
Prijslijst
De e-GolfDe e-Golf
Prijslijst



2  Prijslijst e-Golf per 1 januari 2020

Prijswijzigingen voorbehouden: 
De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot 
gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kun je te allen tijde op onze website volkswagen.nl vinden. Vanzelfsprekend kun je 
ook jouw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.  

De e-Golf

Standaarduitrusting e-Golf E-DITION:

• Velgen 'Astana', 16 inch lichtmetaal

• Achterlichten LED

• Koplampverlichting LED voor dim- en grootlicht, met blauwe rand

• Radio- en navigatiesysteem 'Discover Media' met 20,3 cm kleurenscherm 

• Boordcomputer Premium

• Airconditioning automatisch (Air Care Climatronic)

• Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) 

• Afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) inclusief noodremsysteem

voor stadsverkeer (City Emergency Braking) en voetgangersherkenning

• Comfortstoelen vóór met lendensteun

• Licht & zicht pakket

• Middenarmsteun voor en achter

• Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash)

• Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)

• Car-Net e-Remote: gratis abonnement (looptijd 36 maanden)

• Car-Net Guide & Inform basis 36 maanden

• Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en met leder bekleed

• Laadkabel Mode 2 en laadkabel Mode 3 

• CCS snellaadstekker

• Vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System)

• Verwarmbare voorruit

• Zeven airbags (waarvan één knie-airbag)
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*  Rijklaarmaakkosten € 833,10 (incl. btw) bestaan o.a. uit: 

Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee kentekenplaten. 

Recyclingbijdrage voor e-auto's € 35 (incl. btw). Leges € 46,89 (btw vrijgesteld). Beheerbijdrage Li-ion accu € 110 (incl. btw).

**  Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingsbijdrage en leges.

Volkswagen Extra Garantie

Aansluitend op de fabrieksgarantie nog eens twee jaar extra zekerheid bij onverwachte reparatiekosten.

2 jaar extra garantie maximaal 100.000 km € 299 (incl. btw)

2 jaar extra garantie maximaal 150.000 km € 349 (incl. btw)
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e-Golf E-DITION 2020 elektromotor 100 kW/136 pk Automaat € 27.257 27.257 32.980 1.025 34.005 0 8%
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Fiscale bijtelling

Op basis van de CO2-uitstoot valt elke

Volkswagen in een bijtellingscategorie

voor privégebruik van een auto van de zaak.

Categorie Benzine / Diesel

8%* ≤ 0 gr.

22% > 0 gr.

Bpm-differentiatie

Bpm-differentiatie

Voor het bepalen van het bpm-bedrag gelden de volgende differentiaties:

• Een bpm-opslag voor auto’s met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel

• Een Dieseltoeslag van € 89,85 per gram boven de grenswaarde van 59 gram

• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

CO2 malus starttarief (vanaf 1 gr/km)

Benzine / Diesel € 366

Malustabel CO2-uitstoot Bpm-opslag Malustabel CO2-uitstoot Bpm-opslag Dieseltoeslag

Grenswaarden: per gr/km boven Grenswaarden: per gr/km boven per gr/km boven

Benzine / Diesel de grenswaarde PHEV de grenswaarde de grenswaarde

1-68 gr. € 2 1-30 gr. € 27 ≤ 59 gr. € 0

> 68 ≤ 91 gr. € 59 > 31 ≤ 50 gr. € 111 > 59 gr. € 89,85

> 91 ≤ 133 gr. € 129 > 50 gr. € 267 

> 133 ≤ 150 gr. € 212 

> 150 gr. € 424 

Dieselroetfilter

Alle dieselmotoren zijn voorzien van een dieselroetfilteren SCR-katalysator.

* Voor elektrische auto ś geldt 8% bijtelling over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs van de auto. Over het meerdere moet 22% worden betaald.



Prijslijst e-Golf per 1 januari 2020  5● standaard ○ optioneel - niet leverbaar wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Standaarduitvoeringen
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Exterieur
Achterklep met geïntegreerde dakspoiler en Side Flaps ●

Achterlichten LED ●

Bumper vóór volledig in carrosseriekleur in specifiek e-Golf design ●

Bumper achter in carrosseriekleur in specifiek e-Golf design, geïntegreerde diffusor ●

Blauw VW logo voor en achter ●

Buitenspiegels elektrisch instel- en verwarmbaar met geïntegreerde knipperlichten ●

Buitenspiegels en portierhandgrepen in carrosseriekleur ●

Carrosserie volledig verzinkt ●

e-Golf opschrift op achterklep, grille en voorschermen ●

Koplampverlichting LED voor dim- en grootlicht, met blauwe rand ●

LED dagrijverlichting in 'C'- vorm, geïntegreerd in voorbumper ●

Velgen 'Astana', 16 inch lichtmetaal (6,5 J x 16) met glanzend oppervlak en banden 205/55 R 16 ●

