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Todas as imagens do Golf e do Golf Variant no catálogo ilustram o pacote R-Line “Exterior”, bem como alguns equipamentos opcionais.
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Pronto para o futuro.

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack

O Golf e o Golf Variant chegaram: mais desportivos, mais dinâmicos 

e mais marcantes que nunca. e equipados com uma série dos mais 

modernos sistemas de Infotainment e assistência, que o ajudam 

a conquistar o presente e a preparar o futuro.

ME_Golf_K65.indd   05 19.05.17   16:31

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

ME_Golf_K65.indd   04 19.05.17   16:31



01

02

07Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Exterior
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01 Um olho invisível: o radar dianteiro dos diversos 
sistemas de assistência opcionais está elegantemente 
instalado atrás do emblema da Volkswagen. O

02 A traseira do Golf e do Golf Variant está mais di-
nâmica do que nunca. O pára-choques traseiro modi-
ficado, e o novo difusor com diferentes pormenores 
cromados, consoante a linha da equipamentos, con-
tribuem para esta imagem. Além disso, os tubos de 
escape já não estão à vista nos dois modelos. O gran-
de destaque de dia e de noite: os novos farolins LED 
opcionais com indicadores de mudança de direção di-
nâmicos¹⁾. O Golf e o Golf Variant estão mais moder-
nos do que nunca, também graças a uma grande se-
leção de novas jantes de liga leve e cores – aqui, por 
exemplo, na cor opcional amarelo Turmeric e com as 
jantes de liga leve opcionais “Jurva”. S

Exterior

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

1) Não disponível para o Golf Variant.

Também pode ser bom, deixar coisas para trás. Com a sua silhueta mar-

cante, o Golf move-se confiante em direção ao futuro. O característico 

pilar C, a grande distância entre eixos e os vãos reduzidos deixam bem 

claro, que continua a ser um Golf genuíno – mesmo na versão Variant.
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R-Line
Ainda mais imponente, ainda mais marcante, ainda mais dinâmico: 

com o pacote R-Line ”Exterior” da Volkswagen R pode dar ainda mais 

expressão ao seu espírito desportivo. E porque se trata também de 

uma atitude que vem do interior, o pacote R-Line completa a imagem 

interior do Golf.

01 | 02 Com o pacote R-Line “Exterior” o seu Golf ou 
Golf Variant ganha uma imagem bastante mais atlética. 
O pára-choques dianteiro R-Line com entradas de ar 
expressivas, o logotipo “R-Line” na grelha de proteção 
do radiador e o pára-choques traseiro com um difusor 
em preto brilhante contribuem para esta imagem. As 
embaladeiras alargadas conferem aos dois modelos 
ainda mais presença na estrada. O spoiler traseiro do 
Golf gera uma força descendente adicional no eixo 
traseiro. O

Todos os equipamentos aqui mencionados são um produto da Volkswagen R GmbH. Mais informações no seu Concessionário Volkswagen.
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03 As jantes de liga leve de 18" “Sebring”, com os seus raios duplos em cinza Metallic, realçam a natureza 
desportiva deste modelo. O logotipo “R-Line” no guarda-lamas identifica o seu Golf ou Golf Variant como um 
verdadeiro atleta. O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – R-Line
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04 Sinta o espírito desportivo no interior com o pacote R-Line. Para além do pacote R-Line “Exterior”, contém as guarnições 
decorativas iluminadas “Dark Diamond Flag”, bem como o volante multifunções desportivo em couro com o logotipo “R-Line” 
e as costuras decorativas. Outros pormenores, como o forro moldado do tejadilho em preto, os tapetes para os pés com costu-
ras decorativas e as capas para os pedais em aço inoxidável escovado, realçam este interior dinâmico. O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – R-Line

05 Os bancos desportivos R-Line, instalados de série, estão vestidos com os estofos “Carbon Flag”. As faixas centrais dos 
bancos em microfibra “San Remo” em cinza Flint e as costuras decorativas em cinza Kristall completam o visual dos bancos. O 
logotipo “R-Line” está bordado nos encostos dos bancos dianteiros. O

06 Os bancos desportivos R-Line opcionais em couro “Vienna” com logotipo “R-Line” bordado nos encostos dos bancos dian-
teiros proporcionam uma postura ideal e uma dose extra de descontração ao habitáculo. O
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01 | 02 A bagageira do Golf Variant tem espaço suficiente para todos os seus planos – desde uma escapadela de surf na costa, até às com-
pras mensais de supermercado. Com arestas de carga bastante baixas e um piso de carga regulável em altura na bagageira, também pode 
convidar os objetos mais pesados para a sua bagageira. E, se ainda precisar de mais espaço, basta desmontar a cobertura da bagageira e 
arrumar a carga por baixo do piso de carga. Se transportar objetos volumosos, vai apreciar o encosto do banco traseiro rebatível com divisão 
assimétrica. A partir da versão de equipamentos Confortline, receberá também um apoio de braços central com abertura de carga. C H

Às vezes tem mesmo de ser mais: mais Golf, mais espaço livre, mais espaço. Graças à gene-

rosa oferta de espaço, o Golf Variant está preparado para praticamente tudo o que planeou 

para hoje, para amanhã ou depois de amanhã – ou até mesmo para aquilo que também 

não planeou.

Dá vida aos espaços.

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O
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Ver bem cá 
dentro e lá fora.
O teto de abrir panorâmico elétrico, disponível como opção, além de ser 

bonito por dentro e por fora, também lhe proporciona uma maior sensa-

ção de espaço. E claro, certifica-se que nada fica por ver – como os se-

máforos, por exemplo. As várias possibilidades de abertura permitem-

-lhe uma condução sem correntes de ar. Se quiser deixar os raios de sol 

lá fora, basta descer o estore de proteção solar elétrico.

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O
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Infotainment

02 Além disso, também pode integrar um telemóvel no sistema, através dos interfaces para telemóvel 
“Confort” e “Premium”, disponíveis como opção. 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 veículo. Um amplificador de antena adicional proporciona uma melhor qualidade de 
receção. Em simultâneo, os aparelhos compatíveis com a 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-
Hotspot integrada. O

Os sistemas de Infotainment do Golf e do Golf Variant cumprem os mais 

elevados requisitos – entre eles, o ecrã tátil de série, o interface do tele-

fone e o sistema opcional de operação por gestos.

