Cenik e-Golf
Veljaven od 05.02.2019

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija

Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana

Modeli
e-Golf

Izvedba

Moč
kW (KM)

Menjalnik

Emisija
CO2

Vrata

e-Golf

100 (136)

1-st.

0

4

Koda

e-Golf
MPC *€

BE23D1W4

41.318

*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 elektrike v kWh/100 km:12,7; dodatne opombe so na zadnji strani

Oprema

Koda

e-Golf

Dodatna oprema

WW0

o

MPC *€

Akcijski paketi/Posebni paketi
zimski paket
- ogrevane pralne šobe spredaj
- ogrevana sprednja sedeža
- ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla
- naprava za čiščenje žarometov
,… v kombinaciji z usnjenim oblazinjenjem

WW0/WL0

487

353

Infotainment
radio-navigacijski sistem Discover Pro
- 9,2'' barvni zaslon občutljiv na dotik
- 8 zvočnikov
- izhodna moč 4 x 20 W
- 2x reža za spominsko kartico
- App-Connect in Volkswagen Media Control
- DVD-predvajalnik
- dostop do sotritev Car-Net "Guide & Inform" (triletna povezava)
- glasovno upravljanje
- integriran trdi disk shrajevanje navigacijskih in multimedijskih podatkov (10 GB na
voljo za uporabnika)
- naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- navigacijske karte Evrope
- senzor približevanja zaslonu
- upravljanje z gestami

ZMI

o

1192

zvočni paket Dynaudio Excite
- 10-kanalni digitalni ojačevalec
- 8 zvočnikov in globokotonec
- skupna izhodna moč 400W

9VH

o

669

digitalni radijski sprejemnik DAB+

QV3

o

235

LED žarometi z dinamičnim uravnavanjem
- LED žarometi z LED dnevnimi lučmi
- asistenca za uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist

PXC

o

317

aktivni informacijski zaslon
- digitalni merilniki
- možnost različnih konfiguracij merilnikov

9S8

o

481

usnjeno oblazinjenje Vienna
- ogrevana sprednja sedeža
- športna sprednja sedeža
- usnjen sredinski del in stranice sedežev

WL0

o

2443

tekstilni tepihi za vse sedežne vrste

0TD

o

127

Keyless Access
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila
- zagon motorja preko posebne tipke

4I3

o

365

,… v kombinaciji z alarmno napravo

Komfortna in funkcijska oprema

4F2

o

365

toplotna črpalka
- toplotna črpalka za optimalni doseg vozila

WPU

o

927

brezžično ogrevano vetrobransko steklo

4GW

o

180

električno poklopni zunanji ogledali
- električno poklopni zunanji ogledali
- osvetlitev okolice

6XQ

o

169

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

Koda

e-Golf

Dodatna oprema

9IM

o

480

WD1

o

330

7X5

o

181

7Y8

o

356

paket asistenčnih sistemov Plus in sistemom za prepoznavanje prometnih znakov
- asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic Light Assist
- asistenca za zastoje
- asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
- Blind Spot senzor
- Emergency Assist

P28

o

1010

asistenca Lane Assist vključno z asistenco Dynamic Light Assist in sistemom za
prepoznavanje prometnih znakov
- asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
- asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic Light Assist

P23

o

707

stranski zračni blazini
- akustični in optični opozorilnik za nepripete varnostne pasove zadaj
- stranski zračni blazini zadaj

4X4

o

331

H7,X3,K5,
8E,2T

o

523

Oprema
prostoročno telefoniranje Business
- dodatna reža za SIM kartico
- glasovno upravljanje
- integrirani mikrofon spredaj
- komfortno upravljanje preko vecfunkcijskega volana
- možnost dostopa do WLAN omrežja
- podpora funkciji Bluetooth Audio
- predvajanje govora preko radijskih zvocnikov spredaj
- preklop radia na tiho delovanje
- prikaz telefonskega imenika v vecfunkcijskem prikazovalniku
(Seznam telefonov, ki jih podpira sistem Bluetooth Business se nahaja na internetnem
naslovu:
http://emosite.volkswagen.de/esn/tkl/?culture=de_DE#)

MPC *€

Varnostni in asistenčni sistemi
alarmna naprava
- hupa z lastnim napajanjem
- nadzor notranjosti ter zaščita pred odvleko
parkirna asistenca Park Assist
- parkirna asistenca za samodejno parkiraje
Blind Spot - senzor
- senzor za mrtvi kot z asistenco za odparkiranje

Izgled
kovinska ali biserna barva

zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjeni

4KF

o
o
o
o

ambientna osvetlitev
- 2 LED bralni lučki spredaj in zadaj
- osvetljen prostor za noge
- vstopne lučke v vseh vratih
- vstopni letvi spredaj

PLC

o

univerzalna barva laka: uranovo siva

5K

univerzalna barva laka: čista bela

0Q

posebna barva laka: biserno bela

0R

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

b
133
1024
297

246

Klasifikacija parametrov pnevmatik

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 e-Golf

Velikost pnevmatik

Razred energetske
učinkovitosti goriva

Razred oprijema
na mokri podlagi

Razred zunanjega
kotalnega hrupa

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 elektrike v kWh/100 km: 12,7. Emisija CO2: 0 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

Za našo kakovost jamčimo!
- 8-letno garancija za baterijo z omejitvijo kilometrov do 160.000,
- 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov
in garancijskim listom,
- 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.
- v času 2-letne garancije 2x brezplačna vleka do najbližje polnilne postaje v primeru izpraznitve baterije
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:

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: 05.02. 2019; Št.: 2019/01
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.

