
De Golf Sportsvan



DE GOLF SPORTSVAN GEEFT U DE RUIMTE. 

IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD. 

Niet alleen biedt het aantrekkelijke design van de 
Golf Sportsvan de ruimte voor eindeloze luxe en 
comfort. De praktische vormen zorgen ook voor een 
zee aan ruimte voor inzittenden.

De prachtig gestileerde koplampen met optionele 
Bi-Xenon verlichting dragen bij aan de elegante 
uitstraling van de Sportsvan en staan tegelijkertijd 
garant voor optimaal zicht tijdens het rijden.
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DYNAMIEK IN TOPVORM.

De Golf Sportsvan verloochent zijn afkomst niet. De chromen  
accenten in grille en rondom raamlijsten zijn onmiskenbaar 
Volkswagen.

De gestaag aflopende daklijn en licht hellende achterruit zijn 
slechts voorbeelden van subtiele details, die de dynamiek van  
de Golf Sportsvan verhullen.

Van concessies doen is echter geen sprake. Het interieur biedt 
buitengewoon veel speelruimte. Zo blijft u in topvorm. Net als  
de Golf Sportsvan zelf.
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WEL DE LUSTEN. NIET DE LASTEN.

Na regen komt zonneschijn. Dankzij het Panoramische 
schuifdak bent u hier voortaan onvoorwaardelijk  
getuige van.

Maar of het nu regent, sneeuwt, vriest of tropisch  
warm is, de Golf Sportsvan is er tegen bestand.  
Zo kunt u ongestoord genieten van de omgeving  
tijdens een comfortabele rit. Ongeacht welk klimaat.
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INNERLIJKE RUST.

De dagelijkse hectiek laat u vanaf  
heden met gemak mijlenver achter u. 
Neem plaats achter het multifunctionele 
en tevens verwarmbare stuurwiel.  
Het geordende dashboard schept per 
direct rust en ruimte in uw hoofd.

Het innovatieve radionavigatiesysteem 
met touchscreen laat zich met uiterste 
precisie bedienen en brengt u moeiteloos 
naar uw gewenste  eindbestemming.  
Al luisterend naar het zuivere geluids-
niveau van het indrukwekkende  
Dynaudio soundsysteem bent u al  
daar voordat u er erg in heeft. 
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OP GROTE HOOGTE.

Zoals het een rasechte Volkswagen betaamt, is de kwaliteit  
van de gebruikte materialen in de Golf Sportsvan van zeer  
hoog niveau. Dit geldt ook voor de zitpositie. De hoger 
 gepositioneerde stoelen vergemakkelijken de in- en uitstap en 
 verbeteren het zicht op de weg. De geïntegreerde lendesteunen 
houden u stevig in uw greep tijdens een sportieve rit.

De naar wens te verkrijgen chique pianolak inleg, sfeervolle  
interieurverlichting en diverse chromen accenten, vormen de  
finishing touch aan boord van de uitnodigende Golf Sportsvan.
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DE ACHTER(IN)LIGGENDE 

GEDACHTE.

Er is niet alleen aan de inzittenden van de  
Golf Sportsvan gedacht. Ook uw bagage is veel 
ruimte toevertrouwd. 500 liter om precies te zijn.
Indien alleen de voorste twee  
zitplaatsen in gebruik zijn, is de bagageruimte 
zelfs uit te breiden tot wel 1.512 liter.
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Dit zijn enkele velgen uit het uitgebreide velgenaanbod. Zie de bijbehorende prijslijst voor meer informatie omtrent de overige velgen.



VELGEN. 

VELGEN ‘TORONTO’ | MU

VELGEN ‘DIJON’ | MU

VELGEN ‘SERRON’ | MUVELGEN ‘MARSEILLE’ | MUDit zijn enkele velgen uit het uitgebreide velgenaanbod. Zie de bijbehorende prijslijst voor meer informatie omtrent de overige velgen.

VELGEN ‘GENEVA’ | MU

VELGEN ‘DURBAN’ | MU

Standaard | S  Meeruitvoering | MU

VELGEN ‘DOVER’ | S



BLIND SPOT SENSOR.

