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Thuiskomen. 
En wegrijden.
Vanaf het eerste moment in de Golf Sportsvan krijg je een vertrouwd 

gevoel: eindelijk thuis. Een Golf zoals je hem kent – en toch nieuw, 

anders, zichzelf. Op een bijzondere manier veelzijdiger en ruimer. Het 

dynamische silhouet en de elegante verlengde motorkap benadrukken de 

sportieve kant. En dat roept nóg een gevoel op: laten we gaan! 

01

01 De LED-koplichten met dagrijverlichting geven de Golf Sportsvan een 
zelfverzekerde blik en benadrukken zijn dynamische uiterlijk.   SO
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Eindelijk ontspannen. 
Spannend.
De Golf Sportsvan straalt evenveel dynamiek als rust uit. De tegenstelling 

ontstaat door een comfortabel en sportief interieur, verhoogde zitting, 

kwalitatieve uitrusting en een elegant design. Het interieur lijkt één ding 

te willen zeggen: ontspan tijdens het avontuur!
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Alles op zijn plaats.  
Elke dag opnieuw.
Exact op al je plannen afgestemd: de Golf Sportsvan is net zo flexibel als jij bent.  

De optionele ergoActive stoel biedt allerlei individuele instellingen. En je wilt nooit  

meer zonder alle opbergvakken en de variabele achterbank. Elke dag kan anders  

zijn – met de Golf Sportsvan ben je overal klaar voor.

01 Met slimme oplossingen zoals een flexibele achterbank, heb je enorm  
veel ruimte voor bagage. Heb je veel passagiers of juist veel boodschappen?  
Stel de achterbank precies zo in als je nodig hebt. Klap de rugleuningen neer  
en je hebt één grote laadruimte. In de middelste armsteun kun je doorladen,  
zodat je ski’s, snowboards of parasols kunt meenemen en je passagiers nog  
steeds alle ruimte hebben.   S
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02 Het handige opbergvak met deksel in het 
instrumentenpaneel biedt ruimte aan allerlei kleine 
voorwerpen, zodat je altijd een veilige plek hebt voor 
je zonnebril en portefeuille.   S

03  De de ergoActive-stoel heeft 14 mogelijkheden 
en biedt een zeer hoog zitcomfort. Nooit meer 
een pijnlijke rug van het autorijden: je kunt de 
bestuurdersstoel eenvoudig aan je wensen aanpassen. 
De innovatieve stoel heeft een geïntegreerde 
massagefunctie en stoelverwarming.   SO

04  Een geordende omgeving is veiliger.  
Dankzij de makkelijke opbergvakken in de deuren  
heb je alles wat je tijdens het rijden nodig hebt 
binnen handbereik.   S

05 Door de handige opbergzakken en klaptafels op 
de voorstoelen is het rijden ook voor de passagiers 
achterin comfortabel.   C    H
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06 - 09   Door de flexibele achterbank is de Golf 
Sportsvan een wonder van ruimte. Klap alle 
rugleuningen van de stoel naar beneden om een 
grote laadbak van maximaal 1.520 liter te creëren. 
Samen met de variabele laadvloer maak je een vlak 
opslaggebied, waardoor je veel gemakkelijker grote 
en zware voorwerpen kunt laden. Als optie kun je 
de passagiersstoel van de Comfortline volledig 
neerklappen, waardoor je zelfs objecten met een 
lengte tot 2,40 meter gemakkelijk kunt vervoeren. 
Nog een voordeel van de achterbank: hij kan 
neergeklapt worden, maar is 18 cm te verschuiven. 
Handig als je voor je bagage of passagiers wat extra 
ruimte nodig hebt.   S
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Laat de sleur achter,  
de zon schijnt!
Veel extra ruimte voor bagage en volop licht: dat is de Golf Sportsvan.  

Met het optionele panoramische zonnedak geniet je op warme dagen van 

de zon en frisse lucht. Het getinte glas beschermt tegen fel zonlicht én je 

kunt gebruik maken van het rolgordijn. Dicht, halfopen of helemaal open: 

haal alles uit de zon.
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03 04

05

01   Het navigatiesysteem ‘Discover Pro’ met standaard Car-Net AppConnect 
bedien je via het TFT-aanraakscherm 23,4 cm, met kleurendisplay, 
bewegingssensor en innovatieve bewegingsbediening. Zo kun je de menu-items 
selecteren met een simpele horizontale beweging. Het systeem beschikt over 
10 GB en heeft kaarten voor heel Europa, acht luidsprekers, FM-radio-ontvangst 
en een dvd-station dat muziek kan afspelen in de indelingen MP3, AAC en WMA. 
Twee SD-kaartsleuven, een AUX-IN-aansluiting en twee USB-interfaces, evenals 
een telefooninterface via Bluetooth, maken de infotainment-ervaring compleet.   
SO

