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Uma tensão 
viciante.
Permanentemente eletrificado: ao conduzir um e-Golf, estará a conduzir 

um automóvel que responde às necessidades do nosso tempo e que se 

desloca sem emissões em direção ao futuro. Tudo isto associado a uma 

boa dose de prazer de condução. Graças à sua autonomia de 300 km 

(NEFZ)¹⁾, está preparado para todas as aventuras que a cidade oferece.

1)  A autonomia indicada é a autonomia obtida após a realização dos ciclos, de acordo com o Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado (NEFZ) 
no banco de ensaio. Na prática, a autonomia real depende de uma série de fatores. A autonomia média anual deste modelo é de 200 km, com uma 
condução regular, dependendo do estilo de condução, da velocidade, dos pneus escolhidos, da utilização dos consumidores de conforto e secundários, 
da temperatura exterior, do número de passageiros/quantidade de carga, da seleção do perfil de condução (Normal, ECO, ECO+) e da topografia.
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04 Com uma Wallbox, obtém até mais 300% de potência de carga (logo, menor tempo de carga) do que numa 
operação de carga através de uma tomada doméstica. A Wallbox e a instalação são fornecidas por um parceiro 
da Volkswagen. Para mais informações sobre esta proposta, consulte o seu Concessionário Volkswagen. O

01 | 02 Graças ao Combined Charging System (CCS), o e-Golf só precisa de uma tomada para ser carregado, 
com duas fichas diferentes: corrente alternada, através do cabo de carga para as tomadas de rede, estações de 
carga e Wallbox, bem como carga rápida de corrente contínua nas estações de carga públicas (CCS). S

Abastecer com flexibilidade.

(sem imagem)  Acima de tudo, o e-Golf tem de lhe oferecer uma coisa: mobilidade. E é por esta razão, que a 
bateria de iões de lítio integrada deverá ser permanentemente alimentada com energia suficiente. Poderá 
carregar o seu e-Golf, por exemplo, com o cabo de carga utilizado nas tomadas domésticas. A operação de 
carga tem uma duração de 17 horas (carga completa). Se optar pela instalação da Wallbox em casa, obterá o 
máximo conforto e a máxima potência de carga, através da ligação doméstica. O período de carga é reduzido 
para até cinco horas e vinte minutos. O mesmo se aplica à operação de carga de corrente alternada nas esta-
ções de carga pública. Também aqui a duração do período de carga é de, apenas, seis horas. Contudo, a forma 
mais rápida de carregar o e-Golf é com corrente contínua. Para tal, tem à sua disposição inúmeras estações 
públicas de carga, que lhe permitem, juntamente com o sistema de carga rápida CCS para o e-Golf, carregar a 
bateria a 80%, em apenas 45 minutos. S

03 Com o cartão de abastecimento do fornecedor escolhido, carregar o seu e-Golf é ainda mais fácil: receberá 
uma fatura total mensal (serviço previsto para uma data a anunciar), independentemente do ponto de abaste-
cimento que tenha escolhido, entre os mais de 1.000 pontos de carga públicos existentes em Portugal. O

Seja numa tomada doméstica, na Wallbox ou na estação de carga pública: 

decida onde e como quer abastecer o seu e-Golf com energia.

Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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09e-Golf - Motor e Autonomia

Ir mais longe, travando.
O e-Golf leva-o agora ainda mais longe. Com o princípio da recuperação, pode aumentar 

a autonomia em cada travagem. Os perfis de condução podem ajudá-lo a obter uma condução 

eficazmente económica ou a otimizar as configurações do seu automóvel, com vista a um 

estilo mais desportivo ou ao conforto.

O sistema de recuperação, consiste na recuperação 
da energia de travagem. O que acontece no e-Golf, 
através da comutação de motor de acionamento para 
motor gerador. A energia aqui gerada é alimentada 
para a bateria de alta tensão, onde será armazenada, 
para uma utilização posterior. Os condutores do e-Golf 
podem optar entre vários modos de recuperação, 
com intensidades diferentes. Estes modos variam 
entre o máximo retardamento com a máxima recupe-
ração da energia de travagem, até ao mínimo retar-
damento, com menor recuperação da energia de tra-
vagem. Independentemente do modo em que se en-
contre: sempre que trava, está a recuperar energia.

