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Fascynacja, 
która nie mija
e-Golf to samochód, który stawia czoła wyzwaniom współczesności, 

a zasilany energią ze źródeł odnawialnych podąża przed siebie 

bez generowania szkodliwych substancji, zapewniając przy tym 

prawdziwą przyjemność z jazdy. Jego zasięg wynosi maksymalnie 

233 km¹⁾ (w cyklu mieszanym, wg WLTP²⁾), co sprawia, że będziesz 

przygotowany prawie na wszystko, co może zaoferować Ci miasto.

 1)  W wersji seryjnej może ulec zmianie w zależności od wyposażenia.
2)  Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie 

z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej 
realistyczne wartości zużycia energii i zasięgu w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Zużycie energii zostało określone 
zgodnie z procedurą WLTP.
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07e-Golf – opcje ładowania
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(bez ilustracji) Głównym zadaniem e-Golfa jest zapewnienie Ci mobilności. Dlatego wbudowana bateria 
litowo-jonowa powinna być zawsze wystarczająco naładowana. Jedną z opcji jest ładowanie z gniazda 
domowej instalacji elektrycznej, które trwa 17 godzin. Jeżeli zdecydujesz się na instalację systemu Wallbox, 
będziesz mógł wykorzystywać maksymalną moc ładowania, jaką daje domowa instalacja elektryczna, i skrócić 
czas ładowania do pięciu godzin i dwudziestu minut. W przypadku publicznych stacji ładowania prądem 
przemiennym bateria będzie naładowana do pełna po około sześciu godzinach. Najszybciej naładujesz swojego 
e-Golfa prądem stałym na coraz większej ilości publicznych stacji ładowania, korzystając z opcjonalnego 
systemu CCS – po 45 minutach poziom naładowania baterii e-Golfa wyniesie 80%. S

01 | 02 Dzięki Combined Charging System (CCS) e-Golf potrzebuje tylko jednego gniazda do ładowania 
przy użyciu dwóch różnych wtyków: prądem przemiennym przy użyciu przewodu do ładowania z gniazda 
domowej instalacji elektrycznej, stacji ładowania i Wallbox, oraz prądem stałym do szybkiego ładowania 
z publicznych stacji ładowania CCS. O

Ładuj swojego e-Golfa, gdzie i jak chcesz 

03 Z Wallbox wydajność ładowania jest nawet o 300% większa (a tym samym czas ładowania jest krótszy) 
niż w przypadku ładowania z gniazda domowej instalacji elektrycznej. Urządzenie Wallbox i jego instalacja 
oferowane są przez naszego partnera. Więcej informacji o tej ofercie udzielają Autoryzowani Partnerzy 
Volkswagena. O

Gniazdo domowej instalacji elektrycznej, Wallbox lub publiczna stacja ładowania 

– sam decydujesz, gdzie i jak będziesz ładował baterię swojego e-Golfa.

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O
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09e-Golf – silnik i zasięg

Hamuj, by dojechać dalej
Dzięki rekuperacji każde hamowanie zwiększa zasięg e-Golfa. Odpowiedni profil jazdy 

może Cię dodatkowo wspierać przy oszczędzaniu energii. Możesz również wybrać profil 

nastawiony na komfort lub na dynamikę.

Rekuperacja to odzyskiwanie energii kinetycznej 
przy hamowaniu. Silnik napędowy e-Golfa zostaje 
przełączony w tryb pracy prądnicy. Powstająca 
przy tym energia elektryczna jest magazynowana 
w baterii wysokonapięciowej do późniejszego 
wykorzystania. Kierowcy e-Golfa mogą wybrać jeden 
z czterech trybów rekuperacji: od maksymalnego 
hamowania z maksymalnym odzyskiwaniem energii 
po minimalne hamowanie z niewielkim odzyskiem 
energii. Niezależnie od wybranego trybu energia 
jest odzyskiwana przy każdym hamowaniu.

Zasięg i efektywność e-Golfa można zwiększyć, 
wybierając przyciskiem profil ECO lub ECO+. 
W trybie ECO+ zasięg jest największy dzięki 
ograniczeniu przyspieszenia i prędkości maksymalnej 
oraz wyłączeniu klimatyzacji Climatronic.

