
Yeni Golf



Geleceğe hazır.
Golf şimdi daha sportif, dinamik ve çarpıcı.
Sahip olduğu ileri teknoloji bilgi ve eğlence sistemlerinin yanı sıra
gelişmiş sürüş destek sistemleriyle her koşula hazır.
Geleceğin koşullarına bile…
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01 Yeni Golf sizi, yüksek aydınlatma performansı ve dayanıklılığı bir arada 
sunan LED gündüz sürüş farları ve LED “Mid” ön farlarla karşılıyor.
Şık dokunuşlarla daha dinamik bir görüntüye kavuşan Yeni Golf’ten
gözlerinizi almanız çok zor olacak.  H   O  
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“Geleceğe yolculuk” kulağa 
güzel geliyor değil mi?
Göze de güzel görünecek…

01 Yeni Golf’ün sil baştan tasarlanan arka 
tamponu, otomobilin daha modern ve
daha dinamik bir görüntüye kavuşmasını 
sağlıyor. Yeni tasarımın dikkat çeken
özelliği ise Comfortline ve Highline donanım 
seviyelerinde sunulan egzoz formundaki
ilave krom çıtalar.  C   H  

Dinamik arka sinyal lambaları ile
LED “High” stop lambaları, hafif alaşımlı 
jantları ve geniş renk seçeneği yelpazesiyle 
Yeni Golf, her zamankinden daha da modern 
bir çizgide yoluna devam ediyor.  H   O  

Yeni Golf, etkileyici tasarımıyla geleceğe giden yolda bile tüm bakışları üzerinde topluyor. 
Golf’ün yıllara meydan okuyan geçmişine atıfta bulunan karakteristik C sütunuyla 
benzersiz bir uyum gösteren yeni sportif tasarımı, Golf’ün zarafetini olabilecek en güzel 
şekilde yansıtıyor.

01
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R-Line
Kendinden emin, çarpıcı ve agresif: R-Line dış donanım paketi Yeni Golf’ün 
görünümünü, aerodinamik tamponlar ve ufak dokunuşlarla bir sonraki boyuta taşıyor. 
R-Line iç donanım paketi ise otomobilinizin iç mekânına da sportif bir ruh kazandırıyor.

01-02 R-Line dış donanım paketi ile Yeni Golf’e daha atletik bir görünüm kazandırmak çok kolay. 
Bu pakette radyatör ızgarası üzerinde R-Line logosu ilk göze çarpan tasarım unsuru oluyor.
R-Line özel tasarım tamponlar, sportif difüzör, parlak siyah görünümlü hava girişleri ve 
genişletilmiş yan etekler Yeni Golf’ün maceracı ruhunu güçlü bir şekilde yansıtıyor.
Gövde rengindeki arka spoyler ise otomobilin aerodinamik yapısını pekiştirirken aynı zamanda 
Yeni Golf’e daha da sportif bir görünüm katıyor.  O  

01

02
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03 R-Line iç donanım paketi ile sportif kişiliğinizi iç mekâna yansıtma şansına 
sahipsiniz. Bu paket, “Dark Diamond Flag” dekor öğeleri ile R-Line logosu
taşıyan ve özel dikişlere sahip olan çok fonksiyonlu deri spor direksiyon içeriyor.
Siyah tavan döşemesi, özel dikişli paspaslar ve alüminyum görünümlü paslanmaz 
çelik pedallar gibi ayrıntılar ise Yeni Golf’e çok farklı, çok dinamik bir görünüm 
kazandırıyor. O

04 R-Line iç paket içerisinde standart olarak 
yer alan, çakmaktaşı grisi “San Remo” 
mikrofiber yan koltuk kısımlarına ve kristal 
grisi dikişlere sahip “Carbon Flag” spor 
koltukları iç mekâna kusursuz bir şıklık 
katıyor. Ön koltukların sırt kısmına işlenmiş 
“R-Line” logosu ise bu eşsiz görüntüye
son dokunuşu yapıyor. S

05 Ön koltukların sırt kısmına işlenmiş 
“R-Line” logolu opsiyonel R-Line “Vienna” 
deri koltuk döşemeleri sadece mükemmel 
görünmüyor aynı zamanda iç mekânın 
atmosferine büyüleyici bir hava katıyor. O

