
De Golf en Golf Variant



Klaar voor de toekomst.
De Golf en Golf Variant staan in de startblokken. Sportiever, 

dynamischer en markanter dan ooit. De modernste 

infotainment-systemen en rijassistenten zorgen ervoor dat je 

op alles voorbereid bent, nu en in de toekomst.

01   Het vooraanzicht van de Golf en Golf Variant onderscheidt zich met nieuwe halogeen koplampen, 
inclusief led-dagrijverlichting. De optionele led-koplampen hebben een nog grotere lichtopbrengst en langere 
levensduur. De nieuwe voorbumper en grille maken het uiterlijk van de Golf en Golf Variant helemaal af.  S
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De afbeeldingen van de Golf en Golf Variant in de gecombineerde brochure tonen het R-Line exterieurpakket, verkrijgbaar tegen meerprijs. 

01De Golf. Brandstofverbruik in l/100 km:3,9–7,9 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 102–180 (gecombineerd)
De Golf Variant. Brandstofverbruik in l/100 km:4,0–7,2 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 103–164 (gecombineerd)
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Exterieur.
Zo goed kan het voelen om iets achter te laten. Met zijn opvallende 

verschijning rijdt de Golf vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. 

Dankzij zijn karakteristieke C-stijl, de royale wielbasis en de korte 

overhangen blijft hij toch volop een Golf. Ook als Variant.

01   De achterkanten van de Golf en Golf Variant 
zien er dynamischer uit dan ooit en zijn standaard 
voorzien van fraaie led achterlichten. De vernieuwde 
achterbumper met diffuser zitten standaard op 
elke Golf. Bij de Trendline en Comfortline zijn de 
uitlaatpijpen onzichtbaar weggewerkt. De Highline 
heeft fraaie chromen sierlijsten in de diffuser. Maar 
het beste komt nog: de nieuwe optionele 3D-led-
achterlichten met dynamische richtingaanwijzers1). 
De Golf en Golf Variant zijn kortom moderner 
dan ooit, ook dankzij een nog ruimere keuze uit 
lichtmetalen velgen en kleuren.  
Op de foto zie je bijvoorbeeld een optionele 
uitvoering in Kurkuma Yellow met ‘Jurva’ lichtmetalen 
velgen.  S

02   Onzichtbare ogen. De sensor voor diverse 
rijassistenten is elegant achter het Volkswagen-logo 
geplaatst.  S

1) Niet beschikbaar voor de Golf Variant.
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R-Line.
Nog zelfverzekerder, markanter en dynamischer. Met het R-Line exterieurpakket  

van de Volkswagen R kom je nog sportiever voor de dag.  

Naast het R-Line exterieur pakket is er ook een R-Line interieur pakket beschikbaar.

01

02

01–02   Het R-Line exterieur pakket maakt je Golf of Golf Variant aanzienlijk atletischer. De R-Line voor- en 
achterbumpers, de zwart glanzende luchtinlaten en de royale dorpelverbreders geven deze uitvoering een 
sportief voorkomen. De achterspoiler zorgt voor extra downforce. De fraaie "Sebring" lichtmetalen velgen 
maken het vervolgens helemaal af.  SO

Alle genoemde uitvoeringen worden aangeboden door Volkswagen R GmBH. Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl.
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03   Het R Line Interieur pakket laat de sportieve accenten terugkomen in het interieur. Bovenop het R-Line 
exterieurpakket horen daar de ‘Dark Diamond Flag’ verlichte decorlijsten bij en een multifunctioneel leren 
sportstuur met R-Line logo en stiknaden. Details zoals de zwarte hemelbekleding, matten met stiknaden en 
voetpedalen van geborsteld roestvrij metaal maken het dynamische interieur af.   SO

04   Het R Line interieur pakket bevat standaard de stoffen 
sportstoelen ‘Carbon Flag’. De ‘San Remo’ microfiber zijwangen 
in kiezelgrijs en de kristalgrijze stiknaden maken de sportieve 
uitstraling compleet. De rugleuningen zijn versierd met het  
R-Line logo.   S

05   De optionele R-Line leren sportstoelen ‘Vienna’ met R-Line 
logo in de rugleuning geven optimale grip en geven het interieur 
een nog hoogwaardigere uitstraling   S0
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Interieur.
01   De Highline is slechts één van de toonaangevende uitvoeringen van de Golf of Golf Variant. 
Het fraaie Active Info Display is jouw toegangspoort naar een digitale wereld. Het radio-navigatiesysteem 
‘Discover Pro’ heeft een extra groot display van 23,4 cm (9,2 inch): alle relevante informatie en meer duidelijk 
in beeld. Het systeem is bovendien bijzonder intuïtief in gebruik. Nieuwe deurpanelen, nieuwe decoratie en 
een ruime keuze in stoelbekleding geven daarbij een gevoel van luxe.   H