Natomiast tryb ECO jest optymalnym rozwiązaniem 
dla kierowców, dla których liczy się zasięg, 
jednak nie chcą rezygnować z dynamiki i komfortu. 
W tym trybie prędkość maksymalna jest ograniczona 
do 115 km/h, a klimatyzacja pracuje z mniejszą mocą. 
Przy wystarczającym poziomie naładowania baterii 
naturalnie także w trybach ECO i ECO+ możliwe 
jest rozwinięcie większych prędkości, na przykład 
przy wyprzedzaniu. 

02 Na monitorze zasięgu widać zasięg przy wybranym aktualnie profilu jazdy. S

Silnik elektryczny/profile jazdy Normal ECO ECO+

Klimatyzacja praca normalna znaczna redukcja tylko wentylacja
Przyspieszenie (0-100 km/h), s 9,6 13 19⁴⁾
Moc mechaniczna, kW⁵⁾ 100 70 40
Prędkość (vmax), km/h⁵⁾ 150 115 90
Maks. moment obrotowy przy ruszaniu, Nm 290 233 211
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Podążaj 
z duchem czasu

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O

01 Silnik elektryczny zużywa w cyklu mieszanym wg WLTP tylko od 15,3 kWh do 16 kWh na 100 km. 
Zaskakująca jest dynamika, jaką osiąga przy tak niskich wartościach zużycia energii, bowiem e-Golf zapewnia 
nie tylko stały moment obrotowy przez cały zakres prędkości obrotowych, lecz również imponujące 
przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 9,6 s, przy czym szczególnie szybki jest na pierwszych 60 m. 
Dynamiką e-Golfa możesz cieszyć się długo, gdyż Volkswagen objął wysokonapięciową baterię gwarancją 
na 8 lat lub 160 tys. km¹⁾ w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Gwarancją objęte są wszystkie wady 
materiałowe i wady wykonania. Istotny jest również fakt, że dzięki swojej konstrukcji bateria nie zmniejsza 
przestronności samochodu i jest optymalnie zabezpieczona przed skutkami ewentualnego zderzenia. S

 1)  Zmniejszenie pojemności baterii z upływem czasu wynika z jej konstrukcji i nie stanowi wady w rozumieniu gwarancji, o ile wartość ta przed 
upływem 8 lat lub 160 tys. km (w zależności od tego, co nastąpi prędzej) nie zmniejszy się poniżej 70% pojemności użytkowej. Gwarancja 
na baterie wysokonapięciowe nie obejmuje usterek spowodowanych wykorzystywaniem lub konserwacją baterii w sposób niezgodny z instrukcją 
użytkowania, względnie niewłaściwym obchodzeniem się z baterią. Dotyczy to w szczególności ładowania baterii. 

2)  Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. 
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie 
z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej 
realistyczne wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów 

w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji 
pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Więcej informacji na temat WLTP na stronie www.volkswagen.pl.

3)  Podany zasięg uzyskano podczas cyklów jazdy na rolkowych stanowiskach testowych zgodnie z Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure (WLTP). Rzeczywisty zasięg w realnych warunkach różni się od tego wyniku. Podczas normalnej jazdy może wynosić do 200 km 
(średnia roczna) i zależy od stylu jazdy, prędkości, rodzaju opon, korzystania z udogodnień oraz wyposażenia dodatkowego, temperatury 
otoczenia, liczby pasażerów/wielkości obciążenia, terenu oraz wybranego profilu jazdy (Normal, ECO, ECO+).

4) W trybie ECO+ przyspieszenie od 0 do 90 km/h.
5) Moc i prędkość można zwiększyć, stosując kickdown.

Jeżdżąc e-Golfem, wnosisz swój wkład w obniżenie emisji CO₂. Nie musisz jednak z tego powodu 

rezygnować z przyjemności jazdy, gdyż e-Golf zaraz po uruchomieniu silnika rozwija maksymalny 

moment obrotowy, a dzięki 1-biegowej przekładni przyspiesza w sposób absolutnie płynny.

