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Noul Golf



Noul Golf

Trendline

DOTĂRI EXTERIOR Sistem  monitorizare presiune pneuri

4 jante oțel 6J x 15 cu anvelope 195/65 R15 Suporți prindere isofix pentru 2 scaune copil pe bancheta 

Bare de protecție în culoarea caroseriei din spate

Caroserie în 4 uși 

Culoare exterioară:  antracit (uranus grey - 5K) FUNCȚIONALITATE

Geamuri laterale şi lunetă termoizolante în tentă verde Aer condiționat

Grilă radiator neagră cu lamela inferioară cromată Agăţătoare pentru bagaje în portbagaj

Inscripționare “BlueMotion Technology” ("4Motion" pentru Blocare electronică  a diferenţialului XDS

 4Motion) Computer de bord cu afişaj pentru temperatura exterioară,

Parbriz din sticlă termoizolantă  consum mediu, consum instantaneu, viteza medie, distanţa 

parcursă, durata calatoriei, autonomie, atenţionare uşi 

DOTĂRI INTERIOR deschise, recomandarea treptei de viteză, interval service şi 

Decor "Dark Silver Silk Mat" pe bord și faţa interioară a ușilor funcţii confort

Mâner schimbător viteze îmbrăcat în piele (doar pentru Faruri reglabile electric pe înalţime

 4Motion) Frână de staţionare electronică

Pachet fumători: brichetă și scrumieră față Funcţie Auto Hold

Podea portbagaj reglabilă pe înălţime Geamuri faţă şi spate acționate electric , cu posibilitate 

Scaun șofer cu reglare manuală pe verticală comandă din telecomandă

Spătar banchetă spate rabatabil, segmentat asimetric Iluminare compartiment portbagaj

Spaţiu de depozitare în uşi (posibilitate depozitare sticle de Închidere centralizată cu telecomandă, 2 chei briceag

până la 1,5 l în uşile faţă) Lumini de drum permanente

Suport pentru 2 pahare între locurile din faţă Lumini pentru citit față

Torpedou iluminat, cu sistem de răcire Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite

Tapițerie stofă, design "Pepper" Oglinzi make-up în parasolare stânga / dreapta

Volan 3 spițe Oglindă retrovizoare interioară cu sistem manual antiorbire

Protecţie împotriva alimentării cu combustibil nepotrivit 

SIGURANȚĂ (doar pentru diesel)

Airbag frontal pentru șofer și pasagerul faţă, cu posibilitate  Radio CD “Composition Colour” 4x20 W cu funcție MP3, 

dezactivare airbag pasager display TFT touch-screen capacitiv, color, cu diagonala de 

Airbag lateral pentru şofer şi pasagerul din față 12.7 cm, cititor de carduri  SD, interfaţă AUX-IN, 8 incinte

Airbag cortină față / spate  acustice (4 faţă/4 spate) şi tuner FM/AM cu antena 

Airbag genunchi pentru șofer Diversity pentru recepţie îmbunătăţită şi egalizator cu 3 

Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate locurile, cu frecvenţe

reglare pe verticală și sistem de avertizare sonoră şi  Roată de rezervă de uz temporar 3½ J x 16 (18” pentru 

luminoasă în caz de necuplare pentru șofer şi pasager 4Motion)

Cheie de contact cu imobilizator electronic Servodirecție electromecanică, reglabilă în funcție de viteză

Detector de oboseală Sistem de frânare cu recuperare a energiei 

Sistem electronic pentru menținerea stabilității mașinii -ESC, Sistem start-stop  

inclusiv ABS cu asistent  frânare, ASR,  EDL si EDTC Ștergătoare parbriz și ștergător lunetă cu temporizator

Sistem de frânare automată "Multi Collision Brake" Triunghi reflectorizant

Volan reglabil pe înălţime şi profunzime

Garanție: 4 ani pentru mașinile contractate începând cu 01.10.2011, din care 2 ani conform Condițiilor Generale de Garanție (Fără limită de km) și 2 ani (anul

 3 și 4 de exploatare socotit din data de livrare) conform Condițiilor de Garanție Suplimentară cu limita de km. 120.000; 12 ani la perforarea caroseriei; 3 ani 

pentru vopsea.

DOTĂRI STANDARD



Noul Golf

Comfortline Highline
(suplimentar / diferit față de Trendline) (suplimentar / diferit față de Trendline)

DOTĂRI EXTERIOR DOTĂRI EXTERIOR

4 jante din aliaj ușor "Lyon" 61⁄2  J x 15 cu anvelope 4 jante din aliaj ușor "Dover" 61⁄2  J x 16 anvelope 205/55 R16

195/65 R15 si şuruburi antifurt  şi şuruburi antifurt

Carcase oglinzi exterioare și mânere uși în culoarea Carcase oglinzi exterioare și mânere uși în culoarea caroseriei

 caroseriei Lămpi spate partial roşu închis

Priză de aer frontală cu inserţii cromate

DOTĂRI INTERIOR

Butoane reglare oglinzi și întrerupătoare lumini cu DOTĂRI INTERIOR

elemente cromate Butoane reglare oglinzi și întrerupătoare lumini cu 

Buzunare pe spătarele scaunelor din față elemente cromate

Cotieră centrală față cu spațiu de depozitare și 2 guri de Buzunare pe spătarele scaunelor din față

ventilație spate, inclusiv 2 suporturi pahare spate Cotieră centrală față cu spațiu de depozitare și 2 guri de 

