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Quando o coração pensa
mais que a cabeça.
Há pessoas que tomam decisões com o coração. Aquelas, por exemplo, que pretendem
obter o máximo prazer de condução – aquele que o Golf GTE lhe dá, com o simples
toque de um botão. Ao pressionar o botão GTE, o híbrido Plug-In agarra em todas as
suas forças e aplica a sua potência máxima: uns potentes 204 cv, que não se farão
apenas sentir, como também se farão ouvir.

Golf GTE
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A dois, conduz-se melhor.
01 Encurte a distância até à estação de serviço. Carregue a bateria do motor elétrico na tomada de sua
casa. O mais tardar após 3 horas e 30 minutos, a bateria de iões de lítio com refrigeração por líquido estará totalmente carregada. Se utilizar uma estação de
carga pública, ou a Wallbox, disponível como equipamento opcional, é possível carregar o seu automóvel
em 2 horas e 30 minutos. Se utilizar a sua eletricidade
a partir de fontes de energia 100 % renováveis, pode
circular por um preço bastante favorável e, principalmente, sem emissões. S
02 O Golf GTE pode utilizar os seus dois motores em
cinco modos diferentes, de uma forma impecável e
adequada à respetiva situação. Para além dos três
modos de funcionamento híbridos, de utilização intuitiva, o modo puramente elétrico e-mode¹⁾ é ideal
para os centros urbanos: permite uma condução sem
emissões na cidade, nas zonas residenciais, nas autoestradas e nas vias rápidas, sem o barulho incomodativo e com um binário impressionante – até uma
velocidade de 130 km/h e com uma autonomia de
50 km. Quem quiser, pode circular com o Golf GTE durante uma semana, no modo puramente elétrico, por
exemplo, para se deslocar para o emprego. O quinto
modo de acionamento é super fascinante: basta premir

01

Equipamento de série

o botão GTE. O perfil de condução comuta para “Sport”,
a direção e o chassis são, consequentemente, regulados para uma configuração mais progressiva. O motor
elétrico e o motor a gasolina funcionam “a todo o gás”
e o Golf GTE aplica as suas extraordinárias propriedades de condução na estrada: dos 0 aos 100 km/h
em 7,6 segundos e com uma velocidade máxima de
222 km/h. O sistema de rádio, o sistema de navegação
ou o visor multifunções informá-lo-ão sobre o modo
de funcionamento selecionado no momento ou sobre
o fluxo de energia atual. E mais: durante a travagem,
o Golf GTE recupera energia em todos os modos de
funcionamento, através do sistema de recuperação.
Essa energia é armazenada na bateria de alta tensão
e será utilizada, posteriormente, para a condução. S
(sem imagem) Abastecer o seu Golf GTE é fácil: com
o cartão Mobi. E pode carregar a bateria em qualquer
ponto de abastecimento público do país. O
1) O e-Mode não se encontra disponível com uma temperatura exterior
inferior a -10 °C.

02

S

Equipamento opcional

O
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Puro design.
Cada vez mais dinâmico: o Golf GTE expressa notavelmente o seu temperamento no exterior.
Tanto a dianteira, como a traseira desportiva demonstram o seu espírito ativo.

01

01 Os farolins traseiros vermelhos escuros em tecnologia LED integram-se elegantemente na traseira e, quando é necessário, iluminam
a estrada de uma forma soberba. Pode optar por farolins traseiros com indicadores de mudança de direção dinâmicos. S
02 A dianteira do Golf GTE com grelha do radiador fechada e friso decorativo em azul revela progressividade e aerodinâmica. A linha azul
prolonga-se pelos faróis LED dinâmicos, prosseguindo até ao emblema da Volkswagen, atrás do qual se situa a tomada de carga. A luz de
condução diurna LED, integrada no para-choques, num elegante formato em C, garante uma visibilidade ideal. S

02

Equipamento de série

S

Equipamento opcional

O
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Melhor, só a voar.