Silnik elektryczny

Zużycie energii elektrycznej, kWh/100 km²⁾, cykl mieszany (WLTP)²⁾ od 15,3 do 16
Zasięg, km, cykl mieszany (WLTP)³⁾ 233
Prędkość maksymalna, km/h 150
Przyspieszenie (0-100 km/h), s 9,6
Moc, kW 100
Emisja CO₂, g/km²⁾ 0
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11e-Golf – stylistyka
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Każdy zauważy, że jeździsz niezwykłym Golfem. Specjalna, charakterystyczna dla samochodów elektrycznych grafika diodowych 

świateł, niebieskie elementy stylistyczne i optymalizacje aerodynamiczne nadają e-Golfowi specyficzny wygląd.

01 Futurystyczna, a jednak dobrze znana – wyrazista 
stylistyka elektrycznego Volkswagena z typowymi 
dla samochodów elektrycznych niebieskimi 
elementami i liczne atrakcyjne rozwiązania czynią 
e-Golfa samochodem interesującym nie tylko 
pod względem wizualnym. Auto wyposażone 
jest w 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich 
Astana, energooszczędne, w pełni diodowe reflektory 
o barwie światła zbliżonej do światła dziennego 
oraz charakterystyczne diodowe światła dzienne 
w kształcie litery C. S

Stylistyka

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O

02 Z diodowymi światłami tylnymi i diodowym 
podświetleniem tablicy rejestracyjnej e-Golf 
zachwyca także z tyłu. Jako opcja dostępne są 
światła tylne z innowacyjnymi dynamicznymi 
kierunkowskazami. S
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01 Wysokiej rozdzielczości ekran Active Info Display o przekątnej 31,2 cm (12,3 cala) możesz dowolnie 
skonfigurować, wybierając informacje, które mają być wyświetlane, jak: obrotomierz, prędkościomierz, 
licznik kilometrów lub plan trasy. Na przykład w trybie nawigacji prędkościomierz i obrotomierz przesuwają 
się na bok, by zrobić więcej miejsca na mapę. Dodatkowo na Active Info Display mogą być wyświetlane 
dane systemu Infotainment, zazwyczaj prezentowane na konsoli środkowej, takie jak kontakty z telefonu, 
zdjęcia lub okładki płyt. O

We wnętrzu e-Golfa znajdziesz charakterystyczne dla samochodów 

elektrycznych akcenty oraz niepowtarzalne elementy stylistyczne, 

na przykład szwy ozdobne na obszytej skórą kierownicy i gałce dźwigni 

zmiany biegów. Skóra wygląda bardzo elegancko i jest przyjemna 

w dotyku.

Wnętrze

e-Golf – wnętrze
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wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O
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15e-Golf – wnętrze
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Komfort

01 e-Golf dba nie tylko o środowisko naturalne, lecz dzięki klimatyzacji Air Care Climatronic z filtrem alergenów 
również o klimat panujący w jego wnętrzu. Jeżeli bateria jest wystarczająco naładowana, seryjna, elektryczna 
klimatyzacja postojowa²⁾ umożliwia ogrzanie lub schłodzenie wnętrza³⁾ na postoju, by w momencie odjazdu 
panowała w nim pożądana temperatura, a seryjne ogrzewanie przedniej szyby eliminuje konieczność skrobania 
lodu lub zgarniania śniegu zimą. Klimatyzacją postojową i odmrażaniem szyby można sterować za pomocą 
smartfona. S

Estetyka i wygoda: e-Golfa możesz zamówić z opcjonalnym 

pakietem Vienna¹⁾ z perforowaną skórą i ozdobnymi szwami. 

Luksusowe wyposażenie uzupełniają eleganckie aplikacje dekoracyjne 

i opcjonalne oświetlenie Ambiente.

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O

 1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
2)  Używanie klimatyzacji postojowej przy niepodłączonym przewodzie ładowania powoduje zmniejszenie zasięgu.
3)  Przy bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych moc grzewcza lub moc chłodzenia mogą nie wystarczyć do osiągnięcia 

ustawionej temperatury.
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17e-Golf – Car-Net