02   Het navigatiesysteem ‘Discover Media’ voor de radio ‘Composition Media’ 
heeft een TFT-kleurendisplay van 20,3 cm, geïnstalleerd kaartmateriaal voor heel 
Europa, een aanraakscherm met naderingssensoren, een CD-speler die met MP3, 
AAC en WMA overweg kan én is uitgerust met acht luidsprekers. Bovendien heeft 
het systeem twee SD-kaartsleuven, een AUX-IN-aansluiting, een USB-interface 
en Bluetooth voor verbinding met mobiele telefoons. En met de mobiele online 
services Car-Net ben je altijd goed verbonden, zelfs wanneer je onderweg bent.   
SO

03   De radio ‘Compositie Media’ heeft een TFT-kleurendisplay van 20,3 cm, een 
aanraakscherm met een bewegingssensor en een CD-speler die geschikt is voor 
MP3 en WMA. Acht luidsprekers met 4 x 20 watt aan vermogen zorgen voor een 
complete multimedia-ervaring. Het systeem heeft een SD-kaartsleuf, een AUX-
IN-aansluiting, een USB-interface en een Bluetooth-verbinding voor mobiele 
telefoons.   SO    H

04   De radio ‘Composition Color’ met TFT-kleurentouchscreen-display van  
16,5 cm, optioneel een cd-station geschikt voor MP3- en WMA, 4 x 20 watt  
aan vermogen, vier luidsprekers en SD-kaartsleuf.   S

05   De fijnste nuances, strakke baslijnen, kristalheldere tonen: beleef de muziek 
met ‘DYNAUDIO Excite’ van de Deense hi-fi-specialist DYNAUDIO. Acht in 
het interieur afgestemde luidsprekers en een subwoofer, evenals een digitale 
10-kanaalsversterker met 400 watt aan totaal vermogen, zorgen voor de juiste 
soundtrack voor elke rit. Dankzij Digital Signal Processing (DSP), dat rekening 
houdt met het trillingen van elke luidspreker ten opzichte van zijn positie,  
ervaar je het geluid in elke stoel optimaal.   SO

(Niet afgebeeld) Discover Care: de snelste weg naar nieuwe kaarten. Om de 
gegevens van je navigatiesysteem ‘Discover Pro’ of ‘Discover Media’ altijd  
up-to-date te houden, ga je naar www.navigation.com, geef je het model, het 
bouwjaar en het navigatiesysteem op en laad je het huidige kaartmateriaal op  
een geschikte SD-kaart. Deze service is gratis en blijft nog vijf jaar beschikbaar, 
ook als de systemen zelf niet meer verkrijgbaar zijn.   SO
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Een auto die jou kent. 
En je playlist ook.
Het is altijd fijn om thuis te komen. En zo voelt het keer op keer als je in de Golf Sportsvan gaat zitten.  

Want de temperatuur is naar jouw wensen ingesteld, je favoriete radiozender springt aan en je wordt  

persoonlijk begroet. Dankzij ‘Key Memory’ herkent de Golf Sportsvan alle bestuurders zodra ze instappen.  

En zo heb je aan je auto altijd een aangename reisgenoot.

01   Je kunt je mobiele telefoon in het systeem integreren via de optionele interfaces van 'Plus' en 'Premium'. 
Als je de telefoon via Bluetooth ® Hands-Free-Profile (HFP) is verbonden, kun je draadloos bellen en 
gebeld worden. De buitenantenne ontvangt het signaal en zo heb je in de auto minder straling. Een extra 
antenneversterking zorgt voor een betere ontvangstkwaliteit. Apparaten die voldoen aan de Qi-standaard1) kun 
je draadloos opladen (alleen Telefoon 'Plus'). In de 'Premium' zit een telefoonmodule die kan worden voorzien 
van een extra sim-kaart. Via de WLAN-hotspot is er bovendien een internetverbinding mogelijk.   SO

02   Onderweg en toch online: het kan met de innovatieve internetservices van Car-Net. Gebruik bijvoorbeeld 
de geselecteerde smartphone-apps tijdens het rijden met Car-Net App Connect2), ontdek met ‘Guide & Inform3)’ 
interessante bestemmingen en voorkom dat je in de file terechtkomt met real-time navigatie.   SO