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Infotainment

01 Com o inovador sistema de operação por gestos, pode utilizar o sistema de navegação ”Discover Pro” de 
uma forma ainda mais simples e mais confortável. Pode comandar uma série de itens do menu com um sim-
ples gesto. Basta um movimento da mão para mudar de uma estação de rádio para outra, por exemplo. O
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Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

ME_Golf_K65.indd   18 19.05.17   16:31



04

05 06

07

03

21

03 O sistema de navegação “Discover Pro” com Car-Net App-Connect de série, 
está equipado com um ecrã de vidro tátil TFT de 23,4 cm (9,2"), visor a cores, siste-
ma de sensores de aproximação e o inovador sistema de operação por gestos. Ofe-
rece-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 inte-
grada de 10 GB, também dispõe de mapas da Europa instalados, oito altifalantes, 
receção de rádio FM e de um leitor de DVD, que também pode reproduzir música 
em formato MP3, AAC e WMA. Duas entradas para cartões SD, uma tomada AUX-IN 
e dois interfaces USB, bem como um interface de telemóvel com Bluetooth com-
plementam a experiência de Infotainment. O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Infotainment

04 O sistema de navegação “Discover Media” para o rádio “Composition Media” 
está equipado com um monitor de vidro TFT a cores de 20,3 cm (8"), mapas da Eu-
ropa 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 siste-
ma 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. C H O

07 As nuances mais finas, os baixos mais precisos e os agudos mais cristalinos: 
experimente o sistema de som “DYNAUDIO Excite” do especialista dinamarquês em 
Hi-Fi Dynaudio. Oito altifalantes sintonizados no habitáculo e um subwoofer, bem 
como um amplificador digital de 10 canais com 400 Watts de potência total, repro-
duzem a banda sonora adequada para cada viagem. Graças à tecnologia Digital 
Signal Processing (DSP), que tem em conta o comportamento de dispersão de cada 
altifalante, dependendo da sua posição, pode ouvir o som na posição ideal em 
qualquer banco. O

(sem imagem) Discover Care: O seu caminho mais rápido para os novos mapas. 
Mantenha os dados do seu sistema de navegação ”Discover Media” ou ”Discover Pro” 
sempre atualizados: basta ir a www.navigation.com, indicar o modelo, o ano e o 
sistema de navegação e transferir os mapas atuais para o respetivo cartão SD. Este 
serviço é gratuito para si e está ainda disponível durante cinco anos, mesmo após 
o fim da produção do respetivo dispositivo. O

05 O sistema de rádio ”Composition Media” está equipado com um ecrã TFT a co-
res 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 po-
tência 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, 
e uma ligação Bluetooth para telemóvel. O

06 O sistema de rádio “Composition Colour” com um monitor a cores TFT 16,5 cm 
(6,5") e ecrã tátil, potência de 4 x 20 Watts e oito altifalantes também está equipado 
com uma entrada para cartões de memória SD. S
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Em boa companhia 
informativa.

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.

08–1 1 Os vários Perfis de informação permitem-lhe definir as informações mais importantes, que serão 
exibidas no Active Info Display. Além disso, os dados exibidos na consola central do sistema Infotainment 
como, por exemplo, as imagens dos contactos telefónicos ou as capas dos CD, também podem ser exibidas 
no Active Info Display. Pode selecionar estes perfis de uma forma rápida e descomplicada, através do 
volante multifunções. O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Infotainment
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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. Descubra mais em www.volkswagen.com/car-net

1)  Os serviços móveis online “Car-Net Guide & Inform” só podem ser utilizados com os equipamentos opcio-
nais “Discover Media” e “Discover Pro”. Além disso, necessita ainda de um dispositivo terminal móvel (por 
exemplo, 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 cele-
bração de um contrato de tarifa tipo “Flatrate” 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 pre-
ços junto da sua operadora de comunicações móveis.

2)  Disponível apenas com conjunto com o rádio “Composition Media” ou os sistemas de navegação “Discover 
Media” e “Discover Pro”. A aplicação “Car-Net App-Connect” inclui as tecnologias Mirror-Link®, CarPlay™ 
da Apple e Android Auto™. A disponibilidade destas tecnologias pode variar de país para país. A aplicação 
“App-Connect” dos serviços Car-Net já é suportada por muitos telemóveis. A Volkswagen está a trabalhar 
em estreita colaboração com os grandes fabricantes de Smartphones, para acelerar o vasto suporte das 
tecnologias App-Connect dos serviços Car-Net. Encontrará informações atualizadas sobre a compatibilida-
de dos telemóveis novos e dos telemóveis já existentes no mercado em www.volkswagen.de/mobiltelefon.

01 Com Car-Net “Guide & Inform”¹⁾ encontrará destinos fascinantes perto de si, 
parques de estacionamento localizados perto de si com indicações dos preços e 
da disponibilidade ou a próxima área de serviço com os preços atuais dos com-
bustíveis. Receba, também, informações online sobre o estado do trânsito em 
tempo real, com a função opcional de recomendação para contorno do conges-
tionamento. Planeie o próximo trajeto no portal Car-Net ou envie o próximo 
destino para o sistema de navegação, através da Car-Net App – e poupe tempo, 
já antes da viagem. C H O

02 Car-Net App-Connect²⁾ – três tecnologias inovadoras, que lhe permitem 
transferir os conteúdos do Smartphone para o ecrã tátil do seu sistema de Info-
tainment: MirrorLink®, Apple CarPlay™ e Android Auto™ da Google. Controle as 
funções mais importantes do seu Smartphone como, telefone, notícias e música, 
mesmo durante a viagem: de uma forma muito simples, segura e confortável, 
através do visor na consola central. O App-Connect vem instalado de fábrica no 
sistema de navegação “Discover Pro”. H O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Conectividade
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04 O interface USB permite-lhe ligar fontes áudio externas ao sistema de rádio ou ao sistema de navega-
ção. Desta forma, pode reproduzir música do seu Smartphone ou leitor MP3, por exemplo. S

03 Com Car-Net Security & Service¹⁾ irá circular sem-
pre no lado seguro. O pacote de serviços da Car-Net 
oferece-lhe um acesso móvel às funções importantes 
do automóvel, proporcionando-lhe ainda mais com-
forto. Seja uma marcação de oficina, uma chamada 
de emergência, uma chamada de desempanagem 
ou um sistema de alarme antirroubo online: os seus 
assistentes pessoais irão ajudá-lo em praticamente 
qualquer situação, fornecendo-lhe todas as informa-
ções importantes sobre a sua mobilidade. O

1)  Para utilizar os serviços Car-net “Security & Service”, 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 Chama-
da 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 ter 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 utili-
zação 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 “Security & Service” 
em www.volkswagen.com/car-net e junto do seu Concessionário 
Volkswagen. Informações sobre condições de utilização e preços jun-
to da sua operadora de comunicações móveis. Será implementado 
em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á 
da melhor forma.

