
 
 

Equipamento:  

VW Golf Variant 1.6 TDi GPS Edition 110 cv 
 

O que está incluído: 
 
 

2 porta copos dianteiros 
3 cintos de segurança automáticos traseiros de 3 pontos 

3 encostos de cabeça traseiros 

Airbag para condutor e passageiro com desativação do airbag do passageiro 

Airbags de cortina para os ocupantes da frente e de trás. Incluindo airbags laterais dianteiros 

Airbags de joelhos – condutor 

Alavanca de velocidades e punho do travão de mão em couro 

Apoio de braços central com compartimento de arrumação 

Apoios de cabeça dianteiros com sistema otimizado de segurança 

Ar condicionado automático climatronic 

Aviso sonoro e visual quando os cintos de segurança dianteiros não estão colocados 

Bagageira iluminada 

Banco do assento traseiro inteiro, encosto rebatível simetricamente com apoio de braços 

Banco do condutor com apoio lombar 

Bancos dianteiros com regulação em altura 

Bancos dianteiros com regulação lombar 

Bancos dianteiros conforto 

Barras de tejadilho cromadas 

Bluetooth 

Bolsas nas costas dos encostos dos bancos dianteiros 

Caixa de primeiros socorros, triângulo de pré-sinalização e colete de sinalização 

Colete de sinalização 

Car Net 

Carroçaria galvanizada 

Cintos de segurança aut. de 3 p. regulável em altura, com pré-tensores elétricos à frente 

Coluna da direção com regulação em altura e profundidade 

Comando elétrico dos vidros dianteiros e traseiros 

Compartimento de arrumação nas portas 

Compartimento porta-óculos no teto 

Detetor de fadiga 

Diferencial eletrónico XDS 

Direção eletromecânica, com regulação em função da velocidade 

ESP – Controlo eletrónico de estabilidade 

Espelhos de cortesia iluminados nas palas de sol 

Espelhos exteriores reguláveis eletricamente e aquecidos 

Faróis de halogénio com indicadores de direção e luz de circulação diurna integrada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faróis de nevoeiro com luzes de curva estáticas 

Fecho Centralizado por comando. 2 chaves com comando dobráveis 

Filtro de poeiras e pólen 

Gaveta debaixo do banco do passageiro 

Grelha do radiador preta com inserções cromadas e grelha de entrada de ar preta 

Iluminação dos instrumentos e dos interruptores em branco, ajustável 

Imobilizador eletrónico 

Indicador multifunções plus 

Indicadores de direção integrados nos espelhos retrovisores exteriores 

Inserções “prata dark” escovado no painel de instrumentos e guarnição das portas 

Jantes de liga leve 16 toronto com pneus 205/55 R16 

Limpa vidros traseiro com função intermitente 

Luzes de controlo e de exibição dos intervalos de manutenção  

Luzes de dia 

Luzes de leitura à frente e atrás 

Monotorização da pressão dos pneus 

Park Pilot – Sistema de ajuda ao estacionamento 

Pontos de fixação ISOFIX 

Programa eletrónico de estabilidade (ESC) e ABS com assistência à travagem, ASR, EDL e EDTC 

Rails longitudinais prateados no tejadilho 

Retrovisores exteriores e puxadores das portas na cor da carroçaria 

Roda sobresselente com medidas e peso reduzido 

Sensor de chuva 

Sensor de luz 

Sistema de navegação Discover Media 

Sistema de proteção de erros de abastecimento 

Sistema de regulação da velocidade 

Sistema de travagem anti-colisões múltiplas 

Sistema Start and Stop com recuperação da energia de travagem 

Tapetes de fibra têxtil à frente e atrás 

Tomada de 12V na bagageira 

Travão de parque elétrico com função auto-hold e hill-hold control 

Triângulo de pré-sinalização e colete de sinalização 

Vidro frontal atérmico 

Volante multifunções em couro 3 raios com comandos de rádio e telefone 

Pintura metalizada 


