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03e-Golf – Indhold



Spænding,
der varer ved.
Elektrificerende på en bæredygtig måde: Med e-Golf kører du i en bil, 

som lever op til nutidens krav og med vedvarende energi kører

emissionsfrit i retning mod fremtiden. Alt dette kombinerer den med 

en god portion køreglæde. Takket være dens rækkevidde på 231 km1)

er du godt rustet til alle de eventyr, som byen har at byde på.

1) Kombineret rækkevidde i henhold til WLTP. Læs mere på www.volkswagen.dk.
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Tank energi på en fleksibel måde.

Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU

Uanset om du vælger en husholdningsstikdåse, en ladeboks eller offentlige ladestationer: 

Du beslutter selv, hvor og hvordan du vil forsyne din e-Golf med energi.

01

02 Takket være Combined Charging System (CCS) 

har e-Golf kun brug for én ladedåse til opladning 

med to forskellige stik: vekselstrøm via ladekablet til 

el-netstikdåser, ladestationer og ladeboks – og 

jævnstrøm til hurtig opladning ved offentlige CCS-

ladestationer. S

(Ikke afbildet) e-Golf skal især give dig én ting: mobilitet. Derfor bør det monterede litium-ion-batteri hele 

tiden være tilstrækkeligt opladet. Hvis du beslutter dig for at få installeret en ladeboks derhjemme, har du 

altid maksimal opladningskomfort og maksimal opladningsydelse til rådighed via tilslutningen til husets el-

installation. Det samme gælder for opladning fra offentlige ladestandere med vekselstrøm. Men e-Golf bliver 

hurtigst klar til afgang ved opladning med jævnstrøm. Til den type opladning kan man bruge flere og flere 

offentlige ladestationer, der er udstyret med CCS-lynopladningssystem, hvor det kun varer 45 min. at oplade 

bilen til 80 % af batteriets kapacitet. S

7x

ODENSE
[5000 Odense, centrum]

NYBORG
[5800 Nyborg, centrum]

01 Sæt strøm til e-Golf. I Danmark sætter Volkswagen strøm til e-Golf i samarbejde med el-biloperatøren 

CLEVER. Samarbejdet sikrer de absolut bedste ladeløsninger med blandt andet mulighed for at oplade i 

hjemmet og på farten på CLEVERs landsdækkende ladenetværk, der blandt andet består af en række (CCS) 

hurtig-ladestationer. CLEVER er én blandt flere el-biloperatører hvis netværk passer til e-Golf, men hos 

Volkswagen er vi særligt stolte af at kunne præsenter CLEVER som vores foretrukne opladningspartner. CLEVER

er Danmarks mest erfarne el-biloperatør og leverer, installerer og servicerer ladeløsninger til både private, 

kommuner og virksomheder.

02

Op til 231 km på én opladning2)
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01

Følg med tiden, 
mens du kører.
Når man kører i e-Golf, sender man tydelige signaler om CO₂-reducering – og nyder samtidig

masser af køreglæde. For e-Golf leverer allerede fra første omdrejning sit maksimale drejnings-

moment og accelererer fuldstændigt uden afbrydelse takket være den 1-trins gearkasse.

1) Emissions- og forbrugsværdier i henhold til WLTP. Læs mere på www.volkswagen.dk.

01 El-motoren har et forbrug på kun 15,4 kWh på 100 km. Og man bliver forbløffet over den dynamik, bilen 

kan levere med et så lavt forbrug. For e-Golf byder ikke blot på et ensartet drejningsmoment i hele omdrej-

ningstalområdet, men også på en imponerende acceleration fra 0-100 km/t på kun 9,6 sek. Og den er ekstra 

hurtig på de første 60 m. Og det er en køreglæde, som du kan stole på. For med e-Golf er du ikke kun garan-

teret en veludviklet teknik, men også et pålideligt batteri, som der er 8 års garanti på. Batteriet er i øvrigt kon-

strueret, så det – uden at begrænse pladsen i kabinen – er placeret perfekt i bilen og er optimalt beskyttet

i tilfælde af en kollision. S

El-motor

Strømforbrug, blandet kørsel 15,4 kWh/100 km1)

Rækkevidde op til 231 km1)

Tophastighed 150 km/t

Acceleration, (0-100 km/t) 9,6 s

Ydelse 100 kW

CO2-emission 0 g/km1)



01

Kom længere ved at bremse.

Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU

1) I ECO+ acceleration fra 0-90 km/t.
2) Ydelse og hastighed kan tilsidesættes ved hjælp af kickdown.

Nu kan du komme endnu længere med e-Golf. Og med rekuperationen kan du med hver

opbremsning øge rækkevidden. Køreprofilindstillingen kan understøtte en særligt energibesparende 

kørestil – eller optimere bilindstillingerne, når det gælder sportslighed og komfort.

El-motor/køreprofiler Normal ECO ECO+

Klimaregulering Normal Væsentligt reduceret Kun ventilation

Acceleration (0–100 km/t) 9,6 s 13,0 s 19,0 s1)

Mekanisk ydelse2) 100 kW 70 kW 40 kW

Hastighed (vmax)2) 150 km/t 115 km/t 90 km/t

Maks. igangsætningsmoment 290 Nm 233 Nm 211 Nm

01 I rækkeviddemonitoren bliver den forventede rækkevidde vist grafisk afhængigt af den valgte køreprofil. S

Rekuperation er genindvinding af bremseenergien.

I e-Golf sker det, ved at motoren skiftes over til 

generatordrift. Den strøm, der derved skabes, tilføres 

til højvoltsbatteriet, hvor den lagres til senere 

anvendelse. Føreren i en e-Golf har mulighed for at 

vælge mellem fire forskellige rekuperationsfunk-

tioner. De rækker fra maksimal opbremsning med 

maksimal genindvinding af bremseenergien til mini-

mal opbremsning med lille genindvinding af bremse-

energien. Men uanset hvilken funktion du har valgt,

så bliver der altid rekupereret, når du bremser.

Blot ved at trykke på en knap kan rækkevidden i e-Golf 

øges ved at vælge køreprofilerne ECO og ECO+. 

Rækkevidden er længst i indstillingen ECO+ – med 

langsommere acceleration og reduceret tophastig-

hed. Desuden deaktiveres klimaanlægget Climatronic 

også i denne indstilling.

ECO-indstillingen er til gengæld den optimale 

løsning for førere, der prioriterer rækkevidden, men 

ikke helt vil give afkald på adræthed og komfort.

I denne indstilling er tophastigheden 115 km/t, og 

klimaanlægget fungerer med begrænset ydelse.

Når batteriet er tilstrækkeligt opladet, kan man natur-

ligvis også køre hurtigere i ECO- og ECO+-køreind-

stillingerne. Fx ved overhalinger og hurtige mellem-

accelerationer.
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01

Eksteriør
Det er helt fint, at man kan se, at du kører i en helt særlig Golf. Bilens e-design med den 

særlige lyssignatur i LED teknik, blå designelementer og aerodynamiske optimeringer giver 

el-bilen i Golf-familien sit helt individuelle præg.