03   De online service Security & Service4) van Car-Net helpt je in geval van nood. Registreert het systeem een 
ernstig ongeval, dan zoekt het contact met de alarmcentrale van Volkswagen. In sommige situaties zorgt het 
voor assistentie ter plaatse en het geeft relevante informatie door: voertuiggegevens, het aantal passagiers 
of de locatie. Je kunt de Car-Net-app ook gebruiken om informatie over het voertuig op te halen, zoals de 
parkeerpositie of verbruiksgegevens en je kunt zelf op afstand de verwarming regelen.   SO    H

04   Personalisatie maakt het mogelijk om de individuele instellingen van verschillende programma’s  
op te slaan. Handig als je met verschillende personen in de Golf Sportsvan rijdt. Zo kun je de airconditioning,  
de radiostations, het omgevingslicht en het rijprofiel per persoon instellen.   SO

01

02 03
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1)  De Qi-standaard maakt het mogelijk mobiele telefoons draadloos op te laden. 
2)  Alleen beschikbaar in combinatie met het radiosysteem ‘Composition Media’ of de navigatiesystemen ‘Discover Media’ en ‘Discover Pro’. Car-Net 

App-Connect beschikt over de MirrorLink®-, Apple CarPlay™- en Android Auto™-technologieën. De beschikbaarheid van deze technologieën kan 
per land verschillen. Car-Net App-Connect wordt door veel mobiele telefoons ondersteund en Volkswagen werkt nauw samen met fabrikanten 
om de verdere ondersteuning van deze technologieën te ondersteunen. Actuele informatie over de compatibiliteit van nieuwe en bestaande 
telefoons kun je vinden op www.volkswagen.com/car -net. De beschikbaarheid van Car-Net ‘Guide & Inform’-diensten kunnen per land verschillen

3)  Het gebruik van de mobiele online services Car-Net en ‘Guide & Inform’ is alleen mogelijk in combinatie met het optionele ‘Discover Media’ en 
‘Discover Pro’. Daarnaast heb je een mobiel apparaat (zoals een smartphone) nodig die als wifi-hotspot kan fungeren. 

4)  Om Car-Net ‘Security & Service’ te gebruiken sluit je een aparte online overeenkomst met Volkswagen AG. Registreer de auto binnen 90 dagen 
vanaf de overdracht op www.volkswagen.com/Car-Net. Dan heb je tijdens de volledige geldigheidsperiode van de overeenkomst beschikking over 
alle services. De service Noodhulpgesprek is al ingeschakeld bij aflevering van de auto. Registratie is hiervoor niet vereist. De beschikbaarheid 
van Car-Net-services kan per land verschillen. De services zijn beschikbaar gedurende de overeengekomen contracttermijn en zijn mogelijk 
onderhevig aan wijzigingen tijdens de contracttermijn. Voor het gebruik van de gratis Car-Net-app is een smartphone met iOS of Android en 
een sim-kaart met mobiele data vereist. Je moet ook beschikken over een geschikt bestaand mobiel abonnement hebben of een apart mobiel 
abonnement afsluiten bij een mobiele provider. Afhankelijk van je mobiele tarief, zijn er mogelijk extra kosten verbonden aan het verzenden en 
ontvangen van gegevens (bijvoorbeeld roamingkosten), met name als je Car-Net in het buitenland gebruikt. Ga voor meer informatie over Car-Net 
Security & Service naar www.volkswagen.com/Car-Net of neem contact op met je Volkswagen-dealer. Neem voor meer informatie over mobiele 
tarieven contact op met je mobiele provider.

04
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Ontspannen rijden. 
Ook tijdens het inhalen. 
In de Golf Sportsvan zijn de rijassistenten gericht op jou, zodat jij je kunt 

richten op puur rijplezier. Ze hebben een scherpe blik, kijken vooruit 

en zijn zo slim dat ze je in kritieke situaties zelfs ongelukken kunnen 

voorkomen. Van files vermijden tot dodehoekherkenning: je voelt je  

net zo op je gemak in je Golf Sportsvan als thuis. 
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Rijassistenten.