Verwarmbare voorruit ●

Verwarmbare achterruit ●

Vierdeurs uitvoering met elektrische ramen rondom ●

Zijskirts in carrosseriekleur ●

Interieur
Achterbank ongedeeld, rugleuning in ongelijke delen neerklapbaar ●

Bagageruimteverlichting ●

Bagageruimte-afdekking, verstelbaar ●

Bekleding, stof 'Merlin' met blauw stiksel ●

Comfortstoelen vóór ●

Dashboardkastje, verlicht en met koelmogelijkheid ●

Decorinleg 'Iridium Matrix' voor instrumentenpaneel aan bijrijderszijde en deurlijsten ●

Decorinleg 'Dark Magnesium' voor instrumentenpaneel aan bestuurderszijde en middenconsole ●

e-Golf opschrift in middenconsole ●

Instrumentenpaneel en ventilatieroosters met chromen accenten ●

Koplampschakelaar met chromen rand, spiegelverstelling en ruitbediening met chromen accenten ●

Laadbodem in bagageruimte variabel ●

Middenarmsteun met opbergvak voor, twee uitstroomopeningen en twee bekerhouders achter ●

Middenarmsteun achter met skiluik en twee bekerhouders ●
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Standaarduitvoeringen
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Opbergvak aan achterzijde voorstoelen ●

Opbergvak in deuren (met houder voor 1,5 ltr. fles vóór) ●

Opbergvak in dakconsole ●

Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en met leder bekleed ●

Tassenhaken in bagageruimte ●

Twee bekerhouders voor in middenconsole en twee achter ●

Voorstoelen in hoogte verstelbaar ●

Verstelbare lendensteunen in voorstoelen ●

Functioneel
Airconditioning automatisch (Air Care Climatronic met 2-zone temperatuurregeling en allergenenfilter) ●

Bagageruimteverlichting ●

Binnenverlichting vóór met vertragingsmechanisme (activatieschakelaar in alle deuren) ●

Bandenreparatieset (Tire Mobility Set): 12-Volt-compressor en bandendichtmiddel ●

Boordcomputer Premium ●

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, inclusief twee klapsleutels ●

Claxon ●

Gevarendriehoek ●

Indicatie versleten remblokken ●

Instrumentenverlichting wit, lichtsterkte regelbaar met wit nachtdesign voor schakelaars ●

Leeslampjes LED 2x voor en 2x achter ●

Make-up spiegel in zonnekleppen, verlicht ●

Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) ●

Radio- en navigatiesysteem 'Discover Media' 1, West-Europa navigatiekaarten ●

20,3 cm TFT scherm in kleur met Touchscreen functie ●

Reflectoren in de deuren ●

Ruitenwissers voor en achter met interval ●

Stof- en pollenfilter ●

Stuurbekrachtiging elektromechanisch, snelheidsafhankelijk ●

12-Volt-aansluiting in bagageruimte ●

Vier bevestigingsogen in bagageruimte ●

Waarschuwingstoon bij niet uitgeschakelde verlichting ●
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Online Diensten
Mobiele online diensten: Car-Net e-Remote 36 maanden ●

Mobiele online diensten (Car-Net): 'Guide & Inform basis' abonnement voor 36 maanden 2, 3 ●

- Ontvangst van realtime informatie doordat jouw auto verbonden is met het internet

Mobiele online diensten (Car-Net): 'Security & Service basis' 2, 3 ●

- Optimale ondersteuning bij onderhoud, pech en ongevallen 

Veiligheid 4

Aandrijfslipregeling (ASR), elektronisch sperdifferentieel (EDS) en motorsleepmomentregeling (MSR) ●

Airbag voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) inclusief knie-airbag aan bestuurderszijde ●

Alarmlichten automatisch geactiveerd bij hard remmen ●

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) inclusief afstandscontrolesysteem (Front Assist), Noodremfunctie voor stadsverkeer (City Emergency Braking) met voetgangersherkenning ●

Bandendrukcontrole (Tire Leak Indicator) ●

Binnenspiegel automatisch dimmend ●

Driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar en met gordelspanner ●

Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter ●

Elektronisch sperdifferentieel (XDS) ●

Elektronisch stabiliseringsprogramma (ESC) inclusief antiblokkeersysteem (ABS) met remassistent ●

Handrem elektronisch inclusief wegrolblokkering (Auto Hold) ●

Hoofdairbagsysteem voor en achter inclusief zijairbags vóór ●

Hoofdsteunen vóór (actieve hoofdsteunen die de kans op een wiplash verkleinen) ●

Hoofdsteun achter 3x, verstelbaar ●

ISOFIX-voorbereiding voor het gemakkelijk bevestigen van twee kinderzitjes op achterbank ●