1. De Blind Spot Sensor waarschuwt voor 
voertuigen in de dode hoek. Zo ziet u 
niemand over het hoofd zodra u van 
rijstrook wisselt en is inhalen een stuk 
veiliger.

VEILIG OP WEG DANKZIJ INNOVATIEVE TECHNOLOGIE.



FRONT ASSIST EN PARK ASSIST.

2. Front Assist is een uitbreiding op de meeruitvoering 
Adaptive Cruise Control. Waar Adaptive Cruise Control 
uitsluitend de snelheid aanpast op basis van de afstand 
tussen u en uw voorligger, is Front Assist ertoe in staat  
de ernst van een botsing te verminderen. Of zelfs de 
botsing volledig te vermijden, door middel van het  
noodremsysteem.

3. Met Park Assist beschikt u over parkeersensoren die  
op akoestische wijze de afstand ten opzichte van  
nabijgelegen obstakels weergeven. Daarnaast kan het 
parkeerhulpsysteem in de lengte gerichte parkeervakken 
detecteren en biedt het na eventuele detectie de moge-
lijkheid om automatisch file te parkeren. U hoeft in dat 
geval alleen het gas-, rem- en (in geval van een hand-
geschakelde versie) het koppelingspedaal te bedienen.
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DYNAMIC LIGHT ASSIST EN DCC.

4. Dynamic Light Assist is een grootlichtassistentie  
die door middel van een geïntegreerde camera 
eventueel tegemoetkomend verkeer detecteert en de 
verlichting automatisch hierop aanpast. Op die manier 
profiteert u te allen tijde van een optimale lichtbundel 
en voorkomt u dat u medeweggebruikers verblindt.

5. DCC is een adaptieve onderstelregeling waarmee u  
de afstemming van het onderstel naar eigen smaak 
kunt instellen. Daarnaast past het systeem de demping 
volledig automatisch aan, aan de rijomstandigheden.



KLEUREN.

Black Uni-lak A1 | MU Pure White Uni-lak 0Q | MU Tornado Red Uni-lak G2 | MU

Urano Grey Uni-lak 5K | S Tungsten Silver Metallic-lak K5 | MU Reflex Silver Metallic-lak 8E | MU

Pyramid Gold Metallic-lak I2 | MU Sunset Red Metallic-lak 6K | MU Pacific Blue Metallic-lak D5 | MU

Oryx White Pareleffect-lak 0R | MU

Deep Black Pareleffect-lak 2T | MU

Night Blue Metallic-lak Z2 | MU

Limestone Grey Metallic-lak Z1 | MU

Meeruitvoering | MU    Standaarduitrusting/standaard bij Trendline | S    Standaard bij Comfortline | C    Standaard bij Highline | H

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  



BEKLEDINGEN.
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Stoffen bekleding ‘Pepper’ | S
Titaanzwart TW

Stoffen bekleding ‘Zoom/ Merlin’ | C
Titaanzwart TW

Stoffen bekleding ‘Mel Stripe’ | MU
Titaanzwart TW

Stoffen bekleding ‘Zoom Merlin’ | C
Shetland XW

Alcantara/Stoffen bekleding ‘Global’ | H
Zwart/Quarzit Donker TW

Alcantara/ stoffen bekleding ‘Global’ | H
Ceramique LK

Alcantara/Stoffen bekleding ‘Global’ | H
Shetland/Shetland XW

Lederen bekleding ‘Vienna’ | MU
Titaanzwart TW

Lederen bekleding ‘Vienna’ | MU
Ceramique LQ

Lederen bekleding ‘Vienna’ YW | MU
Marrakesch YW

Meeruitvoering | MU    Standaarduitrusting/standaard bij Trendline | S    Standaard bij Comfortline | C    Standaard bij Highline | H

De afbeeldingen op deze pagina zijn slechts een benadering.  
De drukkleuren kunnen de lakkleuren, decorinleg en bekledingen  
niet zo mooi weergeven als ze in werkelijkheid zijn.



Schadeservice & -herstel.

Al uw voordelen en privileges op een rij. 

APK.
Gratis in combinatie met grote onderhoudsbeurt.