A eficiência da autonomia do e-Golf pode ser aumen-
tada através dos perfis de condução ECO e ECO+, e 
com o simples toque de um botão. No modo ECO+ 
atinge-se a autonomia máxima através de uma acele-

ração reduzida e de uma velocidade máxima reduzida. 
Além disso, nesta configuração, o ar condicionado 
Climatronic é desativado.

Por outro lado, o modo ECO é a solução ideal para os 
condutores, que dão valor à autonomia, mas que não 
querem abdicar totalmente de agilidade e conforto. A 
velocidade máxima chega, aqui, aos 115 km/h, en-
quanto que a climatização funciona com uma potên-
cia reduzida. Com um estado de carga suficiente da 
bateria, é possível alcançar velocidades mais eleva-
das, mesmo nos perfis ECO e ECO+. Por exemplo, nas 
operações de ultrapassagem e acelerações rápidas.

02 O monitor da autonomia apresenta-lhe um gráfico da autonomia previsível, em função do perfil de 
condução selecionado. S Motor elétrico/Perfis de condução Normal ECO ECO+

Climatização normal bastante reduzida apenas ventilação
Aceleração (0–100 km/h), s 9,6 13,0 19,0³⁾
Potência mecânica, kW ⁴⁾ 100 70 40
Velocidade (vmax), km/h⁴⁾ 150 115 90
Binário de arranque máximo, Nm 290 233 211
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Passar o tempo, 
conduzindo.

Equipamento de série S  Equipamento opcional O

01 O motor elétrico apresenta um consumo de apenas 12,7 kWh aos 100 km. O que faz dele o automóvel elé-
trico mais económico da sua classe. Surpreendente é, também, a sua dinâmica com valores baixos. A verdade é 
que o e-Golf não só lhe oferece um binário permanente em todas as gamas de rotações, como também o pre-
senteia com uma aceleração impressionante dos 0 aos 100 km/h, em 9,6 segundos. Nos primeiros 60 metros, o 
e-Golf é particularmente veloz. Um prazer de condução com que pode, certamente, contar. Mas o e-Golf não 
lhe oferece apenas uma tecnologia avançada, também pode confiar na sua bateria, para a qual A Volkswagen 
concede uma garantia de 8 anos. Aliás, esta bateria foi construída de modo a que assente de forma ideal no 
automóvel – sem prejudicar o espaço oferecido – e a que esteja perfeitamente protegida, em caso de colisão. S

1)  Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem 
estão incluídos na proposta. Servem apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível/energia 
e as emissões de CO₂ de um automóvel não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível/energia proporcionado pelo automóvel, são 
também influenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e 
acessórios (componentes de montagem peças, etc.) podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência 
ao rolamento e aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores de consumo e de desempenho. As 
indicações sobre consumos de combustível/energia e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos 
pneus e dos equipamentos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor. Para mais infor-
mações sobre o consumo de combustível oficial e as emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o “Manual de 
consumos de combustível, emissões de CO₂ e consumo de energia de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos 
os pontos de venda.

2)  A autonomia indicada é a autonomia obtida após a realização dos ciclos, de acordo com o Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado (NEFZ) 
no banco de ensaio. Na prática, a autonomia real depende de uma série de fatores. A autonomia média anual deste modelo é de 200 km, com uma 
condução regular, dependendo do estilo de condução, da velocidade, dos pneus escolhidos, da utilização dos consumidores de conforto e secun-
dários, da temperatura exterior, do número de passageiros/quantidade de carga, da seleção do perfil de condução (Normal, ECO, ECO+) e da topo-
grafia.

3) No modo ECO+ aceleração dos 0 aos 90 km/h.
4) A potência e a velocidade podem ser controladas através do Kickdown.

Quem conduz este novo modelo e-Golf, marca a sua posição clara relativamente à redução de CO₂, mas

sem abdicar do prazer de condução. Na verdade, graças à sua caixa de 1 velocidade, o e-Golf debita o seu 

binário máximo, logo nas primeiras rotações e acelera sem interrupções.