02

01 Desportivo, nobre, progressivo: o Cockpit especialmente desenhado para o Golf GTE, com visor multifunções
“Premium” oferece, em conjunto com o painel de instrumentos combinado, uma panorâmica sobre a velocidade,
o modo de condução, os sistemas de assistência utilizados e o respetivo modo de acionamento. O volante
multifunções de série, em couro, seduz pela sua estética e versatilidade. Pode controlar o rádio, o telemóvel
e o visor multifunções enquanto conduz, diretamente a partir do volante. Além disso, o equipamento de série
oferece-lhe iluminação ambiente em azul, que cria uma atmosfera muito agradável nas viagens à noite. S
02 Seja o conta-rotações, o velocímetro, o conta-quilómetros ou o itinerário da viagem: através do Active Info
Display de alta resolução, com 31,2 cm (12,3") de diagonal, pode organizar muitas informações úteis e realçá-las como mais gostar. Assim, no modo de navegação, o velocímetro e o conta-rotações são deslocados para a
margem, para dar mais espaço ao mapa. O

01

Equipamento de série

S

Equipamento opcional

O
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03

01

03 Seja na selva urbana ou bem longe dela – com
os serviços Car-Net Guide & Inform²⁾ encontrará
destinos fascinantes na área, parques de estacionamento perto de si ou a próxima área de serviço. Receba, além disso, as mais recentes informações de
trânsito com a opção de recomendação de contorno
de engarrafamento ou notícias, a partir da Internet.

02

S

01 Com Car-Net Security & Service¹⁾ irá circular
sempre no lado seguro. O pacote de serviços da
Car-Net oferece-lhe um acesso móvel às funções
importantes do automóvel, proporcionando-lhe
ainda mais conforto. Seja uma marcação de oficina,
uma participação automática de acidente, uma chamada de desempanagem ou um sistema de alarme
anti roubo online: os seus assistentes pessoais irão
ajudá-lo em qualquer situação, fornecendo-lhe
todas as informações importantes sobre a sua
mobilidade. S

Conectividade
Na Volkswagen, a Internet no carro chama-se Car-Net. Por detrás deste serviço está uma assistência cómoda,
serviços práticos e aplicações úteis, que tornam o seu dia-a-dia em viagem mais fácil e, simultaneamente, fascinante.

Equipamento de série

S

Equipamento opcional

O

02 Além disso, também pode integrar um telemóvel no sistema, através dos interfaces para telemóvel “Confort”
e “Premium” opcionais. Se um telemóvel estiver ligado ao sistema de mãos livres por Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP), é possível telefonar através deste sistema sem utilizar fios. Com o interface “Confort”, o
telefonema é efetuado utilizando a antena exterior do veículo. O que resulta numa radiação reduzida no interior
do veículo. Um amplificador de antena adicional proporciona uma melhor qualidade de receção. Além disso, os
aparelhos com norma QI podem ser carregados sem fios. A versão “Premium” dispõe de um módulo de telefone
interno no veículo e, em alternativa, pode ser equipado com um cartão SIM separado. Além disso, é possível
estabelecer uma ligação à Internet através da função WLAN integrada. O

1) Para utilizar os serviços Car-net Security, é necessário celebrar um contrato separado com a Volkswagen AG online. Para poder utilizar os serviços
durante todo o período de duração, o cliente tem 90 dias, após a entrega do automóvel, para registar o seu automóvel em www.volkswagen.com/
car-net. O serviço Chamada de Emergência já vem ativado desde a entrega do automóvel, sem necessitar de registo. A disponibilidade dos serviços
Car-Net pode variar em função do país. Estes serviços estão disponíveis durante o período acordado contratualmente e podem estar sujeitos a
alterações de conteúdo. Para utilizar a aplicação gratuita Car-Net, é necessário um Smartphone com sistema operativo IOS ou Android e um cartão SIM com opção de dados com um contrato de comunicações móveis, celebrado em separado com a sua operadora de comunicações móveis.
Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos adicionais (por exemplo, taxas de roaming), devido ao envio
de pacotes de dados através da Internet. Obterá mais informações sobre Car-Net & Service em www.volkswagen.com/car-net e junto do seu
Concessionário Volkswagen; Informações sobre condições de utilização e preços junto da sua operadora de comunicações móveis.