Lichtsensor, Coming home/Leaving home functie verlichting ●

Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash) ●

Regensensor ●

Schijfremmen voor en achter, voor van binnenuit geventileerd ●

Spoiler achter in carrosseriekleur ●

Startblokkering, elektronisch ●

Vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System) ●

Vervolgongevalreductiesysteem (Multi Collision Brake) ●

Waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen van gordel vóór ●
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Elektro  
Aansluitpunt geschikt voor snelladen (Combined Charging System (CCS) ●

Laadkabel Mode 2 en laadkabel Mode 3 (voor 230 V en laadpaal) ●

 
1  Het Europese wegennet is continue in verandering. Volkswagen biedt gratis kaartupdates aan tot maximaal 5 jaar nadat de betreffende generatie van het navigatiesysteem voor het laatst is geproduceerd. De meest recente kaartupdates kun je eenvoudig 

zelf downloaden via www.volkswagen.nl/navigatie-update. Indien gewenst kun je een kaartupdate ook door de Volkswagen-dealer laten uitvoeren. De consumentenadviesprijs voor deze service is 25 euro inclusief btw. Meer informatie over kaartupdates 
kun je verkrijgen via jouw Volkswagen-dealer, de klantenservice of de handleiding van jouw auto.

2  Voor meer informatie over een specifieke Car-Net dienst en de beschikbaarheid per model zie http://volkswagen-carnet.com/nl.

3  Activeer Car-Net voor jouw nieuwe Volkswagen en krijg gratis 6 maanden toegang tot Apple Music (3 maanden voor al bestaande maanden).

4  De Volkswagen e-Golf krijgt de hoogste NCAP waardering, namelijk 5 sterren. Kijk voor meer informatie op www.euroncap.com. 
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Meeruitvoeringen
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Exterieur

Unilak 'Urano Grey' CL01 Geen meerprijs ○

Unilak 'Pure White' CL02 € 206 249 ○

Metallic lak of pareleffect lak CL05 € 663 802 ○

Speciale kleur: 'Oryx White' pareleffect CL06 € 894 1.082 ○

Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend 4KF € 248 300 ○

Achterlichten LED, 3D in donkerrood uitgevoerd 8SK € 326 394 ○

- LED achterlichten in donkerrood

- LED kentekenverlichting

- Dynamische knipperlichten achter

Velgen 'Madrid', 17 inch lichtmetaal PJ7 € 380 460 ○

- Vier lichtmetalen velgen 7 J x 17

- Inclusief 225/45 R17 banden en slotbouten

Interieur

Bekleding, leder 'Vienna' WL0 € 1.901 2.300 ○

- Gedeeltelijk lederen sportstoelen

- Alles wat contact heeft met het lichaam is uit leder, middenarmsteun, hoofdsteunen en de rest is leather 'look'

- Manueel verstelbare lendensteunen

- Verwarmbare voorstoelen

Functioneel

Digitaal instrumentenpaneel (Active Info Display) 9S8 € 399 483 ○

- Virtueel interactief instrumentenpaneel

- 12,3 inch display met 2D en 3D weergave
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Vergrendel- en startsysteem zonder sleutel (Keyless Access) 4I3 € 302 365 ○

- Sluit- en startsysteem 'Keyless Access'

- Auto kan gestart, geopend en gesloten worden zonder sleutel

Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) 7X2 Geen meerprijs ●

- Parkeerwaarschuwingssignaal aan voor en achterzijde

- Optisch- en akoestische waarschuwing

Parkeerassistent (Park Assist) 7X5 € 200 242 ○

- Automatische inparkeerassistent

- Auto kan zelfstandig file-, voor- en achteruit inparkeren

- Optische- en akoestische waarschuwing

Achteruitrijcamera (Rear View) KA1 € 231 280 ○

- Projectie van omgeving achter de auto in radioscherm

Warmtepomp voor reikwijdte optimalisatie WPU € 779 943 ○

- Efficiënte warmtepomp die omgevingslucht en restwarmte gebruikt 

- Daardoor tot wel 50% minder energieverbruik in de wintermaanden

- Tot wel 50 km extra reikwijdte per acculading

Voorruit, verwarmbaar en warmtewerend 4GW € 146 177 ○

- Verwarmbare en infrarood reflecterende voorruit

- Verwarming geschiedt draadloos
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Infotainment

Navigatie-, radio-,  en multimediasysteem 'Discover Pro' ZMH € 908 1.099 ○

- 23,4 cm kleuren touchscreen (9,2 inch)

