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Na niektórych zdjęciach przedstawione są elementy wyposażenia dodatkowego.
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05Golf Sportsvan – stylistyka

Poczuj się 
jak w domu. 
I ruszaj w drogę
Już pierwsze spotkanie z Golfem Sportsvan budzi dobrze znane uczucie: 

nareszcie jestem w domu. To Golf, jakiego znasz, a mimo to jedyny 

w swoim rodzaju, niezwykle wszechstronny, większy. Dynamiczna 

sylwetka i elegancka wydłużona maska silnika dodatkowo podkreślają 

jego sportowy charakter. A to budzi kolejne uczucie: natychmiast chcesz 

gdzieś pojechać.

01   Reflektory LED ze światłami dziennymi i funkcją doświetlania zakrętów 
nadają Golfowi Sportsvan pewne siebie spojrzenie i podkreślają jego dynamiczny 
wygląd. O
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wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O
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07Golf Sportsvan – wnętrze

Nareszcie relaks. 
Jakże ekscytujący!
Dynamika i jednocześnie siła spokoju. Wnętrze Golfa Sportsvan łączy 

te przeciwieństwa i jest w równym stopniu komfortowe co sportowe: 

podwyższona pozycja siedząca, wysokiej jakości wyposażenie, elegancka 

stylistyka. Wnętrze Golfa Sportsvan mówi przede wszystkim jedno: 

bez obaw możesz się rzucić w wir przygody. 
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09Golf Sportsvan – komfort i zmienność

02   W praktycznym schowku z pokrywą na tablicy 
rozdzielczej znajdzie się miejsce na różnego 
rodzaju drobne przedmioty, na przykład okulary 
przeciwsłoneczne czy portmonetkę. S

03   14-kierunkowa regulacja innowacyjnego fotela 
ergoActive zapewnia wysoki komfort podróży. 
Fotel kierowcy daje się indywidualnie dopasować 
do potrzeb i w ten sposób odciąża kręgosłup. 
Fotel ma także funkcję masażu i jest ogrzewany. O

04   Dzięki łatwo dostępnym kieszeniom w drzwiach 
masz pod ręką wszystko, czego możesz potrzebować 
w podróży, i łatwiej utrzymasz porządek we wnętrzu 
samochodu. S

05   Praktyczne kieszenie i składane stoliki¹⁾ na tylnej 
stronie oparć przednich siedzeń poprawiają komfort 
pasażerów siedzących z tyłu. C H

1)  Składany stolik podczas jazdy powinien być złożony, 
jeżeli na siedzeniu, przed którym się znajduje, siedzi pasażer.
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wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Dopasowany do Ciebie i Twoich planów: Golf Sportsvan tak samo jak Ty nie daje się 

wtłoczyć w sztywne ramy. Już sam opcjonalny fotel ergoActive oferuje wiele 

indywidualnych ustawień, a z licznych schowków, kieszeni i regulowanej tylnej 

kanapy nie będziesz chciał już zrezygnować. Nie daj się rutynie – z Golfem Sportsvan 

jesteś przygotowany na wiele sytuacji, które mogą się zdarzyć.

Tak wszechstronny, że codziennie 
możesz planować coś nowego

01   Dzięki przemyślanym rozwiązaniom, jak regulacja położenia tylnej kanapy, 
Golf Sportsvan pomieści naprawdę dużo. Kanapę można dzielić i przesuwać, 
w zależności od tego, ilu pasażerów lub ile bagażu chcesz zabrać. Po złożeniu 
oparć powstaje duża przestrzeń na bagaż. Pod środkowym podłokietnikiem 
znajduje się otwór umożliwiający transport długich przedmiotów, na przykład 
nart, deski snowboardowej lub parasola przeciwsłonecznego. S
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11Golf Sportsvan – komfort i zmienność
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06-09   Pojemność Golfa Sportsvan to przede 
wszystkim zasługa regulowanej kanapy. Po złożeniu 
wszystkich oparć otrzymujemy przestrzeń na ładunek 
o pojemności do 1520 l. Regulowana podłoga 
pozwala uzyskać płaską powierzchnię, która znacznie 
ułatwia wkładanie dużych i ciężkich przedmiotów. 
Od wersji Comfortline jako opcja dostępny jest 
składany prawy przedni fotel, który umożliwia 
przewożenie przedmiotów nawet o długości 2,4 m. 
Kolejna zaleta tylnej kanapy: można ją nie tylko 
asymetrycznie dzielić i składać, lecz również 
przesuwać do przodu i do tyłu nawet o 18 cm. 
Jest to praktyczne w przypadku, gdy chcesz zapewnić 
większą wygodę pasażerom podróżującym z tyłu 
lub potrzebujesz więcej miejsca na bagaż. S

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O
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13Golf Sportsvan – komfort i zmienność

Zostaw za sobą codzienne 
troski i wpuść do wnętrza 
słońce
Golf Sportsvan ma nie tylko miejsce na większy bagaż, lecz także 

na więcej światła, i to na każdym miejscu siedzącym. Z opcjonalnym 

elektrycznie otwieranym/unoszonym dachem panoramicznym 

możesz w ciepłe dni cieszyć się słońcem i świeżym powietrzem. 

