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4De nieuwe Golf Variant – Exterieur

Meer Golf dan ooit
Meer Golf betekent meer plaats, meer digitaliteit, meer stijl. En dat is 

precies wat de nieuwe Golf Variant tot een auto maakt waar je meer 

plezier van hebt, dag in dag uit. Meer ruimte voor bagage en passagiers, 

meer apparaten verbinden dan ooit eerder mogelijk was, en gewoon 

genieten van een vooruitgang die het leven nu eens niet complexer, 

maar stukken eenvoudiger maakt.
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01  Extra dynamisch accent in het front van de nieuwe Golf Variant Style of Golf Variant R-Line:  

optionele LED-lichtbalk in combinatie met de IQ.LIGHT LED matrix-koplampen.

Meer wow-effect
Een combinatie hoeft nog geen compromis te zijn. Niet in functie, ook niet als het gaat om emotie.  

Dat bewijst de nieuwe Golf Variant R-Line, die het beste van twee werelden biedt. Volop plaats voor  

familie en vrienden, en alles wat je nodig hebt voor je werk. Gecombineerd met spannend, sportief design.  

Dat maakt niet alleen heel veel mogelijk, het maakt ook heel veel indruk.
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01  Geef je nieuwe Golf Variant meer persoonlijkheid. 

Kies uit 10 kleuren sfeerlicht voor een smaakvol, 

zacht accent in het interieur. Optioneel zelfs uit te 

breiden tot 30 tinten. Of je nu houdt van een koel of 

een warmer kleurklimaat, ook afhankelijk van waar 

je bent, in de fel verlichte stad of op een duistere 

landweg, tijdens elke rit creëer je voor jezelf en voor 

je passagiers een unieke, passende atmosfeer.

02  Met de optionele 3-zone-'Climatronic' 

airconditioning zorg je in een handomdraai voor de 

optimale temperatuur, en niet alleen voorin. Dankzij 

een extra bedieningselement op het achterste 

gedeelte van de middenconsole kan ook op de 

achterbank het ideale klimaat worden ingesteld.

03  Met het optionele 'Easy Open'-systeem is een 

kleine voetbeweging onder de achterbumper genoeg 

om de klep van de kofferbak te openen. Hier heb je 

de beschikking over een royale laadcapaciteit van 

max. 1642 liter en een in hoogte verstelbare laadvloer.

Meer Feel Good factor
Wat van buiten al meer belooft, maakt die belofte van binnen meer  

dan waar. Of het nu gaat om sfeerlicht, de optionele 3-zone 'Climatronic' 

airco of over de talrijke online diensten en veelzijdige rijassistentiesystemen, 

in de nieuwe Golf Variant voelt de toekomst zich nu al thuis. En je komt 

relaxt aan op je bestemming. Welke extra’s je ook wilt in je nieuwe Golf 

Variant, er is altijd plaats genoeg voor.

03
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01  De nieuwe Golf Variant Life wordt gekenmerkt door een uiterst dynamische vormgeving. Het lage front  

met diep in de zijkanten doorlopende koplampen zorgt voor een markant uiterlijk, waarbij het aura van 

hoogwaardige kwaliteit wordt onderstreept door buitenspiegels en portiergrepen in de kleur van de auto.  

Een extra highlight in het design is de instapverlichting met logo-projectie aan de bestuurdersdeur.

02  In de uitvoeringslijn Life scoort de nieuwe Golf Variant op meerdere manieren. Bijvoorbeeld met zijn 

sfeerverlichting, niet alleen in het interieur (10 kleuren) maar ook aan de buitenkant, en met de diverse  

opties voor opladen van je smartphone, door middel van inductie of via USB.

02

01

Meer keuze
De nieuwe Golf Variant is niet alleen flexibel in gebruik, hij is het van 

nature. Want met de vier uitvoeringslijnen Golf, Life, Style en R-Line heb 

je de garantie dat er ook een model is dat perfect bij jou past. Zodat je 

nieuwe Golf Variant ook echt is wat de naam belooft. Jouw 

hoogstpersoonlijke Variant.
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01  De belangrijkste informatie duidelijk in zicht  

en tegelijkertijd de blik op de weg gericht houden. 

Dat is het grote voordeel van het head-updisplay  

in de nieuwe Golf Variant. De voorruit wordt als  

projectiescherm gebruikt waarop snelheid wordt 

weergegeven, naast meldingen van de 

assistentiesystemen en navigatie-aanwijzingen.  

Die geprojecteerde gegevens blijven ook bij 

tegenlicht perfect leesbaar. En heb je het display 

even niet nodig, dan schakel je het gewoon uit.