- 3D navigatiekaart Europa 1

- DVD-speler

- Bediening van diverse functies via handgebaren (Gesture Control) 

- Ca. 10 GB vrije opslag op harde schijf

- Spraakbediening (Voice Control)

- Mobiele online diensten (Car-Net): 'App-Connect' smartphone-integratie 2, 3

- Mobiele online diensten (Car-Net) 'Guide & Inform Plus' abonnement 36 maanden 2, 3

- Acht resonantiearme luidsprekers

High-end geluidsysteem Dynaudio® 9VH € 554 670 ○

- Audiosysteem van Deense top Hi-Fi specialist

- Digitale 10-kanaals versterker, subwoofer

- Gezamenlijk vermogen is 400 watt

- Acht resonantiearme luidsprekers

Digitale radio-ontvangst (DAB+) QV3 € 194 235 ○

- Ontvangst van digitaal uitgezonden radioprogramma's en verkeersinfo

- Digitale geluidskwaliteit en storingsvrije ontvangst

Mobiele online diensten (Car-Net): 'App-Connect' smartphone-integratie W18 € 225 272 ○

- Directe bediening van smartphone apps via het scherm van het infotainmentsysteem

.. Let op: standaard i.c.m. navigatiesysteem 'Discover Pro'

 
1  Het Europese wegennet is continue in verandering. Volkswagen biedt gratis kaartupdates aan tot maximaal 5 jaar nadat de betreffende generatie van het navigatiesysteem voor het laatst is geproduceerd. De meest recente kaartupdates kun je eenvoudig 

zelf downloaden via www.volkswagen.nl/navigatie-update. Indien gewenst kun je een kaartupdate ook door de Volkswagen-dealer laten uitvoeren. De consumentenadviesprijs voor deze service is 25 euro inclusief btw. Meer informatie over kaartupdates 
kun je verkrijgen via jouw Volkswagen-dealer, de klantenservice of de handleiding van jouw auto.

2  Voor meer informatie over een specifieke Car-Net dienst en de beschikbaarheid per model zie http://volkswagen-carnet.com/nl.

3  Activeer Car-Net voor jouw nieuwe Volkswagen en krijg gratis 6 maanden toegang tot Apple Music (3 maanden voor al bestaande maanden).
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Spraakbediening van media (Voice Control) W19 € 171 207 ○

- Bediening van navigatie en telefonie via spraakcommando

.. Let op: standaard i.c.m. navigatiesysteem 'Discover Pro'

Telefoonvoorbereiding 'Plus' 9IP € 332 402 ○

- Phone box, opladen via USB-aansluiting in middenarmsteun

- Aansluitmogelijkheid van iPod/iPhone via extra USB-aansluiting

- Draadloos opladen van de telefoon (gebaseerd op Qi standaard) indien het toestel hiervoor geschikt is

- Bediening en weergave over het radio-navigatiesysteem

- Koppeling aan de auto-antenne voor optimale ontvangst

Veiligheid

Zij-airbags achter 4X4 € 262 317 ○

- Zij-airbags en gordelspanners achter

- Akoestisch en optisch signaal bij niet dragen van gordels achter

Diefstalalarm 7AS € 264 319 ○

- Klasse III, SCM goedgekeurd

Geluidsimulator GM2 € 120 145 ○

- Creëert een geluid wat buiten de auto te horen is en hiermee de verkeersveiligheid voor voetgangers verhoogt

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) PF3 Geen meerprijs ●

- Automatische afstandsregeling Adaptive Cruise Control 

- Afstandscontrolesysteem 'Front Assist'

- Noodremfunctie voor stadsverkeer (City Emergency Braking)

- Voetgangersherkenning
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Bestuurdersassistentiepakket Plus

- Dodehoeksensor ('Blind Spot'-sensor) met uitparkeerassistent

- Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)

- File assistent (Traffic Jam Assist)

- automatisch volgen voorganger in files

- automatisch gas geven, remmen en sturen in rijbaan (0-60 km/h)

- Verkeersbordenherkenning (alleen i.c.m. Navigatie Discover Pro)

- Emergency Assist 

- gedeeltelijke overname van de auto in medisch noodgeval

- Spiegelpakket

- buitenspiegels inklapbaar en voorzien van omgevingsverlichting

.. I.c.m. LED verlichting inclusief grootlichtassistent 'Light Assist' P25/P27 € 935 1.131 ○

.. I.c.m. LED plus inclusief dynamische grootlichtassistent 'Dynamic Light Assist' P26/P28 € 1.026 1.241 ○

.. Let op: i.c.m. Discover Media geldt codering P25 & P26, i.c.m. Discover Pro codering P27 & P28