A gdy słońce będzie świecić zbyt intensywnie, ochronią Cię 

przyciemniane szkło i roleta przeciwsłoneczna. Zamknięty, uniesiony 

lub otwarty – panoramiczny dach sprawdza się przy każdej pogodzie. 
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02   System nawigacyjny Discover Media¹⁾ do radia Composition Media ma kolorowy ekran TFT o przekątnej 
20,3 cm (8 cali), ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi, odtwarzacz CD czytający format MP3, AAC 
i WMA, osiem głośników, a także dwa porty kart SD, złącze USB i złącze Bluetooth do telefonu komórkowego. 
W systemie zainstalowane są mapy Europy. Po zawarciu oddzielnej umowy z Volkswagen AG na usługi mobilne 
online Car-Net²⁾ będziesz mógł korzystać z zasobów internetu także w podróży. Dodatkowo polecamy CarStick 
LTE, dzięki któremu Discover Media uzyska dostęp do internetu, co pozwoli na wygodne korzystanie z usług 
Car-Net. O

03   Radio Composition Media dysponuje kolorowym ekranem TFT o przekątnej 20,3 cm (8 cali), ekranem 
dotykowym z czujnikami zbliżeniowymi, odtwarzaczem CD czytającym format MP3 i WMA oraz ośmioma 
głośnikami o mocy 4 x 20 W. Do wyposażenia Discover Media należy także port kart SD, złącze USB i złącze 
Bluetooth do telefonów komórkowych. H

04   Radio Composition Colour z kolorowym ekranem dotykowym TFT o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala) 
i czterema głośnikami o mocy 4 x 20 W ma dwa złącza USB (typ C) oraz złącze Bluetooth do telefonu 
komórkowego. S

05   Delektuj się krystalicznie czystymi sopranami i precyzyjnymi basami, które gwarantuje system 
nagłaśniający DYNAUDIO Excite duńskiego specjalisty od sprzętu hi-fi. Osiem głośników dopasowanych 
do wnętrza, subwoofer i cyfrowy 10-kanałowy wzmacniacz o mocy całkowitej 400 W odtworzą muzykę 
pasującą do każdej podróży. Dzięki Digital Signal Processing (DSP) będziesz mógł cieszyć się optymalną 
jakością dźwięku na każdym miejscu siedzącym. O

(bez ilustracji)   Discover Care: najszybsza droga do nowych map. Dzięki tej usłudze dane Twojego 
systemu nawigacyjnego Discover Media lub Discover Pro będą zawsze aktualne. Wystarczy wejść na stronę 
www.navigation.com, wybrać model, rok produkcji i wariant systemu nawigacji, a następnie pobrać mapy 
na kartę SD. Usługa ta jest bezpłatna i dostępna nawet przez pięć lat po zakończeniu produkcji danego 
urządzenia. O

 1) Informacji o ofercie w danym kraju udzielają Partnerzy Volkswagena.
2)  Korzystanie z usług Car-Net wymaga posiadania konta użytkownika Volkswagen ID oraz zalogowania się z użyciem nazwy użytkownika i hasła. 

Należy również zawrzeć online oddzielną umowę z Volkswagen AG. Aby korzystać z usług przez pełen okres nieodpłatnej dostępności, po odbiorze 
samochodu klient ma 90 dni na zarejestrowanie samochodu na stronie www.portal.volkswagen-we.com. W przypadku późniejszej rejestracji 
okres nieodpłatnej dostępności ulega odpowiedniemu skróceniu. Korzystanie z mobilnych usług online Car-Net Guide & Inform jest możliwe 
tylko z opcjonalnymi systemami Discover Media i Discover Pro. Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (na przykład smartfon) 
z funkcją tworzenia hotspotu WLAN. Alternatywnie z opcjonalnym złączem telefonicznym Business w połączeniu z systemem nawigacji 
Discover Pro można użyć 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 (na przykład 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 może się różnić w poszczególnych krajach. 
Usługi są dostępne przez czas określony w umowie, a ich treści mogą ulegać zmianom. Do korzystania z bezpłatnej aplikacji We Connect 
wymagany jest smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją transmisji danych. Więcej informacji 
o Car-Net dostępnych jest na stronie www.connect.volkswagen-we.com i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. Informacje o taryfach 
otrzymasz u operatorów sieci komórkowych.
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01   System nawigacyjny Discover Pro¹⁾ z seryjną funkcją Car-Net App-Connect obsługiwany jest w pełni 
intuicyjnie przy użyciu osłoniętego szkłem kolorowego ekranu dotykowego TFT o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala), 
dysponującego czujnikami zbliżeniowymi. Obsługę ułatwia także innowacyjna funkcja sterowania gestem. 