02  Met de We Connect app1 voor de smartphone heb 

je de belangrijkste gegevens van je nieuwe  

Golf Variant ook onderweg altijd in bij de hand.  

Zo zie je meteen hoeveel kilometer je nog kunt  

rijden en of alle deuren en ramen gesloten zijn.  

03  Voorkeursinstellingen leg je comfortabel vast. 

Daarvoor gebruik je de standaard aanwezige 25,4  

(10 inch) grote Digital Cockpit Pro die ook dienstdoet 

voor het ‘Discover Pro’ navigatiesysteem met een 

nagenoeg identiek weergaveformaat van 26,04 cm 

(10,25 inch). In Digital Cockpit Pro heb je de  

beschikking over alle klassieke content, maar je kunt 

ook het totale schermoppervlak gebruiken voor een 

navigatiekaart. Het meer dan royale scherm van het 

‘Discover Pro’ navigatiesysteem wordt gebruikt voor 

grafische weergave van allerlei functies, terwijl je 

het home-scherm zelf kunt inrichten met foto’s of  

met functies die je vaak nodig hebt

1)  Voor gebruik van We Connect-services heb je een Volkswagen-ID 
gebruikersaccount nodig en moet je je met gebruikersnaam en 
wachtwoord bij We Connect aanmelden. Daarnaast moet online een 
apart We Connect- resp. We Connect Plus-contract met Volkswagen 
AG worden afgesloten. Voor We Connect Plus heb je na overdracht 
van de auto 90 dagen de tijd om je voertuig op portal.volkswagen-we.
com te registreren. Vervolgens kun je voor de volledige duur van de 
overeengekomen gratis looptijd van de diensten gebruikmaken.

Meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect vind 
je op de achterzijde.

01

02 03

Meer digitaliteit
Het kan af en toe best onoverzichtelijk zijn in het stadsverkeer. Dan is het 

maar goed dat de nieuwe Golf Variant juist uitblinkt in overzichtelijkheid. 

De standaard Digital Cockpit Pro bijvoorbeeld, geeft niet alleen meer 

informatie dan een traditioneel systeem, maar is met het multifunctionele 

stuurwiel ook bijzonder intuïtief te bedienen. Een verdere optie is het 

head-up display, dat er door projectie op de voorruit voor zorgt dat de 

belangrijkste informatie direct op de weg lijkt te worden weergegeven. 

Zo ben je de verkeerschaos altijd een stap voor.
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04  De nieuwe Golf Variant is in staat zichzelf te ‘upgraden’1, zoals je dat kent van je smartphone. In de In-Car 

Shop kun je In-Car apps, zoals bijvoorbeeld Amazon Alexa, direct downloaden naar je navigatiesysteem voor 

volledig en volwaardig gebruik. Daarnaast heb je de mogelijkheid je nieuwe Golf Variant na aankoop uit te 

rusten met extra functies die je dan achteraf alsnog kunt activeren, zoals bijvoorbeeld spraakbesturing of de 

‘Light Assist’ grootlichtassistent.

04

Met We Connect1 kun je de nieuwe Golf Variant desgewenst met internet 

verbinden. Daarmee stap je, dankzij de geïntegreerde simkaart, een totaal 

nieuwe wereld van connectiviteit in. Je hebt niet alleen de beschikking over 

real-time verkeersinformatie en actuele brandstofprijzen, in de In-Car Shop 

kun je nu ook apps naar je Infotainment-systeem downloaden, zoals Amazon 

Alexa©. Je profiteert van 'We Upgrade'- functies, zoals de dynamische 

grootlichtassistent 'Light Assist', en je kunt voorzieningen als sfeerverlichting 

of App-Connect alsnog activeren.
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01  Auto’s die met elkaar communiceren, kunnen voor extra veiligheid in het verkeer zorgen, het fileprobleem 

helpen verminderen en waarschuwen voor plaatselijke gevarenzones. Die waarschuwingsfunctie, die ook in de 

standaarduitvoeringen aanwezig is, zorgt voor nuttige informatie wanneer je bijvoorbeeld te maken krijgt met 

wegwerkzaamheden of als er speciale voertuigen op de weg zijn.1 De communicatie werkt op basis van 

Car2X-technologie via WLAN (pWLAN)2.