2)  A câmara GoPro® não está incluída no novo Golf ou Golf Variant, ten-
do de ser adquirida em separado. A funcionalidade descrita é compa-
tível com as seguintes versões: Câmara GoPro® Hero (3, 3+, ou 4). 
GoPro®, Hero, o logotipo GoPro® e o logotipo GoPro® Be a Hero Logo 
são marcas comerciais ou marcas registadas da GoPro®.

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

05 Veja, o que nem o espelho retrovisor interior consegue ver: através de uma câmara GoPro®²⁾ pode ace-
der a vistas exclusivas sobre o que se passa atrás de si, graças à aplicação “Car-Net Cam-Connect” da 
Volkswagen, especialmente desenvolvida para o seu Smartphone. Durante a condução, pode enviar uma 
fotografia da zona traseira do seu automóvel para o seu sistema de Infotainment, com o simples toque de 
um botão. Se estiver a circular a velocidade de passo, pode, inclusivamente enviar um vídeo. Desta forma, 
fica sempre a saber se os outros passageiros também estão relaxados e a divertir-se. O
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Highline

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Versões de equipamento

01 A versão de equipamentos Highline é apenas um exemplo de quão orientado 
estará no Golf ou no Golf Variant durante uma viagem. Entre outros elementos, 
o visor multifunções “Premium” com visor de várias cores, o sistema de monito-
rização do trânsito circundante “Front Assist” e o ParkPilot estão lá para o aju-
dar. Novos revestimentos das portas, novas decorações e uma vasta seleção 
de estofos de bancos proporcionam, assim, o ambiente certo para o seu bem-
-estar. H

02 Uma temperatura personalizada para cada passageiro: o sistema “Air Care 
Climatronic”, com duas zonas de regulação da temperatura e filtro anti-alergé-
nios, permite-lhe regular a temperatura para o condutor, para o passageiro do 
lado e para os restantes passageiros, de uma forma independente entre si. Os 
bancos dianteiros com aquecimento, opcionais, proporcionam-lhe uma boa dose 
de bem-estar, principalmente depois de um longo passeio no inverno. H

03 As jantes de liga leve de 17" “Dijon” cunham esta versão de equipamentos 
com um estilo bastante progressivo e dinâmico. H
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Trendline

09 O sistema de deteção de cansaço pode detetar alterações ao comportamen-
to normal de condução do condutor, aconselhando-o, através de sinais visuais e 
sonoros, a fazer uma pausa¹⁾. S

10 As jantes de liga leve de 16" “Toronto”, opcionais, com superfície brilhante e 
cinco raios duplos transmitem soberania. C O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Versão de equipamentos

07 Na versão de equipamentos Trendline vai sentar-se em bancos com estofos 
no padrão “Basket”. As guarnições decorativas “Dark Silver Seda Mate” e “Polar 
Night Black” criam uma imagem de coerência. Muito prático também é o porta-
-luvas iluminado, com possibilidade de refrigeração, o encosto do banco traseiro 
rebatível com divisão assimétrica, o porta-luvas ou a tomada dianteira de 
12 volts. S

08 O sistema de rádio “Composition Colour” com um monitor a cores TFT 
16,5 cm (6,5") e ecrã tátil, potência de 4 x 20 Watts e oito altifalantes também 
está equipado com uma entrada para cartões de memória SD. S
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04 O interior da versão de equipamentos Confortline seduz pelos bancos dianteiros Confort reguláveis em 
altura, bem como pelas guarnições decorativas “New Brushed Dark Metal” no painel de instrumentos e nos 
revestimentos das portas. O volante multifunções em couro está disponível na versão de equipamentos com 
a caixa de velocidades opcional DSG com patilhas seletoras. Além disso, a partir desta versão de equipamen-
tos também pode contar com o Active Info Display opcional, para mais conforto e melhor panorâmica dos 
elementos de comando. C

05 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 e com sistema de deteção 
de peões, pode ajudar a reduzir o impacto de uma colisão grave ou, numa situação ideal, evitar o acidente. 
Deteta peões e outros automóveis existentes na via e avisa o condutor atempadamente¹⁾. Se o condutor não 
reagir, o automóvel desencadeia uma travagem de emergência. C

Confortline

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

1) Dentro dos limites do sistema.

06 As jantes de liga leve de 16" “Hita” encantam logo à primeira vista, graças aos cinco raios duplos em 
prata Metallic. S O
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14 condutores vêem 
mais do que um.
No Golf ou no Golf Variant, os sistemas inteligentes de assistência ao 

condutor aumentam o conforto de condução e ajudam-no a ultrapassar 

situações críticas ou, até mesmo, a evitá-las.

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O
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1) Dentro dos limites do sistema.
2) Até no máximo 210 km/h.

Sistemas de assistência

01 O assistente de congestionamento permite uma condução confortável 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 as-
sistente de congestionamento só está disponível como componente do pacote 
dos sistemas de assistência ao condutor “Plus”. O

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

02 O controlo automático da distância “ACC” adapta automaticamente a velo-
cidade 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 
inclui, entre outros, os sistemas “Emergency Assist” e o Assistente de conges-
tionamento. O

03 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 e com sistema de deteção de peões, pode ajudar a 
reduzir o impacto de uma colisão grave ou, numa situação ideal, evitar o acidente. 
Deteta peões e outros automóveis existentes na via e avisa o condutor atempa-
damente¹⁾. Se o condutor não reagir, o automóvel desencadeia uma travagem de 
emergência. C H O