Wystarczy odpowiedni poziomy ruch dłonią, by swobodnie poruszać się po menu. System ma 10 GB pamięci, 
zainstalowane mapy Europy, osiem głośników, radio FM i napęd DVD odtwarzający muzykę w formacie MP3, 
AAC i WMA, a także dwa porty kart SD, złącze USB i złącze Bluetooth do telefonu komórkowego. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O
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17Golf Sportsvan – personalizacja i Connectivity

i zamykanie zamków w drzwiach i bagażniku 
przy użyciu smartfona jako pilota⁴⁾. H O

04   Korzystaj z hotspotu WLAN w samochodzie! 
Dzięki temu po zawarciu umowy Car-Net 
z Volkswagen AG będziesz miał dostęp do informacji 
oferowanych przez usługi Car-Net²⁾. CarStick LTE 
umożliwi utworzenie w Twoim Volkswagenie 
hotspotu z nieograniczonym dostępem do internetu⁵⁾ 
i w połączeniu z systemem nawigacyjnym Discover 
Media połączy samochód z internetem. CarStick LTE 
ma własny port kart SIM (kartę należy zakupić 
oddzielnie) i umożliwia korzystanie z hotspotu 
WLAN i usług mobilnych niezależnie od połączenia 
ze smartfonem (tethering). O

05   Personalizacja umożliwia zapisanie indywidualnych 
ustawień różnych kierowców. Sprawdza się doskonale 
w sytuacji, gdy regularnie Golfem jeździ więcej niż 
jeden kierowca. Możliwe jest na przykład automatyczne 
ustawienie klimatyzacji, stacji radiowej, oświetlenia 
Ambiente i profilu jazdy. O

 1)  Standard Qi umożliwia bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego.
2)  Korzystanie z usług Car-Net wymaga posiadania konta użytkownika Volkswagen ID oraz zalogowania się 

z użyciem nazwy użytkownika i hasła. Należy również zawrzeć online oddzielną umowę z Volkswagen AG. 
Aby korzystać z usług przez pełen okres nieodpłatnej dostępności, po odbiorze samochodu klient 
ma 90 dni na zarejestrowanie samochodu na stronie www.portal.volkswagen-we.com. W przypadku 
późniejszej rejestracji okres nieodpłatnej dostępności ulega odpowiedniemu skróceniu. Korzystanie 
z mobilnych usług online Car-Net Guide & Inform jest możliwe tylko z opcjonalnymi systemami Discover 
Media i Discover Pro. Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (na przykład smartfon) 
z funkcją tworzenia hotspotu WLAN. Alternatywnie z opcjonalnym złączem telefonicznym Business 
w połączeniu z systemem nawigacji Discover Pro można użyć 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 (na przykład 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 może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez czas określony 
w umowie, a ich treści mogą ulegać zmianom. Do korzystania z bezpłatnej aplikacji We Connect wymagany 
jest smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją transmisji 
danych. Więcej informacji o Car-Net dostępnych jest na stronie www.connect.volkswagen-we.com 
i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. Informacje o taryfach otrzymasz u operatorów sieci 
komórkowych.

3)  Tylko w połączeniu z opcjonalnym alarmem samochodowym z zabezpieczeniem Safe.
4)  Usługa Zamykanie i otwieranie zamków ma wpływ na bezpieczeństwo i wymaga sprawdzenia tożsamości 

poprzez procedurę identyfikacji Volkswagena. Tożsamość jest sprawdzana przez Partnera Volkswagena 
lub czat video. 

5)  W zależności od umowy z operatorem transmisja pakietów danych z internetu, szczególnie za granicą, 
może spowodować dodatkowe koszty (na przykład opłaty za roaming). Ze względu na ilość danych 
przesyłanych przy korzystaniu z usług Car-Net, Oryginalne akcesoria Volkswagen® zalecają stały abonament 
z opcją transmisji danych. Więcej informacji o korzystaniu z urządzeń mobilnych i o Car-Net można znaleźć 
w Instrukcji samochodu. 
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Dobrze jest znaleźć się w domu. Tak poczujesz się za każdym razem, gdy wsiądziesz do swojego 

Golfa Sportsvan. Dzięki Key Memory Golf Sportsvan rozpozna Cię już przy wsiadaniu. Temperatura zostanie 

dostosowana do Twoich preferencji, w radiu będzie ustawiona ulubiona stacja, a wyświetlacz przywita Cię 

po imieniu. Jak w domu, tylko lepiej, bo Golf Sportsvan dowiedzie Cię tam, gdzie chcesz.

Zna Cię bardzo dobrze. 
I wie, co lubisz

01   Opcjonalne złącza telefoniczne Comfort i Business umożliwiają współpracę telefonu komórkowego 
z systemem Infotainment samochodu. Podłączenie telefonu przez Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP) 
z zestawem głośnomówiącym pozwoli bezpiecznie prowadzić rozmowy telefoniczne podczas jazdy. 
Złącze telefoniczne Comfort wykorzystuje antenę zewnętrzną samochodu, minimalizując promieniowanie 
elektromagnetyczne we wnętrzu, a dodatkowy wzmacniacz antenowy zapewnia optymalny odbiór. 
Złącze Comfort umożliwia także bezprzewodowe ładowanie urządzeń współpracujących ze standardem 
Qi¹⁾. Wariant Business ma wbudowany moduł telefoniczny, w którym można umieścić oddzielną kartę SIM. 
Dodatkowo zintegrowana funkcja hotspotu WLAN umożliwia dostęp do internetu. O

