
e-Golf 

136PS E-Xperience

Βασικός Εξοπλισμός
Ζάντες αλουμινίου ''Astana''  6.5J X 16  

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED 

Φώτα ημέρας LED σε σχήμα "C"

Comfort, ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού - συνοδηγού 

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο

Aσύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με κεντρικό υποβραχιόνιο

Adaptive Cruise Control & Speed Limiter

Multi-collision Brake

Pre-Crash

Fatigue Detection

Park Assist με Park Pilot

Emergency call service (Κλήση έκτακτης ανάγκης) έως 12/2024

Προβολείς LED εμπρός για μεσαία και μεγάλη σκάλα, με αυτόματη ρύθμιση δέσμης

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήρια τηλεφώνου, ηχοσυστήματος και οθόνης 

πολλαπλών λειτουργιών

Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι κεφαλής, 

αερόσακος γονάτων οδηγού. Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Συστήματα Υποβοήθησης οδηγού

■ ESP (Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας) με λειτουργία σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

■ ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)

■ ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)

■ MSR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιβράδυνση με απότομο κατέβασμα ταχύτητας)

■ EDL (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό)
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Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian Monitoring

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αυτονομία συνδυασμένου κύκλου (km)* 232

Αυτονομία αστικού κύκλου (km)* 316

Ιπποδύναμη (Ίπποι) 136 / 3.000 - 12.000

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km) 0

Μέση Κατανάλωση (kWh/100km) 12.9

*WLTP



XDS Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα 

Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση ύψους / 3 προσκέφαλα πίσω

Σύστημα ένδειξης πίεσης ελαστικών

Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ Driving Profile Selection

Active Info Display - Πλήρως ψηφιακός και διαδραστικός πίνακας οργάνων (οθόνη TFT 12,3'')

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό  

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω 

Car-Net "Guide & Inform " δωρεάν για 3 έτη

Λειτουργίες συνδεσιμότητας Car-Net App Connect

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για Wall box

Σύστημα Infotainment DISCOVER MEDIA. Περιλαμβάνει:

■  Έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών 

■  Navigation με χάρτες Δυτικής Ευρώπης και δωρεάν αναβάθμιση εφ΄όρου ζωής map-

update service

■  VW Media Control: Έλεγχος του Συστήματος Infotainment μέσω tablet ή smartphone

■  3 χρόνια δωρεάν Mobile Online Yπηρεσίες Car-Net "Guide & Inform Basic"

■  Radio / CD Player με mp3 

■  8 ηχεία /  4x20 Watt 

■  2 Θύρες SD card (η μία για το Navi software)

■  USB (συμβατότητα με iPod/iPhone) 

■  Αισθητήρες προσέγγισης Proximity Sensors 

■  Σύνδεση Bluetooth με audio streaming

Car-Net "Security & Service" με "e-Manager". Το πακέτο Security & Service Basic 

προσφέρεται δωρεάν έως 12/2024, και το πακέτο Security & Service Plus με e-Remote 

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC και συνεχές DC

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη 

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic δύο ζωνών. Περιλαμβάνει λειτουργία 

καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο

e-Sound / Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας 

Ζώνες ασφαλείας 3-σημείων εμπρός-πίσω (Οι εμπρός με προεντατήρες, ρυθμιζόμενες σε 

ύψος) 

Light & Sight Pack:  Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής και αντιθαμβωτικός εσωτερικός 

καθρέπτης


