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Mój Volkswagen
Nowy Golf 5-drzwiowy GTD

2.0 TDI -

135kW/ 184KM DSG, 7-stopniowa 4,50 l/100km 118 g/km

Golf GTD 2.0 TDI 135 kW / 184 KM DSG, 7-stopniowa 131 030 zł

Wyposażenie dodatkowe 24 530 zł

Całkowita cena 155 560 zł

Podane dane są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych.

Następne kroki

Kod konfiguracji Twojego Volkswagena

Wykorzystaj poniższy kod by załadować konfigurację na komputerze lub w telefonie. Otwórz konfigurator VW i kliknij „Załaduj konfi-

gurację”, a następnie wprowadź kod.
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Kolor

niebieski "Iron" metalik

2 030 zł

Felgi

Obręcze ze stopu metali lekkich "Curtiba" 7,5J x 17

Wyposażenie standardowe

Wnętrze

Czarne

Fotele: Czarne

Deska rozdzielcza: Czarna

Podłoga: Czarna
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Wyposażenie dodatkowe

Pakiet Drogowy 2 630 zł

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC 3 730 zł

Dach szklany panoramiczny 3 890 zł

Reflektory LED Top z dynamicznym i statycznym doświetlaniem zakrętów dla
Pakietu Drogowego Plus

1 300 zł

Pakiet Business 1 390 zł

Pakiet Techniczny

Pakiet reflektorów LED i bezkluczy-

kowy dostęp do samochodu.

90 zł

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i
czujnikiem przechyłu

Bez dopłaty

Car-Net - dostęp do mobilnych usług Online za pośrednictwem telefonu
(bezpłatnie przez trzy lata)

Bez dopłaty

System nawigacji satelitarnej Discover Pro

Szklany ekran 9,2-cala z funkcją ste-

rowania gestem. Posiada dysk twar-

dy SSD, odtwarzacz płyt DVD, ob-

sługę głosową oraz „App-Connect”

do korzystania z aplikacji smartfona

na ekranie dotykowym.

6 410 zł

Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane 750 zł

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2



5.09.2017 Konfigurator Nowy Golf 5-drzwiowy GTD Podsumowanie

https://www.volkswagen.pl/app/konfigurator/vw-pl/pl/nowy-golf/30315/39026/gtd/BQ188Z-GPDAPDA-GPF3PF3-GPH2PH2-GPLAPLA-GPXAPXA-MSNRS… 4/8

Car Net: App-Connect z Volkswagen Media Control

App-Connect umożliwia połączenie

smartfona z zamontowanym w sa-

mochodzie systemem Infotainment

i obsługę certyfikowanych aplikacji

za pomocą ekranu dotykowego sys-

temu Infotainment.

Wchodzi w skład pakietu

Mapa Europy Bez dopłaty

Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu Bez dopłaty

Funkcja obsługi głosowej Wchodzi w skład pakietu

Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane 640 zł

System "Keyless Access" - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu dla
Autoalarmu

1 670 zł
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Wyposażenie standardowe
Podczas Twojej konfiguracji elementy wyposażenia standardowego mogły zostać zastąpione przez odpowiednie elementy wyposażenia do-

datkowego. Zastąpione wyposażenie oznaczone jest przekreśleniem.

Wybór profilu jazdy

Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną regulacją odległości i system obserwacji otoczenia Front Assist

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną Climatronic

Pakiet Czujnik deszczu

Reflektory LED Mid ze statycznym doświetlaniem zakrętów

Wersja 5-drzwiowa

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

Podwójna końcówka rury wydechowej

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne

Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, convex

System obserwacji otoczenia Front Assist

Obudowy lusterek i klamki lakierowane w kolorze nadwozia

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EBV, MSR i asystentem podjazdu

Wybór profilu jazdy

XDS - blokada mechanizmu różnicowego

Funkcja ECO

Panel na desce rozdzielczej lakierowany w kolorze czerwonym

Nakładki progowe z przodu, podświetlane

Szyby elektrycznie sterowane z przodu i tyłu

System wykrywający pieszych

Nakładki na pedały, aluminiowe

Asystent podjazdu

6Y8

Podsufitka w kolorze czarnym

Oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40), podłokietnik, miejsce na napoje, otwór do przewożenia długich przedmiotów

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną Climatronic

Reflektory LED Mid ze statycznym doświetlaniem zakrętów

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu

Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane

Listwy na osłonie chłodnicy, chromowane

Oświetlenie ambiente

Progresywny układ kierowniczy
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Regulacja odcinka lędźwiowego dla siedzeń przednich