02   Twój smartfon jest prawie zawsze online. Dlaczego Twój Golf Sportsvan nie miałby też być połączony 
z internetem? Usługa Car-Net ułatwi Ci codzienne życie i pozwoli dojechać do celu bez stresu. Zobaczysz, 
że nie będziesz chciał już zrezygnować z pomocnych informacji w czasie rzeczywistym i innych praktycznych 
funkcji. Korzystanie z usług online Car-Net wymaga zawarcia online oddzielnej umowy z Volkswagen AG. 
Więcej informacji o warunkach korzystania z Car-Net, o ochronie danych osobowych oraz opis poszczególnych 
usług dostępnych dla Twojego samochodu znajdziesz na portalu Volkswagen Car-Net i na stronie 
www.volkswagen-carnet.com. O

03   Po zawarciu umowy Car-Net z Volkswagen AG uzyskasz dostęp do usług Car-Net Security & Service²⁾, 
które pozwolą Ci sprawdzać ważne dane dotyczące samochodu i kontrolować niektóre funkcje. Cyfrowi 
asystenci będą Cię wspierać w najróżniejszych sytuacjach, na przykład przypomną o konieczności umówienia 
się na przegląd, w razie wypadku wezwą automatycznie pomoc i nawiążą połączenie z centrum pomocy, 
którego pracownik pozostanie z Tobą w kontakcie głosowym do momentu przybycia służb ratowniczych. 
Będziesz mógł także sprawdzić stan licznika i poziom paliwa w zbiorniku, a w aplikacji Car-Net oraz portalu 
Car-Net uzyskasz dalsze przydatne informacje, na przykład o aktualnej lokalizacji samochodu, sprawdzisz, 
czy drzwi są zamknięte, a światła wyłączone, i skontrolujesz status systemu alarmowego³⁾. Będziesz mógł 
także wygodnie zaprogramować opcjonalne ogrzewanie postojowe. Możliwe jest również zdalne otwieranie 

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O
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19Golf Sportsvan – Highline

Highline
Przygotowany na wysokie wymagania. Dostosowany do Ciebie. 

W Golfie Sportsvan Highline duży komfort zapewniają nie tylko 

przednie siedzenia komfortowe Top z zintegrowanym podparciem 

odcinka lędźwiowego kręgosłupa, lecz również klimatyzacja 

Air Care Climatronic z dwustrefową regulacją i filtrem alergenów 

oraz ogrzewanie przednich siedzeń. Ciesząc się temperaturą, 

jaką lubisz, możesz teraz wybrać na osłoniętym szkłem ekranie 

dotykowym opcjonalnego systemu nawigacyjnego Discover Pro 

o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala) swoją ulubioną muzykę, włączyć 

oświetlenie Ambiente i w pełni delektować się komfortem, 

jaki zapewni Ci i pozostałym pasażerom Golf Sportsvan Highline.
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Comfortline
Komfort jak w domu, niezależnie dokąd jedziesz. Golf Sportsvan 

Comfortline wyposażony jest w wygodne siedzenia komfortowe 

z przodu, z regulowanym podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

Dodatkowo wyposażenie Comfortline obejmuje: opcjonalne radio 

Composition Media z ośmioma głośnikami, obsługiwane wygodnie 

z kierownicy multifunkcyjnej obszytej skórą, oraz nowoczesne systemy 

wspomagające, jak proaktywny system ochrony pasażerów PreCrash 

i asystent hamowania awaryjnego Front Assist z funkcją rozpoznawania 

pieszych. Wszystko po to, abyś czuł się jak w domu.
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Trendline
Zawiezie Cię w różne miejsca. I wszędzie będziesz mógł czuć się jak w domu. 

Przemyślane detale Golfa Sportsvan już w wersji Trendline mają wiele zalet. 

Na przykład radio Composition Colour zapewnia dobrą rozrywkę. Systemy wspomagające, 

jak system rozpoznający zmęczenie kierowcy, podnoszą komfort jazdy. Golf Sportsvan 

Trendline ma też wiele praktycznych rozwiązań, które doskonale sprawdzają się 

w codziennej eksploatacji. Przykładem może być tylna kanapa, którą można dzielić, 

składać i przesuwać do przodu i do tyłu, a otwór w oparciu umożliwia transport długich 

przedmiotów. Dzięki podłodze z regulowaną wysokością i możliwością demontażu 

możesz dopasować bagażnik do swoich potrzeb. 
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Skup się na przyjemności jazdy, a przewidujące i inteligentne systemy 

wspomagające skupią się na Tobie. Od asystenta jazdy w korkach 

po Blind Spot – systemy mogą Cię wspierać w krytycznych sytuacjach 

i pomóc uniknąć wypadku. Dzięki nim w Golfie Sportsvan będziesz 

czuł się tak samo pewnie jak w domu.

