘Maze’ Soul BD MU
Microfleece ‘ArtVelours’ Soul BD MU
Microfleece ‘ArtVelours’ Storm Grey CE
Stof ‘Sardegna’ Flint Grey CE MU

MU
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De afbeeldingen op deze pagina’s zijn indicatief. De drukinkten kunnen de inleggen en stoelbekleding niet exact weergeven.
De afbeeldingen van de stoelen geven de basisvorm van het model weer en kunnen afwijken van een optionele variant.
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Decorinleg ‘Nature Cross Brushed’ MU
Decorinleg ‘New Look’ S
Decorinleg ‘New Brushed Dark Metal’ MU
Decorinleg ‘Carbon Grey’ MU
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Kleuren en velgen

01 Urano Grey Unilak 5K5K S
02 Pure White Unilak 0Q0Q MU
03 Moonstone Grey Unilak C2C2 MU
04 Kings red Metallic P8P8 MU
05 Lapiz Blue Metallic L9L9 MU
06 Reflex Silver Metallic 8E8E MU
07 Delphin Grey Metallic B0B0 MU
08 Limon Yellow Metallic C1C1 MU
09 Atlantic Blue Metallic H7H7 MU
10 Oryx White Parelmoereffect 0R0R MU
11 Deep Black Parelmoereffect 2T2T MU
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16-inch lichtmetalen velgen ‘Norfolk’ MU
17-inch lichtmetalen velgen ‘Nottingham’ MU
17-inch lichtmetalen velgen ‘Ventura’ MU
17-inch lichtmetalen velgen ‘Valencia’ MU
18-inch lichtmetalen velgen ‘Dallas’ MU
18-inch lichtmetalen velgen ‘Bergamo’ MU

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren van de velgen.
In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.
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Alles voor jouw Golf
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

Bekijk alle accessoires voor jouw
Golf op shop.volkswagen.nl

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.

De Golf – Accessoires
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Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl

01

€ 99,95

02 17 inch lichtmetalen zomerset, Gavia. De Volkswagen Gavia 17 inch velgen zijn voorzien van Continental
zomerbanden 225/45 R17. De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetalen zomerset retour (ongebruikt).
Art.nr. 5H0CON497 8Z8
03 17 inch lichtmetalen zomerset, Valencia. De Volkswagen Valencia 17 inch lichtmetalen velgen hebben een
sportief design. De galvano grijze spaken maken deze set tot een echte eye catcher. Het wiel is getest volgens
de strenge Volkswagen specificaties, zodat veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. De zomerset is voorzien van
Continental zomerbanden. De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetalen zomerset retour (ongebruikt).
Art.nr. 5H0CON497A Z49
04 18 inch lichtmetalen zomerset, Dallas. De Volkswagen Dallas 18 inch lichtmetalen velgen hebben een
sportief design. De set is een echte eye catcher. Het wiel is getest volgens de strenge Volkswagen specificaties,
zodat veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetalen zomerset
retour (ongebruikt). Art.nr. PS11 012

01 Dynamische naafkap met stilstaand logo. De Originele Volkswagen dynamische
naafkappen maken jouw auto helemaal af. De dynamische naafkappen zorgen er voor
dat het Volkswagen logo altijd rechtop blijft staan, ook tijdens het rijden!
Art.nr. 000071213D

€ 1.095

02

05 16 inch lichtmetalen winterset, Gavia. De Volkswagen Gavia 16 inch lichtmetalen winterset is voorzien van
Continental winterbanden 205/55 R16. Ook geschikt voor sneeuwkettingen. Art.nr. 5H0C5N496 8Z8

€ 1.195

03

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021.
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

€ 1.395
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€ 1.195
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06

Van € 1.999
Voor € 1.495

06 Lederen interieur. Volledig lederen interieur in
meer dan 15 kleuren leverbaar. Verschillende opties
mogelijk: o.a. stiksels, stoelverwarming, alcantara
of perforatie van middenbaan van de stoel tegen
meerprijs. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.

09 All-weather mattenset. Bescherm je interieur tegen vocht en vuil tijdens de natte
maanden met all-weather matten voorzien van Golf opschrift. Set bestaat uit matten voor en
achter. Complete 4-delige set, Art.nr. 5H1061500 82V
08

€ 269

07 Kofferbakmat. Optimale bescherming van de
laadruimte tegen vocht en vuil door de opstaande
rand. Voorzien van Golf opschrift.
Art.nr. 5H0061161
08 Sportpedalen. Sportief detail in het interieur.
Handgeschakeld Art.nr. 5G1064200
DSG/automaat Art.nr. 5G1064205

07

09

€ 69,95

Complete set
€ 89

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

De Golf – Accessoires

20

10

11

€ 849

12

€ 239

14

€ 199

Vast
€ 819
Afneembaar
€ 919

10 Dynamische LED achterlichten. Geef je Golf een sportieve uitstraling met deze
dynamische LED knipperlichten in de achter lampen. Art.nr. 5H1052200
11 Allesdragers. De ideale basis voor het meenemen van extra bagage.
Art.nr. 5H4071126
12 Carbon-look spiegelkappen. Geef je Golf een sportieve uitstraling met deze
carbon-look spiegelkappen.Art.nr. 5H0072530 VT1
13 Volkswagen bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox.
Inhoud 340L in mat zwarte kleur. Art.nr. 000071200

13

€ 249

14 Trekhaak. Een trekhaak biedt je de mogelijkheid
tot het gebruik van een fietsendrager, aanhanger of
caravan. Voorzien van 13-polige stekkerdoos.
Vaste trekhaak Art.nr. 5H0092103
Afneembare trekhaak Art.nr. 5H0092150

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou
gewenste voertuig.
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen en fouten voorbehouden. TDI ® is in
Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.

Artikelnummer: 1VWBRGOLF22
Uitgave: Juli 2022
Wijzigingen voorbehouden
volkswagen.nl

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

4 Jaar Garantie
De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

