Volkswagen
Golf R
Golf R, de ster van Volkswagen R GmbH
Met zijn indrukwekkende innovaties, snelheid
en dynamiek verlegt de nieuwe Golf R grenzen.
Een auto gemaakt voor wie naar meer streeft en
toch trouw blijft aan zijn eigen principes. De Golf
R staat symbool voor een nieuwe dimensie van
prestaties, die hem niet alleen het topmodel van
de modelserie maakt, maar ook de absolute ster
van Volkswagen R.

Consumentenadviesprijzen
per 25.03.2021
Netto catalogusprijs (excl. BPM en BTW)
BPM bedrag
CO2-uitstoot (g/km)
Fiscale waarde (incl. BPM en BTW)
Rijklaarmaakkosten, Recyclingbijdrage, Leges*
Consumentenadviesprijs (incl. BPM en BTW)

€ 42.117
€ 13.598
177
€ 64.560
€ 930**
€ 65.490*

Bestelcodering: CD1RMT/21/R4M
*De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs (dit is inclusief BTW, BPM,
rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges). Aan de consumentenadviesprijs
kunnen geen rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor
meer informatie. **Rijklaarmaakkosten á € 850,95 (incl. btw) bestaan o.a. uit:
Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen,
twee kentekenplaten. Recyclingbijdrage á € 30 (incl. btw). Leges á € 49,05 (btwvrijgesteld).

Technische gegevens
2.0 TSI 235 kW / 320 pk 4MOTION
Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder

4-cilinder benzinemotor / 4

Inspuiting / turbolading

Directe inspuiting / Turbo

Cilinderinhoud, liter/cm3

2,0 / 1.984

Max. vermogen, kW (pk)/ t/min

235 (320)

Max. koppel, Nm bij, t/min

420 Nm, 2.100-5.350

Emissienorm (automaat)

EURO 6D-ISC-FCM

4

Brandstof

Euro loodvrij RON 95

Uitlaatgasreiniging

katalysator, lambda-regeling

Transmissie

DSG-7

Prestaties
Topsnelheid, km/u

250 (*270)

Acceleratie, sec. van 0-100 km/u

4,7

Brandstofverbruik3
Langzaam, l/100 km

11,5

Gemiddeld, l/100 km

7,9

Snel, l/100 km

6,7

Zeer snel, l/100 km

7,3

Gecombineert, l/100 km

7,8

CO2-emissie, g/km

177

Gewichten
Massa rijklaar kg1

1.551

Toelaatbaar totaalgewicht, kg

2.030

Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg

1.100/980

Toelaatbaar gewicht aanhangwagen2
Geremd bij 12% helling, kg

-

Ongeremd, kg

-

Maximale dakbelasting, kg

75

Kogeldruk, kg

-

WLTP INFO TECHNISCHE GEGEVENS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de
CO2-uitstoot, theoretische verbruikscijfers en het gewicht van de auto. Voor de
technische gegevens van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele
velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

Standaarduitrusting
Exterieur

Functioneel

Achterlichten LED
Achterspoiler in carrosseriekleur
Buitenspiegelbehuizing, chroom mat
Buitenspiegels elektrisch instel- en verwarmbaar
Koplampverlichting LED 'Plus' (o.a all weather en snelwegverlichtingsfunctie)
Sfeerverlichting exterieur, inclusief logoprojectie
Velgen 'Jerez', 18 inch lichtmetaal (7,5 J x 18) met banden 225/40 R18
Verbindende LED strip tussen de koplampen
Zijruiten achter en achterruit 65% getint

Airconditioning automatisch (Air Care Climatronic met 3-zone temperatuurregeling)
Automatische lichtschakelaar met Coming home / Leaving home functie en LED dagrijverlichting
Bandenreparatieset (Tire Mobility Set): 12-Volt-compressor en bandendichtmiddel
Binnenspiegel automatisch dimmend
Digitaal instrumentenpaneel (Digital Cockpit Pro)
Digitale Radio-ontvangst (DAB+)
Elektronisch sperdifferentieel (XDS)
Instelbare rijprofielen 'Driving Profiles'
Mobiele online diensten 'We Connect Plus' (36 maanden i.c.m. navigatie)
Mobiele online diensten (We Connect): 'App-Connect' draadloze smartphone integratie
Navigatie-, radio-en multimediasysteem 'Discover Pro', incl. 6+1 luidsprekers, incl. streaming
en internet, 3D navigatiekaart Europa, gratis online updates van navigatie, 25,4 cm kleuren
touchscreen (10,0 inch), USB en USB-C aansluiting, verkeerstekenherkenning, gesture control
Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)
Regensensor
Spraakbediening van media (Voice Control)
Progressieve stuurbekrachtiging (Progressive Steering)
Telefoonvoorbereiding, bluetooth
Telefoon draadloos oplaadbaar
Travel Assist (Adaptive Cruise, Lane Assist met file assistent 'Traffic Jam Assist' tot 210 km/h)
incl. Emergency Assist (alleen i.c.m. DSG automaat)
Vergrendel- en startsysteem zonder sleutel (Keyless Access)

Interieur
Bekleding blauw/soul zwart, stof 'Sardegna', binnenzijde stoel in 'Art Velours'
Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar
Dakhemel in zwart uitgevoerd
Decorinleg ‘Carbon Grey'
Top-sportstoelen met verstelbare lendensteunen, in hoogte verstelbaar
Sfeerverlichting in het interieur (30 kleuren instelbaar)
Sportstuurwiel (driespaaks) 'touch', multifunctioneel en met leder bekleed, incl. schakelpeddels
Voetpedalen in aluminium

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.

Opties

Prijs. Incl. btw

Optiecode

Pure White (unilak)
Deep Black pareleffect
Lapiz Blue metallic
R-Performance pakket
- Verhoging topsnelheid naar 270 km/h, Driftmodus, 19 inch lichtmetalen velgen ''Estoril'' en Dakspoiler in Motorsportoptiek
R-Performance titanium uitlaatsysteem 'powered by Akrapoviç'
Spiegelkappen zwart
Lederpakket "Nappa" Volkswagen R (Blauw/Titaanzwart)
- incl. elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met memory functie, stoelventilatie en verwarming
Winterpakket
- verwarmbare voorstoelen, stuurwiel en ruitensproeiers
Zij-airbags achter
- incl. Pre-Crash
Head-up Display
Panorama Schuifkanteldak
Diefstalalarm
Bestuurderassistentiepakket
- dodehoeksensor 'Side Assist', automatische inparkeerassistent 'Park Assist' en inklapbare buitenspiegels
Achteruitrijcamera 'Rear View'
Telefoonvoorbereiding Plus
- Koppeling aan de auto-antenne voor optimale ontvangst
Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control)
High-end geluidsysteem Harman Kardon®
Koplampverlichting IQ.Light 'LED Matrix', LED achterlichten met 3D animatie
- incl. Dynamic Light Assist en dynamische richtingaanwijzers voor en achter

€0
€ 802
€ 939
€ 3.444

0Q0Q
2T2T
L9L9
WPA

€ 2.846
€ 318
€ 2.624

0P8
WBS
WL4

€ 408

WW1

€ 339

4X4

€ 635
€ 979
€ 309
€ 624

KS1
PS1
7AL
PF5

€ 295
€ 422

KA2
9IJ

€ 784
€ 617
€ 885

PDD / PDE
9VG
PXD

Kleuren
Pure White

Velgen
Lapiz Blue

Deep Black

Jerez, 18 inch (Standaard)

Estoril, 19 inch (Optie (WPA))