03

04 05
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Yeni Golf’ün kapıları 
geleceğe açılıyor. 
Tabii bir de size…

01

01 Dış görünümüyle tüm bakışları üzerinde toplayan Yeni Golf, kapısını açtığınızda da 
aynı etkiyi, teknolojisi ve konforuyla sürdürüyor. ”Alcantara/ArtVelours” kumaş koltuk 
döşemesine sahip spor ön koltuklar, dijital gösterge paneli “Active Info Display” ve 
tamamen yenilenen 8" renkli dokunmatik ekrana sahip “Composition Media” bilgi ve 
eğlence sistemi Yeni Golf’ün ne kadar özel bir otomobil olduğunu gösteren özelliklerden 
sadece birkaçı… H   O  

02 Devir göstergesi, hız takibi, kilometre sayacı, telefon 
rehberi, fotoğraflar, CD kapakları ve güzergâh planı*…
12,3" boyutunda yüksek çözünürlüklü ekrana sahip dijital 
gösterge paneli “Active Info Display” sayesinde tüm önemli 
bilgiler elinizin altında. Bu bilgilerin yerleşimlerini ekran 
içinde istediğiniz gibi değiştirip görmek istediklerinizi
görüş alanınıza yansıtabiliyorsunuz. Örneğin navigasyon 
modundayken haritaya daha fazla alan açmak isterseniz
hız ve devir göstergelerini küçülterek ekranın kenarına 
kaydırabiliyorsunuz*.  H   O  

03 Kış aylarından korkmanıza gerek yok. 
Opsiyonel olarak sunulan ısıtmalı ön 
koltuklar ve ısıtmalı direksiyon sayesinde, 
çok soğuk havalarda bile Yeni Golf’ün 
sürücü koltuğuna oturduğunuz anda 
ısınacağınıza emin olabilirsiniz. O  

02 03

*”Discover Pro” radyo navigasyon sistemine sahip otomobiller için geçerlidir.Midline Plus donanım S    Comfortline donanım C    Highline donanım H    Opsiyonel donanım O Yeni Golf - İç Donanım 11



Düşünceyle kontrolden bir 
adım öncesi: Harekete duyarlı 
kontrol özelliği.

01 | 03 Opsiyonel olarak sunulan harekete duyarlı kontrol özelliği “Gesture Control” 
sayesinde “Discover Pro” radyo navigasyon sistemini yönetmek çok konforlu ve çok kolay. 
Bu özellik, sağdan sola veya soldan sağa el hareketleriyle menü fonksiyonları arasında 
ekrana dokunmadan geçiş yapmanıza olanak sağlıyor ve geleceğin teknolojisini şimdiden 
size sunuyor.  O  

02  Yeni Golf’te sunulmaya başlanan kablosuz şarj özelliği sayesinde bu özelliği 
destekleyen telefonları kablosuz olarak şarj etmek çok kolay. Bunun için telefonunuzu 
klima kontrol ünitesinin altında yer alan bölmeye bırakmanız yeterli. Ayrıca bu özellikle 
birlikte gelen “Comfort” telefon bağlantısıyla telefonunuz, otomobilin dışında bulunan 
anten üzerinden bağlantı kurabiliyor ve sinyal gücünü artırabiliyor.  O  

03

01 02
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04 “Discover Pro” radyo navigasyon sistemi*, sağdan sola veya soldan sağa el 
hareketleriyle menü fonksiyonları arasında ekrana dokunmadan geçiş yapmaya 
olanak sağlayan harekete duyarlı kontrol “Gesture Control” özelliği sayesinde 
yepyeni bir teknolojiyle tanışmanızı sağlıyor. Sahip olduğu 9,2" renkli 
dokunmatik geniş ekran, bu yeni deneyimin üzerinizde bırakacağı etkiyi
daha da büyütüyor. Ayrıca 8 hoparlör, MP3/ACC/WMA uyumlu DVD player,
2 SD kart girişi, AUX-IN girişi, USB arabirimi, Bluetooth bağlantısı gibi özellikler, 
Yeni Golf’te geçireceğiniz her dakikanın unutulmaz bir deneyime dönüşmesi için
gereken her şeyi size sunuyor. O  