Odpoczynek 
także przy wyprzedzaniu
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02   Aktywny tempomat ACC może pomóc utrzymać 
wybraną wcześniej prędkość maksymalną²⁾ 
oraz odległość od jadącego z przodu pojazdu¹⁾. C H

03   System rozpoznający znaki drogowe może 
rozpoznać znaki ograniczenia prędkości i zakazu 
wyprzedzania oraz znaki odwołujące ograniczenie 
oraz zakaz i wyświetla je na wyświetlaczu 
wielofunkcyjnym oraz w systemie nawigacyjnym¹⁾.

O

04   Z Emergency Assist³⁾ będziesz przygotowany 
nawet na krytyczne sytuacje, 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 
jego aktywność oraz ostrzec pasażerów i innych 
uczestników ruchu¹⁾. Jeśli kierowca nie przejmie 
kontroli nad samochodem, system może utrzymać 
samochód na pasie ruchu i przyhamować 
aż 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. 
3)  Tylko w połączeniu z dwusprzęgłową przekładnią DSG.
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Systemy wspomagające

01   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 może 
utrzymywać samochód na wybranym pasie ruchu 
i samoczynnie przyspieszać oraz hamować¹⁾. O
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05   Każdy, kto próbował kiedyś manewrować z przyczepą, wie, jakie to trudne. 
Trailer Assist znacznie ułatwia zadanie – może pomóc wjechać tyłem w wybrane 
miejsce¹⁾. Wystarczy ustawić kierunek jazdy, obsługiwać pedał przyspieszenia 
i hamulca oraz obserwować sytuację. O

06   Asystent hamowania awaryjnego Front Assist z funkcją rozpoznawania 
pieszych może pomóc 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 może zainicjować 
awaryjne hamowanie¹⁾. S

07   System Blind Spot może podczas jazdy ostrzec diodą w lusterku zewnętrznym 
przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu widzenia¹⁾. Przy wyjeździe 
tyłem z miejsca parkingowego zintegrowany asystent wyjazdu z miejsca 
parkingowego obserwuje obszar za samochodem i może ostrzec przed 
zbliżającymi się z boku pojazdami¹⁾. O

08   Z funkcją dynamicznej regulacji świateł drogowych Dynamic Light Assist 
możesz przy prędkości powyżej 60 km/h jeździć z włączonymi na stałe światłami 
drogowymi, nie oślepiając innych uczestników ruchu¹⁾. Kamera rozpoznaje 
nadjeżdżające z przeciwka lub jadące przed Golfem pojazdy i odpowiednio zmienia 
rozkład strumienia światła¹⁾. O

(bez ilustracji)   Gdy tylko system rozpoznający 
zmęczenie zarejestruje odstępstwo od normalnego 
zachowania się kierowcy za kierownicą, poprzez 
sygnały optyczne i akustyczne zasugeruje mu przerwę 
na odpoczynek¹⁾. S

(bez ilustracji)   Asystent parkowania Park Assist 
może rozpoznać miejsca parkingowe prostopadłe 
i równoległe do osi drogi i przejąć na siebie ruchy 
kierownicą przy parkowaniu¹⁾. Z miejsc parkingowych 
równoległych do drogi może także samodzielnie 
wyjechać. Kierowca musi tylko obsługiwać pedał 
sprzęgła, hamulca i przyspieszenia oraz obserwować 
manewr¹⁾. O

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe 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.
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Silniki
Silniki benzynowe 1.0 TSI 85 kW (115 KM) 1.5 TSI 96 kW (130 KM) 1.5 TSI 110 kW (150 KM)

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 6-biegowa 6-biegowa –
cykl mieszany 5,8-6,4 5,8-6,4 –
skrzynia biegów DSG: – – 7-stopniowa 
cykl mieszany – – 6,4-6,8
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 132-145 133-144 –
skrzynia biegów DSG: – – 146-155

1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Zużycie paliwa 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 paliwa i emisji CO₂ 
w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.

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.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie 
na Państwa życzenie.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Silniki wysokoprężne 1.6 TDI 85 kW (115 KM) 2.0 TDI 110 kW (150 KM)

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 5-biegowa –
cykl mieszany 5,1-5,6 –
skrzynia biegów DSG: – 7-stopniowa 
cykl mieszany – 5,6-5,7
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 135-146 –
skrzynia biegów DSG: – 146-150

1925_Golf_Sportsvan_K11.indd   30 26.09.19   12:11



01

02

03

04 05

33Golf Sportsvan – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

02   Belki bagażnika dachowego na relingi 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 Plus¹⁾. Belki są dostarczane w stanie 
kompletnie zmontowanym, a ich zamocowanie na relingach dachowych Golfa Sportsvan jest bardzo łatwe.

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. 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 litrów. O

04   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

05   Uchwyt na rower umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu Golfa Sportsvan. 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. 
Mocowanie ramy posiada duże miękkie elementy, które równomiernie rozkładają nacisk i chronią ramę 
przed uszkodzeniem. Uchwyt na rower pomyślnie zaliczył test City Crash Plus¹⁾. O

1)  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.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Przemyślany design, komfort i przestronność to standardowe cechy Golfa Sportsvan. Dla tych, którzy chcą więcej, Oryginalne 

akcesoria Volkswagen® przygotowały rozwiązania, które pozwolą jeszcze lepiej dopasować Golfa Sportsvan do indywidualnych 

potrzeb. Pełną ofertę znajdziesz w katalogu ogólnym Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® dostępnym u Autoryzowanych 

Partnerów Volkswagena. Więcej informacji również na stronach www.volkswagen.pl oraz www.vw-sklep.pl.