01

02

03

04
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06

07

06   Afstandscontrolesysteem (Front Assist) inclusief 
noodremfunctie voor stadsverkeer (City Emergency 
Braking) en voetgangerherkenning.  
Het systeem analyseert continu het verkeer.  
Dit helpt u bij het voorkomen van een aanrijding 
met een voorligger. Als de onderlinge afstand 
onder een kritieke waarde daalt, krijgt u een 
waarschuwingssignaal. Reageert u niet, dan 
vermindert Front Assist de snelheid om de kans op 
een aanrijding te verkleinen. Front Assist is actief  
tot een snelheid van 150 km per uur.1)    S

07   Meer licht, meer zichtbaarheid, meer comfort: 
met Dynamic Light Assist kun je permanent met 
grootlicht te rijden, zonder tegenliggers te verblinden. 
Door een maskeerfunctie dimt het grootlicht 
automatisch bij tegenliggers.1)   SO

08   Als een auto je van achter nadert en je kunt hem 
niet zien in je achteruitkijkspiegel of buitenspiegels, 
dan bevindt het voertuig zich in je dode hoek.  
De optionele Dodehoeksensor ('Blind Spot'-sensor) 
waarschuwt, zodat je niet van baan wisselt. Bij het 
achteruit uitparkeren controleert de assistent het 
verkeer dat je van opzij benadert en waarschuwt met 
lichtsignalen.1)   SO

(Zonder afbeelding) Hij krijgt er nooit genoeg van om 
je wakker te houden: de Vermoeidheidsherkenning 
(Driver Alert System). Aan de hand van je rijgedrag 
raadt hij je aan een pauze te nemen als je niet 
geconcentreerd meer bent.1)   S

(Zonder afbeelding) Fileparkeren of achteruit 
inparkeren is geen probleem. De parkeerassistent 
Park Assist berekent exact of de auto op een 
parkeerplek past en stuurt zelfstandig in en uit.  
Je hoeft zelf alleen het gas, de koppeling en de  
rem te bedienen.   SO

 

01   Meer comfort, zelfs als je in de file staat. Met de File Assistent (Traffic Jam Assist) 
rijd je prettig in de file. Hij kan je zelfs helpen typische file-ongelukken te voorkomen. 
Het systeem houdt het voertuig op de goede baan en rijdt en remt automatisch1).   SO

02   Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) werkt samen met 
een sensor die ervoor zorgt dat de auto op een vooraf ingestelde afstand2)  blijft 
van de voorligger. Zodra je voorligger te dichtbij komt remt de auto af. Zodra er 
ruimte is trekt de auto op naar de ingestelde snelheid.1)   C    H    SO

03   Met de assistent ‘Emergency Assist’ ben je voorbereid op noodsituaties.  
Het systeem neemt de controle over het voertuig over als er geen activiteit van de 
bestuurder meer wordt geregistreerd.2) Als het systeem geen reactie ontvangt op 
diverse meldingen, waarschuwt het andere weggebruikers en leidt het voertuig 
met behulp van de assistent Side Assist naar de rechterrijstrook, om het daar 
gecontroleerd tot stilstand te brengen.1)   SO

04   ‘Verkeerstekenherkenning’ herkent onder meer snelheidsborden en 
verbodsborden en geeft ze weer op het multifunctionele display en in  
het navigatiesysteem.   SO

05   Wie weleens heeft geprobeerd met een aanhanger te manoeuvreren,  
weet hoe lastig dat kan zijn. Maar met de Aanhangwagenmanoeuvreerhulp 
(Trailer Assist) is achteruit inparkeren met een aanhanger of caravan heel 
eenvoudig. Selecteer de rijrichting met de knop, bedien de rem en het  
gaspedaal, let op obstakels en Trailer Assist stuurt je zo het parkeervak in.1)   SO

1) Binnen de grenzen van het systeem. 
2) Tot max. 210 kilometer p/u.
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Highline.
Voor wie de hoogste eisen stelt aan comfort. In de Golf Sportsvan 

Highline brengen de stoelen met geïntegreerde lendensteun voor 

de bestuurder en voorpassagier individueel comfort van het hoogste 

niveau. Je kunt jouw prettigste temperatuur instellen via het moderne 

klimaatsysteem ‘Air Care Climatronic’ met allergeenfilter en een 

temperatuurregelaar voor twee zones. Het comfortabele zit ‘m ook  

in de parkeersensoren voor- en achter inclusief achteruitrijcamera 

waardoor het inparkeren vergemakkelijkt wordt. Zoek je eigen favoriete 

nummers op het glazen TFT-touchscreen, zet de sfeerverlichting aan en 

geniet van je rit. 
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Comfortline.
Net zoveel comfort als thuis, waar je ook heengaat. De Golf Sportsvan 

Comfortline heeft voorin comfortabele stoelen, inclusief lendensteun,  

en zijn eenvoudig in te stellen. De Comfortline heeft daarnaast standaard 

een lederen multifuctioneel stuurwiel waarmee je onder andere het 

radio- en multimediasysteem mee bedient en moderne rijassistenten, 

zoals Park Distance Control voor en achter, Adaptive Cruise Control, 

inzittendenbescherming en Front Assist met noodremfunctie.  