02   Toerenteller, snelheidsmeter, kilometerteller of navigatie: op het optionele hoge resolutie Active Info 
Display van 31,2 cm (12,3 inch) kun je veel nuttige informatie tevoorschijn halen en naar wens rangschikken. 
Zo kun je de wegenkaart uitlichten door de navigatie, snelheidsmeter en toerenteller naar de zijkant te 
schuiven. Daarnaast kun je gegevens uit het infotainment-systeem in de middenconsole, zoals contacten, 
foto’s of albumhoezen, ook in het Active Info Display weergeven.   SO

03   Climatronic airconditioning.   SO
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QR-CODE
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Infotainment.
De infotainment-systemen in de Golf en Golf Variant komen tegemoet aan de 

hoogste eisen. Onder meer met standaard touchscreen, telefooninterface en 

optionele Gesture Control. 

03

01 02

01   Met de optionele telefooninterface ‘Comfort’ kun je bovendien een mobiele telefoon integreren. Koppel 
jouw mobiele telefoon aan het Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP) en je kunt handsfree bellen. Met de 
‘Comfort’ interface gebeurt dat via de antenne op de auto, waardoor er minder straling in de auto is. Bovendien 
zorgt een extra antenneversterker voor een verbeterde ontvangst. Apparaten die voldoen aan de Qi-standaard 
kun je draadloos opladen.   SO

02 | 03   De innovatieve Gesture Control maakt het radio-navigatiesysteem ‘Discover Pro’ nog 
gebruiksvriendelijker en comfortabeler. Met een simpele handbeweging navigeer je binnen het menu.  
Zo switch je heel eenvoudig van radiostation naar radiostation.   SO  
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04   Het radio-navigatiesysteem ‘Discover Pro’ met standaard App-Connect van 
23,4 cm (9,2 inch) is zeer gebruiksvriendelijk, met glazen TFT-touchscreen en 
kleurendisplay, bewegingssensor en vernieuwde Gesture Control. Zo kun je met 
een simpele handbeweging navigeren binnen het menu. Het systeem met een 
ingebouwd geheugen van 32 GB bevat ook geïntegreerde wegenkaarten van 
Europa, acht luidsprekers, radio en een cd-speler die muziek in MP3, AAC en WMA 
kan afspelen. Twee SD-kaartsleuven, een AUX-IN-aansluiting, twee USB-poorten 
en een mobiele telefoon-interface via Bluetooth maken jouw infotainment 
ervaring compleet.   SO  

05   Het navigatiesysteem ‘Discover Media’ voor het radiosysteem ‘Composition 
Media’ is uitgerust met een 20,3 cm (8 inch) TFT-kleurendisplay van glas, 
geïntegreerde wegenkaarten van Europa, een touchscreen met bewegingssensor 
en een cd-speler met acht speakers die geschikt is voor MP3, AAC en WMA. 
Inclusief twee SD-kaartsleuven, een AUX-IN-aansluiting, een USB-interface en 
een Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoons. Het display kan onder meer de 
buitentemperatuur weergeven.   SO  

06   Het radiosysteem ‘Composition Media’ heeft een TFT-kleurendisplay van  
20,3 cm, een touchscreen met bewegingssensor en een cd-speler die geschikt is 
voor MP3 en WMA. Acht luidsprekers van 4 x 20 Watt maken het systeem tot een 
ware multimedia-ervaring. Bevat ook een SD-kaartsleuf, een AUX-IN-aansluiting, 
een USB-interface en een Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoons.   SO  

07   Het radiosysteem ‘Composition Colour’ met een TFT-kleurendisplay van  
16,5 cm (6,5 inch) met touchscreen, 4 x 20 Watt en vier luidsprekers bevat ook  
een SD-kaartsleuf.   S  

08   De fijnste nuances, diepe bassen en glasheldere tonen. Ervaar het 
geluidssysteem ‘DYNAUDIO Excite’ van de Deense hifi-specialist Dynaudio. 
Acht op het interieur afgestemde luidsprekers, een subwoofer en een digitale 
10-kanaals versterker van in totaal 400 Watt laten jouw muziek perfect klinken. 
Dankzij Digital Signal Processing (DSP), waarbij het geluid van elke luidspreker 
wordt afgestemd op jouw plek in de auto, geniet je altijd van een optimale 
geluidskwaliteit.   SO  

(zonder afb.) Discover Care is je snelste route naar actuele wegenkaarten.  
Zo houd je het navigatiesysteem ‘Discover Media’ of ‘Discover Pro’ up-to-date: 
ga naar www.navigation.com, vul jouw type auto, het bouwjaar en het 
navigatiesysteem in en zet de nieuwste wegenkaarten op de bijbehorende  
SD-kaart. Deze service is gratis en blijft beschikbaar tot 5 jaar nadat het  
apparaat uit productie is gegaan. 

