Новий Golf GTI

ДВИГУН

Подарунки від Volkswagen
на перші 30 замовлень!

2.0 l TSI Bluemotion Technology 6 МКПП

2.0 l TSI Bluemotion Technology 6 DSG

4-х циліндровий, бензиновий
2.0 / 1984
162 / 220 - 4500
350 /1.500 - 4.400

Тип двигуна
Робочий об'єм куб.см.
Макс. потужність, кВт/к.с. при об./хв.
Макс. крутящий момент Нм при об./хв.
ВИТРАТА ПАЛИВА
7,5 / 5,1 / 6,0

Міський цикл / траса / змішаний цикл, л
Об'єм паливного бака, л.

8,1 / 5,3 / 6,4
50

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм
4268 / 1799 / 1442

Довжина / ширина / висота, мм

2631

Колісна база, мм

380 / 1270

Об'єм багажного відділення, л
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість, км/год

246

244

Прискорення 0-100 км/год, сек.

6,5

6,5

Спорядженого автомобіля, кг

1351

1370

Максимальна допустима, кг

1820

1840

МАСА

КОЛІР
Колір кузова

Базовий колір - білий / чорний/ червоний лак (інші кольори металік/перламутр за доплату)
Тканина "Clark" (колір: чорний титан "Titanschwarz")

Колір салона

36 023 USD

РЕКОМЕНДОВАНА РОЗДРІБНА ЦІНА

38 254 USD

СЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
● 2-х дверне виконання
● 4 легкосплавних диски "Brooklyn" 7,5 J x 17, колеса 225/45 R17
● запасне колесо малозмірне 3 1/2 J x 18, сталеве
● корпуси зовнішніх дзеркал та ручки дверей у колір кузова
● передній та задній бампери у спортивному дизайні, повітрозабірники з сотовою
структурою
● решітка радіатора чорного кольору лакована з сотовою структурою, поздовжньою
ламеллю червоного кольору та емблемою GTI
● задній спойлер у колір кузова
● дзеркало в салоні з автоматичним затемненням
● елементи декору на панелі приладів, центральній консолі та у дверях - рояльний
лак з фактурним малюнком у вигляді ромбовидних сот
● стеля чорного кольору
● перемикач світла фар у хромі, хромовані накладки на панелі налаштування дзеркал та
склопідйомників
● мультифункціональне шкіряне 3-спицеве кермо з алюмінієвим декором; важіль
КПП оброблений шкірою з алюмінієвим декором
● топ-спортивні передні сидіння з регулюванням за висотою
● поперекова підтримка передніх сидінь
● розділювальний підлокітник на задньому сидінні з отвором для довгомірного вантажу та
двома підстаканниками
● текстильні килимки в салоні спереду та ззаду
● накладки на пороги спереду, з підсвічуванням
● кондиціонер механічний "Climatic"
● Прогресивне кермо, що адаптується в залежності від швидкості та дорожньої ситуації
● спортивна підвіска

● сталеві накладки на педалі
● пакет освітлення салону Ambiente
шухлядка для рукавичок з можливістю охолодження та освітленням
● електронне стоянкове гальмо, вкл. функцію Auto Hold
● 9 подушек безпеки: 2 фронтальні, 4 головні (спереду та ззаду), 2 бокові
спереду, 1 колінна подушка водія
● дискові гальма спереду і ззаду, гальмівні колодки червоні лаковані
● система розпізнавання втоми водія
● система попередження вторинних зіткнень
● зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та роздільним електрообігрівом;
електросклопідйомники
● електронне блокування міжколісного диференціалу XDS+
● електронна система курсової стійкості ESP, вкл. ABS, ASR, EDS, MSR
● автоматичне освітлення з денним світлом фар, автоматичною функцією
"Leaving home" та ручною "Coming home"
● індикатор падіння тиску повітря в шинах
● датчик дощу
● мультимедійна система "Composition Touch": 12,7-см дисплей, 4 динаміки,
антена, радіо, SD-слот, MP3, AUX-IN
● круїз-контроль, вкл. обмежувач швидкості Speed Limiter
● система Start-Stop з рекуперацією енергії
● мультифункціональний індикатор "Premium"
● 2 світлодіодні лампи індивідуального освітлення з хромованим обрамленням
спереду та 2 ззаду
● задні ліхтарі темно-червоного кольору

ПОДАРУНКИ ВІД VOLKSWAGEN
Шановні шанувальники легендарного автомобіля Volkswagen Golf GTI! На честь отримання Volkswagen Golf 7 Гран-прі міжнародної премії "Car of the Year 2013", ми
оголошуємо для Вас спеціальну пропозицію: Подарунки від Volkswagen на перші 30 замовлень Нового Golf GTI!
Ви маєте можливість обрати у подарунок одну з чотирьох опцій додатково до комплектації свого автомобіля:
• Саундсистема "DYNAUDIO Excite", або
• Паркувальний асистент вкл. парк-пілот з аккустичним попередженням при наближенні до перешкоди спереду та ззаду; зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та
електрообігрівом, праве дзеркало з підлаштуванням положення, або
• Пакет "Alcantara" для GTI, або
• Люк підйомно-зсувний.
За подробицями звертайтеся, будь ласка, до найближчого Дилерського центру Volkswagen.
* Технічні характеристики, вказані у цій листівці, не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей.
** Вказані ціни на автомобілі є орієнтовними. Точні ціни та комплектації автомобіля погоджуйте в договорах купівлі-продажу автомобіля.
Будь-ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля Volkswagen детально ознайомте клієнта з точною ціною та комплектацією автомобіля. Розрахунок здійснюється у національній валюті України.