Zodat je je overal thuis voelt, ook op de weg. 
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01

Volkswagen Accessoires.
Doordacht design, comfort en flexibiliteit zijn standaard in de Golf Sportsvan. En voor wie nog meer wil: met alle 

accessoires van Volkswagen, maak je er écht jouw auto van. Ons complete assortiment vind je in de catalogus 

bij je Volkswagen-dealer. Meer informatie staat ook op www.volkswagen.nl.

01   De Fietsendrager Premium is speciaal ontworpen 
om twee fietsen of e-bikes te kunnen vervoeren 
en valt op door de innovatieve bevestiging. Bij het 
openen van de beugel, zet de fietsendrager zichzelf 
vast op de trekhaak. De fietsendrager is uitzonderlijk 
licht en ziet er goed uit. Zeer gebruiksvriendelijk 
door de afneembare onderdelen en beveiliging tegen 
diefstal. Dankzij de uitklaphoek van 90 graden kun je 
de fietsendrager met het voetpedaal naar beneden 
klappen. Heb je de fietsendrager niet nodig, dan 
kun je hem volledig opvouwen en opbergen in de 
kofferruimte. De originele kentekenplaathouder met 
Volkswagen-logo maakt de Premium-fietsendrager 
compleet. Optioneel verkrijgbaar zijn een transporttas 
om de drager te beschermen en een steunrail voor 
het eenvoudig laden van zware fietsen.   SO

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Speciale optie SO    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,1 en 5,2, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 109 en 122, efficiency-klassen: B-F. 



02

03

04 05

02   Deze perfect passende, volledig voorgemonteerde steunstangen hebben de zwaarste crash-tests 
doorstaan. Ze vormen de basis voor alle opbouwstukken, zijn stabiel en licht en heel eenvoudig aan de dakrails 
te bevestigen. Het vergrendelsysteem houdt dieven op afstand en het aero-profiel minimaliseert lawaai door 
de wind.   SO

03   De aërodynamische bagagebox hoor je nauwelijks tijdens het rijden en is heel gemakkelijk te plaatsen 
door de quick-release-bevestiging. Met een pompbeweging bevestig je de dakbox op de dakrails. Highlights: 
handig te openen door het innovatieve Duolift-systeem en gasveren aan de voor- en achterzijde, optimale 
diefstalbeveiliging door een 3-puntsvergrendeling. Gemaakt van DUROKAM® Thermoplastic en UV-bestendig, 
lichtgewicht, maatvast, slagvast en duurzaam. Maximale draaglast 75 kg.   SO

04   De ski- en snowboardhouder in aërodynamisch aluminium ontwerp is eenvoudig te installeren op de 
steunbalken en is afsluitbaar. Dankzij de praktische uittrekfunctie is de skidrager gemakkelijk te laden en te 
lossen. Door de extra grote openingsknoppen gemakkelijk te bedienen, zelfs met dikke handschoenen.  
Ook verkrijgbaar zonder uittrekfunctie.   SO

05   Vervoer je fiets veilig op het dak van je Golf Sportsvan met deze stabiele fietsendrager. Framehouder 
en wielsteunen zijn ontworpen om de fiets automatisch in de juiste positie te houden. De innovatieve 
draaibegrenzer zorgt voor een eenvoudige bevestiging van het fietsframe. Voor gelijkmatige drukverdeling  
en bescherming van je fiets heeft de framehouder grote, zachte bekleding. De fietshouder is getest met  
City Crash Plus.   SO
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07 09

08

06   De praktische en op maat gemaakte 
beschermrand van transparante folie voorkomt 
schade tijdens het laden en lossen. Bevestigen aan  
de laadrand.   SO

07   De lijst voor op de achterbumper in hoogglans 
chroom-look is niet alleen een aantrekkelijke 
blikvanger, maar ook een effectieve bescherming 
voor de rand van de achterklep. Eenvoudig op de 
onderste rand van de achterklep te bevestigen.   SO

