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 EC/715/2007 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן*
יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל

**  הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
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:Comfortline כ"ס גולף 1.0 ל' 115

אביזרי תפעול
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע בגודל ״8 ודיבורית BT מובנית	 
 	  Car Play לחיבור לטלפון הנייד באמצעות APP Connect מערכת 

)אפל( או Android Auto )גוגל(  
8 רמקולים	 
שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך	 
  מערכת בקרת אקלים מפוצלת "קלימטרוניק" 2 איזורים 	 

עם פתחי מיזוג לנוסעים מאחור
מראות צד מתכווננות חשמלית 	 
תאורה משולבת במראות הצד	 
מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעת עצירה	 
מחשב דרך	 
חיישן תאורה וגשם	 
מראה מרכזית מתכהה	 

אביזרי בטיחות
 	ACC - מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
 	Front Assist מערכת לניטור מרחק מלפנים
 	Lane Assist מערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
 	 AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעיר
 	LED תאורת נהיגת יום ייעודית
 	XDS - מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת
 	Fatigue Detection - מערכת התראת עייפות
 	Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית
7 כריות אוויר	 
מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע	 
מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים	 

אבזור חיצוני
 	205/55 R16 מידת צמיגים
חישוקי סגסוגת ״16	 
פנסי LED אחוריים	 
פנסי ערפל קדמיים	 

אבזור פנימי
מושבי Comfort קדמיים עם תמיכה לגב התחתון 	 
גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור	 
משענת יד קדמית ואחורית	 

אבזור חיצוני
גג שמש פנוראמי עם הפעלה חשמלית	 
חישוקי סגסוגת ״17	 
 	 225/45 R17 מידת צמיגים

אביזרי תפעול
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח	 

אבזור פנימי
 	Active info display לוח מחוונים דיגיטלי

גולף 1.5 ל' 150 כ"ס Comfortline Plus כולל בנוסף:

מנוע 
ותיבת 
הילוכים

9991,498סמ"קנפח מנוע 

20.4/2,000-3,50025.5/1,500-3,500סל"ד/קג"ממומנט מרבי

115/5,000-5,500150/5,000-6,000סל"ד/כ"סהספק מרבי

DSG, 7 הילוכיםDSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים 

198216קמ"שמהירות מירביתביצועים

9.88.3שניות תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש

5.46.5ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירונית

4.44.5ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית

4.85.2ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת

109119גרם/ק"מפליטת CO2 משולבת

1,2651,340ק"גמשקל עצמי*משקלים

590565ק"גמשקל מורשה

1,7801,830ק"גמשקל כולל

מידות 
הרכב

4,2584,258מ"מאורך

1,7901,790מ"מרוחב

1,4371,437מ"מגובה

2,6202,620מ"ממרחק סרנים

142142מ"ממרווח גחון 

10.910.9מטרקוטר סיבוב

5050ליטרקיבולת מיכל דלק

 מידות 
תא מטען

380380ליטרנפח תא מטען

839839מ"מאורך

1,0031,003מ"מרוחב בין בתי הגלגל

1.0 ליטר 115 כ"ס
Comfortline

1.5 ליטר  150 כ"ס
Comfortline Plus

קוד
ציוןדגםדגם

בטיחות

417Comfortline 115 כ״ס TSI 1.06 ל׳
416Comfortline Plus 150 כ״ס TSI 1.56 ל׳

דגם
נתוני צריכת דלק*

 דרגתבליטרים ל-100 ק״מ
זיהום אוויר בינעירונית עירונית

DSG 115 כ״ס TSI 5.44.43 1.0 ל׳
DSG 150 כ״ס TSI 6.54.53 1.5 ל׳

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך 
זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או 
החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה 
מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. 

תשומת ליבך, מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד. נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות   ובתשומת 
הלב הנדרשים בעת נהיגה.

אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור 
ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.

הנתונים המוצגים הינם בהתאם לנתוני היצרן

צבעים

8U8U ירוק מטאלי

X3X3 אפור כהה מטאלי

H7H7 כחול אטלנטי מטאלי

K8K8 כסף לבן מטאלי K5K5 אפור בהיר מטאלי

2T2T שחור מטאלי

V5V5 אדום כהה יין

G2G2 אדום

5K5K אפור כהה

0Q0Q לבן טהור