 1)  Korzystanie z Car-Net Security & Service wymaga podpisania oddzielnej umowy z Volkswagen AG. Po odebraniu samochodu klient 
ma 90 dni na zarejestrowanie go na stronie www.volkswagen-carnet.com. W przypadku późniejszej rejestracji okres bezpłatnego dostępu 
ulega odpowiedniemu skróceniu. Usługa Wzywanie pomocy jest dostępna od momentu odbioru samochodu i nie wymaga rejestracji. 
Dostępność usług Car-Net może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez określony okres obowiązywania umowy 
i mogą podlegać modyfikacjom. Korzystanie z bezpłatnej aplikacji Car-Net wymaga smartfona z systemem operacyjnym iOS lub Android 
oraz karty SIM z opcją transmisji danych na podstawie oddzielnej umowy z operatorem sieci komórkowych. W zależności od taryfy opłat 
za korzystanie z sieci telefonii komórkowej pobieranie danych z internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi kosztami 
(roaming). Więcej informacji o Car-Net Security & Service dostępnych jest na www.volkswagen-carnet.com i u Autoryzowanych Partnerów 
Volkswagena. Informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

2)  Tylko w połączeniu z radiem Composition Media lub systemami nawigacji Discover Media i Discover Pro. Car-Net App-Connect obejmuje 
technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink®. Dostępność tych technologii może się różnić w poszczególnych krajach. Obecnie wiele 
telefonów komórkowych jest kompatybilnych z Car-Net App-Connect, a Volkswagen ściśle współpracuje z dużymi producentami smartfonów 
w celu zwiększenia kompatybilności. Aktualne informacje o kompatybilności nowych i starszych telefonów komórkowych dostępne są 
na www.volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Do korzystania z usług Car-Net Guide & Inform konieczne jest zawarcie online oddzielnej umowy z Volkswagen AG. Po odbiorze samochodu klient 
ma 90 dni na zarejestrowanie samochodu na stronie www.volkswagen.com/Car-Net. W przypadku późniejszej rejestracji okres nieodpłatnej 
dostępności ulega odpowiedniemu skróceniu. Korzystanie z mobilnych usług online (Car-Net Guide & Inform) jest możliwe tylko z opcjonalnym 
systemem Discover Media i Discover Pro. Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (np. smartfon) z funkcją tworzenia hotspotu 
WLAN. Alternatywnie z opcjonalnym złączem telefonicznym Business w połączeniu z systemem nawigacyjnym Discover Pro można korzystać 
z telefonu komórkowego z remote SIM Access Profile (rSAP) lub karty SIM z opcją telefonu i transmisji danych. Z opcjonalnym Car-Stick LTE 
w połączeniu z systemem nawigacji Discover Media możliwe jest łatwe połączenie systemu nawigacji z internetem i utworzenie hotspotu WLAN 
w samochodzie. Usługi Car-Net wymagają umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej i są dostępne tylko na obszarze objętym zasięgiem 
danej sieci. W zależności od umowy z operatorem transmisja pakietów danych z internetu, szczególnie za granicą, może spowodować dodatkowe 
koszty (np. opłaty za roaming). Ze względu na ilość danych przesyłanych przy korzystaniu z usług Car-Net zalecany jest stały abonament 
z opcją transmisji danych. Dostępność usług Car-Net Guide & Inform może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez czas 
określony w umowie, a ich treści mogą ulegać zmianom. Więcej informacji o Car-Net dostępnych jest na stronie www.volkswagen-carnet.com 
i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. Informacje o taryfach otrzymasz u operatorów sieci komórkowych.

Zdjęcie 02 przedstawia Apple CarPlay™.
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 Podłącz się do sieci
Z licznymi usługami online także w podróży możesz czuć się jak w domu. Usługi komunikacyjne Car-Net czynią dzień powszedni 

łatwiejszym, wygodniejszym i bardziej interesującym. Opcjonalny interfejs App-Connect umożliwia korzystanie z wybranych 

aplikacji telefonu komórkowego i ich obsługę przy użyciu ekranu dotykowego systemu Infotainment. Więcej informacji znajdziesz 

na stronie www.volkswagen-carnet.com.