01   Bagażnik rowerowy Premium z innowacyjnym 
systemem mocowania umożliwia wygodny 
i bezpieczny transport dwóch rowerów. Po rozłożeniu 
pałąka nośnego bagażnik automatycznie ustawia się 
we właściwej pozycji na głowicy haka holowniczego. 
Zdejmowane uchwyty wyposażone w zabezpieczenie 
przed kradzieżą znacznie ułatwiają jego użytkowanie. 
Przycisk nożny pozwala na odchylenie bagażnika 
pod kątem 90 stopni i łatwy dostęp do przestrzeni 
bagażowej samochodu. Po złożeniu bagażnik 
rowerowy Premium nie zajmuje dużo miejsca 
i bez problemu mieści się w bagażniku samochodu. 
Wyposażony w zabezpieczenie przed kradzieżą. 
Opcjonalnie dostępny pokrowiec oraz szyna 
najazdowa ułatwiająca załadunek rowerów. O
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10   Wytrzymała siatka mocująca bagaż idealnie nadaje się do unieruchamiania 
małych i średniej wielkości przedmiotów. Siatkę mocuje się do seryjnych zaczepów 
w bagażniku. O

11   Dokładnie dopasowana do kształtu podłogi, antypoślizgowa mata bagażnika 
chroni przed zabrudzeniem i wilgocią. Nieużywaną matę można zwinąć i schować.

O

12   Moduł podziału bagażnika umożliwia podział przestrzeni bagażowej 
i zapobiega przesuwaniu się ładunku. Moduł można umieścić w dowolnym 
miejscu wzdłuż zewnętrznej krawędzi podłogi bagażnika, a teleskopowy drążek 
zapewnia stabilną pozycję. Dostępny dla Golfa Sportsvan z regulowaną podłogą.

O

13   Praktyczna i wytrzymała wykładzina bagażnika chroni przed zabrudzeniem 
i zapobiega przemieszczaniu się ładunku. Idealnie dopasowana do kształtu podłogi 
bagażnika mata jest zmywalna i antypoślizgowa. Otaczająca wysoka krawędź 
zapobiega rozlewaniu się płynów na podłogę bagażnika. Dostępna do wersji 
z przestrzenią bagażnika ze schowkiem pod pokrywą podłogi. O

14   Wytrzymała wanna bagażnika z napisem „Golf” jest dokładnie dopasowana 
do kształtu bagażnika, zmywalna i antypoślizgowa. Wysoka krawędź na obwodzie 
zapobiega rozlewaniu się płynów. O
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06   Praktyczna i dokładnie dopasowana przeźroczysta 
folia ochronna zapobiega uszkodzeniu zderzaka przy 
załadunku i rozładunku. Wystarczy nakleić na górną 
krawędź tylnego zderzaka. O

07   Atrakcyjna listwa ochronna w kolorze chromu 
z połyskiem jest nie tylko atrakcyjnym elementem 
stylistycznym, lecz również skutecznie chroni krawędź 
pokrywy bagażnika. Montaż jest łatwy – listwę należy 
nakleić na dolną krawędź pokrywy bagażnika. O

08   Listwa ochronna w kolorze stali nierdzewnej 
chroni lakier zderzaka przed uszkodzeniem przy 
wkładaniu oraz wyjmowaniu bagażu i stanowi 
atrakcyjny akcent optyczny. O

09   Wytrzymałą powlekaną proszkowo na kolor 
czarny kratkę oddzielającą bagażnik od kabiny 
pasażerskiej mocuje się między oparciem tylnej 
kanapy a podsufitką. Montaż jest łatwy i nie wymaga 
wiercenia otworów. Kratka nie ogranicza możliwości 
stosowania rolety zasłaniającej bagażnik. O
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19   Dywaniki welurowe Premium wykonane są z wysokiej jakości wytrzymałego 
weluru i zdobi je napis „Golf”. Dywaniki skutecznie chronią wnętrze przed 
zabrudzeniem, a dwupunktowy system mocowania przednich dywaników 
zapobiega ich przesuwaniu. O

20   Dywaniki tekstylne Optimat z napisem „Golf” łączą właściwości dywaników 
gumowych z elegancją dywaników tekstylnych. Krawędź w kształcie litery U chroni 
tapicerkę podłogi przed zabrudzeniem i przenikaniem wilgoci. O

21   Czysta wykładzina podłogi niezależnie od pory roku: dokładnie dopasowane 
do kształtu podłogi i wytrzymałe dywaniki gumowe Premium chronią przed 
zabrudzeniem i wilgocią. Dywaniki wykonane są z pozbawionego zapachu, 
podlegającego w 100% recyklingowi materiału. Na przednich dywanikach 
wytłoczony jest napis „Golf”. O

