
Techniek en consumentenadviesprijzen vanaf januari 2016

De Golf Cabrio Exclusive Series



Standaarduitrusting Golf Cabrio Exclusive Series, o.a.
• Mijn Volkswagen Module inclusief abonnement 24 maanden

• Digitale radio-ontvangst (DAB+)

•  Radio ‘Composition Colour’, inclusief 6 luidsprekers, Aux-in aansluiting,  

CD-speler, SD-kaartlezer en 5 inch kleuren touchscreen

• Boordcomputer Plus

•  Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en met leder bekleed met  

bediening van boordcomputer, radio en telefoon

• Velgen ‘Dijon’, 17 inch lichtmetaal

• Diefstalalarm (klasse III, SCM gekeurd)

• Airconditioning, automatisch (Climatronic)

• Mistlampen inclusief bochtverlichting met chromen rand

• Bekleding, stof ‘Network’

• Achterlichten led, in zwartrood uitgevoerd

•  Bandenreparatieset (Tire Mobility Set): 12-Volt-compressor en  

bandendichtmiddel

• Bergwegrijhulp (Hill Hold)

• Cruise Control

• Lederen stuurwiel, versnellingspookknop en handremgreep

• Stoffen kap, volledig elektrisch-hydraulisch bedienbaar

Ook standaard bij uw Volkswagen
Volkswagen Inclusief

Als waardering voor uw keuze voor Volkswagen belonen wij u met  

Volkswagen Inclusief, het gratis en exclusieve klantenprogramma  

dat speciaal is ontwikkeld voor Volkswagen rijders.

• Gratis zomercheck, wintercheck en aircocheck

• Altijd een gratis upgrade bij Euromobil autoverhuur.

• Snel weer veilig op weg met Ruitenservice & Slim Schadeherstel.

• Zorgeloos parkeren met Parkmobile en voordelig parkeren op Schiphol.

• Voordeel bij de Volkswagen Bank.

• Korting bij Het ANWB Test- en Trainingscentrum.

• Altijd als eerste op de hoogte van nieuws en aanbiedingen.

• Altijd online toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl/inclusief



Uitvoering Motor Vermogen Transmissie excl. BTW
excl. BPM

excl. BTW
incl. BPM

incl. BTW
incl. BPM CO2-uitstoot Energielabel Bijtelling

Benzine

Exclusive Series 1.2 TSI  77 kW/105 pk 6  € 22.914 27.038 31.850 119  C 25%
Exclusive Series 1.4 TSI 110 kW/150 pk 7-DSG  € 27.991 32.611 38.490 123  C 25%

Alle motoren zijn voorzien van BlueMotion Technology

Consumentenadviesprijzen
Golf Cabrio Exclusive Series 

Volkswagen Extra Garantie
Aansluitend op de fabrieksgarantie nog eens twee jaar extra zekerheid bij onverwachte reparatiekosten.

100.000 km € 289 (incl. BTW)

150.000 km € 339 (incl. BTW)

Afleveringskosten per 1 januari 2016*)
Advieskosten rijklaar maken €  775,00 (transport, deconserveren, 0-beurt, reinigen, 2 lifehammers en kentekenplaten)

Recyclingsbijdrage €  45,00

Leges aanvraag kenteken €  39,00

Leges tenaamstelling kenteken €  6,06 

Totaal   €  865,06

*)  Over de advieskosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage wordt geen BPM geheven. 

Over de leges wordt geen BTW berekend.



Prijswijzigingen voorbehouden.

BPM-differentiatie

Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een BPM-opslag voor auto’s met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel

• Een Dieseltoeslag van € 86,43 per gram boven de grenswaarde van 67 gram

• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

CO2 malus starttarief (vanaf 1 gr/km)
Benzine € 175
Diesel € 175

Malustabel CO2-uitstoot
Grenswaarden: BPM-opslag per gr/km boven de grenswaarde
Benzine Diesel 
1-79 gr. 1-79 gr. € 6 
> 80 ≤ 106 gr. > 80 ≤ 106 gr. € 69 
> 107 ≤ 155 gr. > 107 ≤ 155 gr. € 124 
> 156 ≤ 174 gr. > 156 ≤ 174 gr. € 239 
> 174 gr. > 174 gr. € 478 

Dieseltoeslag per gr/km boven de grenswaarde
≤ 67 gr. € 0
> 67 gr. € 86,43

Dieselroetfilter 
Alle dieselmotoren zijn voorzien van een dieselroetfilter.

Fiscale bijtelling
Op basis van de CO2-uitstoot valt elke Volkswagen in een bijtellingscategorie voor privégebruik van 
een auto van de zaak.

Categorie Benzine Diesel 
4% ≤ 0 gr. ≤ 0 gr.
15% ≤ 50 gr. ≤ 50 gr.
21% ≤ 106 gr. ≤ 106 gr.
25% > 106 gr. > 106 gr.