02  De volautomatische Adaptive Cruise Control helpt je de door jezelf ingestelde maximumsnelheid aan te  

houden en afstand te bewaren ten opzichte van voorliggers. In combinatie met een optioneel navigatiesysteem 

komen daar extra functies bij als anticiperende snelheidsregeling en een lane assistant. Zo word je bijvoorbeeld 

geholpen snelheidsovertredingen te vermijden doordat je auto de op dat moment geldende maximumsnelheid 

automatisch overneemt.1 Bovendien wordt je snelheid op basis van door de navigatiefunctie geleverde 

routegegevens aangepast met het oog op bochten, kruisingen (in het geval je af moet slaan) en de 

verkeerssituatie op rotondes.1

Assistentiesystemen

01

02
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1)  Binnen de systeemgrenzen
2)  Op voorwaarde dat er andere via WLAN communicerende auto’s binnen bereik zijn
3)  Tot 210 km/h
4)  De bestuurder moet altijd bereid zijn het hulpsysteem indien nodig te corrigeren en blijft 

onverminderd verantwoordelijk voor oplettend verkeersgedrag.

03

04

05

03 | 04 De IQ.LIGHT LED-koplampen met zelfcorrigerende 'Dynamic Light Assist' grootlichtregeling geven je in 
het donker beter en verder zicht op de weg.1 Dankzij de matrix-technologie kunnen afzonderlijke LED-
segmenten bovendien gericht in- en uitgeschakeld worden, terwijl tegemoetkomend verkeer en voorliggers 
door middel van een camera worden gesignaleerd. Bepaalde LED-segmenten worden dan uitgeschakeld, zodat 
je onafgebroken met grootlicht kunt blijven rijden zonder dat andere weggebruikers worden verblind.

05 Met 'Travel Assist' krijg je met één druk op de knop rijcomfort van hoog niveau door ondersteuning in 
eentonige en vermoeiende verkeersomstandigheden. Met name op de autoweg en goed onderhouden 
provinciale wegen blijf je met 'Travel Assist' in de juiste baan, op de juiste snelheid en op de juiste afstand tot 
voorliggers.4 Zo rijd je, mede dankzij de dubbele koppeling (DSG), altijd ontspannen, ook in de file, ook als je 
steeds moet afremmen en optrekken.4
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Stoelbekleding en 
deco-inserts

03 04

05

0201

01 Stof 'Quad Paper' Soul 

02 Stof 'Maze' Soul 

03 Microvezel 'ArtVelours' Soul 

04 Microvezel 'ArtVelours' Storm Grey 

05 Stof 'Sardegna'/Microvezel 'ArtVelours' Soul Grijs/Flint Grey
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08 09 11

10

De afbeeldingen op deze pagina’s zijn bedoeld om een indruk te 
geven. In drukinkt kunnen de kleuren van inserts en bekleding  
niet worden weergegeven zoals ze er in werkelijkheid uit zien.  
De afbeeldingen van stoelen zijn gebaseerd op de basisuitvoering 
van het betreffende model en kunnen afwijken van een eventueel 
beschikbare hoogwaardige variant. Materiaal van de bekleding  
kan op individuele stoelen of stoeldelen afwijken.

08 Decorinleg 'Nature Cross Brushed' 
09 Decorinleg 'New Look' 
10 Decorinleg 'New Brushed Dark Metal' 
11 Decorinleg 'Carbon Grey'
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Kleuren en velgen
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01 Urano Grey uni-lak 5K 

02 Pure White uni-lak 0Q 

03 Moonstone Grey uni-lak C2 

04 Kings Red metallic lak P8 

05 Reflex Silver metallic lak 8E 

06 Atlantic Blue metallic lak H7 

07 Delfin Grey metallic lak B0 

08 Limon Yellow metallic lak C1 
09 Deep Black parelmoereffectlak 2T 

10 Oryx White parelmoereffectlak 0R 
11 Lapiz Blue metallic lak L9
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12 13

14

16

15

17

12 16 Inch lichtmetalen velg 'Norfolk' 
13 17 Inch lichtmetalen velg 'Nottingham' 
14 17 Inch lichtmetalen velg 'Valencia' 
15 17 Inch lichtmetalen velg 'Ventura' 
16 18 Inch lichtmetalen velg 'Dallas' 
17 18 Inch lichtmetalen velg 'Bergamo'

Beschikbaarheid van 'We Upgrade'-functies is afhankelijk van de technische uitrusting en de hardware-inrichting van de auto. Welke functies 
voor een bepaalde auto beschikbaar zijn, kan de hoofdgebruiker in de In-Car Shop nakijken. Voor gebruik van We Connect-services heb je een 
Volkswagen-ID gebruikersaccount nodig en moet je je met gebruikersnaam en wachtwoord bij We Connect aanmelden. Daarnaast moet online 
een apart We Connect- resp. We Connect Plus-contract met Volkswagen AG worden afgesloten. Voor We Connect Plus heb je na overdracht van 
de auto 90 dagen de tijd om je voertuig op portal.volkswagen-we.com te registreren. Vervolgens kun je voor de volledige duur van de 
overeengekomen gratis looptijd van de diensten gebruikmaken.