04 O ”Sensor Blind Spot” Plus com assistente de saída do lugar de estaciona-
mento e sistema de aviso de saída da faixa de rodagem “Lane Assist” avisa-o 
durante a viagem da existência de automóveis na zona do ângulo-morto, e pode 
auxiliá-lo em situações críticas, através de uma intervenção no volante¹⁾. Ao sair 
de um lugar de estacionamento de marcha-atrás, o assistente de saída do lugar 
de estacionamento monitoriza a zona por detrás do seu Volkswagen e avisa-o do 
trânsito em circulação¹⁾. O
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07 A partir dos 60 km/h e em escuridão total, o sistema de regulação dos máximos “Light 
Assist” liga automaticamente os faróis de máximos. Uma câmara integrada no espelho retro-
visor interior observa o trânsito. O sistema deteta automóveis a circular à frente e em sentido 
oposto, reduzindo automaticamente a intensidade, antes de encandear os respetivos condu-
tores. O  

(sem imagem) O sistema de aviso de saída da faixa 
de rodagem “Lane Assist” pode detetar, a partir de 
uma velocidade de 65 km/h, se o automóvel aban-
dona intencionalmente a sua faixa de rodagem. O 
condutor recebe ajuda, para manter o automóvel 
na via¹⁾. O

(sem imagem) O sistema de deteção de fadiga 
pode detetar alterações ao comportamento normal 
de condução do condutor, aconselhando-o, através 
de sinais visuais e sonoros, a fazer uma pausa¹⁾. S

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Sistemas de assistência

08 Reboca sem esforço atrelados ou caravanas com uma carga sobre o eixo até 1.800 kg. O 
Assistente de reboque “Trailer Assist” ajuda-o durante as manobras¹⁾. Só precisa de definir a 
direcção de viragem pretendida e o assistente levará depois o seu atrelado comodamente até 
ao destino. Só precisa de acelerar, travar e manter os olhos abertos. O

09 O sistema de proteção proativa dos passageiros monitoriza situações críticas com eleva-
do risco de acidente, com a ajuda do programa eletrónico de estabilidade ESC e com o sistema 
de monitorização do trânsito circundante “Front Assist”. Se o sistema detetar uma situação 
destas, os ocupantes do automóvel e o próprio automóvel serão preparados para um eventual 
acidente: os cintos de segurança dianteiros serão esticados e o condutor e o passageiro dian-
teiro são empurrados contra o banco. As janelas abertas e o teto de abrir aberto são fechados, 
deixando uma fenda. O

10 O sistema de deteção dos sinais de trânsito informa o condutor sobre os sinais de trânsito. 
O sistema regista os sinais de trânsito que surgem na via através de uma câmara. Os sinais são 
exibidos no visor multifunções e/ou no visor do sistema de navegação. O

11 A câmara traseira de estacionamento “Rear View” ajuda-o nas manobras de marcha
-atrás¹⁾. A imagem da câmara no visor do rádio mostra a zona por detrás do automóvel. O

12 A suspensão adaptativa DCC permite configurar o chassis para um modo normal, desporti-
vo ou confortável. A suspensão elétrica adapta-se automaticamente. A suspensão DCC reage 
permanentemente aos diferentes cenários de condução, tendo em conta os processos de tra-
vagem, direção e aceleração. O
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05 Dá segurança: o travão multicolisão desencadeia uma trava-
gem após uma colisão, para evitar colisões subsequentes, numa 
situação ideal¹⁾. S

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

1) Dentro dos limites do sistema.

06 Pode salvar vidas numa situação de emergência médica: o 
controlo parcial do automóvel “Emergency Assist” deteta uma in-
capacidade 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 imobili-
zação. O ”Emergency Assist” só está disponível como componente 
do pacote dos sistemas de assistência ao condutor “Plus”. O
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Prazer de aventura 
de série.
Quando o quotidiano deveria ser um pouco menos quotidiano: com maior distância ao solo 

e chassis reforçado mais elevado, barras de tejadilho e maior bagageira, o Golf Alltrack está 

preparado para quase tudo. A tração integral 4MOTION dispõe assim de tração fiável em 

quase todos os pisos.

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O
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1) Dentro dos limites do sistema.

Campo transversal: ligado
01 O habitáculo do Golf Alltrack impressiona pelo seu design e pela seleção de 
materiais de alta qualidade. A guarnição decorativa no painel de instrumentos e 
na consola central na versão “Polar Night Black” e os frisos decorativos exclusi-
vos “IMD New Brushed Dark Metal” nas portas e sobre o porta-luvas irradiam 
um toque de luxo. Os estofos de alta qualidade “Summits”, ou a versão opcional 
em “ArtVelours”, convencem em todos os aspetos. O apoio de braços central 
dianteiro está equipado com uma caixa de arrumação para telemóvel, chaves, e 
outros objetos. Além disso, tem dois difusores de ar atrás, com os quais os pas-
sageiros de trás podem ser bafejados diretamente com ar puro. Por baixo dos 
bancos dianteiros encontra-se sempre uma prática gaveta para objetos peque-
nos e médios. O banco do passageiro dispõe, em opção, de um encosto total-
mente rebatível, havendo ainda mais espaço e possibilidades de arrumação. Em 
alternativa, o encosto rebatível do banco do passageiro também se transforma 
numa prática mesa. O

02 Reboca sem esforço atrelados ou caravanas com uma carga sobre o eixo até 
1.800 kg. O assistente de reboque “Trailer Assist” ajuda-o durante as manobras¹⁾. 
Só precisa de definir a direcção de viragem pretendida e o assistente levará de-
pois o seu atrelado comodamente até ao destino. Só precisa de acelerar, travar e 
manter os olhos abertos. O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Equipamento Alltrack

03 O sistema de som “DYNAUDIO Excite”, opcional, proporciona-lhe uma expe-
riência acústica superior em todos os bancos. O seu amplificador digital de 10 
canais debita até 400 watts através de oito altifalantes, situados estratégica-
mente e sintonizados entre si. O

04 Infotainment com perfil pessoal: graças ao sistema de navegação “Discover 
Pro”, disponível a pedido, com seleção do perfil de condução, tem acesso a todas 
as informações importantes e a várias ligações para fontes de áudio externas 
durante a viagem. Além disso, com o “Discover Pro” pode efetuar configurações 
personalizadas de forma cómoda na seleção do perfil de condução e adaptar as 
características da condução do Golf Alltrack às suas preferências pessoais e às 
estradas em más condições. O
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Potência total em 
primeira linha.
Na família Golf pode optar entre motores a gasolina e motores Diesel. 

Além disso, sob a designação TGI dispomos de um motor a gás natural. 

Todos são potentes, consomem pouco e são eficientes.