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skóra, wstawki dekoracyjne z aluminium

4 głośniki

Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów

Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu

Komputer pokładowy "Premium" z kolorowym wyświetlaczem TFT

Wstawki wykończeniowe wnętrza "Piano Black"

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

Reflektory z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Zaślepki na obręcze aluminiowe

Obręcze ze stopu metali lekkich "Curtiba" 7,5J x 17

Radio "Composition Colour"

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

Opony 225/45 R17

Koło zapasowe, dojazdowe 18" (tylko dla Dynaudio / 4MOTION /GTI/GTD/R)

Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu

Gałka zmiany biegów w kolorze aluminium

Światła tylne wykonane w technologii LED

Tapicerka siedzeń "Clark"

Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości

System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu

Termoizolacyjne szyby

Gniazdo 12 V w bagażniku

Zderzaki sportowe, osłona wlotu powietrza w kształcie plastra miodu

Szuflada pod fotelem kierowcy i pasażera

Czujnik deszczu

Oznaczenie "GTD"

Centralny zamek, zdalnie sterowany

Fotele przednie sportoweie

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na zewnętrznych siedzeniach z tyłu
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Dane Techniczne
Spalanie i emisja spalin

Olej napędowy Primary fuel

Zużycie paliwa – cykl miejski 5,10 l/100km

Zużycie paliwa – poza miastem 4,20 l/100km

Zużycie paliwa – średnio 4,50 l/100km

Średni poziom emisji CO2 118 g/km

Silnik

Silnik 4-cylindrowy

Pojemność 2.0 / 1.968 cm³

Moc max., kW 135,00 kW

Max. moment obr., Nm przy obr. / min 380 Nm / 1750 - 3250 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 W

Skrzynia biegów, seryjnie DSG, 7-stopniowa

Akumulator / Alternator 140 A

Waga

Ładowność 420 - 559 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy wzniesieniu 12% / 8% 1.600 kg / 1.800 kg

bez hamulca 710 kg

Dopuszczalne obciążenie haka / dachu 80 kg / 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 230 km/h

Przyspieszenie 0-80/0-100 km 5,6 s / 7,4 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min./ Długość, max. 4.268 mm / 4.362 mm

Szerokość / Szerokość, max 1.790 mm / 1.799 mm

Wysokość max. 1.482 mm

Rozstaw osi 2.626 mm

Rozstaw kół przód min. / max. 1.533 mm / 1.549 mm

Rozstaw kół tył min. / max. 1.503 mm / 1.521 mm
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Wymiary wewnętrzne, 1 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 1 rząd siedzeń 1.018 mm

Szerokość wnętrza 1.469 mm

Wymiary wewnętrzne, 2 rząd siedzeń

Przestrzeń od siedziska do dachu, 2 rząd siedzeń 967 mm

Szerokość wnętrza 1.440 mm

Wymiary bagażnika

Długość z oparciami złożonymi 1.558 mm

Szerokość 1.003 mm

Pojemność bagażnika maksymalna 1.270 l

Wymiary garażowe

Wysokość z otwartą pokrywą bagażnika 1.996 mm

Pozostałe dane

Średnica zawracania 10.900 mm

Pojemność zbiornika paliwa 50 l

Podane dane są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklin-

gu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen

Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z

eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).

Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Informacje podane w niniejszym dokumencie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu ko-

deksu cywilnego. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych w niniejszym dokumen-

cie. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub

silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Informacje, w tym ceny po-

dane w niniejszym dokumencie są aktualne do odwołania.

Ze względu na ograniczenia techniczne druku prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów.

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Kredyt EasyDrive wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o

miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Kredyt EasyDrive wyliczonej dla wskazanych po-

wyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. Kredyt EasyDrive 1% - reprezentatywny przykład: cena samochodu 82 530 zł, całko-

wita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 66 024 zł, całkowita kwota do zapłaty 76 978 zł, oprocentowanie zmienne 0,05%, całkowity koszt kredytu

10 954 zł (w tym: prowizja 660 zł, odsetki 115 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2734 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4455 zł), rzeczywista roczna

stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,34%, 48 miesięcznych rat równych po 825 zł; rata finalna 37 386 zł. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samo-

chody Osobowe z rocznika 2016 i 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen

Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmia-

nie. Warunki produktu określa umowa.

Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie

mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. 

Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. 

Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.
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