05 “Discover Media” radyo navigasyon sistemi*, sahip olduğu MP3/WMA 
uyumlu CD çalar, sekiz hoparlör, iki adet SD kart girişi, AUX-IN girişi, USB 
arabirim ve Bluetooth bağlantısına ek olarak, yakınlaşma sensörüne sahip
8" renkli dokunmatik ekranı üzerinden görüntülenebilen bir navigasyon sistemi 
içeriyor.  O  

06 “Composition Media” bilgi ve eğlence sistemi*, yakınlaşma sensörüne sahip
8" renkli dokunmatik ekrana, MP3/WMA uyumlu CD çalara ve sekiz adet 
hoparlöre sahip. Bu özelliklerin yanına SD kart girişi, AUX-IN girişi, USB arabirim 
ve Bluetooth bağlantısını da eklediğinizde, beklentilerinizin ötesinde bir 
multimedya deneyimi sizi bekliyor. H   O   

07 “Composition Colour” bilgi ve eğlence sistemi, 6,5" renkli dokunmatik ekranı, 
sekiz hoparlörü, MP3/WMA uyumlu CD çaları, SD kart girişi, USB arabirimi ve 
Bluetooth bağlantısı tüm yolculuklarınızın keyifli geçmesini sağlıyor. S  

08 “DYNAUDIO Excite” ses sistemi, olağanüstü tasarımı, benzersiz ses kalitesi 
ve daha birçok özelliğiyle Yeni Golf’ü konser salonuna çevirmeniz için gereken 
her şeye sahip. Danimarkalı Hi-Fi uzmanı Dynaudio’nun geliştirdiği bu sistem,
sesi otomobil içerisine kusursuz bir biçimde dağıtacak şekilde yerleştirilmiş
sekiz adet hoparlör ve bir adet subwoofer’dan oluşuyor. 10 kanallı dijital ses 
güçlendirici toplamda 400 Watt’a kadar güç üretiyor. Dijital ses işleme sistemi 
(DSP), her bir hoparlörden gelen sesi oturma pozisyonlarına göre özel olarak 
ayarlayarak tüm yolcuların bu eşsiz deneyimi kusursuz bir şekilde yaşadığından 
emin oluyor.  O  

04

05

06

08

07
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*Mobil bağlantı arayüzü “App-Connect”, “Composition Media” ve “Discover Media” sistemlerinde

sipariş aşamasında opsiyonel olarak tercih edilebilmektedir. “Discover Pro” radyo navigasyon sisteminde ise

bu özellik standart olarak sunulmaktadır.
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Kontrol sizde.
Ama isterseniz ona devredebilirsiniz.
Sürüş destek sistemleri size konforun yanında sürüş güvenliği de sunuyor.

01 Trafikte Sürüş Asistanı “Traffic Jam Assist” ile Yeni Golf, geleceğin sürüş 
teknolojilerini şimdiden mümkün kılıyor. 60 km/s hıza kadar trafikte aracın 
kontrolünü devralan bu sistem, sensörler yardımıyla öndeki araçla güvenli 
takip mesafesini ayarlarken aynı zamanda aracın şeritte kalmasına da 
yardımcı olarak yarı otonom sürüş imkânı sağlıyor. O  

Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”* gelişmiş bir radar yardımıyla önde bulunan 
araçlarla güvenli takip mesafesini sürekli olarak koruyor. Takip mesafesi ve 
maksimum hız değeri çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden ayarlanabiliyor. 
Frene basıldığı anda devreden çıkan sistem yine direksiyon üzerinde
yer alan bir tuş yardımıyla tekrar aktive edilebiliyor. O  

02 Şerit Takip Asistanı “Lane Assist” sayesinde, otomobilin istenmedik bir 
şekilde şeritten çıkacağı sistem tarafından algılanıyor. Otomobili şeritte 
tutmak ve sürücüye destek olmak için sistem, direksiyona hafif 
yönlendirmelerde bulunuyor. O  