2) Os serviços móveis online “Car-Net Guide & Inform” só podem ser utilizados com os equipamentos opcionais “Discover Media” e “Discover Pro”.
Além disso, necessita ainda de um dispositivo terminal móvel (por ex., um Smartphone), com a tecnologia necessária para funcionar como um
WLAN-Hotspot móvel. Como alternativa, com a pré-instalação para telemóvel “Premium” pode utilizar um telemóvel com Remote SIM Access
Profile (rSAP) ou um cartão SIM com opção de telefone e dados. Os serviços “Car-Net Guide & Inform” só estão disponíveis mediante contrato de
telecomunicações existente ou celebrado em separado entre o utilizador e a sua operadora de telecomunicações e apenas dentro da cobertura
da respetiva rede móvel. Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos adicionais (por exemplo, taxas de
roaming), devido à receção de pacotes de dados a partir da Internet. Devido ao volume de dados resultante da utilização dos serviços “Car-Net
Guide & Inform”, recomendamos vivamente a celebração de um contrato de tarifa com a sua operadora de comunicações móveis! Para utilizar
os serviços “Car-Net Guide & Inform”, é necessário celebrar um contrato separado com a Volkswagen AG. O Cliente tem de efetuar o registo em
www.volkswagen.com/car-net, num prazo de 90 dias, após a entrega do automóvel. A disponibilidade dos serviços “Car-Net Guide & Inform”
pode variar em função do país. Estes serviços estão disponíveis durante o período acordado contratualmente e podem estar sujeitos a alterações
de conteúdo. Obterá mais informações sobre “Car-Net Guide & Inform” em www.volkswagen.com/car-net e junto do seu Concessionário Volkswagen.
Informações sobre condições de utilização e preços junto da sua operadora de comunicações móveis.
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Infotainment
Orientador, central de comando, sistema de entretenimento: os sistemas de navegação do Golf GTE são
verdadeiros multitalentos. Todas as funções podem ser controladas de forma intuitiva, através de um
visor de alta resolução. Como opção, pode nem sequer tocar nos botões.

01

02

01 O sistema de navegação “Discover Pro” com App-Connect de
série, está equipado com um ecrã tátil TFT de 23,4 cm (9,2"), visor a
cores, sistema de sensores de aproximação e o inovador sistema de
operação por gestos. Oferece-lhe, ainda, uma utilização muito intuitiva. Desta forma, pode comandar uma série de itens do menu com
um simples gesto. O sistema com uma memória integrada de 10 GB
também dispõe de mapas da Europa instalados, oito altifalantes,
receção de rádio FM e de um leitor de CD, que também pode reproduzir música em formato MP3, AAC e WMA. Duas entradas para cartões SD, uma tomada AUX-IN e duas interfaces USB, bem como um
interface de telemóvel com Bluetooth complementam a experiência
de Infotainment. S

Equipamento de série

S

Equipamento opcional

O

02 O sistema navegação “Discover Media” para o rádio “Composition Media” está equipado com um monitor TFT a cores sobreposto
no vidro de 20,3 cm (8"), mapas da Europa instalados, um ecrã tátil
com sensores de aproximação e um leitor de CD capaz de reproduzir
ficheiros MP3, AAC e WMA, com oito altifalantes. Além disso, o sistema dispõe ainda de duas entradas para cartões de memória SD,
uma tomada AUX-IN, um interface USB, bem como uma ligação
Bluetooth para telemóvel. No visor pode ser apresentada, entre
outros, a temperatura exterior (não disponível para o mercado
Nacional).

03

03 O sistema de rádio “Composition Media” está equipado com
um ecrã TFT a de 20,3 cm (8"), um ecrã tátil com sensores de aproximação e um leitor de CD capaz de reproduzir ficheiros MP3 e WMA.
Oito altifalantes com 4 x 20 watts de potência tornam o todo numa
experiência multimédia. Além disso, dispõe ainda de uma abertura
para cartões de memória SD, uma tomada AUX-IN, um interface USB,
bem como uma ligação Bluetooth para telemóvel (não disponível
para o mercado Nacional).
(sem imagem) Com o Digital Audio Broadcasting DAB+ o sistema
de rádio ou o sistema de navegação não recebe apenas um sinal
áudio (música e voz), mas também sinais de dados adicionais (informações sobre trânsito, programa, música, meteorologia, etc.). Se o
sistema de rádio ou o sistema de navegação estiver equipado com um
visor adequado, podem ainda ser apresentados gráficos como, por
exemplo, plantas das cidades ou animações. DAB+ está disponível
para os sistemas de rádio e sistemas de navegação. O

04 Com o inovador sistema de operação por gestos,
pode utilizar o sistema de navegação “Discover Pro”
de uma forma ainda mais simples e confortável. Pode
comandar uma série de itens do menu com um simples gesto. Basta um movimento da mão para mudar
de uma estação de rádio para outra, por exemplo. S

