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Golf, Highline, 5 drzwi  
1,4 TSI BMT 125 KM (92 kW) DSG 7-stopniowa [5G14HZ_W4B] 

Kolor nadwozia: szary "Limestone" metalik [Z1Z1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyposażenie standardowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ergoActive (fotele sportowe) 

Sportowe fotele ergoActive 

- regulacja fotela kierowcy w 14 kierunkach  
- sportowe, podgrzewane fotele z przodu  
- regulacja podparcia pod uda dla fotela kierowcy  
- funkcja masażu dla fotela kierowcy z elektryczną 

regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

- szuflada pod fotelem pasażera  
- tapicerka siedzeń "New York" / z elementami skóry 

"Vienna" [TW/PB4] 

 
Pokrycia siedzeń: Czarne  
Deska rozdzielcza: Czarna  
Podłoga: Czarna  
Podsufitka: Popielata 

 
Zewnętrzne  

 Kierunkowskazy boczne w obudowach lusterek zewnętrznych  
 Obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w 

kolorze nadwozia  
 Szyby termoizolacyjne  
 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia  
 Listwa na osłonie chłodnicy chromowana  
 Osłona wlotu powietrza z chromowanym obramowaniem  
 Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego 

doświetlania zakrętów  
 Światła tylne przyciemniane  
Wewnętrzne  

 Konsola środkowa z przodu ze schowkiem i dwoma miejscami 

na napoje  
 Podłoga w bagażniku, podwójna  
 Fotel kierowcy i pasażera z regulacja wysokości i z regulacją 

odcinka lędźwiowego, sportowy  
 Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z 

funkcją Tiptronic - dla samochodów z DSG  
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą 

 
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym 

lub telefonem  
- łopatki do zmiany biegów przy kierownicy  

 Oparcie kanapy tylnej z podłokietnikiem, składane i dzielone (1/3 

do 2/3) z otworem do przewożenia długich przedmiotów  
 Tapicerka siedzeń "Global/ Alcantara"  
 Wstawki wykończeniowe wnętrza "Piano 

Black"  Kieszenie w oparciach przednich foteli 

 
 Konsola dachowa z zamykanym schowkiem  
 Podłokietnik z przodu ze schowkiem  
 Szuflada pod siedzeniem kierowcy  
 Szuflada pod siedzeniem pasażera z przodu  
 Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni 

bagażowej  Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu  
Bezpieczeństwo  

 Asystent podjazdu i zjazdu  
 Deaktywacja poduszki powietrznej dla pasażera  
 ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, 

MSR, asystentem siły hamowania  
 Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, z przodu wentylowane  
 Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji 

poprzez zainicjowanie hamowania  
 Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych 

na zewnętrznych siedzeniach z tyłu  
 Poduszki powietrzne (siedem): dwie czołowe, dwie boczne, 

dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy  
 Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach  
 XDS - blokada mechanizmu różnicowego  
 Zabezpieczenie antykradzieżowe /Immobiliser/  

System rozpoznający zmęczenie kierowcy 
 

Elektryczne i funkcjonalne  
 Centralny zamek, zdalnie sterowany  
 Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold  
 Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic"  
 Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach 
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 Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko 

po stronie kierowcy asferyczne  
 Rekuperacja - odzyskiwanie energii podczas hamowania 
 
 System radiowy "Composition Touch" z 5 calowym, 

monochromatycznym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym, 

4 głośnikami, czytnikiem kart SD, AUX-IN oraz funkcją 

odtwarzania muzyki w formacie MP3.  
 System Start-Stop - wyłączanie silnika na postoju 
 
 Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu (dla wersji 

5 drzwiowej)  
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, 

zależne od prędkości samochodu  
 Gniazdo zasilające 12V w bagażniku  
 Komputer pokładowy "Premium" z kolorowym wyświetlaczem 

TFT - funkcja wyświetlania informacji z systemów asystujących, 

audio, nawigacji oraz telefonu 

 
 
 
 
 
 

 
 Tempomat 
 
 Oświetlenie ambiente  
Koła i opony 

 
 Obręcze ze stopu metali lekkich "Dover" 6,5J x 16 
 
 Opony 205/55 R 16  

Koło zapasowe, stalowe 
 

Pakiety 
 
 Pakiet "Czujnik deszczu" 
 

- czujnik deszczu 
 

- automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne 
 

- funkcja świateł - Coming / Leaving Home 
 

- czujnik zmierzchu 
 

- funkcja automatycznego włączania świateł 
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Model bazowy 5G14HZ/ 
1,4 TSI BMT 125 KM (92 kW) DSG 7-stopniowa 

