
 

Volkswagen introduceert de Polo Edition en Golf Edition  

 

 Een nieuwe Polo of Golf nu bereikbaarder dan ooit 

 Rijk uitgerust, scherp geprijsd 

 Al vanaf 259 euro per maand via Volkswagen Abonnement 

 

Leusden, 10 mei 2016 – Volkswagen introduceert aantrekkelijke Edition-versies van de 

Polo en de Golf. Met een rijke uitrusting tegen scherpe prijzen is rijden in een nieuwe 

Volkswagen nu bereikbaarder dan ooit. 

 

De Polo Edition en Golf Edition zijn inclusief de tijdelijke inruilpremie van 1.000 euro leverbaar 

vanaf respectievelijk 13.790 euro en 18.190 euro, of vanaf 259 en 299 euro per maand via 

Volkswagen Abonnement private lease. 

 

Polo Edition: meer dan compleet 

Van de Polo was al een Edition-uitvoering leverbaar. Deze tweede, nieuwe versie van de Polo 

Edition, wordt aangedreven door de 55 kW/75 pk sterke 1.0 MPI-motor, een soepele en zuinige 

krachtbron. Standaard krijgt hij zaken mee als elektrisch bedienbare portierruiten, centrale 

vergrendeling met afstandsbediening, Climatic airconditioning, cruise-control. Verder heeft hij 

onder meer het Radio Composition Colour, een geïntegreerd radio- en multimediasysteem met 

aanraakbeeldscherm, USB-aansluiting en Bluetooth handsfree telefoonvoorbereiding. Voor een 

meerprijs van 319 euro kan de Polo Edition worden voorzien van het Car-Net App-Connect 

pakket dat het mogelijk maakt om via het beeldscherm van het infotainmentsysteem direct apps 

van de smartphone te bedienen via Apple CarPlay of Mirror Link. 

 

Golf Edition: rijke uitrusting en 21% bijtelling 

De Golf Edition zal bij zowel particuliere als zakelijke rijders in de smaak vallen met zijn 

prestaties en luxe. Deze hatchback is leverbaar met de 1.2 TSI 63 kW/85 pk krachtbron of de 1.0 

TSI BlueMotion met 85 kW/115 pk. Die laatste wordt naar wens met 7-traps DSG-automaat 

geleverd. Deze versie valt voor zakelijke rijders in de categorie van 21 procent fiscale bijtelling. 

http://www.volkswagen.nl/modellen/polo/acties/polo-comfortline-edition
http://www.volkswagen.nl/modellen/golf/acties/golf-edition
http://www.volkswagen.nl/modellen/polo/acties/polo-comfortline-edition
http://www.volkswagen.nl/modellen/polo/acties/polo-comfortline-edition
http://www.volkswagen.nl/modellen/golf/acties/golf-edition


 

 

Highlights van deze Golf Edition zijn Climatic airconditioning, Radio Composition Colour met 

aanraakbeeldscherm, USB en Bluetooth handsfree telefoonvoorbereiding, een elektrisch 

bediende handrem, leer voor het stuurwiel en de pookknop, mistlampen met bochtenverlichting, 

elektrisch bedienbare portierramen en centrale vergrendeling met afstandsbediening. Voor 449 

euro is deze Golf Edition leverbaar met het Car-Net App-Connect pakket dat bestaat uit het 

radio- en multimediasysteem Composition Media, App-Connect smartphone-integratie via 

MirrorLink of Apple CarPlay. 

 

Voordeel tot maar liefst 3.260 euro 

De attractieve Edition-uitvoeringen van de Polo en Golf zijn in een gelimiteerde oplage 

beschikbaar. Ze kunnen tot eind juni worden besteld (eind juli via het Volkswagen 

Abonnement). Inclusief een inruilpremie van 1.000 euro is de Polo Edition leverbaar vanaf 

13.790 euro, de Golf Edition is er in combinatie met de inruilpremie vanaf 18.190. Het totale 

klantvoordeel bij deze Edition-modellen kan oplopen tot respectievelijk 2.600 en 3.260 euro. 

 

 

*) De in dit bericht vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief BPM/BTW, exclusief afleverkosten. 

Lees de algemene verkoopinformatie op www.volkswagen.nl.  

 

 

 

Dit persbericht is ook te vinden op nieuws.volkswagen.nl.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen 

Tel: 033-494 9987  

E-mail: dennis.homberg@pon.com   

http://www.volkswagen.nl/
http://www.nieuws.volkswagen.nl/
mailto:dennis.homberg@pon.com

