Golf GTI

Modelis

Išpildymas

Variklis

Galia

Transmisija

Kaina

Kodas

Tipas

Tipas

kW / AG

Tipas

su PVM, EUR

BQ19VB

GTI Performance

2.0 TSI BMT

180 / 245

6MAN

29 893

BQ19VE

GTI Performance

2.0 TSI BMT

180 / 245

DSG-7

31 545

Atkreipkite dėmesį:
• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite
gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 27.04.2018. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

www.volkswagen.lt

Golf GTI : Bazinė įranga
IŠORĖS ĮRANGA
2 durys (elektriniai langų kėlikliai), hečbekas
Lengvojo lydinio ratlankiai "Brooklyn" 7,5J x 17, padangos 225/45 R17
Kėbulo spalvos galinis aptakas
Šviesos diodų galiniai žibintai (baziniai)
Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
VIDAUS ĮRANGA
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Clark"
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas
Šildomos priekinės sėdynės
Sportinės priekinės sėdynės su reguliuojamomis juosmens atramomis
Oda aptrauktas sportinis daugiafunkcis vairas
modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe
Apšviečiamos priekinių durų apsauginės slenksčių juostos
Nerūdijančio plieno optikos pedalų antdėklai ir pakoja
Juodos spalvos lubų apmušimas
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale
SAUGUMO ĮRANGA
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC)
Elektroninis diferencialo blokavimas XDS
Nuovargio atpažinimo sistema
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu, įskaitant kelių oro pagalvę vairuotojo pusėje
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija
Pėsčiųjų atpažinimo sistema
Antrinių susidūrimų išvengimo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija)
Elektromechaninis stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija
FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA
Radijo sistema "Composition Media"
- 20,3 cm jutiklinis ekranas
- USB sąsaja, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams, įskaitant AUX-IN lizdą
- 8 garsiakalbiai
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui

Daugiafunkcė spalvota indikacija "Premium"
Daugiaspalvis aktyvus informacinis ekranas tik GTI Performance modeliui
Automatinis atstumo reguliavimas ACC
modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su "Stop & Go" funkcija
Oro kondicionierius "Climatronic" su 2 zonų automatiniu klimatizavimu
Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika
"Start-stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija
3 metų garantija
Automobilio literatūra

www.volkswagen.lt

2

Kodas

Kaina
su PVM, EUR

Golf GTI : Papildoma įranga

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 80 000 km

EA5

82

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 120 000 km

EA6

290

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 100 000 km

EA8

301

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150 000 km

EA9

645

"Tornado Red" kėbulo spalva

G2G2

0

"Pure White" kėbulo spalva

0Q0Q

0

"Metallic" arba "pearlescent" kėbulo spalva

XXXX

167

"Oryx White Pearl effect" kėbulo spalva

0R0R

949

PJH

741

PJF

1 218

PJE

1 218

4X4

305

7W2

149

P24

685

P26

1 033

PXC

1 404

PED

384

PND

744

GARANTIJA

KĖBULO SPALVA

RATLANKIAI IR PADANGOS
Lengvojo lydinio ratlankiai "Sevilla" R18
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18
- Padangos 225/40 R18

Lengvojo lydinio ratlankiai "Santiago" R19, Volkswagen R
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 19
- Padangos 225/35 R19

Lengvojo lydinio ratlankiai "Brescia" R19, Volkswagen R
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 19
- Padangos 225/35 R19

SAUGUMO ĮRANGA IR APŠVIETIMAS
Šoninės oro pagalvės ir diržų įtempikliai gale
tik su W4B
Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash)
Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" ir praplėstas tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist"
tik su PXC
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas
- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist"
- Važiavimo spūstyje asistentas "Traffic Jam Assist"
- Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
- Kritinių situacijų asistentas "Emergency Assist"
- "Blind Spot" sensorika su išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu

tik modeliams su DSG
tik su 6XQ arba 7X2 ir PXC
Šviesos diodų priekiniai žibintai su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis
Užtamsinti raudoni šviesos diodų galiniai žibintai
- Dinaminės posūkių šviesos

GARSO IR NAVIGACIJOS SISTEMOS BEI MULTIMEDIJOS SISTEMOS
Navigacijos sistema "Discover Media"
- 2 SD kortelių skaitytuvai
tik su YOW
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Kodas

Kaina
su PVM, EUR

Golf GTI : Papildoma įranga

ZMG

1 859

9VH

640

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis), bazinė įranga GTI Performance modeliui

9S8

469

"Car-Net" mobiliosios "online" paslaugos "Guide & Inform" (3 metų laikotarpis)

YOW

0

9IP

390

9IM

465

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Honeycomb" su vidinėmis dalimis iš sintetinės vilnos "ArtVelours"

WL4

806

Odos paketas "Vienna"

WL2

1 709

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access"

4F2

346

Elektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su aplinkos apšvietimu

6XQ

161

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale

7X2

551

Parkavimo asistentas "Park Assist"

7X5

724

Galinio vaizdo kamera

KA1

269

Važiavimo profilio pasirinkimas

PDA

168

Elektra valdomas panoraminis stoglangis

PS1

1 013

65% užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas

4KF

47

90% užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas

VW0

119

Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas

4GW

321

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu

WW2

639

PDD

984

W4B

726

GARSO IR NAVIGACIJOS SISTEMOS BEI MULTIMEDIJOS SISTEMOS
Navigacijos sistema "Discover Pro"
- 23.3 cm jutiklinis ekranas
- Valdymas gestais
- CD/MP3 ir DVD atkūrimas
- 10 GB atmintis kliento duomenims
- 2 SD kortelių skaitytuvai
- USB sąsaja, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams, įskaitant AUX-IN lizdą
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui
- 8 garsiakalbiai

tik su YOW
Garso sistema "DYNAUDIO Excite"
- 10 kanalų skaitmeninis stiprintuvas
- 8 garsiakalbiai
- Žemųjų dažnių kolonėlė
- Bendroji išvesties galia 400 W

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖS
Sąsaja mobiliajam telefonui "Comfort"
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui
- Išorinės antenos jungtis
- Induktyvaus įkrovimo funkcija

Sąsaja mobiliajam telefonui "Business"
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui
- GSM imtuvas su SIM kortelių skaitytuvu
- WLAN interneto prieigos taškas

tik su ZMD
INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

VAŽIUOKLĖ
Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC)
- Važiavimo profilio pasirinkimas
- Maždaug 10 mm mažesnė prošvaisa

DURYS
4 durys
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