Particulier
Financieren

Volkswagen Privé Plan

Kiest u voor financieren dan kiest u voor Volkswagen Privé Plan: de enige 

financiering die is afgestemd op uw wensen, uw keuzes en uw Volkswagen! 

Lage maandlasten door slim gebruik te maken van de hoge inruilwaarde. 

Volkswagen Privé Plan: voordelig en slim.

De voordelen van Volkswagen Privé Plan.

• Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente

• Lage maandbedragen door hoge restwaarde

• Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Golf Cabrio Exclusive Series vanaf € 299 

per maand.*   

Verzekeren

Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden verzekerd. U kiest 

bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor een Volkswagen 

Basispolis of Volkswagen Pluspolis. Twee unieke autoverzekeringen speciaal  

afgestemd op uw Volkswagen. Met uitstekende voorwaarden tegen een 

scherpe premie, waarbij u tot maar liefst 75% korting kunt opbouwen. 

Met de Volkswagen Basispolis profiteert u van:

• Scherpe premie 

• Extra premiebescherming 

• 15 maanden nieuwwaarderegeling 

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer 

U sluit al een Volkswagen Basispolis af vanaf € 47 per maand.*

Met de Volkswagen Pluspolis profiteert u van:

• 3 jaar nieuwwaarderegeling 

• Extra premiebescherming 

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer 

• Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd 

• Altijd vervangend vervoer bij schade, diefstal en total loss 

U sluit al een Volkswagen Pluspolis af vanaf € 67 per maand.

Genoemde vanafprijzen Basispolis en Pluspolis o.b.v. WA volledig casco, regio Noord  
en Oost Nederland, tot 25.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief 21%  
assurantiebelasting.

Leasen

Volkswagen Abonnement

U kunt ook privé eenvoudig een nieuwe auto leasen! Met het Volkswagen 

Abonnement bieden wij een unieke autoregeling voor u als particuliere 

klant. Wilt u tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag rijden in een 

gloednieuwe Volkswagen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over  

verzekering, reparatie, onderhoud en banden? Kies dan voor het 

Volkswagen Abonnement.

De voordelen van het Volkswagen Abonnement:

• Zorgeloos rijplezier in een nieuwe Volkswagen 

• Geen investering, geen aanbetaling, geen wegenbelasting 

•  Verzekerd van reparatie en onderhoud door de officiële  

Volkswagen dealer 

• Een optie van overname na afloop leasecontract 

• Vaste kosten per maand

U heeft al een Volkswagen Abonnement voor de  

Volkswagen Golf Cabrio Exclusive Series vanaf € 509 per maand. 

Private Lease op basis van 10.000 km km per jaar met een looptijd van  
48 maanden, inclusief BTW.

U regelt de brandstof, wij de rest.

Totaal Termijn- Totale door de consument Debet- Jaarlijks
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag te betalen bedrag rentevoet kostenpercentage Looptijd
€ 31.850 € 9.131 € 22.719,00 € 15.925,00 € 299,00 € 26.689,00 6,99% 6,99% 36 maanden

10 x 12Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een Volkswagen Pluspolis. 
Debetrentevoet zonder de Volkswagen Pluspolis 7,49%

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Privé Plan Volkswagen Golf Cabrio Exclusive Series

Volkswagen Bank is ingeschreven in het Handelsregister met de naam Volkswagen 
Bank GmbH onder nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Bank 
biedt financieringen en Financial Lease aan en bemiddelt in verzekeringen voor zowel 
de particuliere als de zakelijke rijder, AFM vergunning nummer 12000996. Financierings-
aanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Het financieringstarief geldt in 
combinatie met een verzekering.Tarief zonder verzekering 7,49% effectieve rente op 
jaarbasis. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.vwbank.nl. 
Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Onzeverzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samenwerking met en komen tot stand 
bij VVS Assuradeuren B.V. Volkswagen Leasing is ingeschreven in het Handelsregister met 
de statutaire naam Volkswagen Leasing B.V. onder nummer 20073305 en is gevestigd 
te Amersfoort. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease aan voor de zakelijke 
rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij Private Lease toetst en registreert 
Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel.

Volkswagen Bank  Volkswagen Leasing
Postbus 1119, 3800 BC Postbus 1591, 3800 BN  
Amersfoort Amersfoort
Telefoon: (033) 479 17 22 Telefoon (033) 454 92 15
www.volkswagenbank.nl www.volkswagenleasing.nl

Volkswagen Bank
Volkswagen Leasing



Zakelijk
Financieren

Volkswagen Financial Lease

Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd op uw 

wensen, uw keuzes en uw Volkswagen! Kiest u voor Financial Lease dan 

kiest u voor een fiscaal aantrekkelijke financiering met vele voordelen ten 

opzichte van de traditionele financieringen. U wordt direct economisch 

eigenaar van uw nieuwe Volkswagen. Maar dan zonder onnodige aanslag op 

uw liquideitspositie. U kiest zelf de hoogte van de aanbetaling, de looptijd 

van het Financial Leasecontract en de afschrijving.