Motor elétrico

Consumo de energia, kWh/100 km¹⁾, combinado 12,7
Autonomia, km (NEFZ)²⁾ 300
Velocidade máxima, km/h 150
Aceleração (0–100 km/h), s 9,6
Potência, kW 100
Emissões de CO₂-combinado, g/km¹⁾ 0
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Nota-se à distância, que está a conduzir um Golf especial. O e-Design, com assinatura especial de luz em 

tecnologia LED, os elementos de design em azul e as otimizações aerodinâmicas conferem ao automóvel 

elétrico um toque bastante individual dentro da família Golf.

01 Futurista, mas fiável: o marcante e-Design da 
Volkswagen oferece, para além dos típicos elementos 
azuis, uma série de pormenores atrativos, que valori-
zam o e-Golf, e não apenas visualmente. Entre eles 
estão os faróis Full-LED com luz semelhante à luz do 
dia ou as elegantes luzes de condução diurna LED 
com a típica assinatura em C, exibindo ambas as luzes 
um grande feixe de luz com reduzido consumo de 
energia. S

02 A traseira do e-Golf também é bastante sedutora: 
com farolins traseiros LED e iluminação da matrícula 
em tecnologia LED. Também pode optar pelos faro-
lins traseiros com os inovadores indicadores de mu-
dança de direção dinâmicos. S

Exterior

Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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01 Seja o conta-rotações, o velocímetro, o conta-quilómetros ou o itinerário da viagem: através do Active Info 
Display de alta resolução, com 31,2 cm (12,3") de diagonal, pode organizar muitas informações úteis, como 
mais gostar. Assim, no modo de navegação, o velocímetro e o conta-rotações são deslocados para a margem, 
para dar mais espaço ao mapa. Além disso, os dados exibidos na consola central do sistema Infotainment 
como, por exemplo, as imagens dos contactos telefónicos ou as capas dos CD, também podem ser exibidas no 
Active Info Display. O

O interior do e-Golf vai certamente seduzi-lo, com pormenores especifi-

camente “e” e um design inconfundível: com costuras decorativas em 

azul no volante e na alavanca de mudanças. O requintado couro utilizado 

no volante e no manípulo da alavanca de mudanças garante uma boa 

aderência e dá um toque especial.

Interior

e-Golf - Interior
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Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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Conforto
Bastante confortável: como opção, o e-Golf também pode vir com o equi-

pamento em couro “Vienna”. Utilizamos pela primeira vez couro perfurado 

e realçado com costuras coloridas. Este equipamento exclusivo é rematado, 

na perfeição, pela iluminação ambiente e pelas elegantes guarnições 

decorativas.

Equipamento de série S  Equipamento opcional O

01 O e-Golf oferece-lhe um bom ambiente, tanto no exterior, como no interior: experimente o ar condicionado 
“Air Care Climatronic” com filtro anti-alergénios. Graças à climatização estacionária elétrica instalada de série¹⁾, 
o habitáculo pode ser aquecido ou ventilado para uma determinda hora de partida, com o automóvel estacio-
nado, se a bateria estiver carregada²⁾. E, graças ao pára-brisas com desembaciador, instalado de série, os riscos 
causados pelo gelo são coisa do passado. Aliás, até pode controlar a climatização estacionária e a eliminação 
do gelo do vidro através do seu Smartphone, por exemplo, confortavelmente sentado no seu sofá. S

1)  O funcionamento da climatização estacionária com o cabo de carga desligado pode reduzir a autonomia.
2)  Em caso de temperaturas exteriores demasiado baixas ou demasiado elevadas, a potência de aquecimento ou de refrigeração poderá não ser 

suficiente para alcançar a temperatura definida.