(bez ilustracji) Lepsza orientacja, aktualne informacje: standardowy system nawigacji Discover Media 
i opcjonalny Discover Pro są przygotowane do korzystania z pakietu usług Car-Net Guide & Inform³⁾. 
Guide & Inform otwiera nowe możliwości korzystania z zasobów internetu w samochodzie. Możesz na przykład 
dowiedzieć się prawie w czasie rzeczywistym, gdzie tworzy się lub zanika korek i polecić systemowi nawigacji 
automatyczną modyfikację trasy. Możesz również zlecić Car-Net wyszukanie restauracji, noclegów lub innych 
interesujących obiektów wzdłuż swojej trasy, wolnych miejsc parkingowych czy stacji benzynowych 
z informacjami o cenach paliwa. Funkcja importu celów online umożliwia przesłanie adresów docelowych 
z biura lub domu bezpośrednio do samochodu. O

02 Car-Net App-Connect²⁾ przenosi aplikacje ze smartfona na ekran dotykowy systemu Infotainment. 
Trzy innowacyjne technologie: Apple CarPlay™, Android Auto™ firmy Google i MirrorLink®, umożliwiają dostęp 
do praktycznych lub dostarczających rozrywki funkcji. O

01 Z pakietem usług Security & Service¹⁾ możesz poczuć się bezpieczniej. 
Po zawarciu oddzielnej umowy z Volkswagen AG będziesz miał mobilny dostęp 
do najważniejszych danych i funkcji swojego Volkswagena i będziesz mógł 
sprawdzić na przykład stan licznika, poziom paliwa w zbiorniku lub datę kolejnego 
przeglądu, względnie wezwać pomoc w razie wypadku. Twoi liczni cyfrowi 
asystenci będą Cię wspierać w prawie każdej sytuacji. S

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O
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05 Opcjonalne złącza telefoniczne Comfort 
i Business umożliwiają współpracę telefonu 
komórkowego z systemem Infotainment. 
Połączenie telefonu przez Bluetooth® 
Hands-Free-Profile (HFP) z zestawem 
głośnomówiącym pozwala na bezprzewodowe 
prowadzenie rozmów telefonicznych. 
Złącze Comfort wykorzystuje antenę zewnętrzną 
samochodu, co ogranicza promieniowanie 
elektromagnetyczne we wnętrzu. Dodatkowy 
wzmacniacz antenowy zapewnia optymalną 
jakość odbioru. Jednocześnie urządzenia 
kompatybilne ze standardem Qi¹⁾ mogą być 
ładowane bezprzewodowo. Wersja Business 
ma wbudowany moduł telefoniczny, który może 
wykorzystywać oddzielną kartę SIM. Zintegrowana 
funkcja hotspotu WLAN umożliwia dostęp 
do internetu. O

e-Golf – Infotainment

06 Innowacyjna funkcja sterowania gestem umożliwia 
jeszcze łatwiejszą i wygodniejszą obsługę systemu 
nawigacji Discover Pro. Wykonując prosty poziomy 
ruch dłonią, można sterować wieloma punktami menu, 
na przykład zmienić stację radiową. S

1) Standard Qi umożliwia bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego.
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System nawigacyjny Discover Pro dysponuje szeregiem innowacyjnych rozwiązań. Obsługiwany intuicyjnie 

jak smartfon – z wykorzystaniem dużego osłoniętego szkłem ekranu dotykowego TFT – pozwala 

na zarządzanie muzyką, nawigacją oraz opcjami prezentowania informacji. Dostępna na życzenie 

funkcja sterowania gestem pozwoli Ci obsługiwać niektóre z funkcji przy użyciu prostego ruchu dłonią.

Infotainment

01 Wskaźnik przepływu energii prezentuje w formie 
animowanej grafiki przepływ energii między silnikiem 
elektrycznym a baterią oraz aktualny poziom 
naładowania baterii. S

02 Monitor zasięgu prezentuje w sposób graficzny 
nie tylko aktualny zasięg samochodu, lecz także 
informuje, jaki wpływ na zasięg mają ewentualne 
odbiorniki dodatkowe. S

03 Statystyka rekuperacji aktualizowana co minutę 
informuje o ilości energii odzyskanej od momentu 
ruszenia. S

04 System nawigacyjny Discover Pro w e-Golfie 
dysponuje dodatkowymi, specyficznymi 
dla samochodów elektrycznych funkcjami. 
Na przykład funkcja programowania czasu 
odjazdu pozwala na opóźnione włączenie ładowania 
baterii, co umożliwia korzystanie z tańszego 
prądu według taryfy nocnej. Funkcja zasięgu 
360° prezentuje graficznie, jak daleko zajedziesz 
swoim e-Golfem przy aktualnym poziomie 
naładowania baterii. Wewnętrzny krąg pokazuje 
zasięg dojazdu i powrotu, zewnętrzny krąg – zasięg 
w jedną stronę. O

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O
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21e-Golf – systemy wspomagające
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Systemy wspomagajace
Inteligentne systemy wspomagające poprawiają komfort i mogą pomóc zachować kontrolę 

w krytycznych sytuacjach lub nawet ich uniknąć. 