De voordelen van Volkswagen Financial Lease.

• Transparante, vaste maandlasten 

• Fiscale afschrijving 

• Lage maandlasten door slottermijn 

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Golf Cabrio Exclusive Series vanaf  

€ 399 per maand.*

Verzekeren

Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden verzekerd.  

U kiest bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor een 

Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis. Twee unieke autoverzekeringen 

speciaal afgestemd op uw Volkswagen. Met uitstekende voorwaarden  

tegen een scherpe premie, waarbij u tot maar liefst 75% korting kunt opbouwen. 

Met de Volkswagen Basispolis profiteert u van:

• Scherpe premie 

• Extra premiebescherming 

• 15 maanden nieuwwaarderegeling 

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

U sluit al een Volkswagen Basispolis af vanaf € 47 per maand.*

Met de Volkswagen Pluspolis profiteert u van:

• 3 jaar nieuwwaarderegeling 

• Extra premiebescherming 

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer 

• Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd 

• Altijd vervangend vervoer bij schade, diefstal en total loss

U sluit al een Volkswagen Pluspolis af vanaf € 67 per maand.*

Genoemde vanafprijzen Basispolis en Pluspolis o.b.v. WA volledig casco, regio Noord 
en Oost Nederland, tot 25.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief 21% 
assurantiebelasting.

Leasen

Volkswagen Leasing

Zorgeloos leasen? Kies dan voor Volkswagen Operational Lease. U rijdt 

uw Volkswagen voor een vast bedrag per maand. Zo weet u tijdens de 

gehele contractperiode waar u financieel aan toe bent. Inhoud, omvang en 

daarmee de tarieven zijn geheel af te stemmen op uw persoonlijke wensen. 

Uw mobiliteit in één keer geregeld, zonder omkijken.

De voordelen van Volkswagen Leasing:

• Persoonlijke service van de Volkswagen dealer 

• Alles onder een dak geregeld bij uw eigen Volkswagen dealer 

• De beste zorg voor uw Volkswagen 

• Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden 

•  Service en dienstverlening zoals u die mag verwachten van uw  

leasemaatschappij

U least al een Volkswagen Golf Cabrio Exclusive Series vanaf  

€ 529 per maand.

Full Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd  
van 48 maanden, exclusief BTW en exclusief brandstofkosten.

Totaal Termijn- Nominale
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag rente Looptijd
€ 31.850 € 8.590 € 23.260 € 12.740 € 399 6,99% 36 maanden

Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een Volkswagen Pluspolis. 
Debetrente zonder Volkswagen Pluspolis is 7,49%.

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Financial lease Volkswagen Golf Cabrio Exclusive Series

Volkswagen Bank is ingeschreven in het Handelsregister met de naam Volkswagen 
Bank GmbH onder nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Bank 
biedt financieringen en Financial Lease aan en bemiddelt in verzekeringen voor zowel 
de particuliere als de zakelijke rijder, AFM vergunning nummer 12000996. Financierings-
aanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Het financieringstarief geldt in 
combinatie met een verzekering.Tarief zonder verzekering 7,49% effectieve rente op 
jaarbasis. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.vwbank.nl. 
Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voor-behouden. 
Onzeverzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samen-werking met en komen tot stand 
bij VVS Assuradeuren B.V. Volkswagen Leasing is ingeschreven in het Handelsregister met 
de statutaire naam Volkswagen Leasing B.V. onder nummer 20073305 en is gevestigd 
te Amersfoort. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease aan voor de zakelijke 
rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij Private Lease toetst en registreert 
Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel.

Volkswagen Bank  Volkswagen Leasing
Postbus 1119, 3800 BC Postbus 1591, 3800 BN  
Amersfoort Amersfoort
Telefoon: (033) 479 17 22 Telefoon (033) 454 92 15
www.volkswagenbank.nl www.volkswagenleasing.nl

Volkswagen Bank
Volkswagen Leasing



 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Standaarduitvoeringen

Geïntegreerde Mijn Volkswagen Module inclusief 2 jarig abonnement •
Mijn Volkswagen app voor Android (2.3 of hoger) en Apple (iOS 7 of hoger) met de volgende functionaliteiten:
- Dashboard met inzicht in brandstof niveau, bewegingsalert en status van deurvergrendeling en handrem •
- Think Blue-score op uw rijprestaties •
- Locatiebepaling van de auto •
- Eerst komend onderhoud en eventuele storingen •
- Pechhulp; inschakeling van de mobiliteitsservice via de app •

