
ITENS DE SÉRIE/OPCIONAIS LINHA GOLF 2.0 TOTAL FLEX 
 
O Golf 2.0 GT acrescenta equipamentos à lista da versão básica. Abaixo, as listas 
completas de itens de série e opcionais de ambas as versões.  
 
 
 
Itens de série - Golf 2.0 Total Flex  
 
Exterior 
Antena eletrônica no teto com haste curta 
Retrovisores externos com pisca lateral incorporado 
Maçanetas das portas, frisos laterais, carcaça dos retrovisores e maçaneta da tampa 
traseira pintados na cor do veículo 
Palhetas do limpador de parabrisa tipo “Aerowisher” 
Rodas de liga leve 15” Solstice com  pneus 195/65 R15 
 
Interior 
Banco do motorista com regulagem de altura 
Painel de instrumentos com molduras em alumínio e iluminação azul 
Porta-copos dianteiro no painel  
Porta-copos traseiro no console central 
Porta-óculos no teto (lado do motorista) 
Para-sóis com espelhos 
 
Segurança 
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura 
Cintos de segurança laterais traseiros de 3 pontos 
Freios a disco sólidos nas quatro rodas, sendo os dianteiros ventilados 
Imobilizador eletrônico de ignição “Transponder” 
Sistema de alarme antifurto com imobilizador e sensor de ultra-som operado por 
controle remoto 
Terceira luz de freio (“Brake Light”) 
 
Conforto  
Ar-condicionado 
Extensão traseira para a ventilação do ar-condicionado 
Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade 
Direção hidráulica 
Travamento central elétrico com acionamento a distância 
Vidros elétricos com função “One Touch” para o motorista 
Acionamento elétrico dos retrovisores 
Porta-luvas e porta-malas com iluminação 
Luzes de cortesia nas laterais da portas 
Luzes de leitura no teto, dianteiras e traseiras 
Retrovisor externo do lado direito com rebatimento automático em marcha ré (auto 
tilt-down)  
Computador de bordo 
Buzina dupla 
Sensores de estacionamento traseiro 
Preparação para som (4 alto-falantes e 4 tweeters) 
 



Itens opcionais – Golf  2.0 Total Flex 
 
Ar-condicionado eletrônico Climatronic 
I-System (sistema interativo) 
Rodas de liga leve 16” Darlington ou Aztec 
Rádio CD Player MP3 com entradas USB / SD-Card e Bluetooth 
Rádio “Concept” MP3 Player com entradas USB / SD-Card 
Faróis de neblina 
Banco traseiro bipartido com 3 apoios de cabeça e cinto segurança traseiro central 
retrátil de 3 pontos 
Piloto automático 
Teto solar elétrico 
Módulo Air-bag duplo frontal + Sistemas ABS e EBD 
Módulo Volante multi-função + airbag duplo frontal + piloto automático 
Módulo Tecnológico (Sensor de chuva e retrovisor interno com sistema anti-
ofuscamento automático)  
Módulo Couro (bancos e laterais de porta em couro de 2 tonalidades) 
Módulo “Sport”  (faróis dianteiros com máscara em cromo escurecido, faróis de 
neblina, spoiler traseiro na cor do veículo, coluna B com adesivo preto, soleira inferior 
pintada na cor preta) 
Módulo “Comfort”  (bancos dianteiros “conforto”, banco traseiro bi-partido com 3 
apoios de cabeça e cinto de segurança central automático de 3 pontos, descansa 
braço dianteiro central, banco dianteiro do passageiro com regulagem de altura, 
revestimento dos banco em tecido tear “Mies”, Luz de cortesia para os pára-sois, 
piloto automático, volante e manopla da alavanca de câmbio revestidos em couro) 
 
 
Itens de série - Golf  GT 2.0 Total Flex  (adicionais em relação ao 2.0 Total 
Flex) 
 
 
Exterior 
Rodas de liga leve 16" - ‘Aztec' II  com superfície polida e região interna pintada em 
cinza “Cross” 
Pneus 205/55 R 16 
Spoiler traseiro na cor preta 
Faróis dianteiros e lanternas traseiras com máscara escurecida 
Grade do radiador pintada na cor cinza “Cross” 
Coluna “B” com adesivo preto 
Soleira inferior pintada na cor preta 
Logotipo “GT” na tampa do porta-malas e na grade do radiador 
Faróis de neblina 
Escapamento com saída dupla cromada 
 
 
Interior 
Insertos decorativos em alumínio no painel central, maçanetas internas e puxadores 
das portas  
Revestimento dos bancos em couro com partes em tecido exclusivo 
Bancos dianteiros com formato esportivo  
Descansa braço central entre os bancos dianteiros 
Volante revestido em couro com detalhe em alumínio e inscrição GT 



Manopla da alavanca de câmbio em couro com detalhes em alumínio 
Pedaleira esportiva em alumínio 
Insertos em alumínio com inscrição GT nas soleiras internas das portas dianteiras 
 
 
Conforto 
Ar condicionado eletrônico Climatronic 
I-System (sistema interativo) 
Tampa do porta-luvas com chave 
Luz de cortesia para os pára-sois 
Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros 
Abertura interna elétrica da tampa do bocal de combustível 
 
 
Itens opcionais – Golf GT 2.0 Total Flex 
 
Rádio CD Player MP3 com entradas USB / SD-Card e Bluetooth 
Rádio “Concept” MP3 Player com entradas USB / SD-Card 
Teto solar elétrico  
Módulo Airbag duplo frontal + Sistemas ABS e EBD        
Módulo tecnológico (Sensor de chuva e retrovisor interno com sistema anti-
ofuscamento automático) 
Piloto automático 