22   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. Dodatkową ochronę tapicerki siedzeń zapewnia łatwa 
do czyszczenia antypoślizgowa mata pod fotelik z praktycznymi kieszeniami 
z siatki na dziecięce drobiazgi. O

23   Coffee to go: z samochodowym zestawem do espresso możesz delektować 
się kawą bez konieczności szukania przydrożnego baru. Zestaw obejmuje dwie 
nietłukące się filiżanki, serwetki, saszetki espresso oraz praktyczne etui. O

24   Sportowe, łatwe do zamocowania nakładki na pedały ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej zachwycają swoim designem i jakością wykonania, a antypoślizgowa 
powłoka ogranicza poślizg. O

Informacje o ofercie i cenach dostępne u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena lub na stronie 
www.vw-sklep.pl.
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15   Wentylacja wnętrza poprawia komfort podróży. Dzięki łatwym do pielęgnacji, 
nadającym się do mycia w myjni owiewkom możesz cieszyć się świeżym 
powietrzem także podczas deszczu, a lekko uchylając okno w gorące dni, unikniesz 
zastoju ciepłego powietrza. Owiewki wykonane są z wysokiej jakości szkła 
akrylowego w kolorze szarym. Komplet składa się z 2 sztuk na przednie drzwi. O

16   Do przewiezienia łodzi, przyczepy kempingowej lub bagażowej potrzebny 
jest hak holowniczy. Dostępne są dwa warianty: odejmowany oraz stały 
w zestawie z 13-stykowym gniazdem elektrycznym i kodem aktywującym. 
Dokument aktywacji z indywidualnym kodem umożliwia pełne połączenie 
z systemem elektronicznym samochodu. Perfekcyjna współpraca wszystkich 
elementów zestawu gwarantuje bezpieczną eksploatację przyczepy. O

17   Niezwykle wytrzymałe chlapacze chronią Twój samochód i jadący za Tobą 
pojazd przed poderwanym z ziemi błotem, kamieniami i wodą. O

18   Folie na progi w kolorze czarno-srebrnym są nie tylko atrakcyjnym detalem, 
lecz również chronią lakier progów przednich i tylnych drzwi przed zadrapaniami 
i uszkodzeniami. W zestawie 4 szt. O
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39Golf Sportsvan – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

31-36   Praktyczny, wygodny i wszechstronny: innowacyjny modułowy system komfortu w podróży ułatwia utrzymanie porządku 
we wnętrzu, a przedmioty ważne dla siedzących z tyłu pasażerów są zawsze w zasięgu ręki lub dają się wygodnie obsługiwać. 
System składa się z modułu bazowego mocowanego między pałąkami przednich zagłówków, uchwytu na kamerę oraz innych 
dostępnych oddzielnie dodatkowych modułów, na przykład przenośnego wieszaka na odzież³⁾, wieszaka na torbę³⁾, uchylnego 
uchwytu na różne modele tabletów lub składanego stolika z uchwytem na kubek⁴⁾. Wszystkie moduły można bez problemu zamocować 
w uchwycie bazowym i wymieniać w zależności od potrzeb. O
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wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

25   Jeżeli nie zamówiłeś jakiegoś elementu 
wyposażenia przy zamawianiu swojego Golfa 
Sportsvan, a teraz jednak chciałbyś go mieć, 
żaden problem. Wiele naszych innowacyjnych 
technologii możesz aktywować także w późniejszym 
terminie, na przykład funkcję obsługi głosowej radia 
Composition Media¹⁾ lub funkcję obsługi głosowej 
systemu nawigacyjnego Discover Media. Dzięki temu 
będziesz mógł wygodnie obsługiwać swój telefon 
lub system nawigacji, używając poleceń głosowych. 
Informacji o możliwości doposażenia Twojego Golfa 
Sportsvan chętnie udzielą Autoryzowani Partnerzy 
Volkswagena. O

26   Lampka do czytania LED oświetli tylną część 
kabiny przyjemnym światłem. Zasilana z gniazdka 
zapalniczki lampka emituje strumień świetlny 
o wartości 20 lumenów, a zużywa tylko jeden wat 
prądu. Włącznik z logo Volkswagena znajduje się 
na obrotowej główce. Elastyczny pałąk umożliwia 
dowolne ustawienie lampki. Do podłączenia 
wymagane jest gniazdo 12 V. O

27   Również Car-Net App-Connect¹⁾ możesz zamówić 
w późniejszym terminie. Funkcja MirrorLink® 
umożliwia przeniesienie ekranu telefonu 
komórkowego na wyświetlacz radia²⁾ lub systemu 
nawigacyjnego²⁾ i używanie wybranych aplikacji 
podczas jazdy. Smartfon musi być kompatybilny 
z tą funkcją. Więcej informacji o funkcjach Apple 
CarPlay™ i Android Auto™ udzielają dystrybutorzy 
tych standardów. O

28   Dodatkowe lusterko wewnętrzne umożliwia 
obserwację pasażerów na tylnym siedzeniu, 
a także ułatwia parkowanie. Dzięki elastycznemu 
przegubowi lusterko można indywidualnie ustawiać. 
Lusterko mocowane jest do przedniej szyby 
lub tablicy rozdzielczej specjalną przyssawką, 
która zapobiega oderwaniu się w razie kolizji. O

