
De nieuwe Beetle en 
Beetle Cabriolet



Strak.
Maar niet hoekig. 
De nieuwe Beetle en de nieuwe Beetle Cabriolet zijn hun oorspronkelijke 

ontwerp meer dan trouw gebleven. En tegelijkertijd is hun uitstraling 

markanter en sportiever dan ooit. Twee karakteristieke modellen voor een 

groot publiek. Maar niet voor de massa! Dankzij de talrijke opties passen 

de nieuwe Beetle en de nieuwe Beetle Cabriolet zich moeiteloos aan 

iedere chauffeur aan. 

01 Het vernieuwde interieur straalt stijl en kracht uit. De panelen op het dashboard zijn standaard uitgevoerd in 
de kleur van de carrosserie. De 3/6/9-panelen in het stuur zijn eveneens in carrosseriekleur aan te passen.  
Het dynamische design zien we verder ook terug in de nieuwe wijzerplaten op het dashboard.   S

02 De blik vooruit: de voorkant van de nieuwe Beetle is voorzien van een nieuw ontworpen bumper met 
strakke mistlampen. Elegante chromen sierstrips benadrukken de zelfverzekerde uitstraling.   S

Meeruitvoering MU    Exclusive Series S   
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,7 en 5,4, CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 130 en 126, Efficiëntieklasse: C.
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Unregular fit.
Denim is tijdloos, authentiek en uniek. Mogen wij u voorstellen:  

de nieuwe Beetle en de nieuwe Beetle Cabriolet met Denim pakket. 

Het Denim pakket is op maat gemaakt voor de ware modepioniers, de 

zelfverzekerde trendsetters. Met de optionele stonewashed lak bent u  

een stijlicoon op het asfalt. Zo heeft u denim nog niet eerder gedragen. 

En zo heeft u zeker nog niet eerder in denim gereden. 

01 De nieuwe Beetle Denim wordt standaard geleverd met de 17 inch lichtmetalen velgen Circle in Dark Graphite 
Metallic met chromen kap. De zijpanelen, portiergrepen en buitenspiegels zijn uitgevoerd in de carrosseriekleur. 
De elegante belettering op de zijkant maken het onderscheid compleet: de nieuwe Beetle Denim is haute couture 
onder de speciale modellen.    D

Denim pakket  D     Meeruitvoering  MU    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 6,9 en 4,3, CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 160 en 113, Efficiëntieklasse: D-A.



05De nieuwe Beetle Denim en de nieuwe Beetle Cabriolet Denim - Exterieur



Streetwear voor 
individualisten.
Als het warmer wordt, kunt u denim natuurlijk ook open dragen - pardon: 

rijden. Maar of u  er nu open of dicht mee de straat op gaat: de nieuwe 

Beetle Cabriolet Denim is dé must-have voor deze zomer. 

01 De elektrische kap met jeans-look is nog maar een van de hoogtepunten van de nieuwe Beetle Cabriolet 
Denim. De unieke structuur van denim ontstaat door het weven van licht en donker garen.     D

02 Sportieve trendiness door het strakke vooraanzicht met de nieuw ontworpen mistlampen en de zwarte 
luchtinlaat. Extra eyecatchers vormen de optionele 18 inch lichtmetalen velgen Twister, met hun opvallende 
gepolijste oppervlak. Ook de wielkasten en de zijpanelen zijn glanzend zwart. Door de stijlvolle letters die het 
woord Denim op de dorpels vormen, is de Beetle Cabriolet Denim in elk opzicht de zomerse broer van de coupé.      
MU

Let op; Afbeelding 03 toont de uitvoering 'R-Line' welke niet is opgenomen in het leverprogramma van de Beetle.

Denim pakket  D     Meeruitvoering  MU      
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 6,9 en 4,3, CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 160 en 113, Efficiëntieklasse: D-A.



07De nieuwe Beetle Denim en de nieuwe Beetle Cabriolet Denim - Exterieur



01 Ook van binnen tonen de Beetle Denim en de Beetle Cabriolet Denim zich van hun extravagante kant. Het dashboard is uitgevoerd in mat 
geborsteld aluminium wat in perfecte harmonie is met de speciaal ontworpen robuuste sportstoelen Denim. De blauwe stoffen bekleding is 
voorzien van rode en blauwe strepen en in het midden versterkt. Zijpanelen van blauw synthetisch leder hebben strakke witte biezen. En een 
belangrijk detail vormen de stijlvolle tassen aan de zijkanten en achterkant in jeans-look. De armsteunen in de deuren in synthetisch leer Deep 
Blue passen perfect in het geheel. Evenals het optionele multifunctionele lederen stuurwiel en de versnellingspookknop die zijn afgewerkt met 
contrasterende naden in zilvergrijs. Chromen elementen op diverse plaatsen zijn de finishing touch van het interieur.       D

Denim pakket  D     Meeruitvoering  MU    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 6,9 en 4,3, CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 160 en 113, Efficiëntieklasse: D-A.



De symbolen naast de stoelbekledingen geven aan welke stoelbekleding onderdeel is van het denim pakket D  of als meeruitvoering MU  geleverd wordt. De toevoeging in de tabel toont of een lak onderdeel is van het denim pakket D  of als meeruitvoering MU  beschikbaar is. 
Het dakdek van de Beetle Cabriolet Denim is altijd donkerblauw.