02 Komfort nawet w korku. Asystent jazdy w korkach umożliwia wygodne 
podążanie za jadącym z przodu pojazdem i może pomóc uniknąć typowych kolizji 
zdarzających się w korkach¹⁾. System utrzymuje samochód na wybranym pasie 
ruchu i samoczynnie przyspiesza oraz hamuje¹⁾. O

01 Asystent hamowania awaryjnego Front Assist z funkcją rozpoznawania 
pieszych pomaga zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnym przypadku 
– uniknąć najechania na przeszkodę¹⁾. System może rozpoznać pieszych 
oraz pojazdy na pasie ruchu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia ostrzec 
kierowcę. Jeżeli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie, system inicjuje awaryjne 
hamowanie¹⁾. S

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O

03 Aktywny tempomat ACC pomaga utrzymać 
wybraną wcześniej prędkość maksymalną²⁾ 
oraz odległość od jadącego z przodu pojazdu¹⁾. S

04 Podczas jazdy czujnik Blind Spot może ostrzec 
diodą w lusterku zewnętrznym przed pojazdami 
znajdującymi się w martwym polu widzenia¹⁾. 
W połączeniu z asystentem utrzymania pasa 
ruchu Lane Assist¹⁾ czujnik Blind Spot Plus 
w niektórych sytuacjach inicjuje dodatkowo 
korygujący ruch kierownicą¹⁾. Może zatem pomóc 
uniknąć kolizji z innymi pojazdami podczas zmiany 
pasa ruchu¹⁾. Przy wyjeździe tyłem z miejsca 
parkingowego zintegrowany asystent wyjazdu 
z miejsca parkingowego obserwuje obszar 
za samochodem i może ostrzec przed zbliżającymi 
się z boku innymi uczestnikami ruchu¹⁾. O

05 Z Emergency Assist będziesz przygotowany 
nawet na krytyczną sytuację, gdyż system 
jest w stanie przejąć na siebie częściową kontrolę 
nad samochodem w przypadku niezdolności 
kierowcy do prowadzenia pojazdu, na przykład 
z przyczyn zdrowotnych¹⁾. System zaczyna działać, 
gdy zarejestruje brak reakcji kierowcy. Jeżeli mimo 
ostrzeżeń kierujący pojazdem nadal pozostanie 
bierny, Emergency Assist spróbuje przywrócić 
aktywność kierowcy oraz ostrzec pasażerów i innych 
uczestników ruchu¹⁾. Jeśli kierowca nie przejmie 
kontroli nad samochodem, system może utrzymać 
samochód na pasie ruchu i przyhamować 
do zatrzymania¹⁾. O

 1)  W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili 
gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające 
nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności 
za kierownicą.

2) Do prędkości maksymalnej 210 km/h. 
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23e-Golf – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

06 Praktyczna i wytrzymała wykładzina bagażnika 
z napisem „Golf” chroni przed zabrudzeniem 
i zapobiega przemieszczaniu się ładunku. O

07 Idealnie dopasowana do kształtu podłogi 
bagażnika mata jest zmywalna i antypoślizgowa. 
Otaczająca wysoka krawędź zapobiega rozlewaniu 
się płynów na podłogę bagażnika e-Golfa. O

 1)  Więcej informacji o ofercie u dealerów Volkswagena lub na stronie www.volkswagen.pl.
2)  Informacji o pełnej ofercie fotelików udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.
3)  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe wymagania 

test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

Przedstawione akcesoria zaprezentowane są na modelu seryjnym i są kompatybilne z e-Golfem.

