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3Golf R – wprowadzenie

Raz na zawsze

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,8 l/100 km do 8,1 l/100 km, emisja CO₂ od 176 g/km do 183 g/km  
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Golf R to samochód stworzony dla tych, którzy chcą 

więcej, a przy tym pozostają wierni swoim 

przyzwyczajeniom. To symbol nowego wymiaru 

możliwości, które czynią z niego nie tylko flagową 

wersję rodziny Golfów, lecz również gwiazdę  

marki R. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 

4,7 sek., opcjonalna prędkość maksymalna 270 km/h 

– czwarta generacja silnika 2 l TSI o mocy 235 kW 

(320 KM) i 7-stopniowa przekładnia dwusprzęgłowa 

DSG reprezentują dokładnie te cechy, 

które są charakterystyczne dla współczesnego 

stylu życia – są dynamiczne, postępowe, 

a dzięki swoim możliwościom inspirują do działania.
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5Golf R – R-Performance

Silne uczucie
może ponieść
Golf R jest ucieleśnieniem sportowego charakteru i tego wszystkiego, 

co jest typowe dla modeli marki R. Każdy natychmiast przekona się 

o jego nadzwyczajnych możliwościach. Siła czwartej generacji 

legendarnego silnika TSI jest optymalnie przenoszona na drogę 

przez napęd na wszystkie koła 4MOTION. Nowy system R-Performance 

Torque Vectoring w sposób zmienny rozdziela siłę napędową 

na prawe i lewe tylne koło. Rezultat: większa prędkość na zakrętach 

przy idealnej trakcji i stabilności. Przygotowany do jazdy po północnej 

pętli toru Nürburgring Golf R z opcjonalnym pakietem R-Performance 

ma przesunięte elektroniczne ograniczenie prędkości maksymalnej 

z 250 km/h do 270 km/h i oferuje dwa specjalne, wywołujące dreszczyk 

emocji profile jazdy: Drift i Special.
01 Każdy detal zdradza moc Golfa R.  
W wersji z opcjonalnym pakietem 
R-Performance uwagę zwracają  
tylny spojler w sportowym stylu  
i 19-calowe obręcze ze stopu metali 
lekkich Estoril w kolorze czarnym  
lub czarne z polerowaną powierzchnią.

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,8 l/100 km do 8,1 l/100 km, emisja CO₂ od 176 g/km do 183 g/km  
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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7Golf R – wygląd zewnętrzny

Wszystkie spojrzenia 
skierowane na Golfa R

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,8 l/100 km do 8,1 l/100 km, emisja CO₂ od 176 g/km do 183 g/km  
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Golf R wie, jak pokazać swój charakter, i robi wrażenie, gdziekolwiek 

się pojawi. Oryginalny dla modeli R dynamiczny przedni zderzak 

zwraca uwagę szerokimi wlotami powietrza. Wzrok przyciągają także 

charakterystyczne progi i dostępny na życzenie tytanowy układ 

wydechowy Akrapovič R-Performance. Jego funkcjonalna stylistyka 

zdradza, że samochód doskonale czuje się na torach wyścigowych. 

Opcjonalny elegancki lakier nadwozia w kolorze niebieskim 

Lapiz nie jest nachalny, ale podkreśla wysoką jakość marki R. 

Niebieskie zaciski hamulców, opcjonalne 19-calowe obręcze ze stopu 

metali lekkich, logo R na pokrywie bagażnika i dyfuzor w kolorze 

czarnym z połyskiem jednoznacznie sygnalizują, że mamy do czynienia 

z wyjątkowym sportowym modelem.

01 Rozpoznawalność połączona z dynamiką.  
Design typowy dla Golfa w połączeniu z elementami 
charakterystycznymi dla modeli R. Wyrazisty  
tylny spojler nawiązujący do sportów motorowych  
i dostępny w pakiecie R-Performance nie tylko 
poprawia docisk tylnej osi, lecz również nadaje 
nadwoziu zdecydowanie sportowy styl.



9Golf R – wnętrze

Działa na
wszystkie zmysły
Golf R ma prawdziwie sportowy charakter, który możesz poczuć. 