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O
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Gás natural (CNG) 1.4 TGI (110 cv) 
BlueMotion

Consumo de gás natural (CNG)⁴⁾, m³ (kg)/100 km¹⁾ Consumo Super, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual: 6 velocidades caixa velocidades manual: 6 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 7,3 (4,8)/4,5 (3,0)/5,5 (3,6) [7,3 (4,8)/4,5 (3,0)/5,5 (3,6)]²⁾ ciclo urbano/extra urbano/combinado 7,3/4,6/5,6 [7,3/4,6/5,6]²⁾
caixa velocidades DSG: 7 velocidades caixa velocidades DSG: 7 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 6,7 (4,4)/4,6 (3,1)/5,3 (3,5) [6,7 (4,4)/4,6 (3,1)/5,3 (3,5)]²⁾ ciclo urbano/extra urbano/combinado 6,6/4,6/5,3 [6,6/4,6/5,3]²⁾
Emissões de CO₂ combinado, g/km¹⁾ Emissões de CO₂ combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: 98 [98]²⁾ caixa velocidades manual: 127 [127]²⁾
caixa velocidades DSG: 95 [95]²⁾ caixa velocidades DSG: 122 [122]²⁾

Motores Diesel 1.6 TDI (115 cv) 
BlueMotion Technology

2.0 TDI (150 cv) 
BlueMotion Technology

2.0 TDI ³⁾ (150 cv) 
4MOTION
BlueMotion Technology

2.0 TDI ³⁾ (184 cv) 
4MOTION
BlueMotion Technology

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual: 5 velocidades 6 velocidades 6 velocidades –
ciclo urbano 4,7–4,6 [4,7–4,6]²⁾ 5,1–5,0 [5,3–5,2]²⁾ 6,1–6,0 –
ciclo extra urbano 3,9–3,8 [3,9–3,8]²⁾ 3,8–3,7 [3,9–3,8]²⁾ 4,6–4,5 –
combinado 4,2–4,1 [4,2–4,1]²⁾ 4,3–4,2 [4,4–4,3]²⁾ 5,2–5,1 –
caixa velocidades DSG: 7 velocidades 7 velocidades – 6 velocidades
ciclo urbano 4,2–4,1 [4,3–4,2]²⁾ 5,3–5,1 [5,4–5,3]²⁾ – 6,0–5,9
ciclo extra urbano 3,9–3,8 [3,9–3,8]²⁾ 4,1–3,9 [4,1]²⁾ – 4,9–4,8
combinado 4,0–3,9 [4,1–4,0]²⁾ 4,6–4,4 [4,6–4,5]²⁾ – 5,3–5,2
Emissões de CO₂ combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: 109–106 [109–106]²⁾ 111–109 [113–111]²⁾ 135–133 –
caixa velocidades DSG: 105–102 [106–103]²⁾ 120–114 [120–117]²⁾ – 139–137

1)  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 influencia-
dos pela condução e por outros fatores de natureza não técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e acessórios (compo-
nentes 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 equipamen-
tos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor.

2)  O valor entre parêntesis é válido para o Golf Variant.

3)  Disponível apenas para o Golf Alltrack.
4) Qualidade do gás H ou L.

Consoante o equipamento opcional, resultam diferentes pesos individuais do veículo e, assim, diferentes consumos, emissões de CO₂ e classes de 
eficiência.

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). Encontrará 
informações pormenorizadas sobre compatibilidade de combustíveis E10 em www.volkswagen.com 

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Motores
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Motores a gasolina 1.0 TSI (110 cv) 
BlueMotion Technology

1.5 TSI (150 cv) 
BlueMotion Technology

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual: 6 velocidades 6 velocidades
ciclo urbano 6,0–5,9 [6,1–6,0]²⁾ 6,7–6,6 [6,8–6,7]²⁾
ciclo extra urbano 4,2–4,1 [4,3–4,2]²⁾ 4,4–4,3 [4,6–4,5]²⁾
combinado 4,9–4,8 [5,0–4,9]²⁾ 5,3–5,2 [5,4–5,3]²⁾
caixa velocidades DSG: 7 velocidades 7 velocidades
ciclo urbano 5,7–5,6 [5,8–5,7]²⁾ 6,4–6,2 [6,3–6,2]²⁾
ciclo extra urbano 4,3–4,2 [4,4–4,3]²⁾ 4,6–4,4 [4,5–4,4]²⁾
combinado 4,8–4,7 [4,9–4,8]²⁾ 5,2–5,0 [5,1–5,0]²⁾
Emissões de CO₂ combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: 112–109 [115–112]²⁾ 121–119 [124–122]²⁾
caixa velocidades DSG: 109–107 [113–110]²⁾ 121–116 [119–116]²⁾

Motores

01 | 02 O motor a gás natural baixa o consumo e atua de forma positiva nas emissões. Os depósitos de gás 
natural também estão integrados sob a caixa para poupar espaço, não diminuindo nem a versatilidade nem 
o volume do habitáculo ou a capacidade de carga. E se o depósito de gás estiver novamente vazio, pode diri-
gir-se sem qualquer problema a um dos postos de abastecimento de gás natural, graças ao depósito de ga-
solina adicional. O

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O
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1) Mais informações em www.volkswagen-zubehoer.com
2) Não disponível para o Golf Variant e Golf Alltrack.

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.

01 A panela de escape traseira desportiva²⁾ central, com um diâmetro de 2 x 90 mm 
realça, juntamente com o difusor, as ambições desportivas do Golf. Além de ele-
gante, o spoiler do tejadilho²⁾ também confere mais dinâmica ao Golf. O friso cro-
mado de proteção da porta da bagageira salta à vista e protege as arestas da por-
ta da bagageira. O jogo para redução da altura ao solo garante uma imagem ainda 
mais dinâmica. Este jogo é composto por quatro amortecedores, cuja ação reduz o 
centro de gravidade do automóvel em aproximadamente 25-30 mm, garantindo 
um comportamento de condução ainda mais desportivo e mais ágil. O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Acessórios Volkswagen

02 | 03 A guarnição da panela de escape em aço inoxidável polido ou em cro-
mado preto confere a este modelo uma dose extra de um visual potente. O for-
mato oblíquo, em combinação com a elegância de alta qualidade, torna-o numa 
verdadeira atracão. O