02

01 Futuristisk og alligevel velkendt: Det markante Volkswagen e-design omfatter 

– udover de typiske blå elementer – en lang række attraktive højdepunkter, der 

ikke kun rent optisk giver e-Golf et løft. Takket være Full-LED forlygterne med en 

dagslyslignende lysfarve og LED kørelyset med et iøjnefaldende design med den 

karakteristiske C-signatur – og det med en højere lyseffekt samtidig med et lavt 

energiforbrug. S

02 Også på bagenden imponerer e-Golf på en bæredygtig facon: med LED 
baglygter og nummerpladelys i LED teknik. Som ekstraudstyr kan du også vælge 

baglygterne med det innovative dynamiske blinklys. S



Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU
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01

Interiør
Kabinen i e-Golf sætter et e-specifikt præg med det umiskendelige design: 

med blå syninger på rattet og gearvælgeren. Det førsteklasses

forarbejdede læder på rattet og gearknoppen giver et godt greb og et 

særligt eksklusivt præg.

01 Uanset om det er omdrejningstælleren, speedometret, kilometertælleren eller ruteplanen: På det 12,3" 

digitale instrument Active Info Display i høj opløsning kan du placere en lang række nyttige informationer 

efter egne ønsker og sætte fokus på dem. Således flyttes speedometret og omdrejningstælleren eksempelvis 

ud til siden i navigationsfunktionen for at give mere plads til landkortet. Derudover kan de data fra infotain-

mentsystemet, der vises i midterkonsollen, som fx telefonkontakter, billeder eller CD-covere, også vises i det 

digitale instrument. EU



01

02

Fra nettet til nettet.

Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU

Med de mange onlinetjenester kan du også føle dig hjemme, når du er ude at køre. De er samlet under navnet Car-Net og gør din dagligdag lettere,

mere komfortabel og mere interessant. Via smartphoneinterfacet kan du med App-Connect bruge både disse onlinetjenester og udvalgte apps på

din mobiltelefon. De kan betjenes på en komfortabel måde via infotainmentsystemets touchscreen. Du kan læse mere på www.volkswagen.dk.

01 Med Car-Net Security & Service1) kører du på den sikre side. Tjenesterne fra 

Car-Net giver dig mobil adgang til vigtige bilfunktioner og -informationer, hvilket 

øger din komfort. Uanset om der er tale om serviceaftaleplanlægning, nød-

opkaldsservice, vejhjælpsopkald eller en onlinetyverialarm, så understøtter dine 

personlige assistenter dig i næsten alle situationer og giver dig alle vigtige 

oplysninger om din mobilitet. S

02 Du kan udvide dit cockpit: Med Car-Net App-Connect²⁾ kan du også under kørslen betjene de vigtigste 

funktioner på din smartphone, når det gælder telefon, nyheder og musik. På en nem, sikker og komfortabel 

måde via displayet i midterkonsollen. Der venter dig et helt univers af mobile apps. S

(Ikke afbildet) Uanset om du kører i storbyjunglen eller langt væk derfra – med Car-Net Guide & Inform³⁾ kan 

du finde spændende destinationer i nærheden, den nærmeste parkeringsplads eller tankstation. Desuden kan du 

få topaktuelle trafikinformationer med mulighed for anbefaling af køomkørsel eller nyheder fra internettet. S
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1)    I forbindelse med anvendelse af Car-Net Security & Service skal der indgås en separat aftale online med Volkswagen AG. For at kunne udnytte 
tjenesterne i den fulde periode har kunden efter udlevering af bilen 90 dage til at registrere bilen på www.volkswagen.dk. Tjenesten Nød-
opkaldsservice er allerede aktiveret fra udleveringen af bilen uden registrering. Car-Net-tjenesternes tilgængelighed kan være forskellig fra land 

til land. Tjenesterne er tilgængelige i aftaleperioden og kan blive genstand for indholdsmæssige ændringer i aftalens løbetid. For at anvende 

den gratis Car-Net-app er der brug for en smartphone med iOS- eller Android-styresystem og et SIM-kort med dataoption med et eksisterende 
mobiltelefonabonnement eller med et mobiltelefonabonnement, som skal tegnes særskilt hos et teleselskab. Ved afsendelse og modtagelse
af datapakker via internettet kan der – afhængigt af dine mobiltelefontakster, og især hvis du opholder dig i udlandet – opstå yderligere omkost-

ninger (fx roaminggebyrer). Du kan få mere information om Car-Net Security & Service på www.volkswagen.dk og hos din Volkswagen 

forhandler, og du kan få information om mobiltelefontaksterne hos dit teleselskab. Du kan få mere information hos din Volkswagen forhandler.
2)  Car-Net App-Connect omfatter teknologierne Apple CarPlay™ og Android Auto™. Disse teknologiers tilgængelighed kan afvige fra land til land. 

Car-Net App-Connect understøttes allerede nu af mange mobiltelefoner, og Volkswagen arbejder tæt sammen med store smartphone-

producenter for at fremme en bred understøttelse af teknologierne i Car-Net App-Connect yderligere. Du kan finde aktuelle informationer vedr. 

kompatibilitet med nye og allerede lancerede mobiltelefoner på markedet på www.volkswagen.dk.

3)  Det er nødvendigt at have et mobilt apparat (fx en smartphone), der kan fungere som mobilt Wi-Fi-hotspot. Alternativt kan du med mobil-

telefonforberedelsen Business (ekstraudstyr) anvende en mobiltelefon med Remote SIM Access Profile (rSAP) eller et SIM-kort med telefon- og 

dataoption. Car-Net Guide & Inform-tjenesterne er kun tilgængelige med et eksisterende mobiltelefonabonnement eller med et mobiltelefon-
abonnement, som skal tegnes særskilt hos et mobiltelefonselskab, og kun inden for det pågældende mobiltelefonnets dækning. Ved mod-
tagelse af datapakker fra internettet, kan der – afhængigt af dine mobiltelefontakster, og især hvis du opholder dig i udlandet – opstå yder-

ligere omkostninger (fx roaminggebyrer). På grund af den datamængde, som er forbundet med brug af Car-Net Guide & Inform-tjenesterne, 

anbefales det på det kraftigste, at du tegner et abonnement med data-flatrate hos dit teleselskab! I forbindelse med anvendelse af Car-Net 
Guide & Inform skal der indgås en separat aftale med Volkswagen AG. Efter udlevering af bilen har kunden 90 dage til at registrere bilen på 
www.volkswagen.dk. Car-Net Guide & Inform-tjenesternes tilgængelighed kan være forskellig fra land til land. Tjenesterne er tilgængelige

i aftaleperioden og kan blive genstand for indholdsmæssige ændringer. Du kan få mere information om Car-Net Guide & Inform på www.

volkswagen.dk og hos din Volkswagen forhandler, og du kan få information om mobiltelefontaksterne hos dit teleselskab.



01

02

03

04

Infotainment

Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU

Navigation Discover Pro er spækket med innovative funktioner. Med intuitiv betjening som en smartphone 

begejstrer systemet med et stort TFT-farvedisplay med glasfront, touchscreen, individuel styring af musik- og 

navigationsdata samt imponerende visningsmuligheder. Du kan endda styre nogle af funktionerne med

en simpel håndbevægelse.