1648_e-golf_V65.indd   14 13.04.17   14:35



02

01

17e-Golf - Car-Net

1)  Para utilizar os serviços Car-net “Security & Service”, é necessário celebrar um contrato separado com a Volkswagen AG online. Para poder utili-
zar os serviços durante todo o período de duração, o cliente tem 90 dias, após a entrega do automóvel, para registar o seu automóvel em 
www.volkswagen.com/carnet. O serviço Chamada de Emergência já vem ativado desde a entrega do automóvel, sem necessitar de registo. A dis-
ponibilidade dos serviços Car-Net pode variar em função do país. Estes serviços estão disponíveis durante o período acordado contratualmente e 
podem estar sujeitos a alterações de conteúdo. Para utilizar a aplicação gratuita Car-Net, é necessário ter um Smartphone com sistema operativo 
IOS ou Android e um cartão SIM com opção de dados com um contrato de comunicações móveis, celebrado em separado com a sua operadora de 
comunicações móveis. Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos adicionais (por ex., taxas de roaming), 
devido ao envio de pacotes de dados através da Internet. Obterá mais informações sobre Car-Net “Security & Service” em www.volkswagen.com/
car-net e junto do seu concessionário Volkswagen. Informações sobre condições de utilização e preços junto da sua operadora de comunicações 
móveis. Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.

2)  Disponível apenas com conjunto com o rádio “Composition Media” ou os sistemas de rádio-navegação “Discover Media” e “Discover Pro”. A aplicação 
“Car-Net App-Connect” inclui as tecnologias MirrorLinkR™, CarPlay™ da Apple e Android Auto™. A disponibilidade destas tecnologias pode variar de 
país para país. A aplicação “App-Connect” dos serviços Car-Net já é suportada por muitos telemóveis. A Volkswagen está a trabalhar em estreita colabo-
ração com os grandes fabricantes de Smartphones, para acelerar o vasto suporte das tecnologias App-Connect dos serviços Car-Net. Encontrará in-
formações atualizadas sobre a compatibilidade dos telemóveis novos e dos telemóveis já existentes no mercado em www.volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Os serviços móveis online “Car-Net Guide & Inform” só podem ser utilizados em combinação com o sistema “Discover Media” e “Discover Pro”. 
Além disso, necessita ainda de um dispositivo terminal móvel (por exemplo, um Smartphone), com a tecnologia necessária para funcionar como 
um WLAN-Hotspot móvel. Como alternativa, com a pré-instalação para telemóvel “Premium”, disponível em opção, pode utilizar um telemóvel 
com Remote SIM Access Profile (rSAP) ou um cartão SIM com opção de telefone e dados. Os serviços “Car-Net Guide & Inform” só estão disponí-
veis mediante contrato de telecomunicações existente ou celebrado em separado entre o utilizador e a sua operadora de telecomunicações e 
apenas dentro da cobertura da respetiva rede móvel. Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos adicio-
nais (por exemplo, taxas de roaming), devido à receção de pacotes de dados a partir da Internet. Devido ao volume de dados resultante da utiliza-
ção dos serviços “Car-Net Guide & Inform”, recomendamos vivamente a celebração de um contrato com a sua operadora de comunicações mó-
veis! Para utilizar os serviços “Car-Net Guide & Inform”, é necessário celebrar um contrato separado com a Volkswagen AG. O Cliente tem de efe-
tuar o registo em www.volkswagen.com/car-net, num prazo de 90 dias, após a entrega do automóvel. A disponibilidade dos serviços “Car-Net 
Guide & Inform” pode variar em função do país. Estes serviços estão disponíveis durante o período acordado contratualmente e podem estar 
sujeitos a alterações de conteúdo. Obterá mais informações sobre “Car-Net Guide & Inform” em www.volkswagen.com/car-net e junto do seu 
Concessionário Volkswagen. Informações sobre condições de utilização e preços junto da sua operadora de comunicações móveis.
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De rede em rede.
Sentir-se como em casa, mesmo em viagem – com os inúmeros serviços online, é possível. Estes serviços estão agrupados numa 

função com o nome Car-Net e tornam o seu quotidiano mais fácil, mais confortável e mais interessante. Pode utilizar estes serviços e as 

aplicações selecionadas do seu telemóvel, através do interface para Smartphone integrado com App-Connect. Os serviços e as aplicações 

podem, depois, ser confortavelmente operados a partir do ecrã tátil do sistema Infotainment. Descubra mais em www.volkswagen.com/car-net.