Cotieră centrală spate, rabatabilă pentru transportarea ventilație spate, inclusiv 2 suporturi pahare spate

obiectelor lungi Cotieră centrală spate, rabatabilă pentru transportarea 

Decor "Dark Silver Brushed" pe bord și faţa interioara a obiectelor lungi

ușilor Covoraşe textile față / spate

Scaune față confort Decor "Piano Black Mesh" pe bord și faţa interioară a ușilor

Scaun pasager față cu reglare manuală pe verticală Levier schimbător de viteze îmbrăcat în piele

Sertare sub scaunele din faţă Lumini la nivelul picioarelor șoferului și pasagerului faţă 

Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din faţă Lumini ambientale

Tapițerie stofă, design "Zoom" Scaune față sport

Scaun pasager față cu reglare pe verticală

SIGURANȚĂ Sertare sub scaunele din faţă

Faruri de ceață cu iluminare statică la virare Suport lombar reglabil manual pentru locurile din faţă

Tapițerie Alcantara / stofă, design "Global"cu partea centrală

FUNCȚIONALITATE  a scaunelor în Alcantara

Computer de bord  "Plus" cu afişaj suplimentar pentru 

viteza de rulare, temperatura uleiului de motor, limitare SIGURANȚĂ

de viteză pentru anvelope de iarnă şi funcţiile de lumini Faruri de ceață cu iluminare statică la virare

 şi vizibilitate

Claxon bitonal FUNCȚIONALITATE

Cruise control Computer de bord  "Plus" cu afişaj suplimentar pentru viteza 

Lumini pentru citit față / spate de rulare, temperatura uleiului de motor, limitare de viteză 

Oglinzi make-up iluminate, în parasolare pentru anvelope de iarnă şi funcţiile de lumini şi vizibilitate

Priză 12 V în portbagaj Claxon bitonal

Cruise control

Lumini pentru citit față / spate cu LED

Garanție: 4 ani pentru mașinile contractate începând cu 01.10.2011, din Oglinzi make-up iluminate, în parasolare

care 2 ani conform Condițiilor Generale de Garanție (Fără limită de km) Priză 12 V în portbagaj

și 2 ani (anul 3 și 4 de exploatare socotit din data de livrare) conform Volan multifuncțional piele, 3 spițe, cu control pentru 

Condițiilor de Garanție Suplimentară cu limita de km. 120.000; computer-ul de bord, radio și telefon

12 ani la perforarea caroseriei; 3 ani pentru vopsea.

DOTĂRI STANDARD



MODELE

Gama Tip Putere/ Model Preț fără TVA Preț cu TVA Taxă poluare 2012

Motor       Cuplu (Euro) (Euro) (Euro)

Trendline

BlueMotion Technology 1,2 TSI 85 CP / 160 Nm 5G12CV43 12.453 15.442 54

BlueMotion Technology 1,2 TSI 105 CP / 175 Nm 5G12DX43 13.003 16.124 54

BlueMotion Technology 1,2 TSI 105 CP / 175 Nm 5G12DZ43 14.552 18.044 54

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 90 CP / 230 Nm 5G122V43 14.390 17.844

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 105 CP / 250 Nm 5G124V43 14.964 18.555 164

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 105 CP / 250 Nm 5G124Z43 16.597 20.580 164

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 4M 105 CP / 250 Nm 5G124U43 16.187 20.072 164

Comfortline

BlueMotion Technology 1,2 TSI 85 CP / 160 Nm 5G13CV43 13.170 16.331 54

BlueMotion Technology 1,2 TSI 105 CP / 175 Nm 5G13DX43 13.720 17.013 54

BlueMotion Technology 1,2 TSI 105 CP / 175 Nm 5G13DZ43 15.267 18.931 54

BlueMotion Technology 1,4 TSI 122 CP / 200 Nm 5G13GX43 14.719 18.252 127

BlueMotion Technology 1,4 TSI 122 CP / 200 Nm 5G13GZ43 16.214 20.105 127

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 105 CP / 250 Nm 5G134V43 15.680 19.443 164

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 105 CP / 250 Nm 5G134Z43 17.314 21.469 164

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 4M 105 CP / 250 Nm 5G134U43 16.904 20.961 164

Highline

BlueMotion Technology 1,2 TSI 105 CP / 175 Nm 5G14DX43 14.400 17.856 54

BlueMotion Technology 1,2 TSI 105 CP / 175 Nm 5G14DZ43 15.948 19.776 54

BlueMotion Technology 1,4 TSI 122 CP / 200 Nm 5G14GX43 15.400 19.096 127

BlueMotion Technology 1,4 TSI 122 CP / 200 Nm 5G14GZ43 16.895 20.950 127

BlueMotion Technology 1,4 TSI  ACT 140 CP / 250 Nm 5G14KX43 17.021 21.106 127

BlueMotion Technology 1,4 TSI  ACT 140 CP / 250 Nm 5G14KZ43 18.516 22.960 127

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 105 CP / 250 Nm 5G144V43 16.361 20.288 164

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 105 CP / 250 Nm 5G144Z43 17.994 22.313 164

BlueMotion Technology 1,6 TDI DPF 4M 105 CP / 250 Nm 5G144U43 17.584 21.804 164

BlueMotion Technology 2,0 TDI DPF 150 CP /320 Nm 5G141X43 18.095 22.438 269

BlueMotion Technology 2,0 TDI DPF 150 CP / 320 Nm 5G141Y43 19.591 24.293 269

BlueMotion Technology 2,0 TDI DPF 4M 150 CP /320  Nm 5G141U43 19.319 23.956 282

Conform prevederilor legii 571/2003, Capitolul II1, art.214(1)  - 214(3), valabile începând din data de 1 ianuarie 2007, taxele speciale 

pentru autoturisme și autovehicule se datorează către bugetul de stat și se plătesc cu ocazia primei înmatriculari în România.

