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kW / Zs

Tips

EUR ar PVN

BQ19VB

GTI Performance

2.0 TSI BMT

180 / 245

6MAN

29 893

BQ19VE

GTI Performance

2.0 TSI BMT

180 / 245

DSG-7

31 545

Jūsu ievērībai:
• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem
Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. • Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu. • Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas
nodoklis un CO2 nodoklis. • Š
 ī cenu lapa ir izdota 27.04.2018., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

www.volkswagen.lv

Golf GTI : Standartaprīkojums
EKSTERJERS
Divas durvis (elektriski vadāmi stiklu pacēlāji), hečbeks
Vieglmetāla diski "Brooklyn" 7.5J x 17, riepas 225/45 R17
Aizmugurējais spoileris virsbūves krāsā
LED aizmugurējie lukturi
Atsevišķas LED dienasgaismas
INTERJERS
Auduma sēdekļu apdare "Clark"
Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju
Priekšējo sēdekļu apsilde
Sporta priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju
Ādas apdares multifunkcionāla sporta stūre
modeļiem ar DSG pārnesumkārbu ar ātrumu pārslēgšanas vadību
Izgaismoti priekšējo sliekšņu paplašinājumi
Nerūsējošā tērauda pedāļu uzlikas
Melns griestu apšuvums
Tekstila paklāji priekšā un aizmugurē
DROŠĪBA
Ražotāja signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību, centrālā atslēga
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Elektronisks diferenciāļa bloķētājs (XDS)
Vadītāja noguruma detektors
Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējam atslēdzams), ceļgalu drošības spilvens vadītāja pusē
Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšana pilsētā
Gājēju uzraudzības sistēma
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (Multi-collision brake)
Elektroniskā stāvbremze ar "Auto Hold" funkciju
FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS
Radio "Composition Media"
- 20.3 cm skārienekrāns
- USB ligzda (saderība ar iPod/iPhone), AUX-IN ligzda
- 8 skaļruņi
- Bluetooth interfeiss mobilajam telefonam

Multifunkcionāls krāsu displejs "Premium"
Digitāls mērsinstrumentu panelis (aktīvais info displejs) tikai GTI Performance
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)
modeļiem ar DSG pārnesumkārbu arī "Stop & Go" funkcija
Gaisa kondicionēšanas sistēma "Climatronic" ar 2-zonu temperatūras kontroli
Progresīvā stūres iekārta
Start/stop sistēma ar bremžu enerģijas reģenerāciju
3 gadu garantija
Lietotāja rokasgrāmata
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Golf GTI : Papildaprīkojums

Pagarinātā garantija - 4 gadi vai 80 000 km

EA5

82

Pagarinātā garantija - 4 gadi vai 120 000 km

EA6

290

Pagarinātā garantija - 5 gadi vai 100 000 km

EA8

301

Pagarinātā garantija - 5 gadi vai 150 000 km

EA9

645

"Tornado Red" sarkana virsbūves krāsa

G2G2

0

"Pure White" balta virsbūves krāsa

0Q0Q

0

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa

XXXX

167

"Oryx White" balta pērlamutra virsbūves krāsa

0R0R

949

PJH

741

PJF

1 218

PJE

1 218

4X4

305

7W2

149

P24

685

P26

1 033

PXC

1 404

PED

384

PND

744

GARANTIJA

VIRSBŪVES KRĀSA

DISKI / RIEPAS
Vieglmetāla diski "Sevilla" R18
- vieglmetāla diski 7.5J x 18
- riepas 225/40 R18

Vieglmetāla diski "Santiago" R19, Volkswagen R
- vieglmetāla diski 7.5J x 19
- riepas 225/35 R19

Vieglmetāla diski "Brescia" R19, Volkswagen R
- vieglmetāla diski 7.5J x 19
- riepas 225/35 R19

DROŠĪBA UN GAISMAS
Sānu drošības spilveni un jostu savilcēji aizmugurējiem ārējiem sēdekļiem
tikai ar W4B
Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash)
Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist" un tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju "Dynamic Light Assist"
tikai ar PXC
Vadītāja asistentu pakete
- tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju "Dynamic Light Assist"
- sastrēgumu palīgsistēma "Traffic Jam Assist"
- braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"
- ārkārtas sistuāciju asistents "Emergency Assist"
- "Blind Spot" uzraudzības sistēma ar brīdinājuma funkciju par šķēršļiem automašīnas sānos

tikai modeļiem ar DSG pārnesumkārbu
tikai ar 6XQ vai 7X2 un PXC
LED priekšējie lukturi ar dinamiskajām līkumgaismām
Aptumšoti LED aizmugurējie lukturi
- dinamiski aizmugurējie pagrieziena rādītāji

AUDIO / NAVIGĀCIJAS UN MULTIVIDES SISTĒMAS
Navigācijas sistēma "Discover Media"
- 2 SD karšu ligzdas

tikai ar YOW
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Golf GTI : Papildaprīkojums

ZMG

1 859

9VH

640

Digitāls mērsinstrumentu panelis (aktīvais info displejs), standartā GTI Performance modeļiem

9S8

469

Car-Net "Guide & Inform" mobilie tiešsaistes pakalpojumi (3 gadu periodam)

YOW

0

9IP

390

9IM

465

Sēdekļi ar "Honeycomb" auduma apdari un mikroflīša iekšmalām "ArtVelours"

WL4

806

Ādas "Vienna" apdare

WL2

1 709

Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma "Keyless Access"

4F2

346

Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar komforta apgaismojumu

6XQ

161

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē

7X2

551

Stāvvietā novietošanas asistents "Park Assist"

7X5

724

Atpakaļskata kamera

KA1

269

Braukšanas režīmu izvēle

PDA

168

Elektriski paceļama/bīdāma panorāmas stikla jumta lūka

PS1

1 013

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli (65%)

4KF

47

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli (90%)

VW0

119

Apsildāms (bez vadiem) un karstumaizturošs vējstikls

4GW

321

Autonomā apsilde un ventilācija ar tālvadību un laika iestatīšanu

WW2

639

PDD

984

W4B

726

AUDIO / NAVIGĀCIJAS UN MULTIVIDES SISTĒMAS
Navigācijas sistēma "Discover Pro"
- 23.3 cm skārienekrāns
- Žestu vadība
- CD/MP3 un DVD atskaņošana
- 10 GB atmiņa lietotāja datiem
- 2 SD karšu ligzdas
- USB ligzda (saderība ar iPod/iPhone), AUX-IN ligzda
- mobilā telefona interfeiss Bluetooth
- 8 skaļruņi

tikai ar YOW
Skaņas sistēma "DYNAUDIO Excite"
- 10 kanālu digitālais pastiprinātājs
- 8 skaļruņi
- zemo frekvenču skaļrunis
- 400 W kopējā jauda

SAVIENOJAMĪBA
Mobilā telefona interfeiss "Comfort"
- mobilā telefona interfeiss Bluetooth
- ārējā antena un savienošanas zona
- bezvadu uzlādes funkcija

Mobilā telefona interfeiss "Business"
- mobilā telefona interfeiss Bluetooth
- GSM uztvērējs ar ligzdu SIM kartei
- Wi-Fi piekļuves punkts

tikai ar ZMD
INTERJERA APDARE UN SĒDEKĻI

FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS

PIEKARE
Adaptīva piekares regulēšana (DCC)
- braukšanas režīmu izvēle
- 10 mm pazemināts klīrenss

DURVIS
4 durvis
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