(sem imagem) Seja na selva urbana ou bem longe dela – com os serviços Car-Net “Guide & Inform”³⁾ encon-
trará destinos fascinantes na área, parques de estacionamento perto de si ou a próxima área de serviço. 
Receba, além disso, as mais recentes informações de trânsito com a opção de recomendação de contorno de 
engarrafamento ou notícias, a partir da Internet. S

02 Amplie o seu Cockpit: controle, com a função Car-Net App-Connect²⁾, as funções mais importantes do 
seu Smartphone como, telefone, notícias e música, mesmo durante a viagem. Muito simples, seguro e confor-
tável, através do visor na consola central. A aplicação “Volkswagen My Guide” pode indicar-lhe destinos inte-
ressantes, tendo em conta, por exemplo, as condições meteorológicas, a hora e a localização. App-Connect – 
três tecnologias inovadoras, que lhe permitem transferir conteúdos do Smartphone para o ecrã tátil do seu 
sistema Infotainment: além da MirrorLink™, também Apple CarPlay™ e Android Auto™ da Google. Todo um 
mundo de aplicações móveis espera por si. S

01 Com Car-Net Security & Service¹⁾ irá circular sempre no lado seguro. O pacote 
de serviços da Car-Net oferece-lhe um acesso móvel às funções importantes do 
automóvel, proporcionando-lhe ainda mais conforto. Seja uma marcação de ofici-
na, uma chamada de emergência, uma chamada de desempanagem ou um siste-
ma de alarme anti roubo online: os seus assistentes pessoais irão ajudá-lo em 
qualquer situação, fornecendo-lhe todas as informações importantes sobre a sua 
mobilidade. S

Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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05 Além disso, também pode integrar um telemóvel 
no sistema, através da pré-instalação para telemóvel 
“Confort” ou “Premium”, que se encontra disponível 
como opção. Se um telemóvel estiver ligado ao siste-
ma de mãos livres por Bluetooth® Hands-Free-Profile 
(HFP), é possível telefonar através deste sistema sem 
utilizar fios. Com o interface “Confort”, o telefonema 
é efetuado utilizando a antena exterior do veículo. 
Um amplificador de antena adicional proporciona 
uma melhor qualidade de receção. Em simultâneo, os 
aparelhos compatíveis com a norma Qi podem ser 
carregados sem fios. A versão “Premium” dispõe de 
um módulo de telefone interno no veículo e, em 
alternativa, pode ser equipado com um cartão SIM 
separado. Além disso, é possível estabelecer uma 
ligação à Internet através da função WLAN-Hotspot 
integrada. O

e-Golf - Infotainment

06 Com o inovador sistema de operação por gestos, 
pode utilizar o sistema de navegação “Discover Pro” 
de uma forma ainda mais simples e confortável. Pode 
comandar uma série de itens do menu com um sim-
ples gesto. Basta um movimento da mão para mudar 
de uma estação de rádio para outra, por exemplo. S

1648_e-golf_V65.indd   19 13.04.17   14:35

O sistema de navegação “Discover Pro” possui funcionalidades inovadoras. Intuitivo como um Smartphone, 

seduz pelo seu generoso ecrã TFT a cores sobreposto no vidro, pelo ecrã tátil, pela gestão individual dos dados 

de música e navegação, bem como pelas fascinantes opções de apresentação. Até pode controlar algumas 

funções com um simples gesto de mãos.

Infotainment

01 O indicador do fluxo de energia exibe, em con-
junto com um gráfico animado, o fluxo de energia 
entre o e-motor e a bateria, bem como o estado de 
carga atual. S

02 O monitor da autonomia apresenta gráficos 
sobre a autonomia atual do automóvel e sobre as 
eventuais influências dos consumidores secundários 
sobre a autonomia. S

03 A estatística da recuperação informa, minuto a 
minuto, sobre o nível da energia recuperada, desde o 
início da viagem. S