03 Kör Nokta Uyarı Sistemi “Blind Spot Detection” Yeni Golf’ün arka 
tamponlarının iki yanında bulunan sensörlerle görüş alanının dışındaki 
araçları algılıyor ve ayna içindeki LED lambalarla sürücüye görsel uyarı 
veriyor. Bu sayede sürücünün aynalarda görmediği noktalarda bir araç 
olması durumunda şerit değiştirme ve sollamalarda olası tehlikelerin önüne 
geçiliyor. Bu sistemle birlikte sunulan Arka Trafik Uyarısı “Rear Traffic Alert” 
ise park edilen yerden geriye doğru çıkışlarda başka bir aracın yaklaşması 
durumunda önce sesli ve görsel uyarı veriyor. Gerektiğinde de otomobilinizi 
frenleyerek olası bir tehlikeyi önlüyor. O  

01

02 03
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*Bu sistem 210 km/s maksimum hıza kadar çalışabilmektedir.
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Bu sayfalardaki resimler yalnızca fikir verme amaçlıdır. Renk görselleri gövde renklerinin gerçek halini yansıtmayabilir.

Koltuk döşemeleri ve
renk seçenekleri.

09 Saf beyaz opak 0Q S
10 Uranüs grisi opak 5K S
11 Tornado kırmızısı opak G2 S
12 Kara yakut opak V5 S
13 Turmerik sarısı metalik 6T O
14 Orman yeşili metalik 8U O
15 Atlantik mavisi  metalik H7 O
16 Tungsten gri metalik K5 O
17 Gümüş inci metalik K8 O
18 Yarış mavisi 2) metalik L9 O
19 İndiyum grisi metalik X3 O
20 Derin siyah sedefli 2T O
21 Oryx beyazı sedefli 0R O

Yeni Golf’te kendinizi bulacağınızdan kuşkumuz yok.
Geniş renk yelpazesi ve koltuk döşemesi seçenekleriyle
sizi yansıtan stili oluşturmak tamamen elinizde.

01 “Zoom/Merlin” kumaş koltuk döşemesi titan siyahı TW S
02 “Zoom/Merlin” kumaş koltuk döşemesi shetland XW S
03 “Alcantara/ArtVelours” kumaş koltuk döşemesi titan siyahı TW C  H
04 “Alcantara/ArtVelours” kumaş koltuk döşemesi shetland XW C  H
05 “Carbon Flag/San Remo” kumaş/mikrofiber koltuk döşemesi 1) 
çakmaktaşı grisi-siyah/çakmaktaşı grisi TW O
06 “Vienna” deri koltuk döşemesi delikli, siyah-kristal grisi TW O
07 “Vienna” deri koltuk döşemesi delikli, shetland-shetland XW O
08 “Vienna” deri koltuk döşemesi delikli, saf gri-yakut kırmızı UW O

1) Sadece R-Line iç donanım paketi ile birlikte geçerlidir.

2) Sadece R Serisi ve R-Line dış donanım paketi ile birlikte geçerlidir.

05 09 11
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Jant seçenekleri.
Hafif metal alaşımlı jant seçenekleri arasında Yeni Golf’ünüzün
tasarımına son dokunuşu nasıl yapacağınız size kalmış.

01 15" alüminyum alaşımlı “Lyon” jantlar S
02 16" alüminyum alaşımlı “Hita” jantlar C
03 16" alüminyum alaşımlı “Toronto” jantlar O
04 17" alüminyum alaşımlı “Dijon” jantlar H  O
05 17" alüminyum alaşımlı “Karlskoga” jantlar O
06 17" alüminyum alaşımlı “Madrid” jantlar O
07 17" alüminyum alaşımlı “Singapore” jantlar, Volkswagen R O
08 18" alüminyum alaşımlı “Marseille” 1)  jantlar, Volkswagen R O
09 18" alüminyum alaşımlı “Durban” 1)  jantlar O
10 18" alüminyum alaşımlı “Jurva” 1)  jantlar O
11 18” alüminyum alaşımlı “Sebring” 1) 2) jantlar, Volkswagen R O

02

01

06 08

11

07

09 10
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05

1) Sadece spor süspansiyon veya adaptif şasi kontrolü ile birlikte sipariş edilebilmektedir.