04 Muito bem apresentável: conferindo um toque luminoso particular à traseira, 
a iluminação da matrícula com tecnologia LED garante uma melhor visibilidade 
da chapa da sua matrícula. O

05 Os defletores de vento, de fácil manutenção e resistentes às lavagens auto-
máticas, são fabricados em acrílico de alta qualidade. Através de uma ventilação 
ideal do habitáculo, contribuirá para uma melhor climatização interior, logo, para 
o seu conforto de circulação. Desfrute da circulação de ar fresco, mesmo quando 
está a chover ou a nevar, ou evite o desagradável calor quando está parado num 
congestionamento num dia quente, abrindo um pouco as janelas. O

06 Mantenha as influências atmosféricas nocivas afastadas da pintura radiosa 
do seu automóvel – com a Car Cover²⁾ individual para o seu Golf. 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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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⁾

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O
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49Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Acessórios Volkswagen 

12 O suporte rebatível para bicicletas Micro II para a cava da roda de reserva 
pode ser facilmente aberto e fixo no dispositivo de engate de reboque, através 
do sistema de fecho de aperto rápido. Pode assim transportar até duas bicicle-
tas, com um peso total de até 60 kg, de forma confortável e segura, com prote-
ção anti roubo. O

13 O sistema de som Plug & Play com Digital Sound Processor integrado e um 
potente subwoofer oferece-lhe um prazer musical ao mais alto nível. O sistema 
apresenta uma potência total de 300 watts Sinus/480 watts Música, bem como 
Sound-Setups, em função do automóvel e do condutor. O subwoofer está mon-
tado na cava da roda de reserva via “Plug & Play”, não ocupando muito espaço. O 
sistema de som também está disponível, como opção, para instalação na baga-
geira. O

14 Seja o atrelado do barco, a caravana ou apenas espaço de arrumação adicio-
nal – para transportar um atrelado, precisa de um dispositivo de engate de re-
boque. Este equipamento está disponível como versão rígida ou removível. O 
jogo de montagem elétrico de 13 pinos garante a alimentação de energia, per-
mitindo, assim, o funcionamento de um atrelado. Além disso, auxilia o sistema 
de assistência no estacionamento e a estabilização do reboque. O

15 Os elegantes frisos da embaladeira de alta qualidade em alumínio com logo-
tipo Golf representam, logo na zona da entrada, uma atração visual. Além disso, 
protegem-na eficazmente contra riscos. Disponível para as versões de 2 e de 4 
lugares. O

16 As películas dos frisos das embaladeiras de alta qualidade protegem a pin-
tura da soleira da porta, sujeita a elevado desgaste, e personalizam a imagem do 
automóvel. Cor: preto/prata. Disponível para as versões de 2 e de 4 lugares. O

17 Proteja o seu automóvel e o automóvel que circula atrás de si da sujidade 
libertada, da perigosa projeção de pedras e dos salpicos de água com estes 
guarda-lamas extremamente resistentes. O
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07 | 08 Bem equipado em viagem – com o sistema de barras de transporte dos 
Acessórios Volkswagen, composto por perfis de alumínio aerodinâmicos. A base 
deste sistema consiste num suporte base para automóveis sem rails de tejadilho 
e em barras de transporte, para automóveis com rails de tejadilho. Nestes siste-
mas pode instalar rapidamente, por exemplo, as práticas malas de tejadilho ou 
os suportes para pranchas de surf, bicicletas, esquis e pranchas de surf. Os siste-
mas vêm pré-montados de fábrica e foram sujeitos a testes ainda mais exigen-
tes a nível de segurança – City-Crash-Test – do que os testes exigidos pela 
norma. O

10 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 fácil-
mente manuseado com luvas grossas. O

09 A resistente mala de tejadilho em plástico de alta qualidade em preto bri-
lhante pode ser fechada. Graças aos seus práticos fechos rápidos, monta-se 
facilmente nas barras de suporte ou no suporte base. Graças ao ângulo de aber-
tura extremamente grande, pode ser instalada e desinstalada com toda a facili-
dade e está disponível com um volume de 340 e 460 litros. O

11 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

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O
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29–33 Um suporte, inúmeras possibilidades: o inovador sistema modular de viagem e conforto é um ver-
dadeiro faz-tudo, e ajuda-o a manter o habitáculo arrumado e simples. Este sistema é composto por um 
módulo de base, que é fixado entre as barras dos apoios de cabeça dos bancos dianteiros, e por vários mó-
dulos adicionais, disponíveis como opção, que podem ser fixados no suporte de base consoante a necessi-
dade e substituídos entre si de uma forma flexível. Viaje sempre em primeira classe, com módulos muito 
práticos, como o cabide portátil, o gancho resistente para sacos, o suporte giratório para tablets de dife-
rentes fabricantes ou a mesa retrátil com suporte para copos. O

26 Com a cadeira para criança G2-3 IOFIT 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. O encosto 
das costas é removível. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre a 
gama completa de cadeiras para criança. O

27 A capa de proteção dos bancos, fácil de limpar e antiderrapante, evita a suji-
dade 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 IOFIX. O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Acessórios Volkswagen

28 Com a máquina de café expresso móvel de 12 Volts da “Volkswagen Edition”, 
tem o seu café sempre à mão. A máquina de café expresso inclui ainda, duas chá-
venas de café resistentes, um guardanapo, 25 cápsulas de café e um estojo de ar-
rumação. A máquina não pode ser utilizada com o automóvel em andamento. O

ME_Golf_K65.indd   51 19.05.17   16:31

18 Veludo macio e delicado num lado e ressaltos de borracha robustos e anti-
derrapantes no outro: o tapete da bagageira removível e cortado à medida, ofe-
rece a superfície de transporte correta para cada tipo de carga. Se necessário, 
pode estender-se um pano protetor integrado por cima das arestas de carga, 
protegendo-as durante as operações de carga e descarga. O

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

19 A proteção da bagageira, com o logotipo Golf, é leve, flexível e está cortada 
exatamente à medida de todos os modelos na nova família Golf. Uma borda ele-
vada em 5 cm protege a bagageira da sujidade. O

20 A grade de separação divide a bagageira do habitáculo entre a parte de trás 
do encosto e o tejadilho, sendo fácil de colocar. A cobertura da bagageira tam-
bém pode ser utilizada com a grade de separação. Não disponível para o Golf 
Variant e Golf Alltrack. O