90 730,00 

Golf, Highline, 5 drzwi W4B 
 

  

 

Wyposażenie dodatkowe 

 

Z1Z1 szary "Limestone" metalik 2 010,00 

TW/ ergoActive (fotele sportowe) 1 310,00 

PB4 Sportowe fotele ergoActive  

 - regulacja fotela kierowcy w 14 kierunkach  

 - sportowe, podgrzewane fotele z przodu  

 - regulacja podparcia pod uda dla fotela kierowcy  

 - funkcja masażu dla fotela kierowcy z  

 elektryczną regulacją podparcia odcinka  

 lędźwiowego  

 - szuflada pod fotelem pasażera  

 - tapicerka siedzeń "New York" / z elementami  

 skóry "Vienna"  

W32/ Pakiet "Business" 1 690,00 
WDA/ - System  Park Pilot  - czujniki parkowania z  

ZCE/ przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na  

WD1 ekranie radia [WDA]  

 - System radiowy "Composition Media" [ZCE]  

 - Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-  

 Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem  

 przechyłu [WD1]  

4KF Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo 640,00 

 przyciemniane  

6XQ Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane 750,00 

 - automatycznie obniżane lusterko zewnętrzne po  

 stronie pasażera przy włączonym biegu  

 wstecznym  

 - oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu  

 
 

PNC/ System nawigacji satelitarnej "Discover Media" - 2 880,00 
7RE/ dla pakietu "Business"  

ZCE/ - obsługa za pośrednictwem 6,5-calowego,  

YOW/ kolorowego ekranu dotykowego z czujnikiem  

9IE/ zbliżeniowym  
2 - radio z odtwarzaczem CD, MP3, WMA 

oraz zewnętrznym gniazdem AUX-IN i USB 
- czytnik kart SD x 2  
- 8 głośników  
- instalacja telefoniczna (bluetooth)  
- Mapa Europy  
- Gniazdo USB oraz AUX IN  
- Car-Net: Guide & Inform Basic (bezpłatnie 
przez 3 lata): komunikaty drogowe online, 

wyszukiwanie celów specjalnych online, import 
import celów online, stacje benzynowe, 
wiadomości, parkingi, moje cele specjalne 

(POI), pogoda, raport o stanie samochodu  
W92/ Pakiet "Techniczny" dla autoalarmu 3 160,00 
4F2 - Reflektory bi-ksenonowe Basic (światła mijania i  

 drogowe)  

 - Tylne światła w technologii LED  

 - Komputer pokładowy "Premium" z kolorowym  

 wyświetlaczem TFT  

 - Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej w  

 technologii LED  

 - System bezkluczykowego dostępu i  

 uruchamiania pojazdu Keyless Access  

EA5 Volkswagen Safe+ 1 190,00 

 - dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg  

 80000 km  

  
 

cena katalogowa: 104 360,00 zł 

  

  

  

  

cena specjalna (brutto): 

 

89 000,00 zł 
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Podstawowe dane techniczne  
  

Model 1,4 TSI 125 KM (92 kW) DSG BMT 

Silnik  
  

Silnik 4-cylindrowy, benzynowy 

Pojemność, l/cm 1,4 l / 1.395 

Moc max., kW (KM) przy obr. / min. 92 (125) / 5.000 - 6.000 

Max. moment obr., Nm przy obr. / min 200 / 1.400 - 4.000 

Norma emisji spalin EURO 6 

Skrzynia biegów, seryjnie automatyczna, 7 stopniowa 

Waga, kg  
  

Masa własna pojazdu 1) , kg 1.249 

Dopuszczalna masa całkowita, kg 1.750 

Ładowność, kg 576 

Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną, kg 950 / 850 

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy, kg - 

z hamulcem, przy wzniesieniu 12% / 8% 1.400 / 1.600 

bez hamulca 620 

Dopuszczalne obciążenie haka / dachu, kg 80 / 75 

Prędkość maksymalna, km/h  
  

 204 

Przyspieszenie, s  

0-80/0-100 km/h,s  
  

 6,2 / 9,1 

Zużycie paliwa w l/100 km  
  

cykl miejski 6,2 - 6,1 

poza miastem 4,4 - 4,3 

średnio 5,1 - 5,0 

Poziom emisji CO2, g/km 2)  
 119 - 116 
   
1) masa własna pojazdu razem z kierowcą (68kg), bagażem (7kg) oraz wypełnionym w 90% zbiornikiem paliwa. Pomiar wg 

normy RL 92/21/EWG. 

Masa własna może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego. 
 
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 

 
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem 

możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji 

wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim 

użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy 

z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji 

dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: http://www.volkswagen.pl/recykling.  
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