Spiegelpakket 6XQ € 141 171 ○

- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

- Omgevingsverlichting in buitenspiegels

- Rechter buitenspiegel draait naar stoeprand bij achteruit rijden

Ambiente pakket PLC € 206 249 ○

- 2 LED leeslampjes voor en 2 achter

- LED verlichting in de voetenruimte vóór

- Instaplijsten in edelstaal

- Lichtlijsten in de decorlijsten van de voorportieren

- Deurgrepen en deurarmsteunen verlicht

Winterpakket WW0 € 360 436 ○

- Verwarmbare voorstoelen

- Verwarmbare ruitensproeiers

- Ruitenwisservloeistofmeter

- Koplampsproeiers

.. I.c.m. 'Vienna' lederen interieur WW0/WL0 € 249 301 ○
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Koplampverlichting LED 8IT Geen meerprijs ●

- LED verlichting (dimlicht en grootlicht)

- LED dagrijverlichting

- Statische bochtenverlichting 

- Dynamische lichthoogteregeling

Koplampverlichting LED Plus PXB/PXC € 298 361 ○

- LED verlichting (dimlicht en grootlicht)

- LED dagrijverlichting

- Statische & dynamische bochtenverlichting 

- Dynamische lichthoogteregeling

Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) met grootlichtassistent (Light Assist) P21/P22 € 497 601 ○

- Herkent d.m.v. camera dat de auto wegenbelijning passeert zonder richting aan te geven

- Waarschuwing d.m.v. stuurcorrectie

- Automatische omschakeling tussen dim- en grootlicht vanaf 65 km/h

- Grootlichtassistent (Light Assist)

- Signaleert via sensor voorliggend en tegemoetkomend verkeer

- Geen verblinding voor tegenliggers

- Verkeersbordenherkenning (alleen i.c.m. Navigatie Discover Pro)

.. Let op: niet i.c.m. koplampverlichting LED plus 

.. Let op: i.c.m. Discover Media geldt codering P22, i.c.m. Discover Pro codering P21

Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) met Dynamic Light Assist P23/P24 € 584 707 ○

- Herkent d.m.v. camera dat de auto wegenbelijning passeert zonder richting aan te geven

- Waarschuwing d.m.v. stuurcorrectie

- Signaleert via sensor voorliggend en tegemoetkomend verkeer

- Auto rijdt permanent met grootlicht aan (vanaf 65 km/h)

- Camera stuurt automatisch de lichtbundel bij

- Geen verblinding voor tegenliggers

- Verkeersbordenherkenning (alleen i.c.m. Navigatie Discover Pro)

.. Let op: alleen i.c.m. koplampverlichting LED plus (PXC)

.. Let op: i.c.m. Discover Media geldt codering P24, i.c.m. Discover Pro codering P23
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Laadpas (accessoire bijlevering via Shuttel)
Met de laadpas van Shuttel krijg je van Volkswagen leuke extra's zoals bijvoorbeeld een gratis rijtraining. Daarnaast profiteer je van vaste

tarieven per kWh per type laadlocatie. Bij de laadpas kun je kiezen voor het laadabonnement: een vast bedrag per maand op basis van het

aantal kilometers dat je per jaar rijdt.

Laadpas (Shuttel basis) p/mnd € 1,64 1,99 ○

Starttarief Tarief per kWh

Laadtarieven standaard laden excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW

Thuisladen € - - 0,19 0,23

Publiek laden € 0,50 0,61 0,30 0,36

Snelladen € 0,50 0,61 0,55 0,67

Ionity € 0,50 0,61 € 8,- per sessie 9,68 per sessie

Laadabonnement

Bundels* met thuisladen zonder thuisladen

Jaarkilometrage kWh excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW

10.000 km 1.667 kWh  € 35 42 44 54 ○

15.000 km 2.500 kWh  € 52 63 67 81 ○

20.000 km 3.333 kWh  € 69 84 89 108 ○

25.000 km 4.167 kWh  € 87 105 111 134 ○

30.000 km 5.000 kWh  € 104 126 133 161 ○

35.000 km 5.833 kWh  € 122 147 156 188 ○

40.000 km 6.666 kWh  € 139 168 178 215 ○

- Jaarlijks vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk verbruikte kWh maal het vaste kWh-tarief (€ 0,25 met thuisladen en € 0,32 zonder thuisladen).

-  De ingeschatte kWh kunnen in Nederland gebruikt worden. Kosten van buitenlandse transacties worden 1-op-1 doorbelast en worden bovenop het voorschotbedrag in rekening gebracht.

-  De thuislaadvergoeding bedraagt € 0,19 per kWh.

- Snelladen is gemaximaliseerd op 20%. Indien er meer wordt snel geladen worden deze kosten in rekening gebracht tegen € 0,55 per kWh.