04 O sistema de navegação “Discover Pro” no 
e-Golf também seduz pelas suas funções específicas 
“e”: A programação da hora de partida permite-lhe 
uma carga deferida, para uma utilização vantajosa 
dos períodos de recarga. A autonomia 360º indica-lhe 
os quilómetros que pode fazer com o seu e-Golf, com 
o estado de carga atual. A área interior indica-lhe o 
raio de ação dentro de uma viagem de ida e volta; a 
área exterior, por seu lado, indica-lhe a distância num 
percurso a direito. S

Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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21e-Golf - Sistemas de assistência

1648_e-golf_V65.indd   21 13.04.17   14:35

Sistemas de assistência
Os sistemas inteligentes de assistência ao condutor aumentam o conforto de condução 

e ajudam-no a ultrapassar situações críticas ou, até mesmo, a evitá-las.

02 Mais conforto, mesmo num engarrafamento. O assistente de congestiona-
mento permite uma condução confortável em situações de congestionamento e 
ajuda a evitar aqueles acidentes típicos de situações de congestionamento.¹⁾ O sis-
tema mantém o automóvel na faixa de rodagem e comanda automaticamente a 
aceleração e a travagem, em conjunto com a caixa de velocidades DSG. O assis-
tente de congestionamento só está disponível como componente do pacote dos 
sistemas de assistência ao condutor “Plus”. O

01 Olha por si e pelos outros: em caso de ameaça de acidente por colisão, o sistema 
de monitorização do trânsito circundante “Front Assist”, com função de travagem 
de emergência City e com sistema de deteção de peões, pode ajudar a reduzir o im-
pacto de uma colisão grave ou, numa situação ideal, evitar o acidente. Deteta peões 
e outros obstáculos existentes na via e avisa o condutor atempadamente.¹⁾ Se o 
condutor não reagir, o automóvel desencadeia uma travagem de emergência. S

Equipamento de série S  Equipamento opcional O

03 O controlo automático da distância “ACC” adap-
ta automaticamente a velocidade até à velocidade 
máxima regulada²⁾ do automóvel que circula em fren-
te, mantendo assim, a distância¹⁾ definida pelo con-
dutor. Esta função também se encontra disponível 
como componente do pacote dos sistemas de assis-
tência ao condutor. Juntamente com a caixa de velo-
cidades DSG, este pacote também inclui, entre ou-
tros, os sistemas Emergency Assist e o Assistente de 
congestionamento. O

04 O sensor opcional “Blind Spot” Plus com assis-
tente de saída do lugar de estacionamento inclusive 
sistema de aviso de saída da faixa de rodagem “Lane 
Assist” avisa-o da existência de veículos no ângulo 
morto durante a viagem e pode apoiá-lo em situa-
ções críticas, virando o volante¹⁾. Nas manobras de 
marcha-atrás, o assistente de saída do lugar de esta-
cionamento vigia as áreas laterais do seu veículo e do 
trânsito que se aproxima¹⁾. O

05 Pode salvar vidas numa situação de emergência 
médica: o controlo parcial do automóvel “Emergency 
Assist” deteta uma incapacidade de condução do con-
dutor¹⁾. Se não se detetar qualquer atividade do volan-
te, do travão ou do acelerador, o sistema pode man-
ter o automóvel na faixa de rodagem e travá-lo até à 
imobilização. O “Emergency Assist” só está disponível 
como componente do pacote “Driver Assistance”. O

1) Dentro dos limites do sistema.
2) Até, no máximo, 210 km/h.

Os sistemas de assistência reproduzidos são apresentados no modelo 
de série.
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23e-Golf - Acessórios Volkswagen

1)  Para mais informações sobre toda a gama de produtos, dirija-se ao 
seu Concessionário Volkswagen.

2)  O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre a gama com-
pleta de cadeiras para criança.

Os acessórios Volkswagen ilustrados são apresentados no modelo de 
série e são compatíveis com o e-Golf.
Os acessórios Volkswagen estão disponíveis para o mercado alemão. O 
seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças espe-
cíficas em vigor no seu país.

