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Novo, mas nunca 
bem-comportado.
O rebelde regressa à estrada e torna-se novamente numa grande atração. 

Com um desempenho que proporciona ainda mais prazer de condução 

e arrepios na pele. A parte dianteira, com o seu pára-choques novo e os 

faróis LED redesenhados, agradam logo ao primeiro olhar. Manteve-se a 

lendária estrutura em favo da grelha do radiador, os frisos laterais salientes 

e, naturalmente, a sua elevada potência. Senhoras e Senhores: o Golf GTI.

05Golf GTI
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07Golf GTI - Exterior
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Equipamento de série S  Equipamento opcional O

Exterior

01 A traseira do Golf GTI está ainda mais dinâmica. Seduz pelo difusor granulado em preto mate, pela dupla 
ponteira cromada colocada à esquerda e à direita, bem como pelo spoiler traseiro pintado na cor da carroçaria. 
Acima de tudo à noite, os farolins traseiros vermelhos escuros em LED com indicadores de mudança de direção 
dinâmicos desempenham plenamente o seu papel. S
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Mantém-se firme 
na via rápida.
O chassis desportivo oferece-lhe suspensão, amortecedores e barras 

estabilizadoras com uma configuração particularmente rígida. Desta forma, 

é muito mais fácil manobrar o automóvel, mesmo numa condução 

 desportiva, sobretudo nas curvas.

01 A direção progressiva do Golf GTI oferece-lhe um comportamento de direção otimizado, o que prova ser 
muito útil no dia-a-dia, nas estradas em más condições. A direção progressiva reduz as manobras de direção ao 
estacionar e aumenta, em simultâneo, a dinâmica de condução, através de um comportamento de direção mais 
direto em estradas ricas em curvas. Deste modo, a direção progressiva permite um melhor controlo em condução 
desportiva, garantindo mais conforto numa utilização quotidiana. S

09Golf GTI - Chassis

1648_Golf_GTD_GTI_K65.indd   09 10.03.17   07:32

Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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02

Interior

01 | 02 Logo ao abrir a porta do condutor, o interior do Golf GTI impressiona pelos seus frisos das embaladei-
ras iluminados a vermelho. Os bancos desportivos reguláveis em altura com estofos em tecido opcionais 
“Sportive Honeycomb” proporcionam o suporte perfeito, mesmo nas curvas dinâmicas. O volante desportivo 
multifunções em couro, achatado na parte inferior com logotipo GTI e manípulo da alavanca de mudanças tipo 
bola de golfe, transmitem dinâmica pura. Durante a condução, pode visualizar o desempenho do seu veículo no 
visor a cores do painel de instrumentos. O painel de instrumentos seduz pelas características específicas do GTI 
e pela consola central com os seus acabamentos especiais. A rematar este quadro, o carácter desportivo trans-
mitido pelas capas dos pedais de aço inoxidável escovado. O

11Golf GTI - Interior 
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Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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13Golf GTI - Jantes e motores

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 influen-
ciados 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 im-
portantes 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 indica-
ções 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 con-
sumos de combustível e emissões de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuita-
mente em todos os pontos de venda 

Motor a gasolina 2.0 TSI (230 cv)
BlueMotion Technology

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual: 6 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 7,8/5,5/6,4
caixa velocidades DSG: 6 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 8,2–8,1/5,4–5,3/6,4–6,3
Emissões de CO₂ – combinadas, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: 148
caixa velocidades DSG: 148–145
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01 Jantes de liga leve de 17" “Brooklyn”*
02 Jantes de liga leve de 18" “Milton Keynes” S

03 Jantes de liga leve de 18" “Sevilla”, 
 com superfície Dark Graphite O

 Jantes e motores

Equipamento de série S  Equipamento opcional O

* Não disponíveis para o mercado Nacional.