2) 17" alüminyum alaşımlı jant olarak da sunulabilmektedir.
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VOLKSWAGEN YENİ GOLF 1,0 lt TSI 110 PS 
Manuel/DSG

1,4 lt TSI 125 PS 
Manuel/DSG

1,4 lt TSI 150 PS 
DSG

1,6 lt TDI 90 PS 
Manuel

1,6 lt TDI 115 PS 
Manuel/DSG

Motor tipi 3 silindir benzinli motor 4 silindir benzinli motor 4 silindir benzinli motor 4 silindir dizel motor 4 silindir dizel motor
Motor hacmi, lt/cm3 1,0/999 1,4/1395 1,4/1395 1,6/1598 1,6/1598
Maks. güç, kW (PS) dv/dk 81 (110)/5000-5500 92 (125)/5000-6000 110 (150)/5000-6000 66 (90)/2750-4600 85 (115)/3250-4000
Maks. tork, Nm dv/dk 200/2000-3500 200/1400-4000 250/1500-3500 230/1400-2750 250/1500-3200
Karışım sistemi Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon Common rail direkt dizel enjeksiyonu Common rail direkt dizel enjeksiyonu
Vites kutusu 6 ileri manuel/7 ileri DSG 6 ileri manuel/7 ileri DSG 7 ileri DSG 5 ileri manuel 5 ileri manuel/7 ileri DSG

BOYUTLAR

Uzunluk, mm 4258 4258 4258 4258 4258
Genişlik, mm 1799 1799 1799 1799 1799
Yükseklik, mm 1452 1452 1452 1452 1452
Aks mesafesi, mm 2637 2637 2637 2637 2637
Yakıt tankı, lt 50 50 50 50 50
Dönme çapı, m 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Bagaj kapasitesi, lt 380/1270 380/1270 380/1270 380/1270 380/1270
Boş ağırlık, kg 1333/1353* 1374/1395* 1395 1421 1424/1444*

HIZLANMALAR

0-100 km/s sn 9,9 9,1 8,2 11,9 10,2/10,5*
Maks. hız, km/s 196 204 216 184 198

YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km (1999/94/EG)**

Şehir içi 5,9-6,0/5,6-5,7* 6,7-6,8/6,2-6,3* 6,3-6,4 4,6-4,7 4,6-4,7/4,1-4,2*
Şehir dışı 4,1-4,2/4,2-4,3* 4,3-4,4/4,4-4,5* 4,5-4,6 3,8-3,9 3,8-3,9/3,8-3,9*
Genel 4,8-4,9/4,7-4,8* 5,2-5,3/5,1-5,2* 5,1-5,2 4,1-4,2 4,1-4,2/3,9-4,0*
CO2 emisyonu, g/km 109-112/107-109* 120-122/119-121* 119-121 106-109 106-109/102-105*

Teknik özellikler

*DSG şanzıman değerleridir. **Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir.
Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler, araç sürme alışkanlığı ve teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir.
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VOLKSWAGEN YENİ GOLF