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

22 A robusta cuba da bagageira, com o logotipo Golf, encaixa-se perfeitamente 
na bagageira. Além disso, é lavável, antiderrapante e resistente a ácidos. A borda 
elevada a toda a volta evita o derramamento de líquidos para o piso do veículo. 
Existe ainda, como opção, uma cuba para bagageira com vários elementos de 
separação. O

23 A resistente rede de proteção para a bagageira é ideal para todos os objetos 
de tamanho pequeno a médio, mantendo-os de preferência nos seus lugares. É 
presa aos olhais de amarração, instalados de série no compartimento de carga. O

24 A proteção das arestas de carga, fabricada num material semelhante ao aço 
inoxidável além de ser um pormenor visual, protege a tinta durante as operações 
de carga e descarga da bagageira. O

25 A proteção das arestas de carga em película transparente protege eficaz-
mente as arestas de carga contra riscos, durante as operações de carga e 
descarga. O
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Volkswagen 
Lifestyle
01 O Power Tube, com uma elegante caixa metálica consiste numa bateria mó-
vel de substituição, com uma capacidade de 5.200 mAh. Esta bateria está equi-
pada com um visor do estado de carga, de quatro níveis, e um interruptor on/off 
embutido. A operação de carga realiza-se através da entrada Micro-USB. Graças 
à baixa auto-descarga da bateria, o equipamento aguenta um ano no modo 
“Stand-By”. O

Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Acessórios Volkswagen e Volkswagen Lifestyle

02 Para que nunca viaje sozinho: o porta-chaves em forma de anjo da guarda 
é constituído por zinco fundido. O próprio anjo é composto por aço inoxidável, 
escovado num lado e polido no outro, e está decorado com a inscrição “Drive 
safe”. O

03 Uma mesa espetacular! Basta um pequeno gesto, para transformar esta pe-
quena mesa numa grande caixa robusta – e vice-versa. A leve caixa desdobrável 
transporta até 30 quilos e é fácil de manusear e de conservar. O material é resis-
tente, defletor de água e insensível à sujidade. A caixa desdobrável é adornada 
com o logotipo da Volkswagen impresso a um tom. O

04 Esta mala a tiracolo, concebida num design elegante e desportivo é ideal 
para transportar diariamente os seus objetos de trabalho, como o computador 
portátil ou pastas de documentos, etc. A bolsa exterior com fecho de correr é de 
fácil acesso e está dividida em dois compartimentos. Estes compartimentos 
possuem divisórias para as canetas, Smartphone e cartões, protegidas com um 
fecho de correr extra. No interior existe um compartimento acolchoado para o 
computador portátil. O

05 Ideal para as suas bagagens do fim de semana: saco de viagem desportivo 
com fecho de correr de duas vias permite uma abertura mais ampla do compar-
timento principal. A cinta de ombro possui uma almofada de borracha flexível, 
que permite transportar o saco também na diagonal. No interior existe um com-
partimento com fecho de correr e bolsas para guardar o Smartphone e o Tablet. 
O forro é estampado com a imagem de um bloco de motor. O

Para mais informações sobre toda a gama de produtos e preços, dirija-se ao seu Concessionário Volkswagen.
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Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

34 As propriedades dos tapetes de borracha para os pés, com a elegância dos 
tapetes de tecido. O rebordo em forma de U destes tapetes cortados à medida, 
protege eficazmente da sujidade e da humidade. O

35 Os tapetes de tecido de alta qualidade “Premium”, fabricados em veludo e com 
um revestimento antiderrapante no verso, não só embelezam a zona dos pés com o 
seu rebordo em branco, como também a protegem da sujidade. Os tapetes diantei-
ros possuem uma etiqueta de borracha com o logotipo Golf a branco. O

36 Zona dos pés limpa, durante todo o ano: os tapetes para os pés Allwetter, anti-
derrapantes e feitos à medida e com o emblema Golf nos tapetes dianteiros, não só 
protegem da sujidade e da humidade, como são inibidores de odores e 100 % reci-
cláveis. O

37 O manípulo desportivo da alavanca de mudanças, em forma de bola de golfe, é 
agradável ao toque e coloca-se facilmente. A montagem só é possível em veículos 
com caixa de velocidades manual. O

38 Este jogo de capas antiderrapantes para os pedais em aço inoxidável escovado 
coloca-se muito facilmente e seduz pelo seu design de alta qualidade. Disponível 
para caixas de velocidades manuais e automáticas. O

39 Personalização até ao mais pequeno pormenor: as quatro tampas das válvulas 
apresentam-se com o logotipo Volkswagen, e protegem eficazmente a válvula do 
pó, da sujidade e da humidade. Adequado para válvulas de alumínio e para válvulas 
de borracha/metal. 1 conjunto = 4 unidades. O

40 Há alturas, em que era melhor que o sol ficasse lá fora. Por exemplo, quando os 
passageiros de trás são crianças ou animais. A proteção solar também pode ser uti-
lizada com as janelas abertas, e pode ser aplicada para proteção solar opcional, bem 
como, para isolamento térmico – sem prejudicar a segurança rodoviária. Disponível 
para o Golf (4 portas), Golf Variant e Golf Alltrack. O

ME_Golf_K65.indd   52 19.05.17   16:31



01

02

03

04

07

05

06 10

08

09

55Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Estofos
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Estofos

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Série no Alltrack A  Equipamento opcional O

0 1 Estofos “Basket” preto TW S

02 Estofos “Zoom” preto TW C

03 Estofos “Zoom” Shetland XW C

04 Estofos “Summits”¹⁾ preto TW A

05 Estofos em microfibra “ArtVelours” ²⁾ preto TW H  
06 Estofos em microfibra “ArtVelours” ³⁾ Shetland XW O

07 Estofos em tecido/microfibra “Carbon Flag/San Remo” ⁴⁾ cinza Flint-preto/cinza Flint TW O

08 Estofos em couro “Vienna”,⁵⁾ perfurados, preto-cinza Kristall TW O

09 Estofos em couro “Vienna”,³⁾ perfurado, cinza Pure -vermelho Ruby UW O

 10 Estofos em couro “Vienna”,³⁾ perfurado, Shetland-Shetland XW O

1) Disponível apenas para o Golf Alltrack.
2) Também disponível para o Golf Alltrack como equipamento opcional.
3) Não disponível para o Golf Alltrack.
4) Disponível apenas em combinação com o pacote R-Line.
5) Também disponível para os bancos desportivos R-Line e para o Golf Alltrack como equipamento opcional.