04 Jantes de liga leve de 19" “Brescia”, 
 Volkswagen R O

05 Jantes de liga leve de 19" “Santiago”, 
 Volkswagen R O
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Sprinter para 
 viagens longas.
O seu potente e económico motor faz com que seja um prazer conduzir 

o Golf GTD, mesmo em viagens longas. Os frisos laterais realçam a sua 

potência, também no exterior. Para o efeito, existe uma seleção de jantes 

de liga leve, cujo design destaca claramente a dinâmica.

15Golf GTD e Golf Variant GTD 
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17Golf GTD e Golf Variant GTD 
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Desempenho 
reforçado.
Dê mais espaço ao prazer de condução: o Golf Variant GTD marca pon tos 

pelo seu estilo desportivo, pelas suas formas retilíneas e por um design 

claro, que agrada logo ao primeiro olhar. Tudo isto combinado de uma 

forma soberba com uma porção extra da capacidade da bagageira.
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19Golf GTD e Golf Variant GTD - Exterior
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03 A traseira do Golf GTD e do Golf Variant GTD está ainda mais expressiva. Para 
isso contribuem o novo difusor, a dupla ponteira cromada colocada à esquerda e à 
direita e os farolins traseiros com novo design em LED. S  

01 É impossível não olhar para as jantes de liga leve de 18" “Sevilla” no Golf GTD 
e no Golf GTD Variant. Estas realçam também o caráter dinâmico em ambos os 
modelos GTD. S

02 Uma atração, mesmo antes de entrar: os frisos das embaladeiras iluminados 
recebem os passageiros com o seu brilho desportivo. S

Equipamento de série S  Equipamento opcional O

Exterior
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02 Como opção, pode escolher os bancos desporti-
vos em couro “Vienna”. Estes bancos dianteiros 
estão equipados com aquecimento e garantem-lhe 
uma postura ergonómica, graças aos apoios da zona 
lombar integrados. O

01 O novo cockpit inteligente é a sua porta para o 
mundo digital. Para tal, pode contar, entre outros, 
com o visor alargado com 23,4 cm (9,2") de diagonal, 
que lhe mostra todas as informações relevantes e de 
uma forma muito mais simples. Além disso, oferece 
uma utilização bastante intuitiva. Novos revestimen-
tos das portas, novas decorações e uma vasta sele-
ção de estofos para bancos desportivos proporcio-
nam, assim, o ambiente certo para o seu bem-estar.

O

Interior

21Golf GTD e Golf Variant GTD - Interior 
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Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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Força vezes percurso, 
igual a prazer de condução.
Se gosta de conduzir, vai adorar o desempenho do Golf GTD e do 

Golf Variant GTD. A sua verdadeira supremacia esconde-se por baixo 

do seu capot: o motor 2.0 TDI com 184 cv funciona de uma forma 

surpreen dentemente potente. A seleção exclusiva de jantes de liga 

leve contribui para uma boa figura destes dois desportivos.

23Golf GTD e Golf Variant GTD - Jantes e motores
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25Golf GTD e Golf Variant GTD - Jantes e motores

 1) Disponível em data posterior.
2) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se refe-

rem a um veículo em particular, nem estão incluídos na proposta. Servem apenas como termo de compara-
ção 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 in-
fluenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambien-
tais). 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 indica-
ções 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 consu-
mos de combustível e emissões de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente 
em todos os pontos de venda.

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

Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com Diesel sem chumbo com, 
pelo menos, 51 octanas, segundo a norma DIN EN 590/DIN 51628. Não é possível utilizar os combustíveis RME 
e FAME (Biodiesel).

Motores Diesel 2.0 TDI (184 cv) 
BlueMotion Technology

Consumos, l/100 km²⁾
caixa velocidades manual: 6 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 5,5–5,2/4,3–4,0/4,7–4,4 (5,5/4,3/4,7)³⁾
caixa velocidades DSG: 7 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 5,6–5,4/4,5–4,2/4,9–4,6 (5,7/4,5/5,0)³⁾
Emissões de CO₂ – combinadas, g/km²⁾
caixa velocidades manual: 125–116 (124)³⁾
caixa velocidades DSG: 129–122 (130)³⁾
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01 Jantes de liga leve de 17" “Curitiba”*
02  Jantes de liga leve de 18" “Sevilla”, 

superfície brilhante S

03  Jantes de liga leve de 18" “Sevilla”¹⁾,
superfície Dark Graphite O

Equipamento de série S  Equipamento opcional O

* Não disponível para o mercado Nacional.