08 Com a cadeira para criança G2-3 ISOFIT²⁾ as 
crianças com idades entre os três e os doze anos (15 a 
36 kg) viajam com segurança e conforto – graças ao 
apoio para a cabeça regulável em altura, bem como a 
uma configuração individual da altura e da inclinação 
do banco, adequada às necessidades da criança. Como 
opção, também pode estar equipado com encosto 
das costas removível. O

09 A capa de proteção dos bancos, fácil de limpar e 
antiderrapante, evita a sujidade e o desgaste dos 
bancos causados, em especial, pelas cadeiras de 
criança. As práticas bolsas de rede oferecem espaço 
de arrumação adicional. Também podem ser utiliza-
das nos bancos com sistema ISOFIX. O

10 Mantenha a pintura brilhante do seu automóvel 
longe das influências atmosféricas nocivas – com a 
Car Cover individual para o seu e-Golf. A cobertura do 
automóvel, cortada à medida e respirável, que pode 
ser utilizada tanto no interior como no exterior, é 
composta por tecido stretch elástico. Este tecido é 
extremamente leve, antiestático, impermeável, resis-
tente a temperaturas altas e baixas, lavável e indefor-
mável. O interior possui um tecido especial, para pro-
teger a pintura do automóvel. O
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Acessórios Volkswagen

01 O suporte de base é a base para todos os componentes do tejadilho, tais como 
o suporte para bicicletas, o suporte para pranchas de Surf ou as práticas malas de 
tejadilho. O

04 O suporte para esquis e pranchas de snowboard 
monta-se facilmente nas barras de tejadilho e pode 
ser fechado. Graças à prática função de extração, o 
suporte pode ser carregado e descarregado sem qual-
quer problema. Graças aos botões de abertura extra 
grandes, o suporte para esquis também pode ser 
facilmente manuseado com luvas grossas. O

Com os acessórios Volkswagen, está devidamente equipado para qualquer aventura que o seu dia-a-dia lhe 

possa trazer. Encontrará a oferta completa de acessórios no “Catálogo completo de Acessórios Volkswagen”, 

no seu Concessionário Volkswagen¹⁾.

Equipamento de série S  Equipamento opcional O

02 O suporte para bicicletas possui um perfil de plástico aerodinâmico moldado, 
bem como um suporte em aço cromado mate. Tem fecho e foi testado pela City-
-Crash. O

03 A resistente mala de tejadilho em plástico de alta qualidade pode ser fechada. 
Graças aos seus práticos fechos rápidos, monta-se facilmente no suporte base. 
Graças ao ângulo de abertura extremamente grande, pode ser instalada e desins-
talada com toda a facilidade e está disponível com um volume de 340 e 460 litros.

O

05 A proteção da bagageira, com o logotipo Golf, 
é leve, flexível e está cortada exatamente à medida 
do e-Golf. Uma borda elevada em cinco centímetros 
protege a bagageira da sujidade. O

06 O tapete da bagageira antiderrapante, cortado à 
medida, protege eficazmente a bagageira da sujidade 
e da humidade. Quando não for utilizado, pode ser 
enrolado e facilmente arrumado, para não ocupar 
espaço. O

07 A rede de proteção para a bagageira é ideal para 
todos os objetos de tamanho pequeno a médio, man-
tendo-os de preferência nos seus lugares. É presa aos 
olhais de amarração, instalados de série no comparti-
mento de carga. O  
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01 branco Pure pintura lisa 0Q S

02 cinza Urano pintura lisa 5K S

03 preto Ruby pintura lisa V5 S

04 verde Peacock pintura metalizada 8U O

05 azul Atlantic pintura metalizada H7 O

06 prata Tungsten pintura metalizada K5 O

07 prata White pintura metalizada K8 O

08 cinza Indium pintura metalizada X3 O

09 preto Deep pintura nacarada 2T O

1 0 branco Oryx pintura efeito madre pérola 0R O

Pinturas exteriores

e-Golf - Estofos e pinturas exteriores
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Estofos

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, pelo que as amostras reproduzi-
das de pinturas exteriores e estofos servem apenas como referência, e podem não ser tão bonitos como o são 
na realidade. As figuras ilustram a forma básica de um banco do modelo selecionado e podem divergir de uma 
versão superior.