08   De laaddrempelbescherming in roestvrijstaal 
beschermt niet alleen de lak tijdens het laden en lossen, 
maar geeft ook opvallende visuele accenten.   SO

09   De scheidingswand verdeelt de bagageruimte 
van het passagierscompartiment tussen de 
rugleuning en het dak. Het stevige, zwart gecoate 
stalen gaas bevestig je gemakkelijk achter de 
achterbank. Eenvoudige montage zonder schroeven. 
Bagageruimte kan nog steeds afgedekt worden.   SO

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Speciale optie SO    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,1 en 5,2, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 109 en 122, efficiency-klassen: B-F. 
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10   Lichtgewicht voorwerpen blijven altijd op hun plaats dankzij het bagagenet. 
Het scheurbestendige gaas kun je eenvoudig bevestigen aan de standaard 
sjorogen in de bagageruimte.   SO

11   Zo eenvoudig en flexibel kan bescherming zijn: het slipvaste inzetstuk is 
precies afgestemd op de contouren van de bagageruimte en beschermt tegen  
vuil en vocht. Rol ze op als je ze niet gebruikt om ruimte te besparen. Voor de  
Golf Sportsvan met variabele laadvloer.   SO

12   Met de kofferruimte-insteekmodule kun je de bagageruimte van je auto 
flexibel opdelen en voorkom je dat je bagage gaat schuiven. De kofferruimte-
insteekmodule kun je vrij positioneren langs de buitenranden van de laadvloer. 
Past precies door de telescopische stang. Voor de Golf Sportsvan met variabele 
laadvloer.   SO

13   De kofferbakinleg met Golf-logo past precies, is antislip  
en vloeistofafstotend.   SO

14   De stevige kofferbakschaal met Golf-logo past precies in de kofferbak 
en is afwasbaar en antislip. De hoge rand voorkomt schade door lekkage van 
vloeistoffen.   SO
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15   Optimale ventilatie in de auto zorgt voor een beter binnenklimaat en dat 
is fijner rijden. Zo geniet je van circulerende frisse lucht, zelfs als het regent of 
sneeuwt en rijdt u comfortabel met licht geopende ramen op warme dagen. 
De onderhoudsvriendelijke en afwasbare windreflectoren zijn gemaakt van 
hoogwaardig, recyclebaar acryl-glas. Kleur: rookgrijs. 1 set = 2 stuks.   SO

16   Of het nu om de boottrailer, caravan of de extra bagageruimte gaat - om een 
aanhanger te vervoeren, heb je een trekhaak nodig. Beschikbaar in een vaste en 
afneembare variant. De 13-polige elektrische set is inbegrepen en zorgt voor de 
elektrische voeding en veilige bediening van de aanhangwagen.   SO

17   Gebruik deze uiterst duurzame spatlappen om je auto en achterliggers te 
beschermen tegen rondvliegend vuil, gevaarlijke steenslag en opspattend water.   SO

18   De originele Volkswagen dorpelfolie in zwart/zilver. Een aantrekkelijk en 
functioneel detail, dat de lak van de voor- en achteringang beschermt tegen 
krassen en beschadigingen. 1 set = 4 stuks.   SO

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Speciale optie SO    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,1 en 5,2, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 109 en 122, efficiency-klassen: B-F. 
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19   De textielen voetmatten Premium zijn gemaakt van hoogwaardig en 
duurzaam velours. Met het Golf-logo vormen ze een visueel hoogtepunt in het 
interieur en bieden ze tegelijkertijd hoogwaardige bescherming. Eenvoudige 
bevestiging via het 2-punts montagesysteem voorkomt schuiven en draaien.   SO

20   Met de innovatieve Optimat-mattenset van textiel bescherm je het interieur 
van je auto perfect tegen vocht en vuil, door de U-vormige rand. De textielen 
voetmatten, die exact op maat zijn gemaakt, hebben de eigenschappen van 
rubberen voetmatten. Met Golf-logo.   SO

21   Met de all-weather-mattenset kunnen vocht en vuil geen kwaad. Op maat 
gemaakt, antislip en eenvoudig afwasbaar. Bovendien zijn de vloermatten 100% 
recyclebaar, en zeer robuust en duurzaam. Dankzij het materiaal zijn de vloermatten 
in alle weersomstandigheden aanzienlijk lichter dan conventionele vloermatten.  
Eén set bestaat uit vier matten, voor de voetenruimte voor en achter.   SO