01 Ved hjælp af en animeret grafik viser energiflow-
indikatoren strømforløbet mellem el-motoren og 

batteriet samt den aktuelle ladetilstand. S

02 Rækkeviddemonitoren viser ikke blot bilens 

aktuelle rækkevidde grafisk, men også hvordan 

forskellige forbrugere påvirker energiforbruget. S

03 Rekuperationsstatistikken viser mængden af 

genindvundet energi siden køreturens start, og 

visningen opdateres hvert minut. S

04 Navigation Discover Pro (understøtter ikke dansk 

tale) i e-Golf imponerer desuden med sine e-spe-

cifikke funktioner: Programmeringen af afgangstider 

giver dig mulighed for tidsforskudt opladning, så

du kan udnytte den billigere opladning om natten. 

360°-visning af rækkevidden viser, hvor langt din 

e-Golf kan køre med den aktuelle ladetilstand. I dis-

playet svarer den inderste visningsflade til bilens 

aktionsradius ved kørsel tur-retur, mens den yderste 

visningsflade viser bilens rækkevidde uden retur-

nering. S
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05

06

05 Via mobiltelefonforberedelserne Comfort og 

Business kan man desuden koble en mobiltelefon op 

med systemet. Hvis en mobiltelefon er forbundet 

med den håndfri betjening via Bluetooth® Hands-
Free-Profile (HFP), kan man telefonere trådløst med 

den. I biler med Comfort-forberedelsen foregår det 

ved anvendelse af bilens udvendige antenne. Det 

giver mindre stråling i bilen. En ekstra antennefor-

stærker giver desuden en forbedret modtagekvalitet. 

Derudover kan apparater, som er kompatible med Qi-

standarden, oplades trådløst. Business-versionen 

omfatter et internt telefonmodul i bilen og kan som 

alternativ udstyres med et separat SIM-kort. Der-

udover kan der her oprettes forbindelse til internettet 

via den integrerede Wi-Fi-hotspot-funktion. EU

06 Med den bevægelsestyrede betjening kan du 

betjene navigation Discover Pro på en endnu nem-

mere og mere komfortabel måde. Du kan nemlig 

aktivere en lang række menupunkter med en simpel 

bevægelse. På den måde kan du fx skifte fra radio-

station til radiostation med en håndbevægelse. S
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03 04 05

02

Assistentsystemer

Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU

Intelligente førerassistentsystemer giver øget kørekomfort og kan samtidig 

hjælpe dig med at håndtere kritiske situationer eller endda helt undgå dem.

03 Den adaptive fartpilot tilpasser automatisk hastig-

heden op til den indstillede maksimale hastighed2)

til det forankørende køretøj og holder samtidig den 

afstand, som føreren har indstillet.1) Den fås også 

som en del af førerassistentpakken Plus. I forbindelse 

med dobbeltkoblingsgearkassen DSG indeholder 

denne pakke blandt andet også Emergency Assist og 

Traffic Jam Assist. S

04 Blind Spot sensor med udkørselsassistent inkl. 
Lane Assist advarer dig under kørslen mod biler i den 

blinde vinkel og kan hjælpe dig med et styreindgreb

i kritiske situationer.1) Ved baglæns udkørsel fra en 

parkeringsbås overvåger udkørselsassistenten om-

rådet bag din bil og advarer mod tværgående trafik.1)

EU

05 Den kan redde liv i tilfælde af en medicinsk 

nødsituation: Emergency Assist, der er en funktion til 

delvis styring af bilen, registrerer, hvis føreren

ikke er i stand til at føre bilen.1) Hvis der ikke længere 

registreres nogen styre-, bremse- eller accelerations-

aktivitet, kan systemet holde bilen i vognbanen og 

bremse den ned til stilstand. Emergency Assist fås 

kun som en del af førerassistentpakken Plus. EU

01 Hjælper dig – og andre: Front Assist inkl. City Emergency Brake og fodgæn-
gerregistrering kan i tilfælde af en truende kollision med et forankørende køretøj 

hjælpe med at reducere omfanget af ulykken eller optimalt set helt forhindre 

ulykken. Systemet registrerer fodgængere og køretøjer på kørebanen og advarer 

føreren rettidigt.1) Hvis der derefter ikke reageres på dette, indleder bilen en nød-

opbremsning. S

02 Mere komfort, selv når du holder i kø. Traffic Jam Assist gør kolonnekørsel i 

køsituationer komfortabel og hjælper med til at undgå typiske ulykker, der sker 

i forbindelse med køkørsel.1) Systemet holder bilen i vognbanen og styrer i for-

bindelse med dobbeltkoblingsgearkassen DSG selv speeder og bremse. Traffic Jam 

Assist fås kun som en del af førerassistentpakken Plus. EU

1) Inden for de systemmæssige grænser.
2) Op til maks. 210 km/t.

De afbildede assistentsystemer vises på en standardmodel.
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01

03

Volkswagen Tilbehør

Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU

Med Volkswagen Tilbehør er du godt rustet til alle de eventyr, dagligdagen måtte byde på.

01 Tagbøjlesystemet fungerer som grundlag for alle lastholdere til taget som fx 

cykelholderen, surfbrætholderen eller de praktiske tagbokse. EU

02 Cykelholderen af aerodynamisk formet kunststofprofil med rammeholder kan 

låses og er CityCrash-testet. Den kan fastgøres på tagbøjlerne i en håndevending.

EU

03 Den stabile tagboks af førsteklasses kunststof i sort højglans kan låses og er 

takket være de praktiske snaplåse let at montere på tagbøjlerne. Takket være den 

ekstra store åbningsvinkel er det meget nemt at læsse bagage ind og ud, og

den fås med en volumen på 340 og 460 l. EU

04 Bagagerumsbakken med Golf-modelbetegnelse er let, fleksibel og tilpasset 

præcist til e-Golf. En 5 cm høj kant beskytter bagagerummet mod snavs. EU

05 Det præcist tilpassede, skridhæmmende bagagerumsindlæg beskytter 

bagagerummet effektivt mod snavs og fugt. Når det ikke anvendes, kan det rulles 

sammen, så det ikke fylder ret meget, når det opbevares. EU

06 Det solide bagagerumsnet er perfekt til alle de 

små og mellemstore genstande, som helst skal blive 

på deres plads. Det skal fastgøres til de standard-

monterede fastgørelsesøjer i bagagerummet. EU

07 I G2-3 ISOFIT-børnesædet1) sidder børn på mellem 

3 og 12 år (15-36 kg) godt sikret og komfortabelt i 

bilen takket være den højdejusterbare rygstøtte samt 

individuel indstilling af sædets højde og hældning 

afhængigt af barnet. Ryglænet kan tages af. EU

08 Den skridhæmmende sædeskåner, som er let at 

rengøre, forhindrer snavs og slid eksempelvis fra 

børnesæder. De praktiske netlommer giver desuden 

ekstra opbevaringsplads. Kan også anvendes i for-

bindelse med ISOFIX-sæder. EU

09 Sommerkomplethjul 18" Durban. Monteret med 

225/40 R 18 92Y ZR XL Pirelli PZeroNero GT. (Til salg

så længe lager haves). EU

10 Premium kabel til din iPhone eller Android Smart-

phone. Udviklet specielt til brug i din Volkswagen.

