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Novo Golf Highline 

 

Equipamento de série 

 

Motor 1.4l TSI 140 cv, gasolina 

Transmissão manual de seis velocidades 

Transmissão automática DSG de sete velocidades 

 

Exterior 

- Rodas de liga leve “Dover”, 17 polegadas, pneus 205/55 R 16 

- 4 portas 

- Grade da entrada de ar com moldura cromada na parte inferior 

- Para-choques na cor da carroceria 

- Capa dos retrovisores e maçanetas externas na cor da carroceria 

- Faróis de neblina e lanterna traseira de neblina 

- Vidros verdes com isolamento térmico 

- Faróis halógenos com indicadores de direção integrados 

- Desembaçador do vidro traseiro 

- Grade do radiador preta / entrada de ar com insertos cromados 

- Indicadores de direção integrados aos retrovisores externos 

- Tampa do porta-malas com defletor aerodinâmico integrado 

- Ponteiras do escapamento duplas cromadas 

 

Interior 
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- 2 porta-copos na dianteira e 2 porta-copos na traseira 

- Ganchos para sacolas no porta-malas 

- Botões de ajuste dos espelhos e comando dos vidros com apliques cromados 

- Aros cromados nas saídas de ar 

- Faixa decorativa no painel e no revestimento das portas 

- Tapetes adicionais na frente e na traseira 

- Apoio de braços dianteiro com porta-objetos 

- Bancos dianteiros com ajuste da altura manual (motorista e passageiro) 

- Porta-luvas iluminado, com chave e saída de ar-condicionado 

- Botão rotativo de acionamento dos faróis com apliques cromados 

- 4 pontos de amarração de carga no porta-malas 

- Cobertura removível do porta-pacotes 

- Revestimento do porta-malas com compartimento adicional lateral 

- Rebatimento assimétrico do encosto do banco traseiro, 1/3 : 2/3 

- Volante e manopla do câmbio com revestimento em couro 

- Cinzeiro e acendedor de cigarros 

- Porta-objetos fechado no console central 

- Porta-objetos nas portas 

- Bolsas porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros 

- Porta-óculos central no revestimento do teto 

Itens funcionais  

- Tomada de 12 V e iluminação no porta-malas 

- 2 luzes de leitura dianteiras de LED 

- Para-sóis dobráveis e alças de segurança no teto 

- Iluminação ambiente nas portas e espaço dos pés 

- Espelhos externos com rebatimento automático 
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- Função Auto-Hold 

- Retrovisor interno com escurecimento automático e com sensores de chuva e 

crepuscular 

- Travas elétricas e acesso keyless 

- Ar-condicionado Climatronic digital com duas zonas de temperatura e com filtro de 

poeira e de pólen com carvão ativo 

- Função Coming & Leaving Home 

- Controle automático de velocidade 

- Direção Servotronic (eletromecânica) 

- Freio de estacionamento eletrônico 

- Espelhos iluminados nos para-sóis 

- Display multifuncional plus 

- Volante multifuncional em couro 

- Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros 

- Vidros com acionamento elétrico na dianteira e na traseira com a função  “um toque” 

para abertura e fechamento 

- Rádio CD Player "Composition Media" com entrada para iPod,  tela de 5,8” sensível 

ao toque e com sensor de aproximação, Bluetooth e SD Card 

- Coluna de direção com ajustes de altura e profundidade 

- Sistema start-stop 

- Alerta sonoro de faróis ligados 

- Iluminação branca no painel de instrumentos regulável e botões com iluminação 

noturna em vermelho 

 

Segurança 

- 3 apoios de cabeça no banco traseiro 
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- cintos de segurança dianteiros de três pontos de fixação, com ajuste de altura e pré-

tensionadores 

- cintos de segurança traseiros com três pontos de fixação 

- Terceira luz de freio de LED 

- Freios ABS com EBD 

- airbags dianteiros para motorista e passageiro (com opção de desativação do lado 

do passageiro) 

- Alarme keyless 

- bloqueio do diferencial XDS 

- freios a disco nas quatro rodas, discos dianteiros ventilados 

- imobilizador eletrônico 

- freio de estacionamento eletrônico 

- controle eletrônico de estabilidade (ESC) 

- 7 airbags: dois airbags frontais, um airbag de joelhos do lado do motorista, dois 

airbags laterais (do tipo cortina) e dois airbags traseiros 

- assistente para partida em subidas 

- alerta sonoro em caso de não utilização dos cintos de segurança dianteiros 

 

Opcionais 

- rodas de liga leve “Madrid” de 17 polegadas com pneus 225/45 R17 

- faróis de xenônio com luz de condução diurna de LED 

- banco do motorista com regulagem elétrica (para bancos de couro) 

- seleção de perfis de condução (modos: Eco, Normal, Sport e Individual) 

- detector de fadiga 

- kessy (acesso sem chave e botão de partida do motor) 

- acabamento interno de couro 
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- rádio com sistema de navegação Discover Media com tela de 5,8” e sistema voice 

control 

- rádio com sistema de navegação Discover Pro com tela de 8” e comando e sistema 

voice control e memória de 64 gb 

- teto solar panorâmico 

- Park Assist 2 com câmera traseira 

- sistema Pre-crash 