In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.



Alles voor jouw Golf Variant
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.

Bekijk alle accessoires voor jouw  
Golf Variant op shop.volkswagen.nl
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http://shop.volkswagen.nl


02 03

€ 99,95
01

€ 1.195

05

€ 1.095 € 1.495

01 Dynamische naafkap met stilstaand logo. De Originele Volkswagen dynamische 

naafkappen maken jouw auto helemaal af. De dynamische naafkappen zorgen er voor 

dat het Volkswagen logo altijd rechtop blijft staan, ook tijdens het rijden!

Art.nr. 000071213D

02 17 inch lichtmetalen zomerset, Gavia. De Volkswagen Gavia 17 inch velgen zijn voorzien van Continental 

zomerbanden 225/45 R17. De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetalen zomerset retour (ongebruikt). 

Art.nr. 5H0CON497 8Z8

03 18 inch lichtmetalen zomerset, Pretoria. De Volkswagen Pretoria 18 inch lichtmetalen velgen hebben een 

sportief design. De set is een echte eye catcher. Het wiel is getest volgens de strenge Volkswagen specificaties, 

zodat veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. Een zomerset bestaat uit velgen inclusief zomerbanden.

De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetalen zomerset retour (ongebruikt).

Art.nr. 5G0CON498A 2ZT

04 18 inch lichtmetalen zomerset, Dallas. De Volkswagen Dallas 18 inch lichtmetalen velgen hebben een 

sportief design. De set is een echte eye catcher. Het wiel is getest volgens de strenge Volkswagen specificaties, 

zodat veiligheid en kwaliteit gewaarborgd zijn. De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetalen zomerset 

retour (ongebruikt). Art.nr. PS11 012

05 16 inch lichtmetalen winterset, Gavia. De Volkswagen Gavia 16 inch lichtmetalen winterset is voorzien van 

Continental winterbanden 205/55 R16. Ook geschikt voor sneeuwkettingen. Art.nr. 5H0C5N496 8Z8

€ 1.395

04

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021. 
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl
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06 Lederen interieur. Volledig lederen interieur in 

meer dan 15 kleuren leverbaar. Verschillende opties 

mogelijk: o.a. stiksels, stoelverwarming, alcantara 

of perforatie van middenbaan van de stoel tegen 

meerprijs. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.

07 Kofferbakmat. Optimale bescherming van de 

laadruimte tegen vocht en vuil door de opstaande 

rand. Voorzien van Golf opschrift.

Art.nr. 5H9061161

08 Sportpedalen. Sportief detail in het interieur.

Handgeschakeld Art.nr. 5G1064200 

DSG/automaat Art.nr. 5G1064205

09 All-weather mattenset. Bescherm je interieur tegen vocht en vuil tijdens de natte 

maanden met all-weather matten voorzien van Golf opschrift. Set bestaat uit matten voor en 

achter. Complete 4-delige set, Art.nr. 5H9061500 82V

06

08

07

€ 69

€ 269

09

Complete set
€ 89

Van € 1.999

Voor € 1.495

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl

http://shop.volkswagen.nl
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14 Trekhaak. Een trekhaak biedt je de mogelijkheid 

tot het gebruik van een fietsendrager, aanhanger of 

caravan. Voorzien van 13-polige stekkerdoos. 

Vaste trekhaak Art.nr. 5H9092103

Afneembare trekhaak Art.nr. 5H9092150

10 Dynamische LED achterlichten. Geef je Golf een sportieve uitstraling met deze 

dynamische LED knipperlichten in de achter lampen. Art.nr. 5H1052200

11 Allesdragers. De ideale basis voor het meenemen van extra bagage.

Art.nr. 5H9071151

12 Carbon-look spiegelkappen. Geef je Golf een sportieve uitstraling met deze 

carbon-look spiegelkappen.Art.nr. 5H0072530 VT1

13 Volkswagen bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox. 

Inhoud 340L in mat zwarte kleur. Art.nr. 000071200

Vast 
€ 819

Afneembaar 
€ 919

€ 249

€ 239€ 849
10 1411 12

13

€ 199

Kijk voor de actuele prijzen en 
acties op shop.volkswagen.nl

http://shop.volkswagen.nl


De nieuwe Golf Variant
Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP 
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou 
gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, 
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op 
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen en fouten voorbehouden. TDI ® is in 
Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.

4 Jaar Garantie

De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op  
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf  
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.  
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek  
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden  
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

Artikelnummer: 1VWBRGOLFVAR22
Uitgave: Juli 2022
Wijzigingen voorbehouden

volkswagen.nl

https://www.volkswagen.nl/service/infotainment/mobiele-diensten/connectiviteit/we-connect