04  Jantes de liga leve de 19" “Brescia”,
Volkswagen R O

05  Jantes de liga leve de 19" “Santiago”,
Volkswagen R O

 Jantes e motores
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Infotainment

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, 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. Além disso, os dados exibidos na con-
sola central do sistema Infotainment como, por exemplo, as imagens dos con-
tactos telefónicos ou as capas dos CD, também podem ser exibidos no Active 
Info Display. O

01 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 R 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 adi-
cional 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 
Inter net através da função WLAN integrada. O

Os sistemas de Infotainment do Golf GTI, Golf GTD e do Golf Variant GTD cumprem 

os mais elevados requisitos – equipados de série com ecrã tátil, bem como com

interface do telefone, sistema de operação por gestos e Active Info Display disponí veis 

como opcão, e muitas outras funcionalidades práticas.

27Golf GTI, Golf GTD e Golf Variant GTD - Infotainment
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Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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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.

Conectividade

01 Com o Car-Net Guide & Inform¹⁾ encontre destinos fascinantes na sua área, parques de estacionamento 
perto de si, a próxima estação de serviço, ou notícias a partir da Internet. S

02 App-Connect²⁾ – três tecnologias inovadoras, que lhe permitem transferir os conteúdos do Smartphone 
para o ecrã tátil do seu sistema de Infotainment: 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 série no sistema de navegação “Discover Pro”. S

1 )  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 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 roa-
ming), 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 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 regis-
to 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 alte-
rações 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.

2)  Disponível apenas em conjunto com o rádio “Composition Media” ou com os sistemas de navegação “Discover Media” e “Discover Pro”. A aplica-
ção “Car-Net App-Connect” inclui as tecnologias MirrorLink™, 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 compatibilidade dos telemóveis novos e dos telemóveis na sua operadora.

Golf GTI, Golf GTD e Golf Variant GTD - Conectividade
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Equipamento de série S  Equipamento opcional O

03 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 utili-
zação 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 forma-
to 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. O
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04 O controlo automático da distância “ACC” 
adapta automaticamente a velocidade até à veloci-
dade máxima regulada²⁾ do automóvel que circula 
em frente, mantendo, assim, a distância¹⁾ definida 
pelo condutor. Esta função também se encontra dis-
ponível 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

06 O sensor opcional “Blind Spot” Plus com assis-
tente 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 situa ções críti-
cas, virando o volante¹⁾. Nas manobras de marcha- 
atrás, o assistente de saída do lugar de estaciona-
mento vigia as áreas laterais do seu veículo e do 
trânsito que se aproxima¹⁾. O  

07 O sistema de proteção proativa dos passageiros 
monitoriza situações críticas com elevado risco de 
acidente, com a ajuda de sensores de ESC e com o 
sistema de monitorização do trânsito circundante 
“Front Assist”. Quando o sistema deteta uma situa-
ção destas, os ocupantes do veículo e o veículo são 
preparados para um eventual acidente: os cintos de 
segurança dianteiros ficam rígidos e condutor e pas-
sageiro ficam presos. As janelas abertas e o teto de 
abrir aberto são fechados, deixando uma fenda. O  

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 “Emergency Assist” só está 
disponível como componente do pacote dos siste-
mas de assistência ao condutor. O  

31Golf GTI, Golf GTD e Golf Variant GTD - Sistemas assistência 
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Os sistemas inteligentes de assistência à condução aumentam o 

conforto de condução e ajudam-no a ultrapassar situações críticas 

ou, até mesmo, a evitá-las.