Exterieur

Tweedeursuitvoering •
Velgen 'Dijon', 17 inch lichtmetaal (7 J x 17) in 10-spaaks-design inclusief slotbouten met banden 225/45 R 17 •
Achterlichten led, in zwartrood uitgevoerd •
Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur •
Bumpers in carrosseriekleur, achter in sportief design •
Carrosserie volledig verzinkt •
Grille in zwart uitgevoerd met lamellen in chroom uitgevoerd •
Knipperlichten in buitenspiegel geïntegreerd •
Koplampbehuizing in zwart uitgevoerd •
Koplampverlichting halogeen en knipperlichten beide achter helder glas •
Luchtinlaatraster in zwart uitgevoerd •
Sierlijsten exterieur in chroom uitgevoerd •
Stoffen kap, volledig elektrisch-hydraulisch bedienbaar •
Voorruit warmtewerend •
Zijruiten en achterruit warmtewerend •

Functioneel

Airconditioning, automatisch (Climatronic) •
Bagageruimteverlichting •
Bandenreparatieset (Tire Mobility Set): 12-Volt-compressor en bandendichtmiddel •
Bergwegrijhulp (Hill Hold) •
Binnenverlichting vóór met vertragingsmechanisme (activatieschakelaar in alle deuren) •
Boordcomputer Plus •
Buitenspiegels elektrisch instel- en verwarmbaar, bestuurderszijde asferisch •
Claxon tweetonig •
Controlelampjes en service-intervalmelding •
Cruise Control •
Digitale radio-ontvangst (DAB+) •
Gereedschapsset en krik •
Instapcomfortsysteem voor achterpassagiers (Easy Entry) •
Instrumentenpaneel met elektronische snelheidsmeter, kilometer- en ritafstandteller, toerenteller, weergave van buitentemperatuur en indicatie versleten remblokken •
Ruitbediening met chromen accenten •
Ruitbediening voor en achter elektrisch •
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 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Standaarduitvoeringen

Ruitenwissers vóór met intervalschakeling •
Start-/stopsysteem met recuperatie van remenergie •
Stof- en pollenfilter •
Stuurbekrachtiging elektromechanisch, snelheidsafhankelijk •
Vrijloopfunctie voor DSG (wanneer gas wordt losgelaten gaat de auto naar stationair toerental. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de rolweerstand van de auto wat bijdraagt aan een lager brandstofverbruik) •
Radio 'Composition Colour', inclusief 6 luidsprekers, Aux-in aansluiting, CD-speler, SD-kaartlezer en 5 inch kleuren touchscreen •
Centrale vergrendeling met afstandsbediening en twee klapsleutels •

Interieur

Achterbank ongedeeld, rugleuning in gelijke delen neerklapbaar •
Asbak en aansteker vóór •
Bekerhouder 2x vóór •
Bekleding, stof 'Network' •
Comfortstoelen vóór •
Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht •
Dashboardkastje met koelmogelijkheid •
Decorinleg 'Mini Cell' voor instrumentenpaneel en deurlijsten •
Handremgreep met leder bekleed •
Instrumentenpaneel en ventilatieroosters met chromen accenten •
Instrumentenverlichting wit, lichtsterkte regelbaar met rood nachtdesign voor schakelaars •
Kledinghaken •
Leeslampjes 2x vóór •
Make-up-spiegel in zonnekleppen, verlicht •
Opbergvak in deuren (met houder voor 1,0 ltr. fles vóór) •
Opbergvak voor gevarendriehoek •
Schakelpookknop met leder bekleed •
Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en met leder bekleed met bediening van boordcomputer, radio en telefoon •
Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar •
Voorstoelen in hoogte verstelbaar •

Veiligheid

Airbag voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) inclusief knie-airbag aan bestuurderszijde •
Alarmlichten automatisch geactiveerd bij hard remmen •
Bandencontrole (Tire Leak Indicator) •
Dagrijverlichting •
Diefstalalarm (klasse III, SCM gekeurd) •
Driepuntsveiligheidsgordel 2x achter •
Driepuntsveiligheidsgordel vóór met gordelspanner •
Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC) met tegenstuurondersteuning inclusief antiblokkeersysteem (ABS) met remassistent, aandrijfslipregeling (ASR), elektronisch differentieelslot (EDS),  
motorsleepmomentregeling (MSR) en aanhangerstabilisatie

•

Gevarendriehoek •
Hoofd- en zijairbag voor bestuurder en bijrijder, gecombineerd •
Hoofdsteun achter 2x •
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 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Standaarduitvoeringen

Hoofdsteunen vóór (actieve hoofdsteunen die de kans op een wiplash verkleinen) •
Indicatie versleten remblokken •
ISOFIX-voorbereiding voor het gemakkelijk bevestigen van twee kinderzitjes op achterbank •
Mistlampen inclusief bochtverlichting met chromen rand •
Reflector in deuren vóór •
Rolbeugel •
Schijfremmen voor en achter, voor van binnenuit geventileerd •
Startblokkering, elektronisch •
Waarschuwingstoon bij niet uitgeschakelde verlichting •
Waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen van gordel vóór •
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Pakketten