Prețurile indicate nu includ aceste taxe.

Prețurile se vor calcula în lei la cursul din ziua plății anunțat de Porsche Romania (cursul spot al Porsche Bank România din ziua precedentă).

Prețuri de vânzare recomandate.

manuală / 5

manuală / 5
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Noul Golf 4 uși
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Preț fără 
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Preț cu 
TVA 

(Euro)

Pachet Relax

- aer condiţionat automat Climatronic 

- Parkpilot 

- volan multifuncţional îmbrăcat în piele

- mâner schimbator viteze îmbrăcat în piele

-oglindă interioară cu sistem automat antiorbire

- senzor de ploaie pentru activarea automată a ştergătoarelor

- senzor de lumină pentru activarea automată a farurilor

- funcție "Coming home / Leaving home"

Caroserie in 2 uşi

inclusiv sistem Easy-entry

Uni Antracit (Uranus Grey) 5K5K ● ● ● 0 0

Alb (Pure White) 0Q0Q ● ● ● 97 120

Roşu (Tornado Red) G2G2 ● ● ● 114 141

Negru (Black) A1A1 ● ● ● 114 141

Metalizate Albastru (Night Blue) Z2Z2 ● ● ● 362 449

Albastru (Pacific Blue) D5D5 ● ● ● 362 449

Argintiu (Reflex Silver) 8E8E ● ● ● 362 449

Argintiu (Tungsten Silver) K5K5 ● ● ● 362 449

Gri (Limestone Grey) Z1Z1 ● ● ● 362 449

Rosu (Sunset Red) 6K6K ● ● ● 362 449

Pearleffect Negru  (Deep Black ) 2T2T ● ● ● 362 449

Pearlemutteffect Alb (Oryx White) 0R0R - ● ● 743 921

cu anvelope 195/65 R15, şuruburi antifurt

Jante aliaj ușor "Toronto" 6½ J x 16

cu anvelope 205/55 R16, şuruburi antifurt

Jante aliaj ușor "Dijon" 7J x 17

cu anvelope 225/45 R17, şuruburi antifurt şi suspensie sport - - ● 346 429

*împreună cu Suspensie cu reglare adaptivă-PDD - - ●* 184 228

Jante aliaj ușor "Madrid" 7J x 17 antracit

cu anvelope 225/45 R17, şuruburi antifurt şi suspensie sport - - ● 520 645

*împreună cu Suspensie cu reglare adaptivă-PDD - - ●* 358 444

Jante aliaj ușor "Singapore" 7J x 17 

cu anvelope 225/45 R17, şuruburi antifurt şi suspensie sport - - ● 596 739

*împreună cu Suspensie cu reglare adaptivă-PDD - - ●* 434 538

Suspensii
Pachet drumuri grele

- suspensie drumuri grele

- gardă la sol mărită cu cca. 20 mm PSW/ ● ● ● 511 634

- scut suplimentar pentru motor şi transmisie 1SK

- protecţie împotriva pietrelor

(nu împreună cu suspensie cu reglare adaptivă DCC-PDD)

Selectarea modului de conducere

Permite configurarea de către şofer a direcţiei, acceleraţiei, sistemului de climatizare 

şi, daca sunt alese, a sistemului Adaptive Cruise Control şi a suspensiei cu reglare adaptivă. PDA ● ● ● 89 110

În plus, oferă si 4 configuaţii prestabilite: Confort, Normal, Sport sau Eco.

(nu pentru 1.2 TSI 85 CP şi 1.2 TSI 105 CP)

s - dotare standard - nu se poate comanda ● se poate comanda

EXTERIOR

$2U ● ● ● -693 -859

W90 - ● - 773 959

PJ3 - ● - 367 455

Culori

Jante
Jante aliaj ușor "Lyon" 6½ J x 15

PJ1 ● s - 367 455

PJ5/  
PSF

PJ7/  
PSF

PI1/  
PSF
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(Euro)

Suspensie cu reglare adaptivă DCC, inclusiv selectarea modului de conducere

Suspensia cu reglare adaptivă reacţionează automat în funcţie de condiţiile de condus, 

ţinând cont de acţionarea frânelor, acceleraţiei şi direcţiei.În plus, şoferul poate alege una PDD - ● ● 759 941

 dintre cele trei configuraţii prestabilite: confort, normal sau sport.

garda la sol coborată cu cca.10 mm

(nu pentru 1.2 TSI 85 CP şi 1.2 TSI 105 CP)

Oglinzi exterioare şi mânere uşi în culoarea caroseriei 6FF ● - - 39 48

Fără inscripționare model şi tehnologie motorizare 0NA ● ● ● 0 0

Lumini și vizibilitate

Pachet lumini și vizibilitate

- funcție Coming Home / Leaving Home

- senzor de ploaie pentru activarea automată a ştergătoarelor

- senzor de lumină pentru activarea automată a farurilor

- oglindă interioară cu sistem automat antiorbire

Faruri Bi-Xenon

- ajustare dinamică a fasciculului luminos în funcţie de viteză

- reglare automată pe înălţime

- instalație spălare faruri

- avertizor pentru scaderea nivelul lichidului de spălare parbriz

Faruri Bi-Xenon cu lumini de drum permanente LED

- lumini de drum permanente cu tehnologie LED

- ajustare dinamică a fasciculului luminos la virare

- ajustare dinamică a fasciculului luminos în funcţie de viteză

- reglare automată pe înălţime

- instalație spălare faruri

- avertizor pentru scaderea nivelul lichidului de spălare parbriz

*împreună cu pachetul Dynamic Light Assist şi Lane Assist - PFB se comandă PXD

Faruri de ceață

cu iluminare statică la virare 

Oglinzi exterioare rabatabile electric 

 cu iluminare în dreptul portierelor faţă şi înclinre oglindă pasager la cuplare marşarier 