Sistemas de assistência à condução

01 Mais conforto, mesmo num engarrafamento. O 
assistente de congestionamento permite uma con-
dução confortável em situações de congestiona-
mento e ajuda a evitar aqueles acidentes típicos de 
situações de engarrafamento.¹⁾ O sistema man-
tém o automóvel na faixa de rodagem e comanda 
automaticamente a aceleração e a travagem, em 
conjunto com a caixa de velocidades DSG. O assis-
tente de congestionamento só está disponível como 
componente do pacote “Driver Assistance”. O  

02 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 obstá-
culos existentes na via e avisa o condutor atempadamente.¹⁾ Se o condutor não 
reagir, o automóvel desencadeia uma travagem de emergência. S

03 Reboca sem esforço atrelados ou caravanas com uma carga sobre o eixo de, 
até, 1.800 kg. O Assistente de reboque “Trailer Assist” ajuda-o durante as mano-
bras¹⁾. Só precisa de definir a direcção de viragem pretendida e o assistente 
levará depois o seu atrelado comodamente até ao destino. Apenas precisa de 
acelerar, travar e manter os olhos abertos. O

Equipamento de série S  Equipamento opcional O

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

Os sistemas de assistência reproduzidos são apresentados no modelo de série.
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08 As quatro tampas das válvulas apresentam-se 
com o logotipo Volkswagen, e protegem eficazmen-
te a válvula do pó, da sujidade e da humidade. Ade-
quado para válvulas de alumínio e para válvulas de 
borracha/metal. 1 conjunto = 4 unidades. O

09 A proteção da bagageira, com o logotipo Golf, é 
leve, flexível e está cortada exatamente à medida 
do Golf. Um rebordo elevado em cinco centímetros 
protege a bagageira da sujidade. O

12 O tapete da bagageira antiderrapante, cortado à 
medida, protege eficazmente a bagageira da sujidade 
e da humidade. Quando não for utilizado, pode ser 
enrolado e facilmente arrumado, para não ocupar 
espaço. O

11 A robusta cuba para bagageira com o logotipo 
Golf está equipada com elementos de separação de 
encaixe flexível, que o ajudarão a arrumar as suas 
bagagens de uma forma organizada. Encaixa-se na 
perfeição na bagageira e é lavável, antiderrapante e 
resistente aos ácidos. O rebordo alto a toda a volta 
evita o derramamento de líquidos para o piso do 
veículo. O

05 Mantenha a radiosa pintura do seu automóvel 
longe das influências atmosféricas nocivas – com a 
Car Cover individual para o seu Golf GTI ou Golf GTD. 
A cobertura do automóvel cortada à medida e respi-
rável, que pode ser utilizada tanto no interior como 
no exterior, é composta por tecido stretch elástico. 
Este é extremamente leve, antiestático, impermeá-
vel, resistente a temperaturas altas e baixas, lavável 
e indeformável. O interior possui tecido especial, 
para proteger a pintura do automóvel. O

06 Os requintados tapetes têxteis “Premium” em 
veludo não só adornam a zona dos pés com o seu 
rebordo em branco, como também a protegem da 
sujidade. Os tapetes dianteiros têm o logotipo GTI²⁾. 

O

07 O jogo de tapetes feitos à medida Allwetter 
está disponível em preto e protege eficazmente a 
zona dos pés contra a sujidade e a humidade. Nos 
tapetes dianteiros pode ver-se o logotipo GTI²⁾. 
O sistema de fixação integrado prende os tapetes 
dianteiros ao piso do automóvel, por forma a que 
não saiam do seu lugar. O

10 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 luga-
res. É presa aos olhais de amarração, instalados de 
série no compartimento de carga. O

Golf GTI, Golf GTD e Golf Variant GTD - Acessórios Volkswagen

 1)  Para mais informações sobre toda a gama de produtos, dirija-se ao 
seu Concessionário Volkswagen.

2)  Também disponível com o logotipo Golf para o Golf GTD e 
Golf Variant GTD.