Advance pakket W11 € 1.243 1.504 º
-  koplampverlichting bi-xenon voor dim- en grootlicht inclusief dagrijverlichting led
- kentekenverlichting led
- parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)
- koplampreinigingsinstallatie
- waarschuwingslampje gaat branden bij onvoldoende ruitenvloeistof
- lichtsensor (verlichting bij duisternis automatisch aan)
- verlichting blijft korte tijd aan bij vergrendeling auto (Coming Home)
- verlichting gaat alvast aan bij ontgrendeling auto (Leaving Home)
- binnenspiegel automatisch dimmend
- regensensor
- lampjes 2x in voetenruimte vóór

 • standaard º optioneel - niet leverbaar

Bestelcode excl. BTW incl. BTW Ex
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1)  Albanië*, Andorra, België, Bosnië en Herzegovina*, Bulgarije*, Denemarken, Duitsland, Estland*, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Kosovo*, Kroatië, Letland*, Liechtenstein, Litouwen*, Luxemburg, Malta, 
Macedonië*, Moldavië*, Monaco, Montenegro*, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen*, Portugal, Roemenië*, Rusland*, San Marino, Zweden, Zwitserland, Servië*, Slowakije*, Slovenië*, Spanje, Tsjechië, Turkije*, Oekraïne*, Hongarije*, 
Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland 
*gedeeltelijk

2) Gelieve te controleren of de externe audiobron compatibel is met de multimedia-aansluiting 
3)  Om van de mobiele online diensten van Car-Net gebruik te kunnen maken moet u in het bezit zijn van een mobiele telefoon/ smartphone met mobiele internetverbinding, welke als Wi-Fi hotspot kan fungeren. Als alternatief kunt u 

kiezen voor de CarStick, die tevens als Wi-Fi hotspot fungeert middels een simkaart die u in de stick plaatst. De Carstick is als accessoire verkrijgbaar (simkaart niet inbegrepen). De Car-Net diensten zijn alleen wanneer u een geldig data-
abonnement bij een mobiele provider heeft en alleen binnen het bereik van het mobiele netwerk van uw provider. Het gebruik van internetdata kan, afhankelijk van uw abonnement, en bij gebruik van internet in het buitenland (roaming) 
resulteren in bijkomende kosten. Om van Car-Net gebruik te kunnen maken dient u een afzonderlijke overeenkomst met Volkswagen AG af te sluiten. U heeft na levering van het voertuig 90 dagen de tijd om u te registreren via http://
volkswagen-carnet.com/nl. De beschikbaarheid en inhoud van de Car-Net diensten kan per land variëren. De inhoud van Car-Net diensten staat gedurende de gehele contractduur tot uw beschikking (wijzigingen voorbehouden). Voor 
meer informatie over Car-Net, zie http://volkswagen-carnet.com/nl of neem contact op met uw dealer.

Executive pakket W14 € 781 945 º
- Navigatie-, radio- en multimediasysteem ‘Discover Media’
- onbeperkt gratis downloads navigatie software
-  navigatie Europa1 met weergave rijrichting op het display van het navigatiesysteem
- zes luidsprekers (4 x 20 Watt), vier vóór, 2 achter
- 6,5 Inch kleuren touchscreen display (HD)
- radio/cd-speler met mp3/wma-afspeelmogelijkheid en titelweergave
- AUX-in aansluiting voor externe audiosystemen
-  telefoonvoorbereiding (Bluetooth) met mogelijkheid tot koppelen van twee telefoons
- USB-aansluiting voor iPod/iPhone2

- SD-kaartlezer (2x)

-  Mobiele online diensten (Car-Net)3: ‘Guide & Inform Basis’ abonnement voor 36 maanden 
Met de mobiele online diensten van Car-Net ontvangt u op het navigatiesysteem in uw Volkswagen de meest 
recente verkeersinformatie via internet. Zo bent u altijd op de hoogte van files en werkzaamheden. Met de online 
zoekfunctie vindt u gemakkelijk interessante locaties in de buurt. Daarnaast kunt u uw zoekacties personaliseren 
voor speciale reisdoelen en kunt u zelfs reisdoelen importeren in uw Volkswagen. En met Car-Net 'Weer' en 
'Nieuws via RSS-feeds' blijft u tijdens de reis volledig op de hoogte van alles wat zich buiten de auto afspeelt.

