Golf GTD
Prisliste udskrevet pr. 23.02.2019
Forbrugsangivelser og afgift er baseret på WLTP (www.volkswagen.dk/wltp). De viste priser er gældende ved levering af bil fra d. 1. april 2019.
Få oplyst priser på biler til leveringen inden d. 1. april på www.volkswagen.dk/lager
Varianter

Diesel
Model
2,0 TDI SCR - 184 HK
* Det endelige forbrug er endnu ikke opgivet. Kommer snart.
** Grøn ejerafgift pr. halvår.
TDI = Turbocharged Direct Injection (Dieselmotor med direkte indsprøjtning).
DSG = Automatiseret dobbeltkoblingsgearkasse.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

**

Gear

CO2

Km/l

Afgift

7 trins DSG

142

18,5

2.170,-

Energiklasse

5 døre
467.797,-

Golf GTD
Udstyrsliste, fabriksmonteret, udskrevet pr. 23-02-2019
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift.
Standardudstyr

− Ikke muligt

18" letmetalfælge Sevilla

11.890

19" letmetalfælge Brescia

23.375

19" letmetalfælge Santiago

23.375

Active Info Display
Digital visning af instrumentering på en 12,3" TFT skærm
Anhængertræk med svingbar krog
App-Connect
Understøttelse af Apple CarPlay

9.052
17.695
3.642

Bakkamera

5.400

Blind Spot sensor (Kun ifm. sidespejle med el-klapfunktion)

6.752

DAB+ modtager
Modtagelse af digital radio (DAB+)
DK navigationspakke Discover Media (Understøtter ikke dansk tale)
Navigation Discover Media, Car-Net Guide & Inform 3 år samt DAB+ modtager

Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Læs mere om skalaknækket her: www.volkswagen.dk/ny-bilafgift.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
For at beregne det korrekte forbrug og ekstraudstyrets pris benyt www.volkswagen.dk/byg-bil

4.320

14.455

Golf GTD
Udstyrsliste, fabriksmonteret, udskrevet pr. 23-02-2019
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift.
Standardudstyr

− Ikke muligt

DK navigationspakke Discover Pro (Understøtter ikke dansk tale)
Navigation Discover Pro, Car-Net Guide & Inform 3 år samt DAB+ modtager
DK pakke
Parkeringssensorer, sidespejle med el-klapfunktion samt bakkamera
Forrude med infrarød varme

22.832

12.292
6.075

Førerassistentpakke inkl. Dynamic Light Assist

19.857

Førerassistentpakke inkl. Dynamic Light Assist og vejskiltegenkendelse (Kun ifm. DK navigationspakke Media eller Pro og LED Mid forlygter)

19.857

Førerassistentpakke inkl. Light Assist

17.970

Førerassistentpakke inkl. Light Assist og vejskiltegenkendelse (Kun ifm. DK navigationspakke Media eller Pro)

17.970

Førersæde med 12-vejs el-indstilling og memory (Kun ifm. Interiørpakke med Vienna læder)

15.537

Interiørpakke med ArtVelours mikrofleece

15.400

Interiørpakke med Vienna læder

35.400

Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Læs mere om skalaknækket her: www.volkswagen.dk/ny-bilafgift.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
For at beregne det korrekte forbrug og ekstraudstyrets pris benyt www.volkswagen.dk/byg-bil

Golf GTD
Udstyrsliste, fabriksmonteret, udskrevet pr. 23-02-2019
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift.
Standardudstyr

− Ikke muligt

Køreprofilindstilling

3.375

Lane Assist og Dynamic Light Assist

13.102

Lane Assist og Dynamic Light Assist samt vejskiltegenkendelse (Kun ifm. DK navigationspakke Media eller Pro)

13.102

Lane Assist og Light Assist

11.212

Lane Assist og Light Assist samt vejskiltegenkendelse (Kun ifm. DK navigationspakke Media eller Pro)

11.212

LED Mid forlygter inkl. dynamisk kurvelys

6.615

Light Assist

2.700

Lydsystem Dynaudio

12.292

Mobiltelefonforberedelse Business (Kun ifm. DK navigationspakke Discover Pro)

8.912

Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning

7.555

Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Læs mere om skalaknækket her: www.volkswagen.dk/ny-bilafgift.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
For at beregne det korrekte forbrug og ekstraudstyrets pris benyt www.volkswagen.dk/byg-bil

Golf GTD
Udstyrsliste, fabriksmonteret, udskrevet pr. 23-02-2019
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift.
Standardudstyr

− Ikke muligt

Panoramasoltag med skyde- og vippefunktion

18.912

Park Assist (Kun ifm. DK pakke)

3.375

Park Assist inkl. Trailer Assist (Kun ifm. anhængertræk med svingbar krog samt DK pakke og bakkamera)

8.777

Parkeringsvarmer inkl. fjernbetjening
Parkeringsvarme- og ventilation med fjernbetjening og timer

25.940

Sideairbags ved bagsæde

5.807

Sidespejle med el-klapfunktion

2.832

Stemmebetjening (Understøtter ikke dansk tale)

3.780

Tonede ruder bag med 90% lysabsorbering

1.200

Tyverialarm

8.105

Undervogn med adaptiv dæmpning inkl. køreprofil indstilling

Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Læs mere om skalaknækket her: www.volkswagen.dk/ny-bilafgift.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
For at beregne det korrekte forbrug og ekstraudstyrets pris benyt www.volkswagen.dk/byg-bil

19.455

Golf GTD
Udstyrsliste, fabriksmonteret, udskrevet pr. 23-02-2019
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift.
Lakering
Pure Hvid
Tornado Rød

0
0

Atlantic Blå Metallic

6.075

Dark Iron Blå Metallic

6.075

Deep Sort Perleeffekt

6.075

Indium Grå Metallic

6.075

Tungsten Sølv Metallic

6.075

Oryx Hvid Perleeffekt

Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. Læs mere om skalaknækket her: www.volkswagen.dk/ny-bilafgift.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke den grønne ejerafgift.
For at beregne det korrekte forbrug og ekstraudstyrets pris benyt www.volkswagen.dk/byg-bil

14.320