Længden på 30 cm er perfekt afstemt til din bil – slut 

med kabler der roder og irriterer. Med forkromede 

metalstik i enderne, der er præget med Volkswagen 

logoet. Godkendt til brug med CarPlay via App-

Connect. Fås til iPhone med Lightning-stik eller Android 

med Micro USB indgang. EU

1) Din Volkswagen Partner står altid klar til at informere dig om det komplette børnesædeprogram.

De afbildede Volkswagen tilbehørsartikler er vist på seriemodellen og er kompatible med e-Golf.

02
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04

05

06

07 | 08

09

11 Dækposesæt til beskyttelse af dine hjul. Består 

af 4 robuste dækposer samt en hjulboltepose af 

førsteklasses polyester. Til dæk og komplethjul med 

en størrelse på op til 18", en dækbredde på 245 mm

og et dækomfang på 2.100 mm. EU

12 Sikkerhedskit bestående af to advarselstre-

kanter, en gul sikkerhedsvest, et par handsker og en 

isskraber. EU

13 Foldeboks i sort/blå, Volkswagen Collection. Den 

smarte foldeboks kan bære op til 30 kg, er nem at 

håndtere og vedligeholde. Boksen er lavet af kvalitets-

materiale, er vandafvisende og modstandsdygtig 

over for snavs. EU

14 Volkswagen bilplejekit består af: 1 stk. fælgrens 

(500 ml.), 1 stk. dybdevirkende kunststofrens (500 

ml.), 1 stk. polymer-voks polish (250 ml.), 1 stk. cock-

pitpleje (500 ml.), 1 stk. microfiberklud samt 1 stk. 

rengøringspensel. EU

15 Elektronisk parkeringsur, som automatisk viser 

parkeringstiden ved parkering. Skifter selv mellem 

sommer-/vintertid. Nem installation, det tager få 

minutter – fastgøres med medfølgende klæbepuder. 

Placeres nederst i højre hjørne af bilruden (lovkrav). 

Udførlig dansk brugsanvisning medfølger. Godkendt 

af færdselsstyrelsen. EU

11

12

13

14
1515

10

9
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Komfort

Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU

Dejligt komfortabelt: Som ekstraudstyr kan du også få e-Golf med 

Vienna læderindtræk. Som noget nyt er læderet her perforeret på 

forsæderne og forsynet med et underlag samt påført et særligt 

præg med farvede syninger. Ædle dekorindlæg og ambientebelys-

ningen fuldender dette eksklusive udstyr. 01 e-Golf sørger ikke bare for et godt klima udendørs, men også i kabinen: takket være klimaanlægget 
Climatronic med allergenfilter. Med den standardmonterede elektriske parkeringsklimafunktion1) kan bilens 

kabine opvarmes, afkøles eller ventileres2) til den ønskede afgangstid, når batteriet er ladet op. Og takket

være den el-opvarmelige forrude (standardudstyr) skal du ikke længere tænke på at fjerne is og sne om vinteren. 

Parkeringsklimafunktionen og afisningen af ruden kan du i øvrigt også styre med din smartphone – fx 

hjemme fra sofaen. S

1)  Hvis man benytter parkeringsklimafunktionen, mens ladekablet ikke er tilsluttet, giver det en kortere 

rækkevidde.
2)  Ved meget lave eller meget høje udetemperaturer kan det forekomme, at parkeringsklimafunktionens varme-

eller køleydelse ikke er tilstrækkelig til at opnå den indstillede temperatur.
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01

02 04

03

Sædeindtræk

01  Sædeindtræk i stof Zoom Merlin,

Titansort TW S

02  Sædeindtræk i læder Vienna, perforeret på

forsæderne, Sort-Krystalgrå TW EU

03  Sædeindtræk i læder Vienna, perforeret på

forsæderne, Shetland-Shetland XW EU

04  Sædeindtræk i læder Vienna, perforeret på

forsæderne, Pure Grå-Ruby Rød UW EU

Farverne på denne sider er kun vejledende. De trykte farver kan ikke præcist gengive virklighedsindtrykket

af sædeindtrækkene. Billedet af sædet viser modellens basissædeform og kan variere, alt efter om der vælges 

en mere eksklusiv variant.



01

02

Lak

Standardudstyr  S     Ekstraudstyr  EU

01 Pure Hvid Uni-lak 0Q S

02 Urano Grå Uni-lak 5K S

03 Indium Grå Metallic-lak X3 EU

04 Tungsten Sølv Metallic-lak K5 EU

05 Atlantic Blå Metallic-lak H7 EU

06 Deep Sort Perleeffekt-lak 2T EU

07 Oryx Hvid Perleeffekt-lak 0R EU
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24 Motor – e-Golf

Motor

136 hk (100 kW)

Motor, gearkasse Motorkonstruktion Permanent magnetaktiveret synkronmotor

Maks. ydelse, hk (kW) ved 1/min. 136 (100)/3000-12000

Maks. drejningsmoment, Nm ved 1/min. 290/0-3000

Gearkasse 1-trins gearkasse

Batteri/

opladningssystem

Batteritype Litium-ion

Batteriets vægt (kg) 318

Batteriets position Mellem akslerne

Nominel kapacitet, kWh4) 35,8

Antal celler/moduler 264/27

Nominel spænding, V 323

Opladningstid AC 2,3 kW 100 % SoC, (timer)5) 17:00

Opladningstid AC 3,6 kW 100 % SoC, (timer)6) 10:50

Opladningstid AC 7,2 kW 100 % SoC, (timer)7) 05:20

Opladningstid DC 80 % SoC, (timer)8) 00:45

Vægtangivelser1), 2), kg Køreklar vægt 1580

Tilladt totalvægt 2020

Nyttelast 408-480

Tilladt akseltryk foran/bagpå 1020/1050

Tilladt tagbelastning 75

Præstationer Tophastighed, km/t 150

Acceleration fra 0-80/0-100 km/t, sek. 6,9/9,6

Acceleration fra 80-120 km/t, sek. 7,5

Strømforbrug,

kWh/100 km3)

Blandet kørsel 15,4

CO
2
-emission, g/km Blandet kørsel 011)

Rækkevidde Km9), 10) 231
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Henvisninger/Teknik

 1)  Køreklar vægt: Bilens vægt inklusiv fører og drivmidler (ca. 

125 kg). Montering af ekstraudstyr kan øge bilens køreklar vægt.

  Nyttelast: Forskellen mellem tilladt totalvægt og køreklar vægt.

Udtryk for bilens lasteforhold.
2)    Alt efter ekstraudstyr og tilbehør har bilerne forskellig vægt, 

hvorved også strømforbrug kan afvige.
3)     De angivne værdier er udregnet efter de foreskrevne måle-

metoder (WLTP). Målingerne gælder ikke for en bestemt bil, men

skal kun anvendes til at sammenligne de forskellige modeller.