.. let op: exclusief data-abonnement mobiel netwerk
- middenarmsteun vóór, inclusief opbergvak

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Pakketten

 • standaard º optioneel - niet leverbaar

Bestelcode excl. BTW incl. BTW Ex
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Meeruitvoeringen

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Exterieur

Metallic lak of pareleffect lak CL02 € 600 726 º

Pareleffect lak 'Oryx White' 0R0R € 846 1.024 º

Unilak 'Pure White' CL07 € 161 195 º

Model- & motoraanduiding op achterklep laten vervallen 0NA geen meerprijs º

Velgen 'Salamanca' (Volkswagen Exclusive),  
17 inch lichtmetaal

Pi6/FC1 € 241 292 º

- vier lichtmetalen velgen 7 J x 17
- inclusief 225/45 R 17 banden en slotbouten

Velgen 'Charleston' (Volkswagen Exclusive),  
18 inch lichtmetaal

Pi5/FC1 € 788 953 º

- vier lichtmetalen velgen 7,5 J x 18 PSI
- inclusief 225/40 R 18 banden en slotbouten
- bandenspanningcontrolesysteem
- sportonderstel

Sportonderstel PSF € 177 214 º
- onderstel circa 15 millimeter verlaagd
- straffere vering/demping karakteristiek

Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) PDD € 767 928 º
-  instelmogelijkheid van de demping van de auto en rijsituatie als ook de stuurondersteuning in de standen Basis, 

Sport of Comfort

Interieur

Design & Style pakket WDS € 627 759 º
- sportstoelen vóór, inclusief lendensteunen
- opbergtassen in de rugleuning van de voorstoelen
- bekleding in ‘Alcantara’/stof ‘Catch Up’-combinatie
- decorlijsten in portieren & dashboard in ‘Black Stripe’
- licht- en spiegeldraaischakelaar met chroomaccenten
- aluminium voetpedalen
.. let op: alleen i.c.m. lichtmetalen velgen

 • standaard º optioneel - niet leverbaar

Bestelcode excl. BTW incl. BTW Ex
cl

us
iv

e
Se

ri
es



Meeruitvoeringen

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Comfortpakket WKP € 249 301 º
- middenarmsteun vóór, verschuifbaar
- windschot opvouwbaar
- 12-Volt aansluiting in kofferruimte

Bekleding, leder 'Vienna' WL2 € 1.938 2.345 º
- gedeeltelijk lederen sportstoelen
-  alles wat contact heeft met het lichaam is uit leder, middenarmsteun, hoofdsteunen en de rest is leather ‘look’
- opbergtassen in de rugleuning voorstoelen
- lendensteunen verstelbaar
- speciale lederbehandeling zodat het leder ‘s zomers koel is
- voorstoelen verwarmbaar

Windschot 7S1 € 177 214 º
- windschot opvouwbaar

Middenarmsteun vóór 6E3 € 163 197 º
- middenarmsteun vóór met schuifbare afdekking
- 12-Volt aansluiting voor achterpassagiers

Sportstoelen vóór PB2 € 185 224 º
- sportstoelen vóór
- opbergtassen in achterzijde voorstoelen
- lendensteunen
- stoelbekleding in stof design ‘New York City / Global’

Functioneel

Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed en voorzien van schakelpeddels voor DSG PU5 € 78 94 º
- bedienelementen voor audio, boordcomputer en telefoon

Techniekpakket WTP € 482 583 º
- parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control )
- licht- en zichtpakket
- grootlichtassistent

Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) WDA € 448 542 º
- parkeerwaarschuwingssignaal voor- en achterzijde
- bijrijdersspiegel draait naar beneden bij achteruitrijden

 • standaard º optioneel - niet leverbaar

Bestelcode excl. BTW incl. BTW Ex
cl
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Meeruitvoeringen

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Infotainment

Radio- en multimediasysteem 'Composition Media' ZRC € 298 361 º
- radio/cd-speler met MP3/WMA-afspeelmogelijkheid en titelweergave
- zes luidsprekers (4 x 20 Watt), vier vóór, 2 achter
- 6,5 inch kleuren touchscreen display (HD)
- SD-kaartlezer
-  telefoonvoorbereiding (Bluetooth) met mogelijkheid tot koppelen van twee telefoons
- USB-aansluiting1

- AUX-in aansluiting voor externe audiosystemen

High-end geluidsysteem Dynaudio® 'Confidence' 9VE € 964 1.166 º
- soundsystem van Deense top audio-specialist
- digitale 8-kanaals versterker
- voertuigspecifieke klankafstemming
- tien luidsprekers, totaal vermogen 600 Watt

Veiligheid

Licht- en zichtpakket PLA € 141 171 º
- lichtsensor (verlichting bij duisternis automatisch aan)
- verlichting blijft korte tijd aan bij vergrendeling auto (Coming Home) 
- verlichting gaat alvast aan bij ontgrendeling auto (Leaving Home)
- binnenspiegel automatisch dimmend
- regensensor
- lampjes 2x in voetenruimte vóór

1 Gelieve te controleren of de externe audiobron compatibel is met de multimedia-aansluiting

Winterpakket
- voorstoelen verwarmbaar WW1 € 340 411 º
- ruitensproeiers verwarmbaar
- waarschuwingslampje gaat branden bij onvoldoende ruitenvloeistof
- koplampreinigingsinstallatie

 • standaard º optioneel - niet leverbaar

Bestelcode excl. BTW incl. BTW Ex
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Meeruitvoeringen