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht 
afwijken van de werkelijke kleuren van de stoffen, lakken en het dakdek. 
De afbeeldingen van de stoelen tonen de standaardinstellingen en de 
stoelen kunnen van optionele varianten afwijken. 

Onze voertuigen zijn standaard met zomerbanden uitgerust. Het is aan 
te raden om uw auto tijdens de koude maanden van winterbanden te 
voorzien. Uw Volkswagen Partner informeert u graag. 

06 Blauwe stoelbekleding Denim 01V  D

07 Lederen stoelbekleding Vienna, titaanzwart JU  MU

08 Dakdek jeans-look, donkerblauw SJ  D

09 Pure White unilak 0Q  MU

10 Zwarte unilak A1  D

11 Tornadorode unilak G2  MU

12 Platinum Grey metallic lak 2R  MU

13 Stonewashed Blue metallic lak 5Y  MU

14 White Silver metallic lak K8  MU

15 Deep Black pareleffect 2T  MU

MU MU MU MU MU MUD

MU MU MU MU MU MUD

Stoffen stoelbekleding 'Denim'op sportstoel  D

Titaanzwart (01V) Titaanzwart Titaanzwart 
Lederen stoelbekleding 'Vienna' op sportstoel  MU

Titaanzwart  (JU) Titaanzwart Titaanzwart

Stoelbekleding Vloerbekleding Dashboard
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09De nieuwe Beetle Denim en de nieuwe Beetle Cabriolet Denim – Interieur, stoelbekleding, dakdek, lakken en combinaties. 



Let op:
scherpe 
bochten.
Met zijn beduidend sportievere 

front stralen de nieuwe Beetle en 

de nieuwe Beetle Cabriolet nog 

meer robuust vertrouwen uit. En 

ze vormen het ultieme bewijs dat 

een strakke lijn niet altijd recht 

hoeft te zijn. Deze rondingen laten 

niemand koud, zeker niet in de 

uitvoering Exclusive Series. 

01

01 Rijden is puur genieten in de nieuwe Beetle 
Cabriolet – zelfs met een gesloten dak. Een stijlvolle 
chromen strip maakt de Beetle Cabriolet een 
opvallende verschijning, ook van de achterkant. 
De donkere LED-achterlichten geven extra stijl en 
vormen een mooi contrast met de optionele nieuwe 
lak Bottlegreen Metallic. Een strakke auto voor 
vrijbuiters – zij hebben daarbij de keuze uit  
twee krachtige motoren.   S

Meeruitvoering MU    Exclusive Series S   
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,7 en 5,4, CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 130 en 126, Efficiëntieklasse: C.



01 Stoffen stoelbekleding Pepita Titaanzwart MX  S

02 Stoffen stoelbekleding Pepita Nutriabeige MW  S  
03 Stoffen stoelbekleding Pepita Titaanzwart/Nutriabeige XA  S

04 Lederen stoelbekleding Vienna2) Zwart JU  MU

05 Lederen stoelbekleding Vienna3) Nutriabeige NJ  MU

06 Stoffen kap Zwart SL  S

07 Stoffen klap Nutriabeige SM  S

Stoelbekleding 
en -bedekking

De afbeeldingen zijn een leidraad. De kleuren in de brochure kunnen de lak en de bekleding niet exact  
volgens werkelijkheid weergeven. Stoelen in de afbeeldingen zijn basismodellen en kunnen in verstelbaarheid  
van optionele modellen verschillen. 
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11De nieuwe Beetle en de nieuwe Beetle Cabriolet – Stoelbekleding en -bedekking



Lakken
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01 Pure White Unilak 0Q  MU

02 Zwart Unilak A1  S

03 Tornadorood Unilak G2  MU

04 Blue Silk Metallic lak 2B  MU

05 Platinum Grey Metallic lak 2R  MU

06 Stonewashed Blue Metallic lak 5Y  MU

07 Bottle Green Metallic lak 8V  MU

08 White Silver Metallic lak K8  MU

09 Habanero Orange Metallic lak V9  MU

10 Deep Black Pareleffect lak 2T  MU

Meeruitvoering MU    Exclusive Series S   
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,7 en 5,4, CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 130 en 126, Efficiëntieklasse: C.



01 17-inch lichtmetalen velgen Circle Black  MU 

02 17-inch lichtmetalen velgen Philadelphia  MU 

03 17-inch lichtmetalen velgen Rotor  S 

04 18-inch lichtmetalen velgen Disc  MU 

05 18-inch lichtmetalen velgen Twister Volkswagen R  MU 

Wielen

Onze voertuigen zijn standaard met zomerbanden uitgevoerd. Het is verstandig om uw Volkswagen in de 
wintermaanden te voorzien van winterbanden. Uw Volkswagen Partner informeert u graag. 
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13De nieuwe Beetle & De nieuwe Beetle Cabriolet - Lakken en Wielen



Let op; Afbeelding toont de uitvoering 'R-Line' welke niet is opgenomen in het leverprogramma van de Beetle.
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