Privacy-glass

geamurile laterale spate și lunetă  cu absorbție a luminii  65%

Trapă panoramică acționată electric

pentru Trendline inclusiv oglinzi make-up stânga/dreapta iluminate şi lumini citit fata/spate

INTERIOR

Pachet iarnă

- scaune față încălzite

- instalație spălare faruri

- duze instalație spălare parbriz încălzite

- avertizor pentru scaderea nivelul lichidului de spălare parbriz

*împreună cu Scaune ergoActive-PB4,sau pieleVienna-WL0,sau Încalzire staţionară-WW2 ●* ●* ●* 255 316

Pachet piele "Vienna"

- scaune față sport cu partea centrală și interiorul parţilor laterale a scaunelor în piele Vienna

- scaune față încălzite 

- capitonaj uşi cu aspect de piele

(nu împreună cu scaune ergoActive-PB4)

Aer condiționat automat Climatronic 

reglează automat temperatura pe două zone (stânga / dreapta) prin ajustarea puterii 

ventilatorului si a distribuţiei aerului suflat

Covorașe textile față şi spate 0TD ● ● s 93 115

Cotieră centrală față

cu spațiu de depozitare şi 2 guri de ventilație spate 

s - dotare standard - nu se poate comanda ● se poate comanda

PXA ● ● ● 696 863

PLA ● ● ● 154 191

8WH ● s s 155 192

PXB/      
PXD*

- ● ● 1.025 1.271

4KF ● ● ● 215 267

6XQ - ● ● 122 151

WW1 ● ● ● 352 436

PS1 ● ● ● 759 941

PH2 ● ● ● 154 191

WL0 - - ● 1550 1922

6E3 ● s s 153 190
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(Euro)

Scaune față ergoActive

- scaune sport cu partea centrală acoperită cu stofă design "New York" şi partea

 interioară laterală acoperită cu piele Vienna

 - scaun şofer reglabil pe 14 direcţii, inclusiv reglaj pentru lungimea şezutului şi unghiul de

 înclinare al acestuia şi pentru suportul lombar

- suport lombar cu reglaj electric pentru scaun şofer, manual pentru pasager

- funcţie masaj pentru şofer

- scaune faţă încălzite

- sertar sub scaunul pasagerului

(nu împreună cu pachet piele și numai pentru 4 uși)

Sisteme radio și multimedia

Radio CD Composition Media

- 4X20 Watt, 8 difuzoare (4 faţă / 4 spate)

- display TFT touch-screen capacitiv, color, cu diagonala de 14,7 cm şi senzor de proximitate

- tuner FM/AM cu antena Diversity pentru recepţie îmbunătăţită

- funcţie redare MP3, cu afişare a titlului si a copertei albumului de pe cardul SD

- interfaţă Bluetooth pentru telefonie mobilă (HFP, AD2P, AVRCP)

- cititor carduri SD

- conector USB

- conector multimedia AUX-IN (compatibil conector 3,5 mm)

 - egalizator cu 5 frecvenţe

(pentru Trendline numai împreună cu cotieră centrală faţă-6E3)

Radio CD cu sistem de navigație Discover Media

- 4X20 Watt, 8 difuzoare (4 faţă / 4 spate)

- display TFT touch-screen capacitiv, color, cu diagonala de 14,7 cm şi senzor de proximitate

- tuner FM/AM cu antena Diversity pentru recepţie îmbunătăţită

- funcţie redare MP3, cu afişare a titlului si a copertei albumului de pe cardul SD

- card SD cu date de navigaţie pentru Europa, inclusiv România

- redare hartă 2D sau 2,5D

- interfaţă Bluetooth pentru telefonie mobilă (HFP, AD2P, AVRCP)

- conector multimedia AUX-IN (compatibil conector 3,5 mm)

- cititor pentru 2 carduri SD

- conector USB

 -egalizator cu 5 frecvenţe

(doar împreună cu radio Composition Media-ZCA) 

Radio DVD cu sistem de navigație Discover Pro 

- 4X20 Watt, 8 difuzoare (4 faţă / 4 spate)

- display TFT touch-screen capacitiv, color, cu diagonala de 20,3 cm şi senzor de proximitate

- tuner FM/AM cu antena Diversity pentru recepţie îmbunătăţită

- funcţie redare MP3, cu afişare a titlului si a copertei albumului de pe cardul SD

- redare hartă 2,5D sau 3D

- date de navigaţie preinstalate pentru Europa, inclusiv România

- capacitate de stocare de 64GB, din care 10GB disponibili pentru utilizator

- redare imagini (JPEG, TIFF, BMP sau PNG)

- redare fişiere video (MPEG, H.264 sau DIV) la viteze de până la 6 km/h

- interfaţă Bluetooth pentru telefonie mobilă (HFP, AD2P, AVRCP)

- conector multimedia AUX-IN (compatibil conector 3,5 mm)

- cititor pentru 2 carduri SD

- conector USB

- comandă vocală

 -egalizator cu 5 frecvenţe

(pentru Trendline numai împreună cu cotiera centrală faţă-6E3 şi computer de bord Plus-9S5)