En bils brændstofforbrug/strømforbrug og CO
2
-emission af-

hænger ikke kun af bilens effektive udnyttelse af brændstof-

fet/energiindholdet i batteriet, men påvirkes også af kørestilen 

og af andre ikke-tekniske faktorer (fx eksterne betingelser). 

Ekstraudstyr og tilbehør (udstyr, dæk etc.) kan ændre relevante

bilparametre som eksempelvis vægt, rullemodstand og aero-

dynamik og påvirke bilens forbrug og præstationer ud over på-

virkningen fra de vejrmæssige og trafikale betingelser. Du kan

få yderligere informationer om det officielle brændstofforbrug 

og de officielle, specifikke CO
2
-emissioner hos din Volkswagen 

forhandler.
4)    Den anførte kapacitet er nominel og vil derfor variere fra den 

faktiske kapacitet, da bilens batterimanagementsystem af-

sætter en vis kapacitet til beskyttelse af batteriet. Den nominelle 

kapacitet kan derfor ikke anvendes til at beregne bilens

rækkevidde.
5)   Opladningstid med ladekabel til el-nettet (2,3 kW) 100 % SoC 

(State of Charge/batteriopladningsniveau).
6)   Opladningstid med AC-ladeboks (3,6 kW) 100 % SoC

(State of Charge/batteriopladningsniveau).
7)   Opladningstid med AC-ladeboks (7,2 kW) 100 % SoC

(State of Charge/batteriopladningsniveau).
8)   Opladningstid med CCS-ladestation (40 kW) fra 0 % til 80 % SoC 

(State of Charge/batteriopladningsniveau).
9)   Den anførte rækkevidde kan variere som følge af kørestil,

hastighed, anvendelse af komfort-/ekstraforbrugere, udetempe-

ratur, antal passagerer/last, valg af køreprofil (normal, ECO, 

ECO+) og topologi.
10)    Rækkevidden kan blive reduceret ved kolde temperaturer, et stort 

varmebehov og en høj andel af kørsel på motorvej.
11)    Der udledes CO

2
 ved produktion af den strøm, som el-bilen 

anvender ved kørsel.

Vigtig anvisning

Serviceindikatoren i kombiinstrumentets display fungerer som 

påmindelse om tidspunktet for næste inspektion.

Service (fast serviceinterval på elektriske biler):
Inspektion: første gang efter 2 år eller 30.000 km,* derefter hvert år 

eller 30.000 km.*

Garanti

 2 års nyvognsgaranti: Viser der sig fejl i materiale eller fabrikation

inden for to år efter bilens levering til køber, eller opstår der en

eventuel nødsituation som følge af sådanne fejl, vil ethvert auto-

riseret Volkswagen-værksted i Europa afhjælpe fejlen uden

beregning af reparationsomkostninger.

3 års lakgaranti: Volkswagen AG garanterer, at der i en periode af

3 år efter leveringen af bilen ikke viser sig produktionsfejl i den

oprindelige lakopbygning på karrosseriet, herunder lakeret kofanger, 

spoiler og sidespejle.

12 års anti-rust garanti: Volkswagen AG garanterer endvidere, at 

der i en periode på 12 år efter levering af bilen ikke opstår inde-

fra kommende gennemtæringsskader i det oprindelige karrosseri.

Se i øvrigt Volkswagens generelle garantibestemmelser.

8 års batterigaranti: Garanti dækker såfremt batteriet inden for en

8 årig periode, eller 160.000 km, mister mere end 30% af dets 

kapacitet.

Genanvendelse af udtjente biler

Volkswagen tager miljøet og beskyttelsen af ressourcer alvorligt. 

Derfor kan din bil recycles og genanvendes, når den er udtjent.

Du kan få nærmere oplysninger om miljøgodkendte auto op hug-

gere og certificerede genbrugsvirksomheder, som gratis miljø-

behandler udtjente biler, ved at ringe til Refero Hotline på tlf.

70 21 34 40 eller på internettet på www.refero.dk.

 Kraftoverføring

- 1-trins gearkasse

- Forhjulstræk

 Undervogn

-  Affjedring bag med gastryksstøddæmpere og separate fjedre

-  Affjedring foran via skruefjedre med teleskop-støddæmpere;

alle elementer er integreret i fjederbenene

-  Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) inkl.  elektronisk differentiale-

spærring (EDS) og hjulspinds regulering (ASR)

-   Hjulophæng bag i form af en letvægtstorsionsaksel

-  Hjulophæng foran via fjederben og (nederste)  triangelarm

(retningsstabiliserende styrerulle radius)

- Stabilisatorer foran og bag

Bremsesystem

-  Asbestfri bremsebelægninger

-  Bremseassistent

-  Diagonalt 2-kreds-bremsesystem med indvendigt  ventilerede 

skivebremser foran og skivebremser bag

-  Elektromekanisk bremsekraftforstærker (e-BKV)

-  Elektronisk reguleret antiblokeringssystem (ABS) med elektronisk 

bremsekraftfordeling (EBV) + ESP

Styretøj

-  Elektromekanisk servostyring

- Rattet kan indstilles i højden og længden

- Sikkerhedsratstamme, som kan skubbes sammen

Karrosseri

-  Airbag til fører og forsædepassager

-  Deformationszoner foran og bag

-  Hovedairbagsystem til for- og bagsædepassagerer inkl.

sideairbags foran

-  Profiler i dørene og sidestrukturerne for at forbedre sikkerheden 

i tilfælde af sidekollisioner

-  Selvbærende karrosseri med stabil sikkerhedskabine

Korrosionsbeskyttelse

-  Galvaniseret karrosseri

-  Langtidsholdbar hulrumskonservering ved hjælp af varm voks

-  Langtidsholdbar konservering af bilens bund og hjulkasser

-  Plastikinderskærme foran og bag

*Afhængigt af hvad der kommer først.
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Udvendigt - 16" letmetalfælge Astana 6,5 J x 16, glanspoleret overflade

- e-Golf-mærke på forskærmene

- Hækspoiler i vognfarve med sortlakerede side flaps

- Kølergrill i sort med blå liste på den nederste lamel

- LED baglygter i mørktonet design

- LED kørelys

- LED forlygter

- Låsebolte med ekstra tyverisikring

-   Sideblinklygter integreret i sidespejlene

-   Sidespejlhuse og dørhåndtag i vognfarve

-   Stødfangere i vognfarve

-   Varmedæmpende forrude

- Varmedæmpende ruder i grøn, sideruder og bagrude

Indvendigt - Ambientebelysning: dørhåndtag og armlæn i fordøre belyst, blå lysdetalje i dekorindlæg foran

- Bagagerumsafdækning, kan opbevares i bilen, når den ikke bruges

- Bagsæderyglæn med skiklap og midterarmlæn inkl. 2 drikkevareholdere

- Dekorindlæg New Brushed Dark Metal til instrumentpanelet i førersiden samt til midterkonsollen

