
Transmissão

Manual

. 4 portas

. 7 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais nos bancos

  dianteiros, 2 de cortina e 1 de joelho para o motorista)

. Acendedor de cigarros e cinzeiro

. Alerta de perda de pressão dos pneus 

. Ar-condicionado com regulagem mecânica “Climatic”

. Banco traseiro com 3 apoios de cabeça Sólidas:

. Banco traseiro com encosto bipartido e rebatível (1/3 e 2/3) Preto Ninja

. Bancos dianteiros com ajuste de altura milimétrico e lombar Branco Puro

. Bloqueio eletrônico do diferencial “EDS e XDS” Vermelho Tornado

. Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, pré-tensionador e limitador de carga

. Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central) Metálicas:

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Prata Sargas

. Compartimento de bagagens com iluminação e tomada 12V Prata Tungstenio

. Controle de tração “ASR” Azul Night

. Controle eletrônico de estabilidade “ESC” Cinza Platinum

. Coifa da alavanca de transmissão e freio de estacionamento com revestimento em couro

. Descanso de braço dianteiro central com porta objetos e regulagem longitudinal e de altura

. Descanso de braço traseiro central com porta copos e acesso ao compartimento de bagagem Perolizada:

. Direção elétrica Preto Mystic

. Display multifuncional com computador de bordo

. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis, aquecíveis, com luzes indicadoras

  de direção integradas "Side Blinker" e função “Tilt down”

. Faróis de neblina com luz de conversão estática

. Fixação da cadeirinha de criança com sistema ISOFIX® / Top tether

. Freio de estacionamento mecânico com função para assistência de subida “Hill Assist”

. Freios com distribuição eletrônica de frenagem “EBD”

. Freios com sistema “Multicollision Brake”

. Freios com sistema antitravamento “ABS”

. Gaveta sob o banco do motorista

. Lanterna de neblina

. Luzes de leitura dianteiras e traseiras

. Para-sóis com espelho e iluminação

. Porta-luvas iluminado e refrigerado 

. Porta-objeto na região central do revestimento do teto

. Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros

. Rodas de liga leve aro 16” - “Dover” com pneus 205/55 R16

. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro - "Park Pilot"

. Sistema de alarme com comando remoto “keyless” e chave tipo canivete

. Sistema Infotainment “Composition Media” com rádio CD-Player, tela touchscreen de 6.5”, App-Connect, 

  sensor de aproximação, Bluetooth, entrada para SD-Card, conexão USB + Aux-In com interface

  para iPod/iPhone, 8 alto-falantes e comando de voz

. Sobretapetes dianteiros e traseiros em carpete

. Travamento elétrico central com comando remoto

. Vidros dianteiros e traseiros elétricos, com função “one touch”

. Volante em couro

Proíbe

  Pacote Comfort
Pacote Elegance 

ou Exclusive
. Ar-condicionado digital de duas zonas “Climatronic”

. Bancos e revestimento interno em Couro Vienna Preto

. Volante multifuncional em couro com comandos do rádio, computador de bordo, controle automático de  velocidade 

. Roda de liga leve 17" - "Geneva" com pneus 225/45 R17 

. Sensores de chuva e crepuscular com função "Coming & Leaving home"

. Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)

. Controle automático de velocidade "Piloto automático" com limitador de velocidade Speed Limiter

. Pacote Elegance, mais os itens abaixo:

. Sistema Infotainment "Discover Media" com rádio CD-Player, tela touchscreen de 6.5", comando de voz, sensor de aproximação, Bluetooth,

. "Map Care"  (Atualização gratuíta dos mapas para o sistema de navegação)

Golf Comfortline Manual - 1.0L TSI Total Flex - 125cv

Principais itens de série Acabamento interno

Tecido "Zoom" Preto

Couro Vienna Preto Obriga Pacote Comfort

Cores

  Pacote Exclusive

  Pacote Elegance

-
  Pacote Teto Solar

 -

-

. Teto solar elétrico - Panorâmico

  entrada para 2 SD-Cards, conexão USB + Aux-In com interface para iPod / iPhone, sistema de navegação e App-Connect

- Pacote Exclusive

- Pacote Elegance

Opcionais Obriga


