
מידע טכניאבזור

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% וכולל את משקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה עשויים 
להשתנות בהתאם לאבזור הרכב. 

אחריות מלאה לשנתיים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. 
פולקסווגן והיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. 

התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

1.4 ליטר TSI 122 כ"ס 1.2 ליטר TSI 105 כ"ס

מנוע 
ותיבת 

הילוכים

1,1971,390סמ"קנפח מנוע 
17.8/1,400-4,00020.4/1,400-4,000סל"ד/קג"ממומנט מרבי
105/4,500-5,000122/5,000סל"ד/כ"סהספק מרבי

DSG, 7 הילוכיםDSG, 7 הילוכים תיבת הילוכים 

192203קמ"שמהירות מירביתביצועים
10.29.3שניות תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש

5.66.2ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירונית
4.44.3ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית
4.85.0ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת

112116גרם/ק"מפליטת CO2 משולבת

1,2291,249ק"גמשקל עצמי*משקלים
576576 ק"גמשקל מורשה

1,7301,750ק"גמשקל כולל

מידות 
הרכב

4,2554,255מ"מאורך
1,7991,799מ"מרוחב
1,4521,452מ"מגובה

2,6372,637מ"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
587587מ"מגובה

   EG/80/1268 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן

 דרגתנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
 זיהום
אוויר משולבתבינעירוניתעירונית

DSG 105 כ"ס TSI  '1.25.64.44.83 ל
DSG 122 כ"ס TSI  '1.46.24.353 ל

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15144 0Q – לבן טהור 5K – אפור2T – שחור מטאליZ2 – כחול מטאלי K5 – אפור בהיר מטאלי D5 – תכלת מטאלי

TW כולם עם ריפוד בד שחור

מערכת מולטימדיה מדגם Composition Media לשליטה על תפריטי הרכב עם תמיכה בקבצי MP3 ומסך מגע בגודל 5.8 אינץ'
)A2DP( כוללת יכולת השמעת קבצי אודיו B.T דיבורית

שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
מערכת בקרת שיוט עם פונקציית הגבלת מהירות 

USB שקע לחיבור

אביזרי תפעול
מערכת Start&Stop להדממת המנוע בעת עצירה

נעילה מרכזית עם שלט הכוללת פתיחת תא מטען 
חלונות חשמליים

מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים
הגה כוח מסוג Servotronic בעל קשיחות מותאמת למהירות 

הנסיעה
מערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו מסוג 

קלימטרוניק
פתחי מיזוג לנוסעים מאחור

מערכת מולטימדיה מדגם Composition Colour לשליטה על 
תפריטי הרכב על תמיכה בקבצי MP3 ומסך מגע בגודל 5 אינץ' 

8 רמקולים
AUX שקע מולטימדיה

מחשב דרך 
אנטנה משולבת בשמשה אחורית

מראות איפור משולבות בסוככי השמש
תאורת קריאה אישית מלפנים 

Immobilizer שולל הנעה מקורי

אביזרי בטיחות
ABS- Anti Locking Brake System מערכת למניעת נעילת גלגלים

  EDL- Electronic Differential מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית
 Lock

XDS -מערכת נעילת דיפרציאל אלקטרונית מורחבת
 TCS – Traction מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש

Control System

 ESP- מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעה
Electronic Stability Program

BAS- Brake Assist System מערכת לסיוע בבלימות חירום
Multi-Collision Brake מערכת לבלימת הרכב אחרי תאונה

Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית
זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו

מתג לניתוק כרית האויר הקדמית בצד הנוסע
זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב
כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה וקדם מותחן 
נקודות עיגון Isofix ו- Top Tether להתקנה קלה ובטוחה של מושבי 

בטיחות לילדים
4 בלמי דיסק

גלגל חלופי קטן לניצול מקסימלי של נפח תא המטען
אבזור פנימי

גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור
Pepper ריפודי בד מדגם

מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק
משענת יד קדמית מתכווננת בעלת תא אחסון

מאפרה ומצת
מחזיק כוסות מלפנים 

תא כפפות ננעל ומקורר עם תאורה
משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת

אבזור חיצוני
195/65 R15 צמיגים

בתי מראות וידיות בצבע הרכב
מנורות איתות במראות צד

 Trendline רמת גימור Blue Motion Tech 105 כ"ס TSI 'גולף 1.2 ל

גולף 1.4 ל' TSI 122 כ"ס Blue Motion Tech רמת גימור Trendline כוללת בנוסף:

Blue Motion Tech Blue Motion Tech