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. Os acessórios Volkswagen ilustrados 
são apresentados no modelo de série e são compatíveis com o Golf GTI, 
Golf GTD e Golf Variant GTD. 
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Equipamento de série S  Equipamento opcional O

01 O sistema de som “Plug & Play” com Digital Sound Processor integrado e um potente subwoofer ofere-
ce-lhe um prazer musical ao mais alto nível. O sistema apresenta uma potência total de 300 watts Sinus/
480 watts, bem como Sound-Setups, em função do automóvel e do condutor. O subwoofer está montado na 
cava da roda de reserva via “Plug & Play”, não ocupando muito espaço ou, como opção na bagageira. O

04 O suporte de base está disponível para os modelos de 3 e 5 portas e é a base para todos os componen-
tes do tejadilho, como o suporte para esquis e pranchas de snowboard ou o suporte para pranchas de surf. 
Aqui está ilustrado com o suporte para bicicletas. Este possui um suporte de estrutura em aço cromado. 
Tem fecho e foi testado pela City-Crash. O

02 A resistente mala de tejadilho em plástico de alta qualidade pode ser fechada. Graças aos seus práticos 
fechos rápidos, monta-se facilmente nas barras de suporte ou 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

03 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

 Acessórios Volkswagen 
Para um estilo ainda mais desportivo no dia-a-dia, existem acessórios a condizer para o 

Golf GTI, Golf GTD e Golf Variant GTD. Encontrará a oferta completa de acessórios no 

“Catálogo completo de Acessórios Volkswagen”, no seu Concessionário Volkswagen¹⁾.
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05 Máximo prazer de condução para toda a família: o GTI em forma de carrinho de bebé adequa-se às 
necessidades do seu filho – como carrinho de bebé integral com banheira ou como buggy da moda com a 
extensão de carro desportivo fornecida. Este pode ser utilizado em ambos os campos de visão e tem um 
cinto de segurança de 5 pontos acolchoado. Inúmeros elementos do carro de bebé foram mantidos no 
design GTI: os estofos no tecido xadrez original GTI “Clark”, a janela panorâmica na estrutura em favo GTI, 
bem como as costuras decorativas vermelhas no manípulo. Até mesmo as jantes vêm em design GTI. O 
carrinho de bebé GTI, com o design Volkswagen, foi desenvolvido com o fabricante de carrinhos de bebé 
alemão “Knorr-baby”. Fabricado na Europa. O

08 O cinto em couro verdadeiro com estrutura em 
favo no lado exterior, impressão “GTI” na fita do 
cinto e fivela com borracha de alta qualidade está 
disponível nos tamanhos S/M para cinturas entre 82 
a 92 cm e L/XL para cinturas entre 92 a 106 cm. O

06 O Babygrow faz com que o seu filho fique com 
um visual desportivo. Vestir o fato de peça única 
disponível em dois tamanhos (68/74 e 80/86) com 
impressão frontal grande e etiqueta “GTI” na costura 
lateral, bem como tratamento especial nos ombros 
é, literalmente, uma brincadeira de crianças graças 
ao prático fecho de botões de pressão. O

07 O café sabe melhor na caneca certa. A caneca de 
porcelana de 350 ml com formato arredondado e 
asa grande está disponível em preto gravação GTI 
One Modell e emblema “GTI” no rebordo interior, 
bem como em vermelho Tornado com letras “GTI” 
originais. O

35Golf GTI, Golf GTD e Golf Variant GTD - Volkswagen Lifestyle
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Volkswagen Lifestyle

01 Agora não é só a concorrência que fica arrumada. O saco de desporto com 
compartimento principal, dois bolsos laterais, compartimento para peças molha-
das, bolso interior, compartimento para telemóvel e bolsas para canetas oferece 
inúmeras possibilidades para arrumar os seus objetos. Visualmente, também 
tem muito a oferecer: com estrutura em favo impressa, debruns vermelhos, 
logotipo “GTI” sublime de borracha no lado da frente, impressão “GTI” em 3D 
nas correias ajustáveis, tiras de borracha com perfil de pneus no fundo do saco, 
bem como a etiqueta “GTI” cozida de lado. O