06
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08

07
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Connectivity.
Internet in de auto noemen we bij Volkswagen Car-Net. Via Car-Net 

heb je toegang tot praktische services en handige apps die jouw 

dagelijkse autoritten makkelijker én spannender maken. 

01 02

01   Met Car-Net Guide & Inform1) vind je interessante bestemmingen, een 
parkeerplek in de buurt of het dichtstbijzijnde tankstation. Bovendien ontvang je 
de meest actuele verkeersinformatie met optionele tips om bijvoorbeeld files te 
vermijden of nieuwsberichten.   SO  

02   Car-Net App-Connect2) zijn drie innovatieve technologieën waarmee je de 
inhoud van jouw smartphone eenvoudig op het display van het infotainment-
systeem weergeeft: MirrorLink®, Apple® CarPlay en Android Auto van Google.  
Zo kun je de belangrijkste telefoon-, nieuws- en muziekfuncties op jouw 
smartphone ook tijdens het rijden gebruiken: eenvoudig, veilig en comfortabel 
via het display in de middenconsole. Car-Net App-Connect is standaard in de 
navigatiesystemen 'Discover Media' en 'Discover Pro' inbegrepen.   SO  

(zonder afb.) Met de USB-interface kun je externe audiobronnen aansluiten op het 
radio-navigatiesysteem. Zo kun je bijvoorbeeld muziek van jouw smartphone of 
mp3-speler afspelen.   SO  

1)   Het gebruik van de mobiele online dienst Car-Net Guide & Inform is alleen mogelijk met de optionele systemen 
‘Discover Media’ en ‘Discover Pro’. Je hebt ook een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een smartphone) nodig, 
die kan dienen als mobiele WiFi-hotspot. Met de optionele mobiel-interface ‘Premium’ kun je een mobiele 
telefoon met Remote SIM Access Profile (rSAP) of een SIM-kaart met telefoon en data-opties gebruiken. 
Je krijgt alleen toegang tot de Car-Net Guide & Inform-diensten als je beschikt over een bestaand contract 
voor mobiele telefonie bij een provider of vooraf zo’n contract afsluit. Alleen beschikbaar binnen het 
bereik van het mobiele netwerk van jouw provider. Voor de ontvangst van datapakketten via internet kan, 
afhankelijk van jouw abonnement en vooral in het buitenland, extra kosten (bijvoorbeeld roaming-kosten) 
worden aangerekend. Vanwege het datavolume die Car-Net Guide & Inform gebruikt, raden we sterk aan 
om een contract met vaste tarieven af te sluiten bij een provider! Voor het gebruik van Car-Net  
Guide & Inform dien je een apart contract met Volkswagen af te sluiten. Na de overschrijving heb je  
90 dagen de tijd om het voertuig te registreren op www.volkswagen.com/car-net. De beschikbaarheid 
van Car-Net Guide & Inform kan van land tot land variëren. Deze diensten zijn beschikbaar gedurende de 
looptijd van het contract en kunnen onderhevig zijn aan inhoudelijke wijzigingen. Ga voor meer informatie 
over Car-Net Guide & Inform naar www.volkswagen.com/car-net of vraag ernaar bij jouw Volkswagen 
Partner. Voor informatie over mobiele tariefvoorwaarden kun je terecht bij jouw serviceprovider. 

2)   Alleen verkrijgbaar in combinatie met het radiosysteem ‘Composition Media’ of de radio-
navigatiesystemen ‘Discover Media’ en ‘Discover Pro’. Car-Net App-Connect bevat de technologieën 
Mirrorlink®, Apple® CarPlay en Android Auto. De beschikbaarheid van deze technologieën kan van land 
tot land verschillen. Car-Net App Connect wordt al ondersteund door een groot aantal mobiele telefoons. 
Volkswagen werkt nauw samen met grote smartphone-fabrikanten om de ondersteuning voor de 
technologieën van Car-Net App-Connect verder uit te bouwen. Actuele informatie over de compatibiliteit 
van nieuwe en oudere mobiele telefoons is te vinden op www.volkswagen.de/mobiltelefon. 
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Rijassistenten.
Intelligente rijassistenten zorgen voor meer rijcomfort. 

Ze helpen je omgaan met lastige situaties en kunnen 

helpen deze te voorkomen. 

01

02 03 05

04

1) Binnen de grenzen van het systeem.
2) Tot maximaal 210 km/u.

