
Marka VOLKSWAGEN
Cena katalogowa 
z wyposażeniem dodatkowym [netto]

93 780,49 zł

Model Golf Skrzynia biegów Manualna

Wersja Golf VII SV 1.5 TSI ACT Highline Ilość siedzeń                                 5 

Rok produkcji 2019 Ilość drzwi                                 5 

Kolor Biały Pojemność silnika [cm3]                          1 498 

Rodzaj paliwa Benzyna Moc [KM]                             130 

ID oferty 22583 Napęd Napęd przedni

Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej

Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w 
przypadku kolizji

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold

ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i 
asystentem siły hamowania)

Felgi aluminiowe 17 Dijon z ogum. 225/45 + śruby zabezpieczające + 
dojazdówka

Funkcja automatycznego włączania świateł

Gniazdo 12V w bagażniku

Immobilizer

Klimatyzacja automatyczna Climatronic

Kamera parkowania - Rear Assist

Lampy LED Top z funkcją dynamicznego i statycz. dośw. zakrętów i auto. 
reg. zasięgu i LED dzienne

Pakiet Komfort

System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamienie bez użycia 
kluczyka

Car Net: App-Connect (dla radia)

Lakier specjalny - biały

Pakiet Business

Relingi dachowe - srebrne

Tuner radiowy cyfrowy DAB+

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Airbag kolan kierowcy

Car-Net: Security&Service Basic i Plus (dla radia)

Czujnik deszczu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - 
przód, kurtyny powietrzne)

Asystent podjazdu i zjazdu

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją 
Coming/Leaving Home

SPECYFIKACJA POJAZDU

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w 
skórze

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe

Konsola środkowa Piano Black

El. podnoszenie szyb, przód i tył

Elementy dekoracyjne wnętrza - Linearus

Felgi aluminiowe 16 Hita z ogumieniem 205/55

Koło zapasowe - dojazdowe 18

Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT

Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, 
Top Komfort



Tempomat

Tylne oparcie z podłokietnikiem składane, dzielone (1/3 do 2/3) z otworem 
do bagażnika

Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości

Zamek centralny z pilotem

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu

Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma 
nawiewami powietrza na tył

Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany

System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju z rekuperacją energii 
podczas hamowania

Szuflady pod siedzeniami kierowcy i  pasażera

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu

Tempomat aktywny do 210km z Front Assist i funkcją zatrzymania 
samochodu

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Oświetlenie wnętrza Ambiente

Radio SD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem 
dotykowym + 4 głośników

Składane stoliki oraz kieszenie w oparciach przednich foteli w oparciach 
foteli

System wykrywania zmęczenia kierowcy

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka z mikrofibry Art Velours

Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

Lakier uni

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy 
asferyczne