- Dekorindlæg Polar Night Black til instrumentpanelet i passagersiden samt til dørbeklædningerne

-   2 drikkevareholdere foran med jalousi-afdækning

- Forskydeligt splitbagsæde, ryglæn asymmetrisk nedklappeligt

-  Forsæder med højdeindstilling

- Forsæder med lændestøtte

- Forsæder med varme

- Komfortsæder foran

- Gearknop i læder med blå syninger

-   Handskerum med kølefunktion, aflåseligt og med lys

- Kromindlæg omkring instrumenter og luftdyser

- Kromindlæg på lyskontakt og spejlindstillingskontakten

-  LED læselamper foran og bag samt LED lamper i fodrummet foran

-  Lommer bagpå forsæder

-  Midterarmlæn foran med opbevaringsboks og 2 luftdyser bag

- Multifunktionslæderrat med blå syninger

- Måtter med blå syninger

-   Opbevaringsrum i dørene (foran med holder til 1,5-liters-flasker)

-  Opbevaringsrum i loftet med klap

-   Sædeindtræk i stof Merlin med blå syninger

- Variabel og udtagelig bagagerumsbund

Oversigt over standardudstyr
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Sikkerhed - Advarselstrekant

- Airbag til fører og forsædepassager med frakobling af frontairbaggen til forsædepassageren inkl. knæairbag i førersiden

- Dæktryksvisning

-  Elektronisk stabilitetsprogram inkl. antiblokeringssystem (ABS) med bremseassistent, hjulspindsregulering, elektronisk differentialespærring

-   Elektronisk startspærre

- Front Assist inkl. City Emergency Brake 

-   Hovedairbagsystem til for- og bagsædepassagerer inkl. sideairbags foran

-   3 højdejusterbare nakkestøtter bag

- Sikkerhedsoptimerede nakkestøtter foran

-   Isofix-forberedelse (holdere til fastgørelse af 2 børnesæder på bagsædet)

-  Multikollisionsbremse, kan i tilfælde af en ulykke hjælpe føreren med at reducere risikoen for udskridning og reducere risikoen for yderligere kollisioner under en ulykke ved at foretage

en automatisk påbegyndt opbremsning

-  PreCrash, forbereder personerne i bilen og selve bilen på en mulig ulykke ved at stramme de forreste sikkerhedsseler, hvis de er spændt, så fører og forsædepassager holdes bedre fast,

og ved at lukke åbne ruder og et eventuelt åbent skydetag på nær en lille spalte. Registrerer kritiske trafiksituationer med forhøjet ulykkespotentiale

-   Trepunktrulleseler foran med højdeindstilling og selestrammere

-   3 trepunktrulleseler bag

- XDS differentiale

Oversigt over standardudstyr
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Funktion/komfort - Adaptiv fartpilot inkl. hastighedsbegrænser

- Advarselslampe for sprinklervæskestand

- Advarselstone og -lampe for ikke-spændte seler foran

-   Bagagerumslys

-   Bagrudevisker/sprinklersystem med intervalfunktion

- Car-Net Guide & Inform og Security & Service forberedelse

- CCS/Combo 2 ladedåse til AC og DC ladning

-   Centrallås inkl. 2 nøgler med fjernbetjening

- Climatronic klimaanlæg med 2 zoner, individuel indstilling og fuldautomatisk

- El-indstillelige og -opvarmelige sidespejle, asfærisk i førersiden

- Elektronisk parkeringsbremse inkl. Auto Hold-funktion

- El-opvarmede sprinklerdyser foran

-   El-ruder

- e-Sound, en kunstigt skabt motorlyd, der anvendes til at informere andre trafikanter om, at en el-bil nærmer sig

-   Forrudeviskere med intervalfunktion

- Forrude i varmedæmpende glas med opvarmning

-  Holder til advarselstrekant

-   Hvid instrumentlys, som kan reguleres, hvidt natdesign til kontakter

- Kombiinstrument med elektronisk speedometer, kilometer- og triptæller

-  Kontrollamper og serviceindikator

-  Kørecomputer Premium: TFT-farvedisplay med visning af blandt andet radiostationer, udetemperatur, hastighedsadvarsel, gennemsnitshastighed, strækning, rækkevidde, køretid,

service og klokkeslæt

- Køreprofilindstilling

-  Makeupspejle i solskærmene med lys

-  Mode 2/3 ladekabel til offentlige standere og opladning i hjemmet

-  Navigation Discover Pro: 9,2" TFT-farveskærm med touchscreen, 8 højttalere, navigation med 3D-visning, Bluetooth-interface til mobiltelefon, DVD-afspiller, FM-radio, SD-kortlæser og

App-Connect (navigationen understøtter ikke dansk tale)

-  Stikdåse i bagagerum til 12V

-  Støv- og pollenfilter

- Taskekroge i bagagerummet

-  Tire Mobility Set: 12V kompressor og dæktætningsmiddel

-  Varmepumpe

Oversigt over standardudstyr
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Udstyrspakker DK pakke A

- Parkeringssensorer

- Lys og syn pakke:

- Automatisk nedblændeligt bakspejl, regnsensor, tunnellys, coming home- og leaving home-funktion

- Sidespejle med el-klapfunktion og områdebelysning

- Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear

Førerassistentpakke A

- Lane Assist

- Traffic Jam Assist

- Emergency Assist

- Light Assist

- Blind Spot sensor

(Kun i forbindelse med sidespejle med el-klapfunktion)

Sikkerhedspakke A

- LED forlygter med LED kørelys (1 lysbue) og statisk kurvelys

- LED mid baglygter med dynamisk blinklys

- Nøglefri betjening

Airbagsystemer Sideairbags og selestrammere til de yderste bagsæder A

Førerassistent- Bakkamera A

systemer - Integreret i Volkswagen logo på bagklappen

Blind Spot sensor A

- Advarer mod biler i den blinde vinkel

- Advarer og bremser i udkørselssituationer i tilfælde af biler, der nærmer sig bagfra

(Kun i forbindelse med DK pakke)

Lane Assist og Dynamic Light Assist A

- Advarsel via korrigerende styreindgreb, hvis bilen utilsigtet er ved at forlade vognbanen

- Gør det muligt at køre med permanent fjernlys uden at blænde de modkørende

- Ved hjælp af en maskeringsfunktion bliver forlygterne delvist afblændet

Light Assist og Lane Assist A

- Advarsel via korrigerende styreindgreb, hvis bilen utilsigtet er ved at forlade vognbanen

- Registrerer forankørende og modkørende køretøjer, og blænder automatisk ned/op for fjernlyset

- Tænder automatisk fjernlyset fra 65 km/t når det er mørkt

Park Assist A

-  Styrer automatisk bilen ind i parkeringsbåse på langs og på tværs af kørebanen og kan desuden hjælpe med at køre ud af parkeringsbåse på langs af kørebanen

(Kun i forbindelse med DK pakken)