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Koplampverlichting bi-xenon PXH € 1.487 1.799 º
-  koplampverlichting bi-xenon voor dim- en grootlicht inclusief dagrijverlichting led
- kentekenverlichting led
- lichtbundelhoogteverstelling dynamisch met bochtenverlichting
- koplampreinigingsinstallatie
- waarschuwingslampje gaat branden bij onvoldoende ruitenvloeistof
- mistlampen vóór

Dodehoeksensor (Side Assist) met uitparkeerassistent 7Y8 € 279 338 º
-  waarschuwt de bestuurder via led-lichtjes in de buitenspiegel indien er een object zich in de dode hoek bevindt
- uitparkeerassistent

 • standaard º optioneel - niet leverbaar

Bestelcode excl. BTW incl. BTW Ex
cl
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De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken.  
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder 4-cilinder benzinemotor / 2 4-cilinder benzinemotor / 4
Inspuiting / turbolading Directe inspuiting / Turbo Directe inspuiting / Turbo-compressor
Cilinderinhoud, liter/cm3 1,2/1.197 1,4/1.395
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 77 (105)/5.000 110 (150)/5.000-6.000
Max. koppel, Nm bij, t/min 175/1.550-4.100 250/1.500-3.500
Emissienorm (automaat) EURO 6 EURO 6
Uitlaatgasreiniging katalysator, lambda-regeling katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak -
Versnellingsbak tegen meerprijs - 7-traps automaat (DSG)
Dynamo, A max./accu, A(ah) 140/380 (68) 140/280 (51)

Gewichten twee-deurs uitvoering
Leeggewicht, kg (automaat) 1) 1295 (1.347)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (automaat) 1850 (1.910)
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg (aut.) 960/940 (1.020/940)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

- geremd bij 12% helling, kg (automaat) 1200 (1.400)
- ongeremd, kg (automaat) 690 (720)
Maximale dakbelasting, kg - -
Kogeldruk, kg 75 75

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 186 -
Met automaat - 208

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 7,4/11,5 -
Met automaat - 6,2/8,8

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 4) Euro loodvrij RON 95 Euro loodvrij RON 95
Verbruik in liter per 100 km
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 6,3 (6,4 )
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 4,5 (4,7 )
- totaal, l/100 km (automaat) 5,2 (5,3)
Verbruik in km per liter
- binnen de bebouwde kom, km/l (automaat) 15,9 (15,6)
- buiten de bebouwde kom, km/l (automaat) 22,5 (21,3)
- totaal, km/l (automaat) 19,2 (18,9 )
CO2-emissie, g/km (automaat) 119 123

Uitvoeringen Exclusive Series Exclusive Series

Technische gegevens 1.2 TSI 105 pk 
BlueMotion Technology

1.4 TSI 150 pk
BlueMotion Technology



Afmetingen Cabriolet

Exterieur Cabriolet

Lengte, mm 4.246
Breedte, mm 1.782
Hoogte, mm  1.423
Wielbasis, mm 2.578
Spoorbreedte voor /achter, mm 1.535/1.508
Draaicirkel, m  10,9
Inhoud brandstoftank, liter 5) ca. 55 

Interieur

Hoofdruimte vóór / achter, mm 1.007/948

Beenruimte vóór / achter, mm 1.048/833

Interieurbreedte vóór / achter 1.468/1.288

Bagageruimte 6)

Inhoud gesloten kap (open kap) 250 (250)

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm 691/1.534

Maximale breedte, mm 926

Breedte tussen de wielkasten, mm 926

Hoogte, mm 382

Voetnoten
1) Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.
2)  Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen af. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en met iedere 1000 m meer dient daarom telkens tien procent van het treingewicht (toelaatbare aanhangbelasting +  

maximaal toelaatbaar gewicht van de auto) te worden afgetrokken.
3)  De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden,  

conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.
4)  In plaats van Super loodvrij RON 98 kan dankzij de anti-pingelregeling Euro loodvrij RON 95 worden gebruikt bij geringe vermindering van het vermogen en verhoogd brandstofverbruik.
5) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) is niet mogelijk.
6) Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte, respectievelijk neergeklapte achterbank.

Onderhoud

Dankzij moderne technieken is er veel minder vaak onderhoud nodig. 

Het onderhoud bestaat uit een inspectieservice en een olieservice. Het 

bijzondere van de olieservice is dat deze pas uitgevoerd dient te worden 

wanneer de auto dit nodig heeft. Het moment van deze olieservice is 

namelijk afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de persoonlijke rijstijl 

en het gebruik van Volkswagen LongLife motorolie. De boordcomputer 

herinnert u automatisch op het juiste tijdstip aan het volgende onderhoud.

Een onderhoudsservice voor de Golf bestaat uit 2 elementen: een 

olieservice en een inspectieservice. Uw boordcomputer geeft een melding 

wanneer u welke service kunt verwachten. De inspectieservice voor de 

Golf dient voor het eerst na 2 jaar of bij 30.000 km uitgevoerd te worden, 

daarna elk jaar of 30.000 km. De olieservice is door gebruik van LongLife 

olie variabel en dient bij maximaal 2 jaar of 30.000 km uitgevoerd  

te worden. 