01   Meer comfort, zelfs in de file. De file-assistent maakt comfortabel filerijden mogelijk en helpt daarbij 
typische fileongelukken te voorkomen.1) De file-assistent houdt mede dankzij rijstrookbehoudassistent  
'Lane Assist de auto in de juiste rijstrook. De Adaptieve Cruise Control bestuurt gaspedaal en rem.   SO

02   Redt levens in noodsituaties. Het systeem ‘Emergency Assist’ detecteert de rijvaardigheid 
van de bestuurder.1) Als er geen stuur-, rem- of schakelactiviteiten meer worden waargenomen, 
kan het systeem jouw auto op koers houden en langzaam tot stilstand brengen. De ‘Emergency 
Assist’ is onderdeel van het Bestuurdersassistentiepakket.   SO  

03   De Automatische afstandsregeling 'Adaptive Cruise Control' past je snelheid  
automatisch aan jouw voorligger aan. Je kunt de maximumsnelheid2) en de gewenste  
afstand zelf instellen.1)    SO   

04   Let op jezelf, maar zeker ook op anderen. Het afstandswaarschuwingsysteem ‘Front Assist’ 
met noodremsysteem voor stadsverkeer ‘City Emergency Braking’ met voetgangersherkenning 
kan de ernst van een aanrijding verminderen of, in het ideale geval, helemaal voorkomen.  
Het systeem detecteert voetgangers en obstakels op de weg en waarschuwt je op tijd.1)  
Reageer je niet, dan maakt de auto een noodstop.   S  

05   Een aanhangwagen of caravan met een gewicht tot 1.800 kg moeiteloos vervoeren.  
De aanhanger-assistent ‘Trailer Assist’ helpt je bij het manoeuvreren.1) Stel de gewenste 
rijrichting in en de assistent rijdt de aanhangwagen vervolgens achteruit naar de gewenste plek. 
Je hoeft alleen maar het gaspedaal te bedienen, te remmen en je ogen open te houden.   SO  
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Stoelbekleding 
en lakken.
Bij ons is diversiteit troef. Dat blijkt ook uit de ruime 

keuze aan lakken en stoelbekledingen. Zo maak je van 

een Volkswagen echt jouw Volkswagen. 

01   Stoffen stoelbekleding ‘Basket’ Titaanzwart TW   S

02   Stoffen stoelbekleding ‘Zoom Merlin’ Titaanzwart TW   C

03   Stoffen stoelbekleding ‘Zoom Merlin’ Shetland XW   C

04   Stoelbekleding van Microfleece 'Artvelours' Titaanzwart TW   H

05   Stoelbekleding van Microfleece 'Artvelours' Shetland XW   SO

06   Stoelbekleding van Microfleece 'Art Verlours' Carbon Flag1) Kiezelgrijs-zwart/Kiezelgrijs TW   SO

07   Leren stoelbekleding ‘Vienna’2), geperforeerd, Zwart-Kristalgrijs TW   SO

08   Leren stoelbekleding ‘Vienna’, geperforeerd, Shetland-Shetland XW   SO

09   Leren stoelbekleding ‘Vienna’, geperforeerd, Pure Grey-Ruby Red UW   SO

10   Unilak Pure White 0Q   S

11   Unilak Urano Grey 5K   S

12   Unilak Tornado Red G2   S

13   Metallic lak Cranberry Red V8   SO

14   Metallic lak Kurkuma Yellow 6T   SO

15   Metallic lak Peacock Green 8U   SO

16   Metallic lak Atlantic Blue H7   SO

17   Metallic lak Tungsten Silver K5   SO

18   Metallic lak White Silver K8   SO

19   Metallic lak Indium Grey X3   SO

20   Metallic lak Reflex Silver 8E   SO   
21   Lak met pareleffect Deep Black 2T   SO

22   Lak met parelmoereffect Oryx White 0R   SO

1) Alleen beschikbaar in combinatie met het R-Line pakket. 
2) Ook beschikbaar voor de R-Line sportstoelen SO    

De afbeeldingen op deze pagina’s zijn indicatief. De drukinkt kan de stoelbekleding en lak niet weergeven overeenkomstig de werkelijkheid.  
De afbeeldingen van de stoelen tonen het basismodel en kunnen afwijken van hoogwaardigere varianten.
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1) Ook beschikbaar als 17 inch lichtmetalen velg.

Onze voertuigen worden standaard geleverd met zomerbanden.

Velgen.
Het wiel is rond – maar de uitvoering bepaal je zelf. 

Met een ruime keuze aan lichtmetalen velgen kun je 

jouw Golf en Golf Variant nog meer eigen maken. 

01   16 inch lichtmetalen velgen ‘Toronto’   SO

02   17 inch lichtmetalen velgen ‘Dijon’   H   SO

03   17 inch lichtmetalen velgen ‘Karlskoga’   SO

04   17 inch lichtmetalen velgen ‘Madrid’   SO

05   18 inch lichtmetalen velgen ‘Jurva’   SO

06   18 inch lichtmetalen velgen ‘Durban’   SO

07   18 inch lichtmetalen velgen ‘Sebring’1), Volkswagen R   SO

0402

06

03 0501 07
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