
Golf
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Golf Life Style R-Line

17" letmetalfælge Ventura — 11.620 kr. 2.970 kr. —

18" letmetalfælge Bergamo — — 13.645 kr. 8.778 kr.

18" letmetalfælge Dallas — — 11.620 kr. —

Ambientebelysning i 30 farver — 2.835 kr. ✓ ✓
Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse 14.998 kr. 14.998 kr. 14.998 kr. 14.998 kr.

Bagsæde yderpladser med varme — 4.590 kr. 4.590 kr. 4.590 kr.

Black Style pakke
Sortlakerede spejlkapper, sorte elementer i køler- og ventilationsgitteret, sort designelement i forlygter, samt sorte lister i hækdiffusoren
(kun R-Line).

— — — 8.103 kr.

Blind Spot sensor og sidespejle med el-klapfunktion — 12.160 kr. ✓ ✓
Blind Spot sensor, sidespejle med el-klapfunktion, Travel Assist og Traffic Jam Assist (Kun ifm. manuelt gear) — 19.185 kr. ✓ —

Climatronic klimaanlæg med 3 zoner 7.563 kr. ✓ ✓ ✓
DK pakke
Til Golf: Parkeringssensorer, regnsensor, aut. nedblændeligt bakspejl, velkomst- og afskedslys Til Life og Style: Bakkamera, Park Assist og
Nøglefri betjening

12.298 kr. — — —

DK pakke
Til Golf: Parkeringssensorer, regnsensor, aut. nedblændeligt bakspejl, velkomst- og afskedslys Til Life, Style og R-Line: Bakkamera, Park
Assist og Nøglefri betjening

— 12.298 kr. 12.298 kr. 12.298 kr.

Førerassistentpakke (Kun ifm. DSG)(Bortfald af varme i rattet)
Blind Spot sensor, sidespejle med el-klapfunktion, Travel Assist, Traffic Jam Assist og Emergency Assist

— 19.185 kr. ✓ —

Førerassistentpakke (Kun ifm. DSG)
Blind Spot sensor, sidespejle med el-klapfunktion, Travel Assist, Traffic Jam Assist og Emergency Assist

— — — ✓

Førersæde med 14-vejs el-indstilling, lændestøtte, massage og memory — 10.945 kr. ✓ —

Head-up Display — 12.298 kr. 12.298 kr. 12.298 kr.

Interiørpakke ArtVelours
Sportkomfortforsæder med lændestøtte, samt førersæde med 14-vejs el-indstilling, massage og memory

— 16.348 kr. ✓ —

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



Golf
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift.

✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Golf Life Style R-Line

Komfortpakke
Midterarmlæn foran inkl. 2 USB-C bag, samt passagersæde med højdeindstilling

5.400 kr. ✓ ✓ ✓

Køreprofilindstilling — 3.238 kr. 3.238 kr. ✓
LED Matrix forlygter IQ.Light — 34.185 kr. 17.160 kr. 17.160 kr.

LED Performance forlygter — 17.160 kr. ✓ ✓
Light Assist 2.835 kr. 2.835 kr. ✓ ✓
Lydsystem Harman Kardon — 12.160 kr. 12.160 kr. 12.160 kr.

Mobil nøgle (Understøttes pt. kun af udvalgte Samsung modeller) — 4.185 kr. 4.185 kr. 4.185 kr.

Måtter 2.023 kr. 2.023 kr. ✓ ✓
Navigation Discover Media incl. Streaming & Internet — ✓ ✓ ✓
Navigation Discover Pro inkl. Streaming & Internet — 23.238 kr. 23.238 kr. 23.238 kr.

Panoramasoltag med skyde- og vippefunktion — 19.185 kr. 19.185 kr. 19.185 kr.

Parkeringsvarmer inkl. fjernbetjening — 22.970 kr. 22.970 kr. 22.970 kr.

Passagersæderyg med klapfunktion — 1.788 kr. — —

Progressiv styring — 3.913 kr. 3.913 kr. ✓
Reservehjul, pladsbesparende — 1.888 kr. 1.888 kr. 1.888 kr.

Sideairbags ved bagsæde 6.753 kr. 6.753 kr. 6.753 kr. 6.753 kr.

Sportkomfortforsæder med ArtVelour microfleece — 7.563 kr. ✓ —

Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering 4.860 kr. 4.860 kr. 4.860 kr. ✓
Tyverialarm — 6.075 kr. 6.075 kr. 6.075 kr.

Undervogn m. adaptiv dæmpning inkl. køreprofilindst. (Ej ifm. 1,5 TSI 130 hk) — — — 14.995 kr.

Undervogn med adaptiv dæmpning inkl. køreprofilindstilling (Ej ifm. 1,5 TSI 130 hk) — 17.835 kr. 17.835 kr. —

Undervogn med sportsaffjedring — — — ✓
Undervogn med sportsaffjedring (Ej ifm. 1,5 TDI 115 hk) — 4.185 kr. — —

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.
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✓ Standardudstyr       — Ikke muligt Golf Life Style R-Line

Undervogn med sportsaffjedring — — 4.185 kr. —

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.



Golf
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 21-02-2021

De viste lakeringer er beregnet med 150% afgift.

Golf Life Style R-Line

Urano Grey 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Pure White 4.050 kr. 4.050 kr. 4.050 kr. 4.050 kr.

Moonstone Grey 5.865 kr. 5.865 kr. 5.865 kr. 5.865 kr.

Atlantic Blue Metallic 10.808 kr. 10.808 kr. 10.808 kr. 10.808 kr.

Deep Black Pearl 10.808 kr. 10.808 kr. 10.808 kr. 10.808 kr.

Dolphin Grey Metallic 10.808 kr. 10.808 kr. 10.808 kr. 10.808 kr.

Reflex Silver Metallic 10.808 kr. 10.808 kr. 10.808 kr. 10.808 kr.

Lime Yellow Metallic 12.965 kr. 12.965 kr. 12.965 kr. 12.965 kr.

Kings Red Metallic 12.970 kr. 12.970 kr. 12.970 kr. 12.970 kr.

Lapiz Blue Metallic - - - 12.970 kr.

Oryx White Pearl 17.835 kr. 17.835 kr. 17.835 kr. 17.835 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.