-  Laadtransacties zijn vergroend met Europese windenergie.

- Prijzen kunnen tussentijds aangepast worden.
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Laadpunten (accessoire bijlevering via Shuttel)

Smart thuislaadpunt 11 kW SML ○

- Eve Single Pro-line 11 kW (3 x 16A) laadpunt, inclusief loadbalancing

- i.c.m. laadabonnement € 900 1.089

- niet i.c.m. laadabonnement € 1.050 1.271

- Hostingkosten (verplicht) € 5,95 p/mnd 7,20 p/mnd

- Onderhoud (optioneel) € 5,00 p/mnd 6,05 p/mnd

Installatiepakketten voor thuislaadpunten ○

- Ready to go € 500 605

- Standard € 600 726

- Renew € 875 1.059

- Meerprijs graafwerk per meter € 38 46

Installatiepakketten zijn inclusief

- Installatie aan de wand

- Benodigde werkzaamheden in de meterkast

- Bekabeling en aansluiten loadbalancing op de slimme meter

- 1 meter graafwerkzaamheden

- 1x muurdoorboring

- Arbeid en voorbereiding

- Uitleg en in werking stellen laadpunt
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Smart zakelijk dubbel laadpunt 22kW SZL ○

- Eve Double Pro-line 22kW (3 x 32A) laadpunt

- i.c.m. laadabonnement € 2.250 2.723

- niet i.c.m. laadabonnement € 2.400 2.904

- Hostingkosten (verplicht) € 9,95 p/mnd 12,04 p/mnd

- Onderhoud (optioneel) € 10,00 p/mnd 12,10 p/mnd

.. Let op: voor een zakelijk laadpunt worden installatiekosten op maat door Shuttel geoffreerd.
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Exterieur

Volkswagen chroomlook sierlijst achterklep 5G9071360 € 119 ○

Volkswagen achterbumperfolie 5G0061197B € 129 ○

- Kleur: transparant

Volkswagen dynamische LED achterlichten 5G1052200C € 849 ○

- R-design

- Kleur: zwart

Volkswagen spiegelkappen 5G0072530A € 199 ○

- R-design

- Kleur: hoogglans zwart

Interieur

Nappa ECO lederen interieur € 1.399 ○

- Kwalitatief hoogwaardig eco-leder leverbaar in 5 kleuren

- Kleuren: Zwart, cognac bruin, cinnamon bruin, pearl grijs en beige

- Stoelverwarming, twee voorstoelen € 389 ○

Volkswagen sportpedalen 5G1064205 € 259 ○

- DSG automaat

Volkswagen instaplijsten 5G0071303B € 149 ○

- 4-deurs

- 2 stuks - voorportieren

Volkswagen instapfolie 5G0071310A 19A € 169 ○

- Kleur: zwart / zilver
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Volkswagen rubberen all-weather mattenset

- Vóór 5G1061502A 82V € 49 ○

- Achter 5G0061512A 82V € 45 ○

Volkswagen kofferbakmat 5G0061161 € 69,95 ○

- Voor variable bodem

Volkswagen kofferbakkuip met verdeel elementen 5G0061162 € 149 ○

- Voor variable bodem

Vervoer en vrije tijd

Volkswagen allesdragers 5G4071126 € 239 ○

- Geschikt voor o.a. bagagebox of fietsendrager

- Alluminium (twee stuks), afsluitbaar

Volkswagen bagagebox matzwart 340L .000071200 € 249 ○

- Eenvoudig te monteren op allesdragers en af te sluiten

- Afmetingen: 190 x 75 x 39

- Bagagebox heeft invloed op de actieradius van de e-Golf

Volkswagen bagagebox hoogglans zwart 460L 000071200AE € 549 ○

- Eenvoudig te monteren op allesdragers en af te sluiten

- Afmetingen: 230 x 75 x 39

- Bagagebox heeft invloed op de actieradius van de e-Golf

Volkswagen fietsendrager 000071128F € 129 ○

- Eenvoudig te monteren op allesdragers (dak)

- Geschikt voor 1 fiets (framediameter 2,2 - 8cm)

- Fietsendrager heeft invloed op de actieradius van de e-Golf

Op verzoek kunnen deze accessoires na overleg met de Volkswagen dealer gemonteerd worden.