1,0 lt TSI 110 PS
 1,6 lt TDI 90 PS 

Midline Plus

1,0 lt TSI 110 PS
1,4 lt TSI 125 PS
1,4 lt TSI 150 PS
1,6 lt TDI 115 PS

Comfortline

1,4 lt TSI 125 PS
1,4 lt TSI 150 PS
1,6 lt TDI 115 PS

Highline

İç donanım
1/3-2/3 oranında asimetrik katlanabilir arka koltuklar S S S
“Zoom” kumaş koltuk döşemesi S - -
“Alcantara/ArtVelours” kumaş koltuk döşemesi - S S
“Polar Night Black” iç dekor S - -
“Piano Black” iç dekor - S S
Ambiyans aydınlatması - S S
Bagajda 12 V soket S S S
Çok fonksiyonlu deri direksiyon ve vites topuzu S S S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları - S* S*
Işıklı makyaj aynaları S S S
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü S S S
Arka kol desteği ve bagaja ulaşma bölümü S S S
Ön yolcu koltuğu altında eşya gözü S - -
Ön koltuk altlarında eşya gözü - S S
Ön ve arkada iki adet okuma lambası, soğutmalı ve ışıklı torpido gözü S S S
“Composition Colour” bilgi ve eğlence sistemi (Türkçe dil seçenekli,
6,5" renkli dokunmatik ekran) S S -
"Composition Media" bilgi ve eğlence sistemi (Türkçe dil seçenekli,
8" renkli dokunmatik ekran) - - S
CD çalar, SD kart okuyucu, USB-IN girişi, 8 hoparlör S S S
AUX-IN girişi - - S
Dış donanım
6Jx15" “Lyon” alüminyum alaşımlı jantlar, 195/65 R15 lastikler S - -
6,5Jx16" “Hita” alüminyum alaşımlı jantlar, 205/55 R16 lastikler - S -
7Jx17" “Dijon” alüminyum alaşımlı jantlar, 225/45 R17 lastikler - - S
Yer tasarruflu stepne, kilitli bijon ve bijon anahtarı S S S
%65 karartılmış arka ve arka yan camlar - - S
Elektrik ayarlı ve ısıtmalı yan aynalar S S -
Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar - - S
Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar S S S
Ön sis farları ve statik dönüş farları - S S
Radyatör ızgarası altında dekoratif krom çıta S S S
Ön ve arka tamponlarda dekoratif krom çıtalar S S S
Egzoz formunda ilave krom çıtalar - S S
Halojen farlar ve LED gündüz sürüş farları S S -
LED “Mid” ön farlar ve LED gündüz sürüş farları - - S
LED stop lambaları S S -
LED “High” stop lambaları ve dinamik arka sinyal lambaları - - S

VOLKSWAGEN YENİ GOLF

1,0 lt TSI 110 PS
 1,6 lt TDI 90 PS 

Midline Plus

1,0 lt TSI 110 PS
1,4 lt TSI 125 PS
1,4 lt TSI 150 PS
1,6 lt TDI 115 PS

Comfortline

1,4 lt TSI 125 PS
1,4 lt TSI 150 PS
1,6 lt TDI 115 PS

Highline

Konfor
Bluetooth‘lu mobil telefon hazırlığı S S S
Yol bilgisayarı (Türkçe dil seçenekli) S - -
Renkli ekranlı yol bilgisayarı (Türkçe dil seçenekli) - S -
Dijital gösterge paneli "Active Info Display" - - S
Elektromekanik park freni ve Auto Hold fonksiyonu S S S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leaving Home) - - S
Far yükseklik ayarı S S -
Otomatik far yükseklik ayarı - - S
Hız sabitleyici (Cruise Control) - - S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası - - S
Klimatik (Manuel klima) S - -
Klimatronik (Çift bölgeli tam otomatik klima) - S S
Otomatik yanan kısa farlar - - S
Ön koltuklarda yükseklik ve bel destek ayarı S S S
Spor ön koltuklar - S S
Park mesafe sensörleri (ön/arka) - S S
Görsel park desteği - S S
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S S
Yağmur Sensörü - - S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S S S
Güvenlik
Anti blokaj fren sistemi (ABS), elektronik dinamik diferansiyel kilidi (XDS) S S S
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR), elektronik stabilizasyon programı (ESP) S S S
Dinamik direksiyon önerisi (DSR), elektronik patinaj önleme sistemi (ASR) S S S
İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake) S S S
Arka koltuklarda iki adet çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S S
Piroteknik ön emniyet kemerleri S S S
Arkada 3 adet 3 noktalı emniyet kemeri S S S
Emniyet kemeri sesli ve ışıklı uyarı özelliği S S S
Hıza duyarlı elektromekanik servo direksiyon S S S
Immobilizer, lastik basınç göstergesi S S S
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları S S S
Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları S S S
Perde hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı S S S
Ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakma özelliği S S S
Yorgunluk tespit sistemi, disk frenler (ön/arka) S S S

Donanım özellikleri

*Yalnızca DSG şanzımanlı araçlarda standart olarak sunulmaktadır. Yeni Golf - Donanım Özellikleri 25
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Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Tel: (0262) 676 90 90    www.vw.com.tr

Bu katalog 2017 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, 
donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (01.07.2017) sonra güncellenmiş 
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve 
görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri fikir vermek için kullanılmış olup Türkiye’de sunulanlardan 
farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de 
göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 