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.
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57Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Cores exteriores
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Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Equipamento opcional O

1) Não disponível para o Golf Alltrack.
2) Disponível apenas em combinação com o pacote R-Line e com o pacote R-Line “Exterior”.

As imagens destas páginas ilustram o pacote opcional R-Line ”Exterior”. 
Além isso, nem todas as pinturas exteriores aqui representadas estão 
disponíveis em combinação com o pacote R-Line “Exterior”. 
O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.

01 branco Pure pintura lisa 0Q O

02 cinza Urano pintura lisa 5K S

03 vermelho Tornado pintura lisa G2 O

04 preto Ruby pintura lisa V5 O

05 amarelo Turmeric¹⁾ pintura metalizada 6T O

06 azul Dark Iron pintura metalizada 8P O

07 verde Peacock pintura metalizada 8U O

08 azul Atlantic¹⁾ pintura metalizada H7 O

09 prata Tungsten pintura metalizada K5 O

 10 prata White pintura metalizada K8 O

 1 1 azul Lapiz²⁾ pintura metalizada L9 O

 12 cinza Indium pintura metalizada X3 O

 13 preto Deep pintura nacarada 2T O

 14 branco Oryx pintura efeito madre pérola 0R O

Cores exteriores
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59Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Jantes
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01 Jantes de liga leve de 16" “Hita” S O

02 Jantes de liga leve de 16" “Toronto” C

03 Jantes de liga leve de 17" “Dijon” H O

04 Jantes de liga leve de 17" “Karlskoga” O

05 Jantes de liga leve de 17" “Madrid” O

06 Jantes de liga leve de 17" “Madrid”*
07 Jantes de liga leve de 17" “Singapore”, Volkswagen R O

08 Jantes de liga leve de 17" “Valley” ¹⁾ A

09 Jantes de liga leve de 17" “Blade”, Acessórios Volkswagen O

 10 Jantes de liga leve de 18" “Kalamata” ¹⁾ O

 11 Jantes de liga leve de 18" “Jurva” O

 1 2 Jantes de liga leve de 18" “Marseille”, Volkswagen R O

 13 Jantes de liga leve de 18" “Durban” O

 14 Jantes de liga leve de 18" “Sebring”,²⁾ Volkswagen R O

 15 Jantes de liga leve de 18" “Pretoria”,³⁾ Acessórios Volkswagen O

 16 Jantes de liga leve de 18" “Rotary”, Acessórios Volkswagen O

 17 Jantes de liga leve de 18" “Preston”, Acessórios Volkswagen O

 18 Jantes de liga leve de 19" “Twinspoke”, Acessórios Volkswagen O

Jantes

1) Disponível apenas para o Golf Alltrack.
2) Disponível também na versão de jantes de liga leve de 17".
3) Também disponíveis em prata Sterling.
* Não disponíveis para o mercado Nacional.

O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.

E agora é você que decide o formato. A grande seleção de jantes de liga 

leve possibilita-lhe personalizar ainda mais o seu Golf, Golf Variant ou 

Golf Alltrack.

Série no Trendline S  Série no Confortline C  Série no Highline H  Série no Alltrack A  Equipamento opcional O
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61Golf, Golf Variant e Golf Alltrack – Combinações e Assistência

Descubra o mundo 
automóvel da 
Volkswagen.

A Autostadt – uma viagem ao mundo da 
mobilidade. 

A entrega do seu veículo novo pode transformar-se 
numa ocasião memorável na Autostadt, em Wolfs-
burg. 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 por-
menores importantes, antes de iniciar a sua viagem 
de regresso a casa. Para informações mais detalha-
das, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience. 

Numa ação de formação sobre condução segura, os 
nossos profissionais do volante mostram-lhe o com-
portamento 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 garan-
tia 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 car-
roçaria¹⁾ 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 periodicamen-
te às inspecções previstas no Plano de Assistência, 
poderá usufruir das vantagens da garantia de mobi-
lidade 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 Con-
cessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas 
em vigor no seu país.

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. 
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Estofos “Basket” S

preto/TW cinza pérola/preto preto preto O S O O O O O O O O – O O O

Estofos “Zoom” C

preto/TW cinza pérola/preto preto preto O S O O O O O O O O – O O O

Shetland/XW preto preto preto O S O O O O O O O O – O O O

Estofos “Summits” A

preto/TW¹⁾ cinza pérola/preto preto preto O S O O – – O – O O – O O O

Estofos em microfibra “ArtVelours” H

preto/TW²⁾ cinza pérola/preto preto preto O S O O O O O O O O – O O O

Shetland/XW³⁾ preto preto preto O S O O O O O O O O – O O O

Estofos em tecido/microfibra
“Carbon Flag/San Remo” O

cinza Flint-preto/cinza Flint/TW⁴⁾ preto preto preto O S O – O – – O – O O O O O

Estofos em couro “Vienna”, perfurado O

preto-cinza Kristall/TW⁵⁾ cinza pérola/preto preto preto O S O O O O O O O O – O O O

preto-cinza Kristall/TW⁴⁾ preto preto preto O S O – O – – O – O O O O O

cinza Pure-vermelho Ruby/UW³⁾ cinza pérola preto preto O S O O O O O O O O – O O O

Shetland-Shetland/XW³⁾ preto preto preto O S O O O O O O O O – O O O

1) Disponível apenas para o Golf Alltrack.
2) Também disponível para o Golf Alltrack como equipamento opcional.
3) Não disponível para o Golf Alltrack.
4) Disponível apenas em combinação com o pacote R-Line.
5) Também disponível para o Golf Alltrack como equipamento opcional.
6) Disponível apenas em combinação com o pacote R-Line e com o pacote R-Line “Exterior”.

Combinações possíveis

Os símbolos junto dos estofos indicam quais são os de série S  ou com custo extra C , H , A , O . A correspondência da tabela indica se uma pintura está disponível de série S , ou como equipamento opcional O  ou como não disponível (–).
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Reservado o direito a alterações · Edição: Maio 2017
www.volkswagen.pt 

O seu Concessionário Volkswagen

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais.
Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas referem-se ao mercado 
alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu Con-
cessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país. 
Reservado o direito a alterações. 
BlueMotion®, DSG® 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.

Golf, 
Golf Variant e Golf Alltrack
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