Kijk in de Volkswagen webshop voor meer accessoires.
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Technische gegevens

100 kW (136 pk) Elektromotor

Motor, transmissie, elektra
Motortype Permanent Magneet Synchroonmotor
Max. vermogen, kW (pk) 100 (136)
Max. koppel, Nm 290
Versnellingsbak standaard 1-versnelling
Versnellingsbak tegen meerprijs -

Batterij / Laadsysteem
Batterijtype Lithium-Ion (Samsung)
Batterijgewicht, kg 318
Batterijpositie tussen de assen
Nominale capaciteit (kWh) 35,8
Aantall cellen / Module 264 / 27
Nominale spanning AC/DC (V) 323
Oplaadtijd AC 3,6 kW 80%/100% SOC, h 7) 8:10 / 10:50
Oplaadtijd AC 7,2 kW 80%/100% SOC, h 8) 4:15 / 5:20
Oplaadtijd DC 40 kW 80%/100% SOC, h 9) 00:45 / 1:00

Gewichten 2)

Massa rijklaar, kg 1) 1.615
Toelaatbaar totaalgewicht, kg 2.020
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg 1.020 / 1.050
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 3)

- geremd bij 12% helling, kg -
- ongeremd, kg -
Maximale dakbelasting, kg 75
Kogeldruk, kg -

Rijprestaties
Topsnelheid, km/u 150 (electronisch begrensd)
Acceleratie, sec. van 0-100 km/u 9,6

Stroomverbruik, kWh/100 km 4) Stroom
Gecombineerd 12,9 - 13,8
CO2-uitstoot gecombineerd, g/km 0

Bereik
Volgens WLTP-cyclus, km 6) 170 - 231

Het genoemde aantal kilometers is de theoretische 
maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. 
Deze maximale actieradius kan onder meer worden 
beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd 
en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en 
klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de 
verkeerssituatie en het rijgedrag.
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Afmetingen

Afmetingen e-Golf E-DITION

Exterieur

Lengte, mm 4.270

Breedte, mm (incl. buitenspiegels) 1.799 (2.027)

Hoogte, mm 1.450

Wielbasis, mm 2.631

Spoorbreedte voor /achter, mm 1.543/1.512

Draaicirkel, m 10,9

Interieur

Beenruimte voor /achter 1.046/867

Interieurbreedte voor / achter 1.469/1.440

Hoofdruimte voor / achter 975/967

Bagageruimte 5)

Inhoud met/zonder 2e zitrij, liter 341/1.231

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm 839/1.558

Maximale breedte 1.227

Breedte tussen de wielkasten, mm 1.003

Hoogte, mm 587

Voetnoten
1)  Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.
2)   Verschillende meeruitvoeringen kunnen zorgen voor extra gewicht en daardoor invloed hebben op het verbruik van de auto.
3)   Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven de zeespiegel en met iedere 1.000 m meer dient daarom telkens 10 procent van het treingewicht (toelaatbare aanhangbelasting + maximaal toelaatbaar gewicht  

van de auto) te worden afgetrokken.
4)  De aangegeven waardes zijn gebaseerd op voorgeschreven meetmethodes. De gegevens hebben geen betrekking op een specifiek automodel en is geen onderdeel van het aanbod, maar dienen alleen ter vergelijking tussen de verschillende typen 

voertuigen. Het brandstof-/elektriciteitsverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig hangen niet alleen af van het efficiënt gebruik van brandstof of energie-inhoud van de batterij, maar worden ook beïnvloed door de rijstijl en andere niet-technische 
factoren (bv. omgevingscondities) beïnvloed. Extra uitrusting en toebehoren (onderdelen, banden enz.) kunnen relevante voertuigparameters, zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica veranderen en naast weers- en verkeersomstandigheden de 
verbruiks- en prestatiecijfers beïnvloeden. Verwijzing naar de momenteel geldende versie van Richtlijn 1999/94/E. De energielabels van voertuigen wordt gebaseerd op basis van CO2-uitstoot, uitgaand van het leeggewicht van het voertuig. Voertuigen 
die overeenkomen met het gemiddelde in de bijbehorende klasse, worden in categorie D ingedeeld. Voertuigen die beter dan het gemiddelde scoren worden in categorieën A ,B of C ingedeeld. Voertuigen die slechter scoren dan het gemiddelde worden 
ingedeeld in de categorieën E, F en G.

5)  Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) is niet mogelijk. Vermelding van capaciteit aargastank in kg. 
6)  Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk neergeklapte achterbank.
7)  De actieradius kan verminderen bij lage buiten temperaturen, hoger verwarmingsgebruik en meer gebruik van de snelweg
8)  Laadduur met netwerklaadkabel (3,6 kW) van 0% naar 80% en 100% SoC (State of Carge/Batterijniveau)
9)  Laadduur met AC-Wallbox (7,2 kW) van 0% naar 80% en 100% SoC (State of Carge/Batterijniveau)
10)  Laadduur met CCS-laadstation (40 kW) van 0% naar 80% en 100% SoC (State of Carge/Batterijniveau)
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Afmetingen e-Golf E-DITION
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Alle voordelen van Volkswagen Service

Services

Je koopt meer dan een auto
De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vind je niet alleen terug in de 
auto’s. Maar ook bij onze dealers. Je zult bij de Volkswagen dealer 
ontdekken dat ‘service’ een breed begrip is. Daarom gaat de service van 
de Volkswagen dealer verder dan je misschien gewend bent. Maar had 
je van Volkswagen anders verwacht?  