22   Met het G2-3 ISOFIT-kinderzitjesysteem reizen ook de kleine passagiers met  
een gewicht tussen 15 en 36 kg (ongeveer 3 tot 12 jaar oud) veilig en comfortabel. 
De stoel is optioneel verkrijgbaar met een afneembare rugleuning. Je Volkswagen-
dealer informeert je graag over het complete kinderzitjesprogramma. De bijpassende 
seat saver met praktische netvakken biedt extra opbergruimte en bescherming 
van de stoelen.   SO

23   Coffee to go: met de mobiele Espresso AutoSet heb je elke ochtend de 
perfecte kickstart. De set bevat twee onbreekbare espressokopjes, servetten, 
espresso-pads en een praktische opbergtas.   SO

24   Deze sportieve, gemakkelijk te plaatsen pedalen in geborsteld roestvrijstaal 
vallen op door hun hoogwaardige ontwerp en de antisliplaag zorgt voor een  
goede grip.   SO
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25   Heb je een onderdeel of functie niet besteld, 
maar wil je die toch in je Golf Sportsvan gebruiken? 
Niets eenvoudiger dan dat. Veel van onze 
innovatieve technologieën zijn op elk moment 
beschikbaar. Bijvoorbeeld de stembesturing voor 
het radiosysteem ‘Composition Media’1) of het 
navigatiesysteem ‘Discover Media’. Zo kun je je 
telefoon en het navigatiesysteem gemakkelijk met je 
stem bedienen. Je Volkswagen-dealer vertelt je graag 
wat mogelijk is voor de Golf Sportsvan.   SO

26   Wifi in je auto. Profiteer van de verschillende 
informatiediensten van Volkswagen Car-Net.  
De CarSpot LTE biedt een hotspot voor onbeperkt 
internetgebruik in je Volkswagen. Samen met het 
navigatiesysteem Discover Media brengt het een 
online verbinding tot stand in het voertuig. Omdat 
het een eigen SIM-kaartsleuf heeft (SIM-kaart is niet 
bij de levering inbegrepen), maakt de CarStick LTE  
het gebruik van de WLAN-hotspot en de mobiele 
online services mogelijk onafhankelijk van de 
smartphone-verbinding (tetheringprocedure).  
Als je je smartphone zonder deze functie gebruikt, 
heb je ook een gemakkelijke online toegang.   SO

27   Car-Net App-Connect1) is ook later 
beschikbaar. Met de MirrorLink®-functie kun je het 
schermoppervlak van je mobiele telefoon spiegelen 
aan het display van je radio- of navigatiesysteem2).  
Zo kun je apps tijdens het rijden gemakkelijk 
gebruiken. Je smartphone moet wel geschikt zijn 
zijn voor deze functie. Neem contact op met je 
leverancier voor meer informatie over Apple CarPlay™ 
en Android Auto™-standaarden.   SO

1)  Achteraf inbouwen is niet mogelijk met het radiosysteem 
Composition Media. Vraag je Volkswagen-dealer naar de 
mogelijkheden.

2)  Geschikte apparaten: radiosysteem Composition Media (Gen2), 
navigatiesysteem Discover Media (Gen2) vanaf modeljaar 2016.

28   De extra achteruitkijkspiegel maakt 
het gemakkelijker om achterpassagiers en 
achteropkomend verkeer in de gaten te houden. 
Bovendien biedt het een beter overzicht bij het 
parkeren. Dankzij de geïntegreerde flexibele 
verbinding kan de extra interne spiegel individueel 
worden aangepast. De bevestiging aan de voorruit 
of op het dashboard zorgt ervoor dat de spiegel niet 
door de auto vliegt bij een ongeval.   SO

29   Onmisbaar bij lange autoritten: gekoelde dranken 
of een warme maaltijd. Geen probleem dankzij de 
energiezuinige koel- en warmhoudbox in origineel 
Volkswagen-design. Deze box heeft een inhoud van 
ongeveer 25 liter en zorgt voor de juiste temperatuur 
onderweg. Geschikt voor het gemakkelijk vervoeren 
van staande flessen van 2 liter. Stroom wordt 
geleverd door 12 volt in de auto of 230 volt thuis 
of in het hotel. Batterijbescherming en een extra 
isolerende kap als vervanging voor de koelkap zijn 
inbegrepen.   SO

30   Er zijn van die momenten dat je geen zon 
in de auto kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als er 
kinderen of dieren achterin zitten. Deze zonwering 
en tegelijkertijd thermische isolatie vormt geen 
belemmering voor het zicht. Kan bij open en gesloten 
ramen worden gebruikt. Een set voor de achterruit en 
de achterzijruiten.   SO