29   Nie może ich zabraknąć podczas długich 
podróży: schłodzone napoje lub ciepłe posiłki. 
Dzięki energooszczędnej lodówce z funkcją 
utrzymywania temperatury w oryginalnej 
stylistyce Volkswagena to żaden problem. 
Lodówka ma pojemność ok. 25 l i zmieszczą się 
w niej dwulitrowe butelki w pozycji stojącej. 
Można ją zasilać z gniazda 12 V w samochodzie 
oraz 230 V w domu lub hotelu. Lodówka ma funkcję 
zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatora 
oraz dodatkową pokrywę termoizolacyjną, 
którą można stosować zamiennie z pokrywą 
chłodzącą. O

30   Są sytuacje, gdy słońce nie jest pożądane. 
Na przykład gdy w samochodzie podróżują dzieci 
lub zwierzęta. Osłony przeciwsłoneczne chronią 
przed słońcem i ciepłem, nie ograniczając 
bezpieczeństwa. Można jest stosować zarówno 
przy zamkniętych, jak i otwartych oknach. 

Komplet składa się z osłon na tylną szybę i tylne 
szyby boczne. O

1)  W przypadku niektórych wariantów radia Composition Media 
doposażenie jest niemożliwe. Informacji o możliwości doposażenia 
udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.

2)  Kompatybilne urządzenia: radio Composition Media (II. gen.), 
system nawigacyjny Discover Media (II gen.) od roku modelowego 
2016.

3)  Można używać, tylko gdy na siedzeniu z tyłu nie siedzi pasażer.
4)  Składany stolik podczas jazdy powinien być złożony, jeżeli 

na siedzeniu, przed którym się znajduje, siedzi pasażer.
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41Golf Sportsvan – tapicerki
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Tapicerki

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

01 tapicerka tkaninowa Basket czarna Titan TW S

02 tapicerka tkaninowa Zoom czarna Titan TW C

03 tapicerka tkaninowa Zoom Shetland XW C

04 tapicerka z mikrowłókniny ArtVelours czarna Titan TW H O

05 tapicerka z mikrowłókniny ArtVelours Shetland XW H O

06 tapicerka skórzana Vienna¹⁾, perforowana, czarna TW O

07 tapicerka skórzana Vienna¹⁾, perforowana, Pure Grey UW O

08 tapicerka skórzana Vienna¹⁾, perforowana, Céramique LK O

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.
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Lakiery

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

01 lakier uniwersalny biały Pure 0Q O

02 lakier uniwersalny szary Urano 5K S

03 lakier uniwersalny czerwony Tornado G2 O

04 lakier metalik niebieski Atlantic H7 O

05 lakier metalik czerwony Cranberry V8 O

06 lakier metalik srebrny Tungsten K5 O

07 lakier metalik szary Indium X3 O

08 lakier metalik srebrny Reflex 8E O

09 lakier perłowy czarny Deep 2T O

 10 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. 
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45Golf Sportsvan – obręcze kół

1925_Golf_Sportsvan_K11.indd   45 26.09.19   12:11

Obręcze kół

wyposażenie standardowe S wyposażenie w wersji Comfortline C wyposażenie w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

01 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Toronto C

02 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dijon H O

03 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Karlskoga O

04 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Madrid O

05  17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring¹⁾, Volkswagen R O

06  17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Singapore¹⁾, Volkswagen R O

07  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Jurva O

08  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Durban O

09  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Marseille¹⁾, Volkswagen R O

 10  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring¹⁾, Volkswagen R O

 11  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pretoria²⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O

 12  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pretoria²⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O

 13  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Rotary²⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O

 14  19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Twinspoke²⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O

 1)  Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na www.volkswagen.pl.
2)  Oferta Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®. Więcej informacji na www.volkswagen.pl.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska 
nie jest w stanie oddać rzeczywistego wyglądu obręczy.

Nasze samochody są wyposażone seryjnie w opony letnie. Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy 
Volkswagena.
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47Golf Sportsvan – konfiguracja i serwis

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.

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. Autoryzowany Serwis Volkswagena 
udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód 

– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim 
po drogach całego świata.

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 Golfem Sportsvan 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. Golf Sportsvan 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.

Świat Volkswagena
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Z konfiguratorem online sam staniesz się stylistą samochodów. Wystarczy kilka kroków na komputerze, 

tablecie lub smartfonie, by Volkswagen zmienił się w Twoje wymarzone auto.

Prosta droga do stworzenia 
swojego wymarzonego samochodu

Golf Sportsvan może stać się Twoim nowym Golfem Sportsvan. 
Znajdź model, który najlepiej do Ciebie pasuje, i wybierz któryś 
z wariantów wyposażenia, kolorów, obręczy i innych elementów. 
Łatwo i online, na www.volkswagen.pl.
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Autoryzowany Dealer Volkswagena

Golf Sportsvan
915.1196.35.11 · Wydrukowano w Polsce 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek · Wydanie: sierpień 2019
www.volkswagen.pl

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.
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