Vejskiltegenkendelse A

-  Identificerer ved hjælp af et kamera vejskilte med hastighedsgrænser og overhalingsforbud samt ophævelse af disse og viser dem i navigationens display og/eller i kørecomputeren Plus 

eller Premium

(Uden beregning i forbindelse med navigation Discover Pro, Lane Assist og Light Assist/Dynamic Light Assist)

Oversigt over ekstraudstyr

B Standardudstyr     A Ekstraudstyr mod merpris (Visse former for ekstraudstyr kan med prismæssig fordel eftermonteres. Få mere information hos din Volkswagen forhandler.)     – Denne kombination kan ikke leveres
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Kørecomputer Active Info Display A

- 12" (31,2 cm) stort TFT-farvedisplay i høj opløsning

Lak Metallak/perleeffekt A

Speciallakering Oryx Hvid A

Speciallakering Sort, Pure Hvid A

Lygter LED baglygter med dynamisk blinklys A

LED Mid forlygter A

- LED forlygter til nær- og fjernlys, med kørelys (2 LED lysbuer), automatisk lyslængderegulering, med dynamisk kurvelys

Læderindtræk Interiørpakke med Vienna læder A

-  Sportskomfortsæder foran, sædernes midterste del og inderste sædevanger i Vienna læder, ydersider og bagside i kunstlæder 

(Ved tilvalg af interiørpakke med Vienna læder erstattes de blå syninger på sæder, rat og gearmanchet af sorte syninger)

Låsesystem Nøglefri betjening A

- Automatisk låse- og startsystem, hvor det er tilstrækkeligt bare at have nøglen med sig – man behøver ikke at tage den op ad lommen

- Hvis man har nøglen med og nærmer sig bilen, låses den automatisk op, og motoren kan startes på en komfortabel måde med et tryk på startknappen

Mobiltelefon Mobiltelefonforberedelse Comfort A

- Valg af de lydfiler, der er gemt på mobiltelefonen, via TFT-touchscreen (AVRCP 1.3)

- Tilslutning til den udvendige antenne via ladeholder i midterkonsollen

- Inkl. to USB indgange (også til iPod/iPhone)

- Betjening og visning via kørecomputeren og radioens eller navigationens TFT-touchscreen samt via multifunktionsrattet

- Trådløst kommunikationsinterface BLUETOOTH AUDIO (udelukkende kompatibelt med advanced audio distribution profile A2DP)

- Trådløs opladning (induktiv) af mobiltelefoner, som er kompatible med Qi-standarden

- Nem parring af mobiltelefon via Secure Simple Pairing (SSP)

- Nem adgang til telefonbogen via Phone Book Access Profile (PBAB)

- Til mobiltelefoner med Bluetooth-interface (hands free profile 1.5) og GSM 900/1800 MHz

- Adressedata fra telefonkontakter kan anvendes som destinationer i navigationen

Oversigt over ekstraudstyr

1) Du har brug for en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon med remote SIM Access Profile (rSAP) eller et SIM-kort med telefon- og dataoption. Ved modtagelse af datapakker fra internettet, kan der – afhængigt af dine 

mobiltelefontakster, og især hvis du opholder dig i udlandet – opstå yderligere omkostninger (fx roaminggebyrer). På grund af den datamængde, som eventuelt kan blive anvendt, anbefales det på det kraftigste,

at du tegner et abonnement med data-flatrate hos dit teleselskab.
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Mobiltelefon Mobiltelefonforberedelse Business A

(fortsat) - Valg af de lydfiler, der er gemt på mobiltelefonen, via TFT-touchscreen (AVRCP 1.3)

- Betjening og visning via kørecomputeren og radioens eller navigationssystemets TFT-touchscreen samt via multifunktionsrattet

- Trådløst kommunikationsinterface BLUETOOTH AUDIO (udelukkende kompatibelt med advanced audio distribution profile A2DP)

- Nem parring af mobiltelefon via Secure Simple Pairing (SSP)

- Nem adgang til telefonbogen via Phone Book Access Profile (PBAB)

- Til mobiltelefoner med Bluetooth-interface (hands free profile 1.5) og GSM 900/1800 MHz

- Adressedata fra telefonkontakter kan anvendes som destinationer i navigationen 

- Tilslutning til udvendig antenne via tilslutning med remote SIM Access Profile (rSAP) eller isætning af et separat SIM-kort i den tilsvarende kortlæser 

- GSM-/UMTS-sende-/modtagemodul internt i bilen med SIM-kortlæser til ekstra SIM-kort

- Sms-funktioner: læsning, skrivning (via stemmebetjening), oplæsning (understøtter ikke dansk tale)

- Wi-Fi-hotspot1) 

(Kontroller, om den pågældende mobiltelefon har Bluetooth-interface med remote SIM Access Profile (rSAP) og er egnet til mobiltelefonforberedelsen Business.

Apple iPhone (alle generationer) er ikke kompatible med rSAP, og understøtter derfor ikke mobiltelefonforberedelse Business. Se evt. mere på vw.dk/mobiltelefon)

Multimedie App-Connect B

-  USB indgang som ved tilkobling af kompatibel smartphone understøtter funktionerne Apple CarPlay og Android Auto: udvalgte apps kan styres fra bilens radio eller navigation

Brugen af App-Connect forudsætter:

-  Apple CarPlay: understøttelse af CarPlay kræver minimum iPhone 5. Det er endvidere en forudsætning at minimum iOS 8.3 er installeret.

-  Android Auto: understøttes for nuværende ikke i Danmark. Google kan desværre ikke oplyse hvornår denne funktion bliver tilgængelig for danske mobiltelefoner.

(Ved brug af App-Connect skal telefonen altid tilsluttes USB indgangen med telefonspecifikt kabel. Dette kabel medfølger ikke.)

(Kun udvalgte og af telefonproducenterne godkendte apps understøttes)

(Dansk tekst eller tale understøttes ikke i alle apps)

(Ikke alle App-Connect funktioner kan betjenes under kørsel)

(Datatrafik som telefonen anvender under brugen af App-Connect skal De som kunde selv afregne med mobiloperatøren. Brugen af visse apps er afhængig af mobiloperatørens dækning. 

Volkswagen er ikke ansvarlig for evt. mangelfuld dækning hverken i Danmark eller i udlandet)

DAB+ modtager A

Modtagelse af digital radio (DAB+)

Lydsystem Dynaudio A

- 400 watt digital forstærker placeret under førersædet

- 8 effektafstemte højttalere

- Subwoofer i reservehjulsbrønden

Oversigt over ekstraudstyr

B Standardudstyr     A Ekstraudstyr mod merpris (Visse former for ekstraudstyr kan med prismæssig fordel eftermonteres. Få mere information hos din Volkswagen forhandler.)     – Denne kombination kan ikke leveres
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Radio- og Navigation Discover Pro, 4 x 20 Watt, 8 højttalere B

navigationssystem - App-Connect

- 9,2" TFT-farveskærm med touchscreen

- Bluetooth-interface til mobiltelefon

- SD-kortlæser og USB indgang

- Dynamisk guidning via seperat RDS-TMC tuner 

- Kort data til Europa

- Mulighed for kortvisning i 2D, fugleperspektiv samt 3D-visning af bygninger 

- 3 års gratis opdatering af navigationssoftware

- App-Connect (se specifikationer på side 31)

- Bevægelsesstyret betjening

- Car-Net Guide & Inform forberedelse:

-  Online-tjenester der formidles i navigationssystemet: online trafikmeddelelser, POI interessepunkter, vejrmeddelelser, nyhedsfeed, mv.

