
Νέο Golf
1.0 TSI 110PS Life

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κυβισμός (cm3) 999

Ιπποδύναμη (Ίπποι) 110

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km)* 123

Μέση Κατανάλωση (lt/100 km)* 5,4

* Οι αναγραφόμενες τιμές WLTP αφορούν τις εκδόσεις με τον βασικό εξοπλισμό

Βασικός Εξοπλισμός
Ζάντες αλουμινίου ''Norfolk'' 7J x 16

Προβολείς LED με δυναμική ρύθμιση δέσμης

Φώτα ημέρας LED / Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

eBKV Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση πέδησης 

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring 

Lane Assist

Park Pilot

Fatigue Detection 

Emergency Call Service (Κλήση έκτακτης ανάγκης)

XDS Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό

We Connect Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

We Connect App: Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone 

Digital cockpit - Ψηφιακός πίνακας οργάνων με επιλογές διαμόρφωσης (έγχρωμη 

οθόνη 10'')
Σύστημα Infotainment "Composition Media". Περιλαμβάνει:

Έγχρωμη οθόνη αφής 8,25 ιντσών / Radio / 6 ηχεία / Σύνδεση Bluetooth 

We Connect Plus Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με 1 έτος διάρκεια (όπου υπάρχει αναβάθμιση 

σε NAVI)
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Επικοινωνία Car2X 

Adaptive Cruise Control & Speed Limiter με λειτουργία προνοητικής ρύθμισης 

ταχύτητας (pACC) - η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με σύστημα 

πλοήγησης

Προνοητικό σύστημα start/stop (απενεργοποίηση / εκκίνηση κινητήρα) με 

σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση



Ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση κινητού τηλεφώνου

2 θύρες USB-C interface εμπρός και 2 στην κεντρική κονσόλα πίσω (μόνο φόρτιση)

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρομηχανική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (Servotronic)

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold

Comfort καθίσματα εμπρός ρυθμιζόμενα σε ύψος, με οσφυϊκή ρύθμιση

Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα "Maze"

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός ρυθμιζόμενο καθ'ύψος και μήκος

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 10 χρωμάτων 

Αισθητήρες φωτεινότητας

Κεντρικό κλείδωμα Keyless Start με σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί 

Προσκέφαλα ασφαλείας εμπρός με ρύθμιση ύψους / 3 προσκέφαλα πίσω

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω

Παροχή ρεύματος 12V εμπρός και στο χώρο αποσκευών

Φωτισμός καθρεπτών στα αλεξήλια

Εφεδρικός τροχός - ρεζέρβα ανάγκης

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα 

και στο κάθισμα του συνοδηγού, συμβατά με i-Size

Διακοσμητικά ένθετα στο ταμπλό και το εσωτερικό των εμπρός θυρών-Nature Cross 

Brushed

Aσύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με κεντρικό υποβραχιόνιο και άνοιγμα 

φόρτωσης (load through) 
Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με χειριστήρια τηλεφώνου, ηχοσυστήματος και 

ψηφιακού πίνακα οργάνων και διαθέτει χειριστήρια (paddles) αλλαγής ταχυτήτων

Εξωτερικός φωτισμός Ambient: Κρυφός φωτισμός χειρολαβών θυρών και φωτισμός 

Coming Home / Leaving Home
Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic με λειτουργία καθαρισμού του αέρα και 

αντιαλλεργικό φίλτρο

Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι 

κεφαλής με δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού & κεντρικός 

αερόσακος

Ζώνες ασφαλείας 3 - σημείων εμπρός - πίσω (οι εμπρός  με προεντατήρες, 

ρυθμιζόμενες σε ύψος) 