Conector multimedia Media-In pentru iPod/iPhone

(doar împreună cu radio Composition Media-ZCA, sistem navigatie Discover Media -PNC 

sau sistem de navigatie Discover Pro-ZND )

s - dotare standard - nu se poate comanda ● se poate comanda

PB4
-        
-

●         
-

 -      
●

465    
258

577    
320

PNC/ 
ZCA/ 
77G

● ● ● 614 761

ZCA ● ● ● 191 237

UF8 ● ● ● 52 64

ZND/ 
77G

● ● ● 1.502 1.862
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(Euro)

Volane

Volan piele 3 spițe PA1 ● ● - 127 157

inclusiv mâner schimbător de viteze îmbrăcat în piele

Volan multifuncțional piele (3 spițe) PU2/ ● ● s 378 469

cu comenzi pentru computerul de bord, radio şi telefon, inclusiv mâner schimbător de viteze

îmbrăcat  în piele

cu padele pentru schimbarea treptelor cutiei de transmisie DSG PU3 ● ● - 423 525

*împreună cu Pachet Relax-W90 - ●* - 45 56

(pentru Trendline numai împreună cu computer de bord "Plus"-9S5) - - ● 50 62

SIGURANȚĂ ȘI CONFORT

Asistență șofer

Pachet asistenta sofer "Plus"           

 - Adaptive Cruise Control: asistent pentru menţinerea constantă şi adaptarea vitezei de rulare

în funcţie de ceilalţi participanţi la trafic   

 - Front Assist: sistem de recunoaştere a situaţiilor critice care pregăteste maşina pentru frânare de urgentă, 

scurtând astfel distanţa de oprire. La viteze de sub 30 km/h acesta, în funcţie de condiţii,

poate chiar acţiona frâna  în locul şoferului  

*pentru modelele cu transmisie automată DSG cu asistenţa până la oprirea autovehiculului  

(nu pentru 1.2 TSI 85 CP, doar împreună cu volan multifuncţional-PU2/PU3, iar pentru

 Trendline doar împreună cu computer de bord Plus-9S5)

Cruise control

inclusiv limitator de viteză

Light Assist

la viteze de peste 65 km/h activează automat faza lungă, în funcţie de condiţiile de trafic

(doar împreună cu computer de bord "Plus" sau "Premium" 9S5/ 9S6 și pachet lumini și 

vizibilitate-PLA)

Dynamic Light Assist şi Lane Assist

Dynamic Light Assist permite circularea cu faza lungă activă, mascând parţial fasciculul 

de lumină pentru a evita orbirea celorlalţi participanţi la trafic

Lane Assist avertizează şoferul la viteze de peste 60km/h asupra părăsirii nesemnalizate a

benzii de circulaţie prin impulsuri resimţite in volan

*Light Assist și Lane Assist *PFA ● ● ● 434 538

(doar împreună cu pachet lumini şi vizibilitate şi computer de bord Plus-9S5/Premium-9S6)

Cameră video Rear Assist

cu afişare imagini pe ecranul radioului sau sistemului de navigaţie

(doar împreună cu radio Composition Media-ZCA, sistem navigaţie Discover Media -PNC

sau sistem de navigaţie Discover Pro-ZND )

Park Pilot WDA

avertizare acustică la întâlnirea obstacolelor din fața și spatele autoturismului

Park Assist inclusiv Park Pilot

scanează locul de parcare si preia controlul direcţiei pentru parcări laterale sau 

perpendiculare (doar împreună cu computer de bord "Plus" sau "Premium" 9S5 / 9S6 )

* împreună cu Pachet Relax-W90 - ●* - 132 164

Alarmă

Alarmă antifurt "Plus" 

cu senzor supraveghere interioară, back-up horn cu sistem de alimentare separat şi 

protecţie antitractare

Airbaguri

Airbag-uri laterale spate

inclusiv avertizare necuplare centuri de siguranţă spate

(doar pentru caroserie în 4 uși)

Keyless Access 

 inclusiv buton pornire motor

s - dotare standard - nu se poate comanda ● se poate comanda

PF0 ● s s 303 376

PF1/     
PF2*

• • • 409 507

PFB ● ● ● 512 635

8G1 ● ● ● 108 134

● 415 515

WDB
● ● ● 547

KA1 ● ● ● 162 201

4F2 ● ● ● 266 330

4X4 ● ● ● 240 298

678

WD1 ● ● ● 226 280

● ●



DOTĂRI OPȚIONALE Noul Golf
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Preț fără 
TVA 

(Euro)

Preț cu 
TVA 

(Euro)

Sistem proactiv de protecţie al pasagerilor

recunoaşte situaţiile potenţial periculoase şi strânge centurile de siguranţă ale şoferului si 

pasagerului din faţă şi închide automat geamurile şi trapa pentru o funcționare optimă a 

airbagurilor

FUNCȚIONALITATE

Computer de bord "Plus"

afişează informaţii suplimentare despre temperatura uleiului de motor, viteza de rulare, 

 limitare de viteză pentru anvelope de iarnă si funcţiile de lumini si vizibilitate

Computer de bord cu display color "Premium"

afişaj de informaţii ca la Computerul de bord "Plus"

Cârlig de remorcare rabatabil manual 1D4 ● ● ● 614 761

Încălzire sau ventilare staționară programabilă

cu operare de la distanţă prin telecomandă sau programabilă din computerul de bord,

inclusiv scaune față încălzite 

(doar împreună cu computer de bord "Plus"sau"Premium" 9S5 /9S6, nu pentru 1.4 TSI 122 CP )

