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Oferta dla firmy

Twoja konfiguracja:

Nowy Golf Golf Life
Lakier:
Szary "Dolphin" metalik

Wnętrze:
Czarne/Czarna/Czarna/Szara

Felgi:
Obręcze ze stopu metali
lekkich "Norfolk" 16''

Silnik: 1.0 TSI 
81 kW 110 KM / CD13CX

Skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa

Zużycie paliwa*: 5,3 l/100 km

Średni poziom Emisji CO2*: 122 g/km

* D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO 2. Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2 mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP. 



Wyposażenie standardowe

Koła
Obręcze ze stopu metali lekkich "Norfolk" 16''

Koło zapasowe, dojazdowe 18"

Opony 205/55 R16

Fotele
Tapicerka siedzeń "Maze"

Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości

Oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40),
podłokietnik, miejsce na napoje, otwór do
przewożenia długich przedmiotów

Podłokietnik z przodu regulowany na
wysokość, ze schowkiem oraz dwoma
nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu

Regulacja odcinka lędźwiowego dla siedzeń
przednich

Multimedia
7 głośników (1 centralny + 4 z przodu + 2 z tyłu)

App Connect - połączenie smartfona z
samochodem [dla radia Composition]

Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw
wskaźników z komputerem pokładowym,
personalizowany

Gniazdo USB-C oraz gniazdo USB do ładowania

Instalacja telefoniczna Bluetooth z funkcją
ładowania indukcyjnego

Przygotowanie do We Connect Plus (na 1 rok),
zawiera We Connect

Radio Composition z kolorowym i
wielofunkcyjnym ekranem dotykowym 8,25"

Zewnętrzne
Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie
kierowcy

Obudowy lusterek i klamki lakierowane w
kolorze nadwozia

Reflektory LED Basic

Tylne światła w technologii LED

Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i
klamki lakierowane w kolorze nadwozia

Światła autostradowe

Światła do jazdy dziennej LED

Wewnętrzne
2 lampki LED do czytania z przodu z
wykończeniem chromowanym oraz 2 lampki
LED do czytania z tyłu

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
<niedostępne dla zautomatyzowanej skrzyni
biegów>

Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą

Oświetlenie Ambient- możliwość wyboru
spośród 10 kolorów oświetlenia

Panel dekoracyjny na desce rozdzielczej w
stylistyce jasnoszarego metalu

Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych

Wstawki wykończeniowe wnętrza - "Chrom
matt"

Elektryczne i funkcjonalne
Czujniki parkowania z przodu i tyłu

Gniazdo 12 V w bagażniku

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Klimatyzacja z regulacją automatyczną
"Climatronic", 1- strefowa, z filtrem "Air Care"

Lusterka boczne regulowane elektrycznie,
niezależnie podgrzewane, obniżane lusterko po
stronie pasażera

Lusterko wsteczne, przyciemniane

Podnośnik

Proaktywny tempomat ACC z funkcją "stop &
go"

System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy
hamowaniu

Bezpieczeństwo
Asystent nagłego manewru wymijania

Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist

Wyposażenie standardowe:
Life 1.0 TSI 81 kW / 110 KM manualna, 6-
biegowa



Emergency call - automatyczne wzywanie
pomocy

ESP, ASR, ABS, MSR, wraz z asystentem
asystentem siły hamowania i stabilizacją toru
jazdy przyczepy

Front Assist- system awaryjnego hamowania
oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów

Isofix - przygotowanie do montażu dwóch
fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz
na siedzeniu pasażera z przodu

Poduszka czołowa kierowcy i pasażera wraz z
dezaktywacją poduszki powietrznej dla
pasażera

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i
pasażera oraz kurtyny powietrzne przód/tył

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

System komunikacji między pojazdami i
infrastrukturą "Car2x"

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

System rozszerzonej ochrony pieszych

Trójkąt ostrzegawczy

XDS - blokada mechanizmu różnicowego

Wyposażenie standardowe:
Life 1.0 TSI 81 kW / 110 KM manualna, 6-
biegowa



WLTP

Emisja CO2

Cykl mieszany 122 g/km

Zużycie paliwa - Benzyna

Cykl mieszany 5,3 l/100 km

Silnik

Pojemność 999

M oc max., kW 81,00 kW

M ax. moment obr., Nm
przy obr. / min

200 Nm / 2000 - 3000 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie manualna, 6-biegowa

Bateria i ładowanie

Akumulator / Alternator A

Waga

M asa własna min . 1.264 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

1.750 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy
wzniesien iu 12%

1.300 kg

bez hamulca 630 kg

Dopuszczalne obciążen ie
haka / dachu

80 kg / 75 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 202 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.284 mm / 4.286 mm

Szerokość / Szerokość,
max

1.789 mm / 1.789 mm

W ysokość max. 1.491 mm

Rozstaw osi 2.619 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.533 mm / 1.549 mm

Rozstaw kół tył min . /
max.

1.503 mm / 1.519 mm

Wymiary bagażnika

Długość z oparc iami
złożonymi

1.493 mm

Szerokość 1.003 mm

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.237 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 10.900 mm

Pojemność zb iorn ika
paliwa

45 l

Dane techniczne

D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO 2. Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2 mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP.



87 590 zł

2 460 zł

90 050 zł

(14%) 12 607 zł

77 443 zł

77 443 zł

62 962 zł

0 zł

77 443 zł

Cena modelu (brutto):

Wartość wyposażenia
dodatkowego (brutto):

Cena katalogowa konfiguracji
(brutto):

Rabat flotowy :

Cena samochodu z
uwzględnieniem rabatu
flotowego (brutto):

brutto:

netto:

Wartość usług dodatkowych
(brutto):

Cena całkowita samochodu
(brutto):

Szczegóły konfiguracji:
Life 1.0 TSI 81 kW / 110 KM manualna,
6-biegowa / CD13CX

Kod konfiguracji: V4ASDLD6

Podane ceny są cenami brutto 
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