04
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Sistemas de assistência à condução.
01 O sensor opcional “Blind Spot” Plus com assistente de saída do lugar de estacionamento e sistema
de aviso de saída da faixa de rodagem “Lane Assist”
avisa-o da existência de veículos no ângulo morto
durante a viagem e pode apoiá-lo em situações
críticas, virando o volante.¹⁾ Nas manobras de marcha-atrás, o assistente de saída do lugar de estacionamento vigia as áreas laterais do seu veículo e do
trânsito que se aproxima¹⁾ O
02 O assistente de congestionamento permite
uma condução confortável em situações de engarrafamento e ajuda a evitar aqueles acidentes típicos
de situações de congestionamento¹⁾. O sistema
mantém o automóvel na faixa de rodagem e comanda automaticamente a aceleração e a travagem, em
conjunto com a caixa de velocidades DGS. O
03 O controlo automático da distância “ACC”
adapta automaticamente a velocidade até à velocidade máxima regulada²⁾ do automóvel que circula
em frente, mantendo, assim, a distância¹⁾ definida
pelo condutor. Esta função também se encontra
disponível como componente do pacote dos sistemas de assistência ao condutor. Juntamente com
a caixa de velocidades DSG, este pacote também
integra, entre outros, os sistemas Emergency Assist
e o Assistente de congestionamento. O

04

03

05

04 Olha por si e pelos outros: em caso de ameaça de acidente por colisão, o
sistema de monitorização do trânsito circundante “Front Assist”, com função
de travagem de emergência City, pode ajudar a reduzir o impacto de uma colisão grave ou – numa situação ideal – evitar o acidente. Deteta peões e outros
obstáculos existentes na via e avisa o condutor atempadamente¹⁾. Se o condutor não reagir, o automóvel desencadeia uma travagem de emergência. S

05 Pode salvar vidas numa situação de emergência médica: o controlo parcial
do automóvel “Emergency Assist” deteta uma incapacidade de condução do
condutor¹⁾. Se não se detetar qualquer atividade do volante, do travão ou do
acelerador, o sistema pode manter o automóvel na faixa de rodagem e travá-lo
até à imobilização. O sistema “Emergency Assist” só se encontra disponível
enquanto componente do pacote dos sistemas de assistência ao condutor. O

1) Dentro dos limites do sistema.
2) Até no máximo 210 km/h.

01

Equipamento de série

02

S

Equipamento opcional

O
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Motor
O quase silencioso motor elétrico complementa um inovador motor de injeção
direta de gasolina 1.4 TSI com 150 cv. Ambos os motores aceleram o Golf GTE
dos 0 aos 100 km/h em apenas 7,6 segundos – muito pouco tempo até alcançar
a velocidade máxima de 222 km/h.

Potência total do sistema, kW (cv)
Potência motor a gasolina , kW (cv)
Potência motor elétrico, kW (cv)
Autonomia total, km
Autonomia em modo puramente elétrico (NEFZ), km¹⁾
Velocidade máxima, km/h
Velocidade máxima em modo puramente elétrico, km/h
Aceleração (0–100 km/h), segundos
Aceleração em modo puramente elétrico (0–60 km/h), segundos
Consumo de combustível/energia combinado, l/100 km (kWh/100 km)²⁾
caixa de 6 velocidades DSG:
Emissões de CO₂ – combinadas, g/km²⁾
caixa de 6 velocidades DSG:

150 (204)
110 (150)
75 (102)
883–829
50–45
217/222 (com Boost)
130
7,6
4,9
1,8–1,6 (12,0–11,4)
40–36

1), 2) Ver contracapa.
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Acessórios Volkswagen
Com os acessórios Volkswagen, está devidamente equipado para qualquer aventura que o seu dia-a-dia lhe
possa trazer. Encontrará a oferta completa de acessórios no “Catálogo completo de Acessórios Volkswagen”,
no seu Concessionário Volkswagen¹⁾.
04 O suporte para esquis e pranchas de snowboard monta-se facilmente nas barras de tejadilho
e pode ser fechado. Graças à prática função de extração, o suporte pode ser carregado e descarregado sem qualquer problema. Graças aos botões de
abertura extra-grandes, o suporte para esquis também pode ser facilmente manuseado com luvas
grossas. O
05 A proteção da bagageira, com o logotipo Golf,
é leve, flexível e está cortada exatamente à medida
do Golf GTE. Uma borda elevada em cinco centímetros protege a bagageira da sujidade. O
01

02

06 O tapete da bagageira antiderrapante, cortado
à medida, protege eficazmente a bagageira da sujidade e da humidade. Quando não for utilizada, pode
ser enrolada e facilmente arrumada, para não ocupar
espaço. O