Roată de rezervă din oțel 1G2
1) ● - - 9 11

Roată de rezervă din aliaj ușor 1G3
1) - ● ● 132 164

1)
 disponibil de la o dată  ulterioară

s - dotare standard - nu se poate comanda ● se poate comanda

9S5 ● s s 36 45

WW2 ● ● ● 1.151 1.427

9S6 - ● ● 111 138

7W1 ● ● ● 111 138



DOTĂRI OPŢIONALE Noul Golf

Jante de oţel 6J x 15 cu capac din plastic Jante de aliaj Lyon 6,5 J x 15 Jante aliaj Dover  6.5 J x 16

anvelope 195/65 R15 anvelope 195/65 R15 anvelope 205/55 R16

Dotare standard Trendline Dotare standard Comfortline Dotare standard Highline

Dotare opţională, cod PJ1

Jante aliaj uşor Toronto 6.5 Jx 16 Jante aliaj uşor  Singapore 7Jx 17 Jante aliaj uşor Madrid 7Jx 17

anvelope 205/55 R16 anvelope 225/45 R17 anvelope 225/45 R17

Dotare opţională, cod PJ3 Dotare opţională, cod PI1 Dotare opţională, cod PJ7

Jante aliaj uşor Dijon 7Jx 17

anvelope 225/45 R17

Dotare opţională, cod PJ5



DESCRIERE ȘI COMBINAȚII CULORI / TAPIȚERII Noul Golf

Trendline

Interior Cod Tapițerie Bord Capitonaj Capitonaj

scaune podea plafon

Tapiţerie stofă "Pepper" TW negru titan negru titan negru gri perlat

Culori exterioare Cod

Antracit (Uranus Grey) 5K5K

Alb (Pure White)* 0Q0Q

Roşu (Tornado Red)* G2G2

Negru (Black)* A1A1

Albastru (Night Blue)* Z2Z2

Albastru (Pacific Blue)* D5D5

Argintiu (Reflex Silver)* 8E8E

Argintiu (Tungsten Silver)* K5K5

Gri (Limestone Grey)* Z1Z1

Rosu (Sunset Red)* 6K6K

Negru  (Deep Black ) * 2T 2T

Comfortline

Interior Cod Tapițerie Bord Capitonaj Capitonaj

scaune podea plafon

Tapiţerie stofă "Zoom" TW negru titan negru titan negru gri perlat

scaune Confort XW/3LM shetland negru titan negru shetland

Tapiţerie stofa/piele* 

New York/Vienna"

 scaune ergoActive (PB4)

Culori exterioare Cod

Antracit (Uranus Grey) 5K5K TW XW

Alb (Pure White)* 0Q0Q TW XW

Roşu (Tornado Red)* G2G2 TW XW

Negru (Black)* A1A1 TW XW

Albastru (Night Blue)* Z2Z2 TW XW

Albastru (Pacific Blue)* D5D5 TW XW

Argintiu (Reflex Silver)* 8E8E TW XW

Argintiu (Tungsten Silver)* K5K5 TW XW

Gri (Limestone Grey)* Z1Z1 TW XW

Rosu (Sunset Red)* 6K6K TW XW

Negru  (Deep Black )* 2T2T TW XW

Alb (Oryx White)* 0R0R TW XW

* Preţurile pentru aceste culori sau tapiterii se află la opţionale

TW negru titan negru titan negru gri perlat

Tapițerii

TW

TW

TW

Tapițerii

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW

TW



DESCRIERE ȘI COMBINAȚII CULORI / TAPIȚERII Noul Golf

Highline

Interior Cod Tapițerie Bord Capitonaj Capitonaj

scaune podea plafon

Tapiţerie Alcantara / stofă TW negru titan negru titan negru gri perlat

"Global" scaune Sport JW quarzit negru titan negru shetland

XW/3LM shetland negru titan negru shetland

Tapiţerie piele "Vienna"* TW negru titan negru titan negru gri perlat

scaune Sport (WL0) YW marrakesch negru titan negru gri perlat

XW shetland negru titan negru shetland

Tapiţerie stofa/piele* 

New York/Vienna"

 scaune ergoActive (PB4)

Culori exterioare Cod

Antracit (Uranus Grey) 5K5K TW YW XW

Alb (Pure White)* 0Q0Q TW YW XW

Roşu (Tornado Red)* G2G2 TW - XW

Negru (Black)* A1A1 TW YW XW

Albastru (Night Blue)* Z2Z2 TW YW XW

Albastru (Pacific Blue)* D5D5 TW YW XW

Argintiu (Reflex Silver)* 8E8E TW YW XW

Argintiu (Tungsten Silver)* K5K5 TW YW XW

Gri (Limestone Grey)* Z1Z1 TW YW XW

Rosu (Sunset Red)* 6K6K TW YW XW

Negru  (Deep Black )* 2T2T TW YW XW

Alb (Oryxwhite)* 0R0R TW YW XW

* Preţurile pentru aceste culori se află la opţionale

TW negru titan negru titan negru gri perlat

Tapițerii



DATE TEHNICE Noul Golf

1.2 TSI 1.4 TSI

ACT

(105 CP) (140 CP)

Tehnologie folosită motor Otto motor Otto

Număr cilindri supraalimentat  supraalimentat

 4 cilindri 4 cilindri

Capacitate cilindrică, l / cmc 1.2 /1197 1.4 /1395

Putere maximă, kW (CP) la 1/min 77 (105) / 5000

Cuplu maxim, Nm la 1/min 175 / 1550-4100

Nivel poluare Euro 5 Euro 5

Cutie de viteze, serie manuală, 6 trepte / manuală, 6 trepte

DSG, 7 trepte DSG, 7 trepte

Alternator/Baterie, cutie manuală, A (Ah) 140 / 320 (59) 140 / 320 (59)