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Speciale optie SO    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,1 en 5,2, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 109 en 122, efficiency-klassen: B-F. 
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31   De led-leeslamp geeft de passagiers aangenaam licht achterin. Het universeel 
toepasbare led-leeslampje is verbonden via de sigarettenaansteker en levert een 
lichtopbrengst van 20 lumen met een vermogen van slechts 1 watt.  
De aan/uit-schakelaar met het Volkswagen-logo bevindt zich op de draaibare kop. 
De verstelbare zwanenhals maakt een zeer nauwkeurige positionering van de lamp 
mogelijk. Voor aansluiting heb je een 12V-aansluiting nodig.   SO

32 - 37   Praktisch, comfortabel en flexibel: met het innovatieve modulaire rij- en comfortsysteem is je auto altijd opgeruimd en netjes. 
Voor de passagiers op de achterbank zijn de belangrijkste onderdelen altijd binnen handbereik en gemakkelijk te bedienen. Het systeem 
bestaat uit een basismodule die is gemonteerd tussen de hoofdsteunpoten van de voorstoelen, een GoPro®-houder en verschillende 
afzonderlijk verkrijgbare uitbreidingsmodules. Waaronder bijvoorbeeld een draagbare kleerhanger, een stevige zakhaak, draaibare tablet-
houders voor modellen van verschillende fabrikanten of een verstelbare opklapbare tafel met bekerhouder. Eén houder, veel opties: alle 
modules kunnen eenvoudig aan de basishouder worden bevestigd en flexibel worden verwisseld.   SO
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Stoelbekleding.

01 Textiel Zoom Titaanzwart TW   C    SO

02 Textiel Zoom Shetland XW   C    SO

03 Microvlies ArtVelours Titaanzwart TW   H    SO

04 Microvlies ArtVelours Shetland XW   H    SO

05 Leder Vienna, geperforeerd*, Zwart TW   SO

06 Leder Vienna, geperforeerd*, Puregrey UW   SO

07 Leder Vienna, geperforeerd*, Céramique LQ   SO

Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen niet 
exact weergeven hoe de bekleding er in werkelijkheid uitziet. De modellen 
zijn basisstoelvormen. Er zijn varianten beschikbaar. 

* Perforatie alleen in de voorstoelen.

01

02 03

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Speciale optie SO    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,1 en 5,2, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 109 en 122, efficiency-klassen: B-F. 
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Lakken.

01 Uranogrijs Unilak 5K   S

02 Pure White Unilak 0Q   SO

03 Tornadorood Unilak G2   SO

04 Atlantic Blue Metallic H7   SO

05 Tungsten Silver Metallic K5   SO

06 White Silver Metallic K8    SO

07 Indiumgrijs Metallic X3   SO

08 Cranberry Red Metallic V8   SO

09 Reflex-zilver Metallic 8E   SO

10 Deep Black Pareleffect 2T   SO

11 Oryx-wit Parelmoereffect 0R   SO

Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen 
niet exact weergeven hoe de lak er in werkelijkheid uitziet.

01

03

02

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Speciale optie SO    
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01 16-inch lichtmetalen velg Toronto   SO

02 17-inch lichtmetalen velg Dijon   C    H    SO

03 17-inch lichtmetalen velg Karlskoga   SO

04 17-inch lichtmetalen velg Madrid   SO

05 18-inch lichtmetalen velg Jurva   SO

06 18-inch lichtmetalen velg Durban   SO

07 18-inch lichtmetalen velg Pretoria, Volkswagen Accessoires   SO

08 18-inch lichtmetalen velg Pretoria, Volkswagen Accessoires   SO

09 19-inch lichtmetalen velg Twinspoke, Volkswagen Accessoires   SO

De afbeeldingen op deze pagina's zijn indicatief. 
De inkt toont de velgen niet zoals ze werkelijk zijn.

Velgen.

02

01

Standaard S    Comfortline C    Highline H    Speciale optie SO    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,1 en 5,2, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 109 en 122, efficiency-klassen: B-F. 
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De Golf Sportsvan

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 

Twitter.com/volkswagenNL

Youtube.com/volkswagenNL

Linkedin.com/company/volkswagen-nederland

instagram.com/volkswagennl

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode.  Vraag uw dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door u gewenste voertuig. 

Wijzigingen voorbehouden.
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. 
Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.


