
 

Volkswagen maakt prijzen van Beetle Dune bekend 

 

 Stijlvolle en stoere Beetle Dune leverbaar vanaf september als Coupé en Cabriolet 

 Nu al te bestellen bij de Volkswagen-dealer voor prijzen vanaf 29.090 euro 

 

Leusden, 21 juni 2016 – Volkswagen maakt de prijzen en specificaties van de nieuwe Beetle Dune 

bekend. Deze stijlvolle en stoere Beetle komt in het derde kwartaal van dit jaar naar Nederland, als 

Coupé en Cabriolet. Beide vallen op door hun vele robuuste details, de verhoogde carrosserie en de 

fraaie 18 inch lichtmetalen velgen - stuk voor stuk verwijzingen naar de legendarische Baja 

California Buggy’s die als inspiratiebron dienden.  

 

De designers van de Beetle Dune hebben zich laten inspireren door de legendarische dune buggies uit de 

jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Deze auto’s waren gebouwd op de basis van het chassis van de 

Volkswagen Kever en zeer populair bij Californische surfers. De buggies straalden een bijzonder gevoel 

van vrijheid uit en je zag ze veelvuldig op de stranden van Santa Barbara tot San Diego. 

 

Stijlvol en stoer 

De Beetle Dune onderscheidt zich met zijn stijlvolle en stoere looks. Hij staat hoog op zijn wielen en is 

voorzien van speciale 18-inch ‘Canyon’ lichtmetalen velgen, carrosserieverbredingen en een 

zilverkleurige diffuser. Ook de grote luchtinlaten, de verbrede zwarte dorpels, de grote achterspoiler en de 

led-achterlichten zijn echte eyecatchers. De exterieurtinten ‘Sandstorm Yellow Metallic’ en ‘Dark Bronze 

Metallic’ zijn speciaal voor dit model samengesteld. 

 

Exclusief interieur en rijke uitrusting 

Ook het interieur van de Beetle Dune is een ware eyecatcher. Blikvangers hier zijn de speciale 

interieurbekleding ‘Global’, de in Sandstorm Yellow gespoten interieurpanelen en het driespaaks met leer 

beklede ‘Dune’-sportstuur. De bekleding van de middenarmsteun, het stuur, de pookknop en de 

handremgreep is afgewerkt met contrasterende stiksels. De rijke standaarduitrusting omvat onder meer 

airconditioning (Climatic), Cruise Control, boordcomputer Plus, parkeersensoren voor en achter (Park 

Distance Control) radio- en multimediasysteem ‘Composition Colour’, Multi Collision Brake, Hill Hold, 

sportstoelen vóór, centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en nog veel meer.  

 

Aantrekkelijk geprijsde optiepakketten 

De uitrusting van de Beetle Dune is verregaand te personaliseren. Dat kan onder meer met aantrekkelijk 

geprijsde optiepakketten.  



 

 

Zo omvat het Executive pakket (1.182 euro) het navigatie-, radio- en multimediasysteem ‘Discover 

Media’ met gratis updates van de software, een touchscreen, acht speakers, Bluetooth en USB-

aansluiting, een multifunctioneel en met leder bekleed stuur, een alarmsysteem en Car-Net mobiele online 

diensten. Het Advance pakket bestaat uit bi-xenon koplampen, het licht & zicht pakket (regensensor, 

zelfdimmende binnenspiegel, leeslampjes), elektrisch inklapbare buitenspiegels en vergrendel- en 

startsysteem zonder sleutel (Keyless Access). Dit pakket is al leverbaar vanaf 928 euro. Voor de Beetle 

Dune Coupé is er tevens het Dynamic pakket (1.263 euro) met een elektrisch bedienbaar panoramisch 

schuif-/kanteldak, extra donker getint glas achter en drie extra klokken op het dashboard (turbodrukmeter, 

stopwatch en olietemperatuurmeter). Voor de meerprijs van 661 euro is de Beetle Dune leverbaar met het 

400 Watt sterke, high-end Fender® soundsystem, met subwoofer en een multimedia-aansluitbox. 

 

Drie TSI-benzinemotoren 

De Beetle Dune is in Nederland leverbaar met drie verschillende TSI benzinemotoren. De 77kW/105pk 

sterke1.2 TSI is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Daarnaast is er de 110 kW/150 

pk 1.4 TSI die standaard is gekoppeld aan de geavanceerde zeventraps DSG-transmissie. Het topmodel 

met de 162kW/220 pk sterke 2.0 TSI-motor is leverbaar met zowel een handgeschakelde 6-bak als een 6-

traps DSG transmissie. 

 

De vanafprijzen zijn:   Coupé*  Cabriolet*  

 Beetle Dune 1.2 TSI 6-bak      29.090 euro  33.750 euro 

 Beetle Dune 1.4 TSI DSG   33.050 euro  37.890 euro 

 Beetle Dune 2.0 TSI 6-bak  36.150 euro  40.750 euro 

 Beetle Dune 2.0 TSI DSG  38.250 euro  42.850 euro 

 

De Beetle Dune 1.2 TSI en 1.4 TSI zijn leverbaar vanaf medio september. Het topmodel met de 

162kW/220 pk sterke 2.0 TSI-motor is naar verwachting leverbaar vanaf medio november.  

 
 

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

rijklaarmaken. Lees de algemene verkoopinformatie op www.volkswagen.nl. Raadpleeg de internationale persmap 

voor de uitgebreide persinformatie en specificaties. 

 

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen  

033-494 9987 / dennis.homberg@pon.com 
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