09 Fotelik dziecięcy G2-3 ISOFIT z odejmowanym 
oparciem jest przeznaczony dla dzieci o wadze 
od 15 do 36 kg (od ok. 3 do 12 lat). Regulacja 
wysokości zagłówka oraz możliwość indywidualnej 
regulacji pochylenia zapewniają dziecku komfort 
i bezpieczeństwo. Fotelik mocowany jest 
do uchwytów ISOFIX. Dziecko jest unieruchamiane 
w foteliku trójpunktowym pasem bezpieczeństwa. 
Informacji o pełnej ofercie fotelików udzielają 
Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. O

10 Łatwa do czyszczenia antypoślizgowa mata 
pod fotelik chroni tapicerkę przed zniszczeniem. 
W praktycznych kieszeniach z siatki znajdzie 
się miejsce na wiele dziecięcych drobiazgów. 
Można stosować także z fotelikami ISOFIX. O

11 Świeże powietrze także przy złej pogodzie: 
owiewki na przednie i tylne drzwi boczne 
umożliwiają optymalną wentylację wnętrza 
samochodu, podnosząc komfort jazdy, ograniczają 
przy tym niepożądane odgłosy wiatru powstające 
przy otwartych oknach. Dzięki wysokiej jakości 
wykonania owiewki są łatwe do pielęgnacji 
i nie niszczą się w myjni. Montaż jest łatwy 
i szybki – wystarczy wcisnąć je w odpowiednie 
miejsce. O

08 Wytrzymała siatka mocująca bagaż idealnie 
nadaje się do unieruchamiania małych i średniej 
wielkości przedmiotów. Siatkę mocuje 
się do seryjnych zaczepów w bagażniku. O  
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®

01 Belki bagażnika dachowego stanowią podstawę dla wszystkich przystawek 
transportowych, na przykład uchwytów na deski surfingowe, rower, narty i deski 
snowboardowe. Wykonane są z aluminiowego profilu o aerodynamicznym 
kształcie i pomyślnie zaliczyły testy City Crash Plus³⁾. Belki są dostarczane w stanie 
kompletnie zmontowanym, a ich zamocowanie na e-Golfa jest bardzo łatwe. O

02 Uchwyt na rower umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu 
e-Golfa. Dzięki specjalnej konstrukcji uchwytu na ramę i szyny na koła rower 
jest automatycznie utrzymywany we właściwej pozycji. Innowacyjne pokrętło 
z ogranicznikiem momentu obrotowego ułatwia unieruchomienie ramy roweru. 
Element mocujący ramę posiada duże miękkie poduszki, które równomiernie 
rozkładają nacisk i zapobiegają uszkodzeniu ramy roweru. Uchwyt na rower 
pomyślnie zaliczył test City Crash Plus³⁾. O

03 Zamykany na zamek stabilny bagażnik dachowy box Komfort w kolorze 
czarnym z połyskiem jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Praktyczne 
zaczepy pozwalają bez problemu zamocować go na belkach bagażnika dachowego. 

05 Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe 
Komfort możesz wygodnie przewozić sześć par nart 
lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja 
wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek. 
Duże przyciski umożliwiają otwarcie uchwytu także 
w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest 
w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O

Z Oryginalnymi akcesoriami Volkswagen® będziesz przygotowany na wszystko, co może 

przynieść dzień. Naszą pełną ofertę znajdziesz w katalogu ogólnym Oryginalnych akcesoriów 

Volkswagen® dostępnym u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena¹⁾.

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O

04 Aerodynamiczny spoiler dachowy wyraziście 
podkreśla tylną część nadwozia i optymalizuje 
aerodynamikę. Spojler może być pokryty lakierem 
w kolorze nadwozia lub kontrastowym. Montowany 
jest przez nałożenie i przyklejenie do istniejącego 
seryjnego spojlera dachowego. O

Box jest dwustronnie otwierany, a szeroki kąt otwarcia 
sprawia, że układanie w nim bagaży jest bardzo łatwe. 
Bagażniki dachowe box są dostępne w dwóch 
pojemnościach: 340 i 460 l. O
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01 lakier uniwersalny biały Pure 0Q O

02 lakier uniwersalny szary Urano 5K S

03 lakier metalik niebieski Atlantic H7 O

04 lakier metalik srebrny Tungsten K5 O

05 lakier metalik szary Indium X3 O

06 lakier perłowy czarny Deep 2T O

07 lakier perłowy biały Oryx 0R O

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem kolorów, gdyż farba drukarska 
nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

Lakiery

e-Golf – tapicerki i lakiery
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Tapicerki

1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem kolorów, gdyż farba drukarska 
nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy tapicerki i aplikacji dekoracyjnych. Zdjęcia przedstawiają modele 
foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego wyższego wariantu.