Uw dealer informeert u graag over de inhoud van het onderhoud. Extra 

werkzaamheden en/of het vervangen van onderdelen kunnen afhankelijk  

van kilometerstand en leeftijd van de auto voorkomen. In het serviceplan  

bij uw wagendocumentatie kunt u hier meer over lezen.

* Indien gewenst kan de Volkswagen dealer uw Volkswagen omzetten naar een vast interval van 15.000 km of 1 jaar.
** Extra werkzaamheden en/of het vervangen van onderdelen kunnen afhankelijk van kilometerstand en leeftijd van de auto voorkomen. In het serviceplan bij uw wagendocumentatie kunt u hier meer over lezen.



Afmetingen Golf Cabrio Exclusive Series
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De Golf Cabrio Exclusive Series
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, 
maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn 
gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en 
andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.

Uitgave: Januari 2016
Bestelnummer: 1VWPLGOCAB116

U koopt meer dan een auto
De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vindt u niet alleen terug in de auto’s. Maar 
ook bij onze dealers. U zult bij uw Volkswagen dealer ontdekken dat ‘service’ een 
breed begrip is. Daarom gaat de service van de Volkswagen dealer verder dan u 
misschien gewend bent. Maar had u van Volkswagen anders verwacht? 

Altijd een vertrouwd adres
Dealers verspreid over heel Nederland, die kwaliteit en service hoog in het vaandel 
hebben staan. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd door goed opgeleide 
vakmensen.

Garantie
3 Jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 Jaar technische fabrieksgarantie. 2 Jaar 
garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen.

Onderhoud
Bij de Volkswagen dealer is uw Volkswagen voor onderhoud in de beste handen. 
Omdat onze monteurs uw Volkswagen van A tot Z kennen en werken
volgens de hoogste kwaliteitsstandaard, met perfect passende, 100% originele 
Volkswagen onderdelen inclusief 2 jaar garantie op de onderdelen.

Express Service
Direct geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken. 
U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen.

Ruitenservice
De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende kooiconstructie 
van uw Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis nummer 0800 555 7000. 
De reparatie is, afhankelijk van uw verzekering, vaak gratis. Wanneer u een 
beschadigde ruit bij uw dealer laat vervangen, krijgt u korting op uw eigen risico. 

Erkend Schadeherstel
Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen dealer 
moet zijn. U heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd schadeherstel. 
Uw Volkswagen voldoet na reparatie weer voor de volle 100% aan de strenge 
fabrieksspecificaties.

Vervangend vervoer
Als uw Volkswagen voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen dealer staat, 
wilt u graag mobiel blijven. Op verzoek krijgt u tegen een voordelig tarief een 
vervangende auto mee.

Sleutelservice
De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering. 
Bij verlies zorgt de Volkswagen dealer binnen 24 uur voor een nieuwe set 
gecodeerde sleutels.

Mobiliteitsservice
Bij elke nieuwe Volkswagen hoort naast de productgarantie ook twee jaar 
gratis Mobiliteitsservice. Deze twee jaar wordt telkens verlengd wanneer u 
uw Volkswagen tijdig laat onderhouden bij een officiële Volkswagen dealer. 
Mobiliteitsservice betekent pechhulp, in binnen- en buitenland: wij zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat uw Volkswagen zo snel mogelijk kan worden gerepareerd. 
Daarnaast vergoeden we bepaalde kosten, zoals een mogelijk noodzakelijke 
hotelovernachting. Meer info op volkswagen.nl of bij uw Volkswagen dealer.

Volkswagen Extra Garantie
Een reparatie aan uw auto komt altijd ongelegen. Met een nieuwe Volkswagen 
hoeft u zich hierover niet druk te maken, dankzij de twee jaar durende 
fabrieksgarantie. Maar wat daarna? Als u voor Volkswagen Extra Garantie kiest, 
verlengt u deze zekerheid. Met Volkswagen Extra Garantie krijgt u namelijk 
bovenop de twee jaar fabrieksgarantie, twee jaar extra garantie. Wanneer u 
Volkswagen Extra Garantie afneemt bij aankoop van een nieuwe Volkswagen, 
bent u verzekerd tegen onverwachte kosten. En dit tegen een zeer aantrekkelijk 
tarief. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over een van de hier genoemde diensten dan bent u bij uw 
Volkswagen dealer van harte welkom voor mee informatie. Ook kunt u kijken op 
www.volkswagen.nl.

Wijzigingen voorbehouden
De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, 
vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op 
gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per 
type wijzigen. Uw Volkswagen dealer informeert u hier graag over.

volkswagen.nl

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 

Twitter.com/volkswagenNL

Youtube.com/volkswagenNL

Linkedin.com/company/volkswagen-nederland

Plus.google.com/+volkswagenNL


