
Cenik Novi Golf
Veljaven od 07.02.2020

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija     Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana



Modeli

Golf

Modeli z bencinskim motorjem:

Golf Life Style
MPC *€ MPC *€ MPC *€

1.0 TSI # 81 (110) 6-st.ročni 107 CD12CX20 19.974   

1.5 TSI 96 (130) 6-st.ročni 108-110 CD1*GX20  22.558 24.018

1.5 TSI 110 (150) 6-st.ročni 112 CD1*KX20  24.608

1.5 eTSI avt. 110 (150) 7-st. DSG 108 CD1*LM20  26.574

Modeli z dizelskim motorjem:

Golf Life Style
MPC *€ MPC *€ MPC *€

2.0 TDI 85 (115) 6-st. ročni 91-93 CD1*2X20 24.219  

2.0 TDI avt. 110 (150) 7-st. DSG 99 CD1*6Z20 30.068

# - možnost naročanja predvidoma v mesecu marcu

KodaIzvedba
Moč

kW (KM)
Menjalnik

Emisija
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Koda
Emisija

CO2
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*MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost); 
# = vozilo oz. oprema še ni ali ni več dobavljiva; skupna poraba:3,9 - 7,9 l/100 km; dodatne opombe so na 

zadnji strani



Dodatna oprema

Oprema
Koda L
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MPC *€

Infotainment    

App-Connect
- sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon multimedijske naprave

9WT o s s 207

digitalni radijski sprejemnik DAB+ QV3 o o s 68

zvočni sistem Harman Kardon
- 12-kanalni ojačevalec
- 8+1 zvočnikov
- skupna izhodna moč 400W

9VG o o 625

radio-navigacijski sistem Discover Pro vključno s funkcijo "Streaming&Internet"
- 10'' barvni zaslon občutljiv na dotik
- 6+1 zvočnikov
- App-Connect vključno z App-Connect za Apple CarPlay
- glasovno upravljanje
- digitalni radijski sprejemnik DAB+
- sistem za prepoznavanje prometnih znakov

RCB o s 966

Komfortna in funkcijska oprema    

LED PLUS žarometi 
- LED sprednji žarometi

PXA o s 904

IQ.LIGHT LED PLUS žarometi 
- asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic Light Assist
- LED matrični sprednji žarometi z LED dnevnimi lučmi in dinamičnim smernikom
- dinamično smerno prilagodljivi žarometi
- LED zadnje luči z dinamičnim smerikom

PXD o  1801

..., za Style PXD o 752

klimatska naprava Air Care Climatronic
- 3 consko uravnavanje temperature
- posredno prezračevanje
- senzor vlažnosti zraka
- upravljalna enota za zadnjo sedežno klop

KH7 o s s 432

ogrevan volan
(samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom)

PU4 o  284

ogrevan volan s tipkama za upravljanje avtomatskega menjalnika
(samo v kombinaciji z DSG menjalnikom)

2FT  o 124

Head-up-Display
- projicirni zaslon merilnikov na vetrobransko steklo

KS1 o o 644

poklopno naslonajalo sovoznikovega sedeža
(ni na voljo v kombinaciji z ergoActiv sedežem)

3H2 o  93

ergoActiv sedež z 14-smerno nastavljivim sedežem na voznikovi strani
- električni pomik voznikovega sedeža, s spominsko funkcijo
- ledvena opora spredaj, na voznikovi strani električno nastavljiva z masažno funkcijo
- sredinski del sprednjih in zadnjih sedežev  v mikrotkanini ArtVelours
- športno-komfortna sprednja sedeža

PB2 o s 845

športno-komfortni sedeži spredaj
- sredinski del sprednjih in zadnjih sedežev v mikrotkanini ArtVelours

WL1 o 386

Keyless Access
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila

4K5 o o 408

zimski paket:
- ogrevanje pralnih šob spredaj
- ogrevanje sprednjih sedežev

WW0 o o 289

vlečna kljuka z električnim izvlekom 1M6 o o o 809

prostoročno telefoniranje Comfort z induktivnim polnjenjem
- glasovno upravljanje
- induktivno polnjenje telefona

9IJ o o 427

Progresivno krmiljenje 1N7 o o 198
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o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema
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Varnostni in asistenčni sistemi
alarmna naprava
- hupa z lastnim napajanjem
- nadzor notranjosti ter zaščita pred odvleko

WD1 o o o 312

parkirni sistem Park Pilot
- akustični senzorjii spredaj in zadaj
- optični prikaz parkirnega prostora