01 O suporte de base é a base para todos os componentes do tejadilho, tais
como suporte para bicicletas ou as práticas malas de tejadilho. O
02 O suporte para bicicletas possui um perfil de plástico aerodinâmico moldado, bem como suporte em aço cromado mate. Tem fecho e foi testado pela
City-Crash. O
03 A resistente mala de tejadilho em plástico de alta qualidade pode ser
fechada. Graças aos seus práticos fechos rápidos, monta-se facilmente no
suporte base. Graças ao ângulo de abertura extremamente grande, pode ser
instalada e desinstalada com toda a facilidade e está disponível com um
volume de 340 e 460 litros. O

1) Para mais informações sobre toda a gama de produtos, dirija-se ao
seu Concessionário Volkswagen.
Os acessórios da Volkswagen estão disponíveis para o mercado alemão.
O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças
específicas em vigor no seu país.
03

Equipamento de série

S

Equipamento opcional

O

Os acessórios Volkswagen ilustrados são apresentados no modelo de
série e são compatíveis com o Golf GTE.

07 A rede de proteção para a bagageira é ideal para
todos os objetos, mantendo-os nos seus lugares.
É presa aos olhais de amarração, instalados de série
no compartimento de carga. O
08 Com a cadeira para criança G2-3 ISOFIT as
crianças com idades entre os três e os doze anos
(15 a 36 kg) viajam com segurança e conforto – graças ao apoio para a cabeça regulável em altura, bem
como a uma configuração individual da altura e da
inclinação do banco, adequada às necessidades da
criança. Como opção, também pode estar equipado
com encosto das costas removível. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre a gama
completa de cadeiras para criança. O

04

06

08 | 09

05

07

10

09 A capa de proteção dos bancos, fácil de limpar
e antiderrapante, evita a sujidade e o desgaste dos
bancos causados, em especial, pelas cadeiras de
criança. As práticas bolsas de rede oferecem espaço
de arrumação adicional. Também podem ser utilizadas nos bancos com sistema ISOFIX. O
10 Mantenha a radiosa pintura do seu automóvel
longe das influências atmosféricas nocivas – com a
Car Cover individual para o seu Golf GTE. A cobertura
do automóvel cortada à medida e respirável, que
pode ser utilizada tanto no interior como no exterior,
é composta por tecido stretch elástico. Este é extremamente leve, antiestático, impermeável, resistente
a temperaturas altas e baixas, lavável e indeformável.
O interior possui um tecido especial, para proteger
a pintura do automóvel. O
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Estofos e pinturas exteriores.
04

05

01

06

07

03

01 Estofos “Clark” preto-azul TW S
02 Estofos em Art-Velours/couro artificial “Sportive Honeycomb” preto-cinza Flint TW
03 Estofos em couro “Vienna”, perfurado, preto-cinza Kristall com debrum TW O
Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, pelo que as amostras reproduzidas
de pinturas exteriores e estofos servem apenas como referência, e podem não ser tão bonitos como o são na
realidade. As figuras ilustram a forma de banco básica dos modelos e podem divergir de uma versão superior
que tenha, eventualmente selecionado.

O

04
05
06
07
08
09
10
11
12

branco Pure pintura lisa 0Q S
preto Rubin pintura lisa V5 S
azul Dark Iron pintura metalizada 8P O
azul Atlantic pintura metalizada H7 O
prata Tungsten pintura metalizada K5 O
prata White pintura metalizada K8 O
cinza Indium pintura metalizada X3 O
preto Deep pintura nacarada 2T O
branco Oryx pintura efeito madre pérola 0R

O

08

09

02

10

Equipamento de série

S

Equipamento opcional

O

11

12
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Jantes

01

03

01
02
03
04

Jantes de liga leve 16" “Astana”*
Jantes de liga leve 17" “Rio de Janeiro”*
Jantes de liga leve 18" “Marseille”, Volkswagen R
Jantes de liga leve 18" “Sevilla” O

S

* Não disponíveis para o mercado Nacional.

02

04

Equipamento de série

S

Equipamento opcional

O
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prata White metalizado K8

cinza Indium metalizado X3

preto Deep nacarado 2T

S

S

O

O

O

O

O

O

O

preto

preto

O

O

O

O

O

O

O

O

O

preto

preto

O

O

O

O

O

O

O

O

O

S

ou opcionais

branco Oryx efeito madre pérola 0R

prata Tungsten metalizado K5

preto

Painel de instrumentos

preto Rubin V5

azul Atlantic metalizado H7

Estofos “Clark” S
preto-azul (TW)
Estofos Art-Velours/couro artificial “Sportive Honeycomb”
preto-cinza Flint (TW)
Estofos em couro “Vienna”, perfurados O
preto-cinza Kristall com debrum (TW)
Os símbolos junto dos estofos indicam quais os estofos de série

preto

Alcatifa

branco Pure 0Q

Estofos

azul Dark Iron metalizado 8P

Combinações possíveis

O

O

. A correspondência da tabela indica se uma pintura está disponível de série

S

ou opcional

O

.