Checkups. 
Gratis Zomer- of Winter- & Aircocheck.

Volkswagen lifestyle producten.
20% korting op alle lifestyle producten.

Mobiliteit.
Altijd een gratis upgrade bij Euromobil autoverhuur.

Ruitenservice & Slim Schadeherstel©.
Snel weer veilig op weg.

Financiering & verzekeren.
Voordeel bij de Volkswagen Bank.

Parkeren.
Zorgeloos parkeren met Park-line en voordelig parkeren op Schiphol.

Ontspanning.
Korting op dagjes uit en overnachting.

Rijvaardigheidstraining.
Korting bij het ANWB Test- en Trainingscentrum.

Onderweg.
Korting bij de Texaco ‘Go the freshway’ shops.

E-nieuwsbrief.
Altijd als eerste op de hoogte van nieuws en aanbiedingen.

Online toegang.
Altijd online toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Volkswagen-rijders hebben bij ons een streepje voor. Bij aankoop van uw Volkswagen 
ontvangt u gratis een persoonlijke Volkswagen Inclusief kaart. Met Volkswagen  
Inclusief profiteert u van extra aanbiedingen en privileges. Voor meer informatie  
over Volkswagen Inclusief kunt u terecht bij uw Volkswagen-dealer of op  
www.volkswagen.nl/volkswagen-inclusief. 

Profiteer ook en haal 100% uit uw Volkswagen!

VOLKSWAGEN INCLUSIEF.



VOLG VOLKSWAGEN OP SOCIAL MEDIA.

Ga naar YouTube voor o.a.

•  Filmpjes van Volkswagen-

modellen

•  Onafhankelijke autotests

• Technische innovaties

• Nieuw en historisch   

 beeldmateriaal
Word onze fan

op Facebook voor o.a.

• Exclusieve previews

• Het allerlaatste nieuws

• Kennis delen met vrienden

• Speciale events

Volg ons op Twitter en LinkedIn voor o.a.

• Het allerlaatste nieuws

• De eerste foto’s

• Exclusieve previews

twitter.com/volkswagenNL Plus.google.com/+volkswagenNL 
youtube.com/volkswagenNL   facebook.com/volkswagenNL

linkedin.com/company/volkswagen-nederland



Elke auto die in Europa wordt verkocht, heeft een offi cieel vastgesteld brandstofverbruik. 
Dit zogenaamde ECE-verbruik wordt gemeten door een onafhankelijke instantie in 
een laboratorium. De auto rijdt daar op een testbank een parcours met drie situaties: 
stadsverkeer, de buitenweg en de snelweg. Voor elke auto die nieuw op de markt komt, is 
deze test verplicht. Deze verbruikscijfers vindt u dus ook in deze prijslijst.

Met het ECE-verbruik kunnen auto’s worden ingedeeld in energieklasses en overheden 
gebruiken het voor subsidies en belastingmaatregelen, bijvoorbeeld om de verkoop van 
zuinige auto’s te bevorderen. Voor u als koper is het ECE-verbruik ook nuttig: het maakt 
het vergelijken van verschillende modellen mogelijk.

Theorie en praktijk
In de praktijk kan het verbruik van een auto afwijken van de ECE-waarde. Bijvoorbeeld 
omdat de ECE-test plaatsvindt in een laboratorium, waar weersomstandigheden geen 
invloed hebben. Andere factoren die het praktijkverbruik beïnvloeden, zijn de samenstelling 
en het gebruik van een auto.

Wat leidt tot een hoger (praktijk)verbruik?
- Vlotte of sportieve rijstijl
- Rijden op brede(re) banden, met belading of een aanhanger
- Gebruik van (stoel)verwarming en airconditioning
- Het maken van veel korte ritten

Wat leidt tot een lager (praktijk)verbruik?
- Rijden met de juiste bandenspanning
- Onderhoud van de auto volgens fabrieksvoorschrift
- Gelijkmatige, rustige rijstijl en het gebruik van cruise control
- Tijdig wisselen van zomer- naar winterbanden

‘BlueMotion Technologies’ van Volkswagen ondersteunen bestuurders bij een zuinige 
rijstijl. Denk aan schakeladviezen in het display van de auto, maar ook technieken als het 
terugwinnen van remenergie en start/stop.