-  Online-tjenesterne stilles gratis til rådighed i 36 måneder efter bilens produktionsdato. Der oprettes en særskilt aftale med Volkswagen på denne tjeneste. Efter 36 måneder kræver 

den fortsatte brug af Car-Net en forlængelse af abonnementet. Denne aftale kan indebære betaling af et fast beløb for den fortsatte brug af Car-Net

-  Car-Net tjenesterne forudsætter følgende: opkobling med Bluetooth-kompatibel mobiletelefon eller at bilen forsynes med et SIM-kort/Volkswagen Wi-Fi (Volkswagen Wi-Fi fås som 

eftermonteret tilbehør), der understøtter data- og telefon-tjenester. Bluetooth-kompatibel mobiltelefon og/eller SIM-kort skal du som kunde selv stille til rådighed, ligesom du selv skal 

afregne datatrafik og evt. abonnementsomkostninger med operatøren. Bemærk at taksten for datatrafik, navlig i udlandet, kan variere betragteligt. Volkswagen anbefaler at du vælger 

et abonnement med forbrugs uafhængig datatrafik, specielt hvis bilen ofte kører i udlandet

-  Car-Net tjenesten afhænger af SIM-kort operatørens dækning og kan varierer fra land til land. Volkswagen påtager sig ikke ansvar for en eventuel mangelfuld dækning hverken

i Danmark eller udlandet

- Yderligere informationer om Car-Net kan findes på www.volkswagen.dk

(Navigationssystemet understøtter ikke dansk tale)

Ruder Forrude med infrarød varme A

- Hurtigere optimalt udsyn

- Opvarmet forrude uden varmetråde

- Solreflekterende yderside, mindre opvarmning af kabinen på en varm sommerdag

(Kun i forbindelse med DK pakke og mobiltelefonforberedelse Business)

Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering A

- Bagerste sideruder samt bagrude mørktonede

Spejle Sidespejle med el-klapfunktion A

- Elektrisk indklappelige sidespejle med områdebelysning

- Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear

Tyverialarm Tyverialarm A

Oversigt over ekstraudstyr

B Standardudstyr     A Ekstraudstyr mod merpris (Visse former for ekstraudstyr kan med prismæssig fordel eftermonteres. Få mere information hos din Volkswagen forhandler.)     – Denne kombination kan ikke leveres
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Mål og dækmærkat

 Bagagerumsvolumen Vendediameter

341-1231 l ca. 10,9 m

1) Af logistiske og produktionstekniske årsager er det ikke muligt målrettet at bestille et bestemt dækfabrikat.

2) Brændstofeffektivitetsklasse/rullemodstand – den rigtige dæktype hjælper dig med at spare brændstof.
3) Vådgrebsklasse – en kortere bremselængde øger din sikkerhed.

4) Rullestøj afgivet til omgivelserne – et mere støjsvagt dæk øger din kørekomfort og aflaster miljøet på grund af mindre støjudvikling.
Tallene i målskitser er angivet i mm.

Dækmærkat Str. Støjemission

Sommerdæk1) 205/55 R 16 A B 69 dB

2) 3) 4)
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Volkswagen Vejhjælp.

Volkswagen Vejhjælp – e-Golf34

+45 8020 3050
BRINGER DIG HURTIGT VIDERE.

Volkswagen Vejhjælp er aldrig længere væk end din mobiltelefon, hvis din Volkswagen ikke vil køre – også i udlandet. Hvis du fx 

løber tør for brændstof i Grækenland, sidder fast i sneen nord for Haukelifjell eller tager fejl af diesel og benzin på en tankstation

mellem Dresden og Pillnitz, så kommer vi og hjælper dig videre. Volkswagen Vejhjælp dækker i 32 lande, uanset bilens alder,

24 timer i døgnet. Og den koster ikke noget. Volkswagen Vejhjælp følger med bilen fra første indregistrering. For at opretholde 

Volkswagen Vejhjælp skal du følge bilens serviceplan på et autoriseret Volkswagen værksted.

Reparation på stedet.

Punktering.

Indelåste nøgler.

Tør for/forkert brændstof.

Bugsering.

Trafikskader.*

Bjærgning/fritrækning.

Tyveri.*

Gratis lånebil.

Alternativ transportløsning.

Hotel.

*Gælder ikke i udlandet.

Se mere på

volkswagen.dk/vejhjaelp 
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FinansieringFinansiering ForsikringForsikring Service & ReparationSer ice & Reparation

FINANSIERING:

Lån til konkurrencedygtige priser.

Enkle vilkår. Uden overraskelser.

Fleksibel afdragsperiode.

FORSIKRING:

Fri lånebil ved skade.

Elitebilist fra første dag.

Storkundepriser til alle.

Altid autoriseret værksted.

Bliv på dit bonustrin.

SERVICE & REPARATION:

80 servicepartnere.

Volkswagen Vejhjælp.

Originale reservedele.

Alle services.

= Volkswagen Total.

 HELT ENKELT. EN FAST MÅNEDLIG PRIS.

Finansiering, forsikring og en service- og reparationsaftale til en fast månedlig pris. Med Volkswagen Total er det helt enkelt at 

købe bil. Du får nemlig fuldstændig kontrol over din biløkonomi og slipper helt for uforudsete udgifter.

Se mere på

volkswagen.dk/total



915.1190.36.38 · Grafisk Spektrum ApS 

Der tages forbehold for fejl og ændringer · Udgave: april 2020

www.volkswagen.dk

Volkswagen forhandler

e-Golf

Bilerne i dette katalog kan i nogle tilfælde være forsynet med ekstraudstyr, som kan fås 

mod merpris. Visse former for ekstraudstyr kan med prismæssig fordel eftermonteres.
Alle angivelser vedr. udstyr og tekniske data er baseret på det danske marked og på de 
informationer, der forelå ved redaktionens afslutning. Du kan få flere informationer

hos din Volkswagen forhandler. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Leverandøren 

kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forhold til katalogets tekst og 
billeder. 4MOTION®, DSG®, TDI® og TSI® er registrerede varemærker for Volkswagen AG 
og andre virksomheder i Volkswagen Group i Tyskland og andre lande. Hvis varemærker

i dette dokument ikke er markeret med ®, betyder det ikke, at det pågældende varemærke

ikke er et registreret varemærke, og/eller at dette varemærke måtte anvendes uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Volkswagen AG. Volkswagen sørger for bortskaffelse 

af gamle biler. Derfor kan alle biler fra Volkswagen bortskaffes på miljømæssigt korrekt 

vis, og de kan leveres tilbage gratis, hvis de gældende lovmæssige forudsætninger over-

holdes. Du kan få mere information hos din Volkswagen forhandler eller på internettet 

under www.volkswagen.dk.
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