0 1  tkanina Zoom Merlin, 
czarna Titan TW S

02  skóra Vienna¹⁾, perforowana 
(tylko przednie siedzenia), 
czarna – szara Kristall TW O

03  skóra Vienna¹⁾, perforowana 
(tylko przednie siedzenia), 
Shetland – Shetland XW O

wyposażenie standardowe S  wyposażenie dodatkowe O
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27e-Golf – serwis

Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja 
wydłużona dzięki programowi Volkswagen Safe+ 
nawet do 5 lat. Program jest przedłużeniem 
ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji 
Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego 
samochodu zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz 
100-procentową ochronę przed nieoczekiwanymi 
kosztami napraw nawet przez 3 lata po upływie 
2-letniej gwarancji Volkswagena.

Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen 
ma jedną z największych sieci serwisowych. 
Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000 
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena 
na świecie – służą one kompetentną pomocą 
i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego 
Volkswagena.

2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych
kilometrów oraz 8-letnia (lub 160 000 km 
w zależności co nastąpi wcześniej) gwarancja 
na baterie wysokiego napięcia. Autoryzowany 
Serwis Volkswagena udzieli 2-letniej gwarancji
na Twój nowy samochód – bez względu na to, 
ile kilometrów przejedziesz nim po drogach całego 
świata. Dodatkowo bateria wysokiego napięcia 
będzie objęta oddzielną ochroną gwarancyjną.

2-letnia gwarancja na Oryginalne części 
Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś 
potrzeba zakupu określonej części zamiennej. 
Warto wówczas wybrać Oryginalne części 
Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność, 
że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom 
jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie 
jak każdy nowy samochód marki Volkswagen 
również każda oryginalna część poddawana jest 
ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości. 
Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena 
udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne 
– bez limitu kilometrów.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet wtedy, 
gdy będziesz jeździć Volkswagenem e-Golfem 
z kompletnym wyposażeniem seryjnym, możesz 
uzupełnić go według indywidualnych upodobań. 
Autoryzowany Partner Volkswagena zaoferuje 
Ci atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW. 
Są one odpowiednio sprawdzone, przetestowane 
i dopasowane do modelu samochodu. Również 
Oryginalne akcesoria Volkswagen® są objęte 
2-letnią gwarancją.

12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia. 
Volkswagen e-Golf ma 12-letnią gwarancję 
na nieprzerdzewienie nadwozia (przez przerdzewienie 
należy rozumieć perforację blachy karoserii 
postępującą od wewnątrz na zewnątrz). Jeśli pomimo 
długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego, 
użytych środków ochronnych oraz wysokiej jakości 
lakierów, w pojedynczych przypadkach wystąpią 
perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych 
12 latach użytkowania samochodu, zostaną one 
nieodpłatnie naprawione w serwisie Volkswagena. 
Jednocześnie przypominamy o regularnych 
przeglądach powłoki lakierniczej. Szczegółowe 
informacje zawarte są w książce serwisowej 
samochodu.
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Świat Volkswagena

Pakiety przeglądów Volkswagen to gwarancja 
spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz 
pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych 
rękach, i z góry znasz koszty jego eksploatacji 
w ramach wybranego pakietu. Twoje korzyści:

• przewidywalność kosztów 
transparentne i niezmienne w trakcie umowy 
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne 
planowanie kosztów w dłuższym okresie

• wygoda 
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym 
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach 
Volkswagena na terenie całego kraju

• jakość 
gwarancja najwyższej jakości obsługi; 
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu 
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową

Zakupu pakietu można dokonać tylko łącznie 
przy zakupie nowego samochodu.
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Autoryzowany Dealer Volkswagena

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, 
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego 
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane 
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. 
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek 
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie 
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie 
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane 
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
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 marki Volkswagen 
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy 
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach 
zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany 
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną 
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

e-Golf
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