Altijd een vertrouwd adres
Dealers verspreid over heel Nederland, die kwaliteit en service hoog in 
het vaandel hebben staan. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd 
door goed opgeleide vakmensen. 

Express Service
Direct geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine 
ongemakken. Je komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt 
direct geholpen.

Sleutelservice
De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering. Bij 
verlies zorgt de Volkswagen dealer binnen 24 uur voor een nieuwe set 
gecodeerde sleutels. 

Schade en reparatie 

Vervangend vervoer
Als jouw Volkswagen voor onderhoud of reparatie bij de Volkswagen 
dealer staat, wil je graag mobiel blijven. Op verzoek krijg je tegen een 
voordelig tarief een vervangende auto mee. 

24-uurs pechhulp
Bij elke nieuwe Volkswagen hoort naast de productgarantie ook twee 
jaar gratis pechhulp. Deze twee jaar wordt telkens verlengd wanneer je 
jouw Volkswagen tijdig laat onderhouden bij een officiële Volkswagen 
dealer. Je ontvangt pechhulp, in binnen- en buitenland: wij zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat jouw Volkswagen zo snel mogelijk kan worden 
gerepareerd. Daarnaast vergoeden we bepaalde kosten, zoals een 
mogelijk noodzakelijke hotelovernachting. Meer info op volkswagen.nl 
of bij de Volkswagen dealer. 

Erkend Schadeherstel
Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor je het beste bij de 
Volkswagen dealer moet zijn. Je hebt dan de zekerheid van vakkundig 
uitgevoerd schadeherstel. Jouw Volkswagen voldoet na reparatie weer 
voor de volle 100% aan de strenge fabrieksspecificaties. 

Ruitenservice
De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende 
kooiconstructie van jouw Volkswagen. Is je ruit kapot, bel dan het 
gratis nummer 0800 555 7000. De reparatie is, afhankelijk van jouw 
verzekering, vaak gratis. Wanneer je een beschadigde ruit bij de dealer 
laat vervangen, krijg je korting op jouw eigen risico. 

Garantie

Standaard 2 jaar garantie 
Een reparatie aan jouw auto komt altijd ongelegen. Met een nieuwe 
Volkswagen hoef jij je hierover niet druk te maken, dankzij de twee jaar 
durende fabrieksgarantie.  

Volkswagen Extra Garantie 
Maar wat na de 2 jaar standaard garantie? Als je voor Volkswagen 
Extra Garantie kiest, verleng je deze zekerheid. Met Volkswagen Extra 
Garantie krijg je namelijk bovenop de twee jaar fabrieksgarantie, twee 
jaar extra garantie. Wanneer je Volkswagen Extra Garantie afneemt 
bij aankoop van een nieuwe Volkswagen, ben je verzekerd tegen 
onverwachte kosten. En dit tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 

Overige garantie
3 Jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 Jaar technische fabrieksgarantie. 
2 Jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van 
onderdelen. 

Meer weten? 
Wil je meer weten over een van de hier genoemde diensten dan ben  
je bij de Volkswagen dealer van harte welkom voor mee informatie.  
Ook kun je kijken op www.volkswagen.nl/service. 

Wijzigingen voorbehouden
De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, 
uitvoeringsdetails, vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik 
hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk 
bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. De Volkswagen dealer 
informeert je hier graag over. 

Onderhoudsbeurten
Een onderhoudsservice voor de e-Golf betreft een inspectieservice. Je boordcomputer geeft een melding wanneer je deze service kunt verwachten. De inspectieservice voor de e-Golf dient voor het eerst na 2 jaar of  
bij 30.000 km uitgevoerd te worden, daarna elk jaar of bij 30.000 km. De e-Golf bevat een hoogvolt accu waarvoor onze Volkswagen technici speciaal zijn opgeleid, wij adviseren ten alle tijde om een e-model bij de erkende 
Volkswagen-dealer te laten onderhouden.

Altijd een offerte vooraf, 
geen verrassingen achteraf.

Gratis pechhulp in Europa. 
Dag en nacht.

Kleine reparaties direct klaar. 
Zonder afspraak.

Altijd gebruik van 
originele onderdelen.

Altijd vervangend 
vervoer beschikbaar.

Gekwalificeerde 
Volkswagen technici.

2 jaar garantie op onderdelen en 
uitgevoerde werkzaamheden.

2 
jaar€



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.
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