0 1 Estofos “Zoom Merlin”, 
 preto TW S

02 Estofos em couro “Vienna”, perfurado, 
 preto TW O

03 Estofos em couro “Vienna”, perfurado, 
 Shetland-Shetland XW O

04 Estofos em couro “Vienna”, perfurado, 
 cinza UW O

Equipamento de série S  Equipamento opcional O
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Descubra o mundo 
automóvel da 
Volkswagen.

e-Golf - Combinações e Assistência

A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilidade.

A entrega do seu veículo novo pode transformar-se 
numa ocasião memorável na Autostadt, em Wolfs-
burg. Na sua viagem ao mundo da mobilidade terá 
oportunidade de conhecer as diversas marcas que 
compõem o Grupo Volkswagen. Terá oportunidade de 
acompanhar os vários passos da produção de um veí-
culo, de se inteirar das últimas novidades sobre o 
tema sustentabilidade visitando a exposição “LEVEL 
GREEN” ou deixar os seus filhos pequenos tirar a car-
ta de condução infantil. Chegado o momento da en-
trega, o seu assistente pessoal entregar-lhe-á a chave 
do seu automóvel e dar-lhe-á todos os pormenores 
importantes, antes de iniciar a sua viagem de regres-
so a casa. Para informações mais detalhadas, contac-
te o seu Concessionário Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience. 

Numa ação de formação sobre condução segura, os 
nossos profissionais do volante mostram-lhe o com-
portamento mais correto a adotar em situações ines-
peradas. Para mais informações contacte o seu Com-
cessionário Volkswagen.

Serviço Volkswagen. 

Onde quer que se encontre, poderá sempre recorrer 
ao abrangente serviço de assistência Volkswagen dos 
nossos 35 Concessionários. Para além da garantia 
obrigatória, a Volkswagen concede-lhe ainda uma ga-
rantia de 2 anos Volkswagen¹⁾ em todos os veículos 
novos, uma garantia de 3 anos para a pintura da car-
roçaria¹⁾ bem como uma garantia de 12 anos contra 
perfurações da chapa por corrosão¹⁾.

Mobilidade Volkswagen. 

Serviço de desempanagem no próprio local, veículo 
de substituição ou despesas de alojamento num ho-
tel. Se submeter o seu Volkswagen periodicamente às 
inspecções previstas no Plano de Assistência, poderá 
usufruir das vantagens da garantia de mobilidade 
LongLife.

1)  Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como sobre 
a garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos novos da 
marca Volkswagen, de acordo com a atual gama de ofertas. O seu 
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças especí-
ficas em vigor no seu país.

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com 
equipamentos opcionais com suplemento de preço. Todas as indicações 
sobre equipamentos e características técnicas referem-se ao mercado 
alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da 
impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as 
diferenças específicas em vigor no seu país.
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Estofos Forro do 
tejadilho

Alcatifa Painel de bordo 
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Estofos “Zoom Merlin” S

preto (TW) cinza pérola preto preto S S S O O O O O O O

Estofos em couro “Vienna” O

preto (TW) cinza pérola preto preto O O O O O O O O O O

Shetland-Shetland (XW) Shetland preto preto/Shetland O O O O O O O O O O

cinza (UW) cinza pérola preto preto O O O O O O O O O O

Combinações possíveis

Os estofos fornecidos de série S  ou como opcional O  estão assinalados junto das respetivas descrições. A correspondência da tabela indica se uma pintura está disponível de série S  ou como opcional O .
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O seu Concessionário Volkswagen 

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais 
com suplemento de preço. Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas 
referem-se ao mercado alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da 
impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas 
em vigor no seu país. 
Reservado o direito a alterações. 
BlueMotion®, DSG® e TSI® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras empresas do 
grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. O facto de um símbolo neste documento 
não estar assinalado com ® não significa que este símbolo não seja uma marca registada e/
ou que este símbolo possa ser utilizado sem a autorização escrita prévia da Volkswagen AG. A 
Volkswagen garante a retoma e valorização de veículos antigos. Assim, todos os veículos 
Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos gratuitamente, desde que cumpram as 
disposições legais. Para mais informações, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

e-Golf
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