7X2 o s s 532

 
parkirna asistenca Park Assist
- parkirna asistenca za samodejno parkiranje

7X5  o o 198

kamera za vzvratno vožnjo Rear View KA2 o o o 298

asistenca Light Assist
 - avtomatski vklop/izklop dolgih luči

8G1 o o s 143

stranski zračni blazini
- stranski zračni blazini zadaj za zunanja sedeža

4X4  o o 487

Izgled

kovinska ali biserna barva
H7,B0,2T,

8E o o o 561

univerzalna barva laka: čista bela 0Q o o o 212

univerzalna barva laka: adularno siva C2 o o o 303

posebna barva laka:  limonino rumena C1 o o o 699

posebna barva laka: biserno bela 0R o o o 942

zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjeni 4KF o o o 248

panoramsko električno pomično strešno okno PS1 o o 992
 
 

podvozje za slabše ceste
- približno 15 mm višje podvozje
(ni na voljo v kombinaciji z 18'' platišči in dinamičnim uravnavanjem podvozja DCC)

PSW o o o 344

zaščita spodnjega dela motorja 1SK o o o 248

športno podvozje
- približno 15 mm nižje podvozje

PSP o o 215

izbira voznega profila 2H5  o o 165

dinamično uravnavanje podvozja DCC in izbira voznega profila
- kontinuirano prilagajanje delovanja blažilnikov
- nastavitev karakteristike motorja
- prilagajanje servo podpore krmiljenja
- izbira voznega profila

PDD o o 959

Platišča in pnevmatike  

platišča Norfolk
- 4 aluminijasta platišča 7 J x 16
- pnevmatike 205/55 R16

PJ1 o  900

platišča Ventura
- 4 aluminijasta platišča 7,5 J x 17
- pnevmatike 225/45 R17
- varnostni vijaki

PJ3 o  601

…, za Style PJ3 o 152

platišča Dallas
- 4 aluminijasta platišča 7,5 J x 18
- pnevmatike 225/40 R 18
- varnostni vijaki

PJ4 o 601

zasilno rezervno kolo 18" (nadomesti Tire Mobility Set) PRD  o o 96

Jamstvo
podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. leto $I5 o o o 342

podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. in 6. leto $I6 o o o 683

Podvozje

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



V tabeli so navedeni razponi razreda energetske učinkovitosti goriva, razreda oprijema na mokri podlagi 
in razreda zunanjega kotalnega hrupa glede na različno velikost pnevmatik za navedeni model vozila. 

Letne pnevmatike za model Volkswagen Golf

Naročilo pnevmatik z drugačno specifikacijo ni možno. 

Pregled simbolov na emisijski nalepki

Razred energetske učinkovitosti goriva - ustrezne pnevmatike vam pomagajo varčevati z gorivom.

Razred oprijema na mokri podlagi - krajša zavorna pot zvišuje vašo varnost.

Razred zunanjega kotalnega hrupa - tišje pnevmatike izboljšajo vaše udobje pri vožnji
in pomagajo znižati emisije hrupa v okolje.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Skupna poraba goriva: 4,7 - 3,5 l/100 km. Emisija CO2: 110 - 91 g/km.

Več informacij o porabi goriva je na voljo v brošuri "Tehnični podatki in oprema" in v priročniku o varčni porabi
goriva, ki je brezplačno na voljo na internetni strani www.volkswagen.si

Klasifikacija parametrov pnevmatik 

Velikost pnevmatik
Razred energetske 
učinkovitosti goriva

Razred oprijema                 
na mokri podlagi

Razred zunanjega 
kotalnega hrupa



Za našo kakovost jamčimo!
- 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov 
  in garancijskim listom
- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000
- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. in 6. leto z omejitvijo kilometrov do 200.000, proti doplačilu
- 3-letno jamstvo za lak, 
- 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,
- 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen 
- 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen.

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.

V Sloveniji imate na voljo kar 34 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Brezplačno jamstvo mobilnosti – Asistenca Volkswagen
Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenemu serviserju Volkswagen vam jamstvo mobilnosti brezplačno podaljšamo 
do naslednjega pregleda. Tako lahko jamstvo mobilnosti velja celotno življenjsko dobo vozila. V okviru jamstva mobilnosti 
Vam priznamo ASISTENCO Volkswagen, ki vključuje naslednje brezplačne storitve: 

- pomoč na cesti,
- vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa Volkswagen. Če samo popravilo traja 
  dlje kot tri ure ste upravičeni do brezplačnega nadomestnega vozila do največ 3 dni.
- V primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotovimo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega 
  servisa Volkswagen, kjer vam bodo vozilo popravljali. Storitev velja na področju Slovenije. 

Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko: 

Veljaven od 29.09.2016

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje – vse na enem mestu
V sodelovanju z družbo Porsche Kredit in Leasing vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi 
pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in 
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko 
financiranja prilagojeno Vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov 
boste prejeli odgovor. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja: 

- Volkswagen kreditKlasik, 
- Volkswagen kreditPlus, 
- Volkswagen operativni leasing, 
- Volkswagen finančni leasing in 
- Volkswagen finančni leasing Plus.
- Podjetjem priporočamo tudi upravljanje voznega parka. 

Internet:
www.volkswagen.si
www.porscheleasing.si

Izdaja: 07.02. 2020; Št.: 2020/01

Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Opombe:

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne
kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri
pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.