03 Nada se perde, mesmo nas manobras mais dinâ-
micas: com a caixa desdobrável, transforme-a em 
pequenos gestos de uma bolsa pequena para uma 
espaçosa e estável caixa de arrumação. Transporta 
até 30 kg e é extremamente fácil de tratar. Tipica-
mente GTI: tecido xadrez “Clark” e logotipo “GTI”. O

02 Normalmente, um GTI não é para ser olhado por cima do ombro. Esta mo-
derna mala a tiracolo é a exceção. Visualmente, carrega a imagem tipicamente 
GTI – com estrutura em favo impressa, debruns vermelhos, logotipo “GTI” subli-
me de borracha no lado da frente, impressão “GTI” em 3D nas correias ajustáveis 
e etiqueta “GTI” cozida de lado – e também é extremamente prática. Graças aos 
bolsos com fechos de correr dentro e fora, ao compartimento para telemóvel e 
três porta-canetas, transporta tudo o que é importante. O

04 A cadeira GTI G2-3 ISOFIT para crianças entre 
os três e os doze anos (15 a 36 quilos) adapta-se às 
necessidades individuais dos passageiros mais 
pequenos e é fixa nos pontos de fixação ISOFIX. 
A criança fica segura na cadeira através de um cinto 
de segurança de três pontos. O

Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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37Golf GTI, Golf GTD e Golf Variant GTD - Pinturas exteriores e estofos
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Equipamento de série S  Equipamento opcional O

0 1 branco Pure pintura lisa 0Q S

02 vermelho Tornado pintura lisa G2 S

03 preto Rubin pintura lisa V5 S

04 azul Dark Iron pintura metalizada 8P O

05 azul Atlantic pintura metalizada H7 O

06 prata Tungsten pintura metalizada K5 O

07 prata White pintura metalizada K8 O

08 cinza Indium pintura metalizada X3 O

09 preto Deep pintura nacarada 2T O

 10 branco Oryx pintura efeito madre pérola 0R O

Estofos do Golf GTI
 1 1 Estofos “Clark” preto-vermelho TW S

 12 Estofos em Art-Velours/couro artificial “Sportive Honeycomb“ preto-vermelho TW O

 13 Estofos em couro “Vienna”, perfurados, preto-vermelho Flash com debrum TW O

Estofos Golf GTD e Golf Variant GTD 
 14 Estofos “Clark” preto-cinza TW S

 15 Estofos em Art-Velours/couro artificial “Sportive Honeycomb“ preto-cinza Flint TW O

 16 Estofos em couro “Vienna”, perfurados, preto-cinza Kristall com debrum TW O

As pinturas apresentadas são representativas de todos os modelos no Golf GTI. 

Pinturas exteriores 
e estofos
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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 pintu-
ra 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 mobili-
dade 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 especí-
ficas em vigor no seu país.

39Golf GTI, Golf GTD e Golf Variant GTD - Combinações possíveis e Assistência
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 1) Apenas disponível para o Golf GTI.
2) Apenas disponível para o Golf GTD e Golf Variant GTD.

Combinações possíveis

Junto da designação dos estofos está indicado se são de série S  ou opcionais O  . A correspondência da tabela indica se uma pintura está disponível de série S  ou opcional O  .

Estofos Forro do tejadilho Alcatifa Painel de instrumentos 
em cima/em baixo
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Estofos “Clark” S

preto-vermelho¹⁾ /TW preto preto preto S S S O O O O O O O

preto-cinza²⁾ /TW preto preto preto S S S O O O O O O O

Estofos em 
Art-Velours/couro artificial “Sportive Honeycomb“ O

preto-vermelho¹⁾ /TW preto preto preto O O O O O O O O O O

preto-cinza Flint²⁾ /TW preto preto preto O O O O O O O O O O

Estofos em couro “Vienna”, perfurado O

preto-vermelho Flash com debrum¹⁾ /TW preto preto preto O O O O O O O O O O

preto-cinza Kristall com debrum²⁾ /TW preto preto preto O O O O O O O O O O
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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 pode significar 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. 
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