Alternator/Baterie, cutie automată, A (Ah) - 140 / 320 (59) 140 / 320 (59)

Mase:

Masa proprie, cutie manuală, kg 1210 1270

Masa proprie, cutie automată, kg 1229 1290

Masa max. autorizată, cutie manuală, kg 1720 1780

Masa max. autorizată, cutie automată, kg 1730 1800

Masa pe plafon, kg 75 75

Masa remorcabilă, fără frânare, kg 600 (610)* 630 (640)*

Masa remorcabilă, cu frânare, 12% / 8% , kg 1300/1500 1500/1700

Viteze şi acceleraţii:

Accelerare 0-80 / 0-100 km/h, s

Cutie manuală 6,8/10,2 5,9/8,4

Cutie automată 6,8/10,2 5,9/8,4

Viteză maximă, km/h

Cutie manuală 192 212

Cutie automată 192 212

Elasticitate 80-120 km/h,s

treapta 4/5  cutie manuală ,s 10,0/13,0 7,0/8,5

Consum combustibil, emisii:

Consum combustibil, 1/100 km benzină fără Pb benzină fără Pb

CO min.95 CO min.95

Cutie manuală, extraurban/mixt/urban 4,3/4,9/5,9 4,2/4,7/5,8

Cutie automată, extraurban/mixt/urban 4,4/4,8/5,6 4,1/4,7/5,8

Emisie CO2, cutie manuală, g/km 114 109

Emisie CO2, cutie automată, g/km - - 112 110

Clasă de eficienţă B B (A *)

Capacitate rezervor combustibil, l cca. 50 cca. 50

* cutie DSG

103 (140) /4500-6000

   250 / 1500-3500

cca. 50

4,2 / 4,9 / 5,9

-

113

benzină fără Pb

CO min.95

600

1100 / 1300

1720

-

1205

-

motor Otto

   1.4 /1395

90 (122) /5000

   200 / 1500-4000

 4 cilindri

supraalimentat

motor Otto

supraalimentat

 4 cilindri

160 / 1400-3500

Euro 5

1.2 / 1197

63 (85) / 4300-5300

140 / 320 (59)

Model: 1.2 TSI 1.4 TSI

(85 CP) (122 CP)

Euro 5

manuală, 5 trepte /
manuală, 6 trepte /

DSG, 7 trepte

140 / 320 (59)

140 / 320 (59)

1225

1249

1720

1750

75

1400/1700

7,6 / 11,9 6,3/9,3

- 6,3/9,3

75

116

B C(B *)

179

-

12,5/18,0

cca. 50

610 (620)*

benzină fără Pb

CO min.95

4,3/5,2/6,6

4,3/5,0/6,2

120

203

203

8,5/11,0



DATE TEHNICE Noul Golf

1.6 TDI 2.0 TDI

4Motion 4Motion

(105 CP ) (150 CP)

Tehnologie folosită 4 cilindri, Diesel, 4 cilindri, Diesel,

Număr cilindri Common Rail Common Rail

Capacitate cilindrică, l / cmc 1.6 /1598 2.0/1968

Putere maximă, kW (CP) la 1/min 77(105)/3000-4000 110(150)/3500-4000

Cuplu maxim, Nm la 1/min 250/1500-2750 320/1750-3000

Nivel poluare Euro 5 Euro 5

Cutie de viteze, serie manuală, 6 trepte / manuală, 6 trepte

- -

Alternator/Baterie, cutie manuală, A (Ah) 140 / 380 (68) 140 / 380 (68)

Alternator/Baterie, cutie automată, A (Ah) - 141 / 380 (68)

Mase:

Masa proprie, cutie manuală, kg, 2 uşi 1410 1449

Masa proprie, cutie automată, kg - -

Masa max. autorizată, cutie manuală, kg 1920 1940

Masa max. autorizată, cutie automată, kg - -

Masa pe plafon, kg 75 75

Masa remorcabilă, fără frânare, kg 700 720

Masa remorcabilă, cu frânare, 12% / 8%, kg 1700/1900 1700/1900

Viteze şi acceleraţii:

Accelerare 0-80 / 0-100 km/h, s

Cutie manuală 7,1/11,5 5,7/8,6

Cutie automată - -

Viteză maximă, km/h

Cutie manuală 187 211

Cutie automată - -

Elasticitate 80-120 km/h,s

treapta 4/5  cutie manuală ,s 9,5/11,5 6,5/8,5

Consum combustibil, emisii:

Consum combustibil, 1/100 km diesel diesel

Cutie manuală, extraurban/mixt/urban 4,0/4,5/5,5 4,1/4,7/5,7

Cutie automată, extraurban/mixt/urban - -

Emisie CO2, cutie manuală, g/km 119 122

Emisie CO2, cutie automată, g/km - -

Clasă de eficienţă B B

Capacitate rezervor combustibil, l cca. 50 cca. 50

Dimensiuni exterioare: Dimensiuni interioare rand faţă

Lungime / latime / înaltime, mm 4255 (4349*)/1790 (1799-4usi)2027**/1452 (1476***) Spaţiu cap, mm: 975 (964 cu trapă)

Ampatament, mm 2637 Spaţiu picioare, mm: 1046

Ecartament fata / spate, mm 1549/1520 Lăţime interior ( 4 uşi), mm: 1469

Diametru de viraj, m 10,9

Portbagaj Dimensiuni interioare rand spate

Lungime, banchetă spate nerabatată / rabatată, mm 839/1558 Spaţiu cap, mm: 967 

Lăţime între pasaje roţi, mm 1003 Spaţiu picioare, mm: 903

Înălţime, mm 587 Lăţime interior ( 4 uşi), mm: 1440

Volum, banchetă spate nerabatata / rabatata, l 380-1270

* lungime cu cârlig de remorcare

** lăţime cu oglinzi exterioare

Sursa: www.volkswagen.de *** înălţime cu antenă

Observaţie valabilă pentru întreaga listă de preţ: informaţiile oferite referitoare la preţuri, dotări standard şi opţionale, date tehnice precum şi oferta de

finanţare corespund momentului de editare a prezentei liste. Modificări ale informaţiilor oferite în prezenta listă pot apărea.