A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilida-de.
A entrega do seu veículo novo pode transformar-se
numa ocasião memorável na Autostadt, em Wolfsburg. Na sua viagem ao mundo da mobilidade terá
oportunidade de conhecer as diversas marcas que
compõem o Grupo Volkswagen. Terá oportunidade
de acompanhar os vários passos da produção de um
veículo, de se inteirar das últimas novidades sobre o
tema sustentabilidade visitando a exposição “LEVEL
GREEN” ou deixar os seus filhos pequenos tirar a
carta de condução infantil. Chegado o momento da
entrega, o seu assistente pessoal entregar-lhe-á a
chave do seu automóvel e dar-lhe-á todos os pormenores importantes, antes de iniciar a sua viagem
de regresso a casa. Para informações mais detalhadas, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

Descubra o mundo
automóvel da
Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience.
Numa ação de formação sobre condução segura,
os nossos profissionais do volante mostram-lhe o
comportamento mais correto a adotar em situações
inesperadas. Para mais informações contacte o seu
Concessionário Volkswagen.

Serviço Volkswagen.
Onde quer que se encontre, poderá sempre recorrer
ao abrangente serviço de assistência Volkswagen
dos nossos 35 Concessionários. Para além da garantia obrigatória, a Volkswagen concede-lhe ainda
uma garantia de 2 anos Volkswagen¹⁾ em todos os
veículos novos, uma garantia de 3 anos para a pintura da carroçaria¹⁾ bem como uma garantia de
12 anos contra perfurações da chapa por corrosão¹⁾.
Mobilidade Volkswagen.
Serviço de desempanagem no próprio local, veículo de
substituição ou despesas de alojamento num hotel.
Se submeter o seu Volkswagen periodicamente às
inspecções previstas no Plano de Assistência, poderá
usufruir das vantagens da garantia de mobilidade
LongLife.
1) Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como sobre
a garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos novos da
marca Volkswagen, de acordo com a atual gama de ofertas. O seu
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país.
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1 ) A autonomia NEFZ varia em função dos pneus utilizados, após a realização dos ciclos de
rotação no banco de ensaio de rolos, segundo o Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado (NEFZ). O valor de 50 km de autonomia puramente elétrica (883 km de autonomia
total) é alcançado com pneus de 16", 48 km (848 km de autonomia total) com pneus de 17"
e 45 km (829 km de autonomia total) com pneus de 18". A autonomia efetiva também difere consoante o estilo de condução, a velocidade, a seleção dos pneus, a utilização de consumidores de conforto e secundários, a temperatura exterior, o número de passageiros, a
carga e a topografia.
2) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem estão incluídos na proposta. Servem
apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de
combustível e as emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento
eficaz do combustível proporcionado pelo veículo, são também influenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais).
Equipamentos extra e acessórios (componentes de montagem peças, etc.) podem alterar
parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento
e aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores de consumo e de desempenho. As indicações sobre consumos de combustível e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos
pneus e dos equipamentos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE
na sua versão atualmente em vigor. Para mais informações sobre o consumo de combustível
oficial e as emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o
“Manual de consumos de combustível e emissões de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros
novos”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda.
Consoante o equipamento opcional, resultam diferentes pesos individuais do veículo e,
assim, diferentes consumos, emissões de CO₂. Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com gasolina Super sem chumbo, 95 octanas, segundo
a norma DIN EN 228. Em regra, pode sempre utilizar-se combustível sem chumbo com
95 octanas com um teor de etanol máximo de 10 % (E10).

O seu Concessionário Volkswagen

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais
com suplemento de preço. Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas
referem-se ao mercado alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da
impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas
em vigor no seu país.
Reservado o direito a alterações.
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® e TSI® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras
empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. O facto de um símbolo neste
documento não estar assinalado com ® não significa que este símbolo não seja uma marca
registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado sem a autorização escrita prévia da
Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e valorização de veículos antigos. Assim,
todos os veículos Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos gratuitamente, desde
que cumpram as disposições legais. Para mais informações, contacte o seu Concessionário
Volkswagen.