Volkswagen verantwoord rijden
Onder de noemer verantwoord rijden biedt Volkswagen mogelijkheden om zuinig rijden te 
leren. Zo is er voor elke Volkswagen-rijder gratis het online trainingsprogramma e-Driver. 
Onze dealers kunnen u meer vertellen over Het Nieuwe Rijden; samen met de ANWB biedt 
Volkswagen een rijtraining die is toegesneden op de hedendaagse techniek. Meer info vindt u 
op www.volkswagen.nl/verantwoord-rijden.

Wat u moet weten over brandstofverbruik.
Brandstof tot nadenken
Think Blue.

Brandstof tot nadenken
Think Blue.

Kijk voor meer informatie op www.hetnieuwerijden.nl

Schakel de boordcomputer naar het scherm ‘Actueel verbruik’.

Rijd in de hoogst mogelijke versnelling, dus met zo min mogelijk toeren.

Kijk ver vooruit en laat de auto lang uitrollen, bijvoorbeeld voor een rood stoplicht.

Gebruik zaken als airco en (stoel)verwarming alleen indien nodig.

Check minimaal maandelijks uw bandenspanning.

Vermijd korte ritten.

Gebruik de juiste kwaliteit motorolie.

Voorkom onnodige luchtweerstand van uw auto.

Vermijd onnodige bagage in uw auto.

Duurzaam
Volkswagen investeert op allerlei gebieden in een 
duurzame toekomst. Onder meer met de bouw van 
milieuvriendelijkere fabrieken. Daarnaast is elke nieuwe 
Volkswagen voor 40% gemaakt van gerecycled materiaal 
en is hij voor 85% recyclebaar. Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl/thinkblue.

Recycling
Wist u trouwens dat iedere nieuwe Volkswagen voor 40% gemaakt is van gerecycled materiaal en 
voor 85% recyclebaar is?

Tips om zelf zuinig te rijden



AUTOSTADT 
WOLFSBURG. 

Themapark Autostadt
Autostadt, hét themapark van Volkswagen. Dit 25 hectare grote park in het Duitse Wolfsburg 

staat voor puur amusement voor jong en oud. Een onvergetelijke ervaring die u beslist niet 

mag missen!

Merken paviljoens
Onder de vlag van Volkswagen vindt u hier naast Volkswagen ook andere wereldberoemde 

automerken als Lamborghini, Audi, Seat, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens. In de 

paviljoens maakt u interactief kennis met de boeiende wereld achter deze automerken. Een 

belevenis op zich!

Autogeschiedenis en de kunst van ontwerpen
In het Zeithaus neemt u een indrukwekkende duik in de geschiedenis van de auto, inclusief 

een uitgebreide collectie historische auto´s. Wilt u weten hoe een auto precies wordt 

ontworpen? Breng dan een bezoek aan de CarDesign Studios en verbaas uzelf!

Rijvaardigheidstrainingen
Test of verbeter uw rijvaardigheid met één van de trainingen. Zoals de Touareg- en Tiguan-

training waar u rijdt over een off-road parcours met uitdagende obstakels. Tijdens de 

veiligheidstraining leert u om te gaan met onverwachte situaties en met de bespaartraining 

om nog zuiniger te rijden.

Kinderamusement
Kinderen vermaken zich opperbest in Autostadt. In KinderWelt leren kinderen van vijf 

tot elf jaar spelenderwijs de regels van het verkeer door bijvoorbeeld met mini-Beetles te 

rijden op een parcours. Na de theorie- en praktijktest krijgen uw kinderen een welverdiend 

kinderrijbewijs.

Rondleiding Volkswagen fabriek
Een van de hoogtepunten is de rondleiding door de Volkswagen fabriek. Met een treintje rijdt 

u door de productiehallen en wordt u getoond hoe met de grootste precisie op kilometerlange 

lijnen een Volkswagen wordt gebouwd en gemonteerd.

Vragen of meer informatie?
Ga voor méér informatie en boekingen naar uw Volkswagen dealer of autostadt.de. 
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