Vă rugăm să luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer Volkswagen în momentul deciziei de a achiziţiona modelul dorit.

Imaginile din listă sunt cu titlu de prezentare.

Editat noiembrie 2012 - Porsche Romånia îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentei liste.

cca. 50

3,3/3,8/4,6

3,5/3,9/4,6

99

7,3/10,7

7,3/10,7

A

102

diesel

9,5/13,0

192

192

1800

1810

75

640 (650)*

1500/1800

1313

Model: 1.6 TDI 2.0 TDI

(105 CP) (150 CP)

1295

4 cilindri, Diesel, 4 cilindri, Diesel,

Common Rail Common Rail

1.6 /1598 2.0/1968

77(105)/3000-4000 110(150)/3500-4000

250/1500-2750 320/1750-3000

Euro 5 Euro 5

manuală, 5 trepte / manuală, 6 trepte/

DSG, 7 trepte DSG, 6 trepte

140 / 380 (68) 140 / 380 (68)

140 / 380 (68) 141 / 380 (68)

1354

1375

1860

1880

75

670 (680)*

diesel

7,0/9,5

1600/1800

6,2 / 8,6

6,2 / 8,6

216

212

cca. 50

3,6/4,1/5,0

4,0/4,4/5,2

106

117

B



DATE TEHNICE Noul Golf



Rată de leasing
începând de la

euro/lună*

*rata include TVA, nu şi asigurare Casco Rată de credit

prin începând de la

          euro/lună*

*rată calculată la prețul modelului cu TVA,

 fara asigurare Casco

Noi finanțăm mobilitatea
     Personalizează-ți oferta de finanțare pe

        www.porschebank.ro

Oferta se supune unor termene și condiţii. Preţurile se vor calcula în lei confirm cursului spot al Porsche Bank România.

97

182



Servicii post vânzare       

Serviciul de mobilitate

Viața este mult mai frumoasă atunci când te simți în siguranță. Folosind serviciul de mobilitate, vă asigurați că veți 

primi la timp ajutor calificat în caz de imobilizare tehnică a mașinii dumneavoastră în timpul călătoriei. Acest serviciu 

gratuit este valabil pentru toate autovehiculele noi, timp de doi ani de la data livrării, fiind condiționat de efectuarea 

lucrărilor de service la un partener de service autorizat Volkswagen.

În cazul în care aveți nevoie de asistență pe teritoriul României, apelați numărul de telefon:

021.405.54.51*.

În afara României este valabil numărul de telefon:

+4021.405.54.51*.

Servicii în caz de imobilizare

1. Mobilitate

Serviciul de mobilitate este valabil în ţările din Uniunea Europeană şi din Spaţiul Economic European – inclusiv Elveţia.

2. Intervenție la fața locului în caz de defecțiune

În caz de imobilizare vă oferim asistenţă cât mai repede posibil. Lucrările de reparaţie minore (siguranțe, coliere, etc.), 

realizate la faţa locului pentru a vă ajuta să vă continuaţi călătoria, sunt gratuite.

3. Serviciul de tractare 

În cazul în care defecţiunea nu poate fi remediată la faţa locului, autovehiculul va fi tractat până la cel mai apropiat 

service autorizat.

4. Autovehicul la schimb

Vă este pus la dispoziţie fără limită de kilometri un autovehicul la schimb, pe durata efectuării lucrărilor de reparaţie

(maxim trei zile calendaristice, cinci zile pentru Phaeton).

5. Cazare

Ca alternativă la mașina de schimb, cazare la hotel de 3*** (cu mic dejun inclus) pentru şofer şi pasageri, pentru o noapte

(pentru Phaeton cinci nopţi).

6. Taxi

Sunt suportate cheltuielile pentru taxi (în limita a 26 euro), autobuz sau tren (clasa I), pe teritoriul României, maxim 1000 km.

7. Continuarea călătoriei cu avionul sau cu trenul

Sunt preluate costurile călătoriei cu avionul clasa economy sau trenul clasa I, în limita a 400 euro (în străinătate).

8. Returnarea autovehiculului

Returnarea autovehiculului reparat sau restituirea costurilor apărute în cazul în care aţi recuperat personal autovehiculul

(avion clasa economy sau tren clasa I, pentru o singură persoană).

9. Livrarea de piese de schimb

Cazul se va prelua cu prioritate pentru livrarea de piese şi efectuarea reparaţiei.

Probleme minore

Asistenţă în cazul descărcării bateriei, a pierderii de ulei sau de lichid de răcire, alimentarea cu o canistră de carburant

în cazul unei pene de combustibil, schimbarea unei roţi avariate, defecte cauzate de rozătoare. Materialele sunt contra cost.

* numere de telefon cu tarif normal.

Aceasta oferta de servicii se supune unor termene si conditii. Detalii complete la partenerul dumneavoastra Volkswagen.

Noul Golf