W jego wnętrzu kryje się świat mocy i komfortu. Sportowe siedzenia 

Top ze zintegrowanymi zagłówkami pozwalają przenieść się myślami 

na tor wyścigowy. Tapicerka, opcjonalnie ze skóry Nappa, łączy w sobie 

elegancję ze sportowym stylem. Sportowa multifunkcyjna kierownica 

z dużymi przyciskami zmiany przełożenia zapewnia wygodną kontrolę, 

a dzięki Digital Cockpit Pro z R-View wszystkie ważne informacje 

są zawsze w zasięgu wzroku. Wysokiej jakości aplikacje dekoracyjne, 

szczotkowana stal nierdzewna na pedałach i podpórce pod lewą 

stopę oraz oświetlenie Ambiente we wnętrzu sprawiają, że wszystkimi 

zmysłami cieszysz się z możliwości, jakie daje Ci Golf R. A dzięki funkcji 

wyboru profilu jazdy, która dostosowuje sposób pracy poszczególnych 

systemów do preferencji i stylu jazdy kierowcy, każda minuta w Golfie R 

będzie jeszcze większą przyjemnością.

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,8 l/100 km do 8,1 l/100 km, emisja CO₂ od 176 g/km do 183 g/km  
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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11Golf R – Digital Performance

Mistrz w swojej klasie

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,8 l/100 km do 8,1 l/100 km, emisja CO₂ od 176 g/km do 183 g/km  
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Digital Cockpit Pro gwarantuje przyjemność jazdy na naprawdę 

wysokim poziomie. Przycisk R na multifunkcyjnej kierownicy otwiera 

drzwi do świata sportowych osiągów. Dostosowany specjalnie 

do Golfa R ekran R-View z poziomym obrotomierzem pozwala 

kierowcy poczuć się jak na torze wyścigowym. Sportowe profile 

jazdy Special i Drift umożliwiają wybór dwóch specjalnych 

charakterystyk pracy poszczególnych systemów samochodu. 

Raz spróbujesz – nigdy nie zapomnisz.

02 Golf R sprawia, że serca kierowców wyścigowych zaczynają bić  
znacznie mocniej. Na zamkniętych torach profil Drift – dzięki regulacji 
ESC i rozdziałowi sił przez R-Performance Torque Vectoring – pozwala 
spektakularnie driftować.

01 Wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk, by poczuć się  
jak na torze wyścigowym. Digital Cockpit Pro oferuje specjalną  
sportową konfigurację, która na ekranie R-View łączy wszystkie  
wskaźniki i elementy obsługowe i daje się optymalnie dopasować  
do Twojego stylu jazdy. Profil Special został przygotowany specjalnie  
z myślą o północnej pętli toru Nürburgring. Dzięki rozwiązaniom,  
takim jak opcjonalna adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC  
lub specjalne dopasowanie dynamiki poprzecznej przez managera  
dynamiki jazdy oraz R-Performance Torque Vectoring, Golf R  
perfekcyjnie dostosowuje się do wymagań tego legendarnego  
toru wyścigowego.
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13Golf R – aplikacje i tapicerki

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie 

poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 

gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy 

i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych.

0 1  Tapicerka tkaninowa ze środkowymi częściami siedzeń obszytymi tkaniną 
Sardegna w kolorze Soul-czarno-niebieskim, wewnętrzne części boków siedzeń 
obszyte mikrowłókniną ArtVelours w kolorze szarym Flint, logo R na oparciach 
przednich siedzeń S

02  Pakiet skórzany Nappa i środkowe części siedzeń z perforowanymi 
wewnętrznymi częściami boków siedzeń. Skóra w optyce Carbon Style i logo R  
w oparciach przednich siedzeń z aktywną klimatyzacją O

 Aplikacje 
dekoracyjne 
i tapicerki

0 1 aplikacje dekoracyjne Carbon Grey S

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,8 l/100 km do 8,1 l/100 km, emisja CO₂ od 176 g/km do 183 g/km  
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

S = wyposażenie standardowe, O = wyposażenie dodatkowe 
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15Golf R – obręcze kół i lakiery

0 1 lakier uniwersalny biały Pure 0Q S  
02 lakier metalik niebieski Lapiz L9 O  
03 lakier perłowy czarny Deep 2T O

S = wyposażenie standardowe, O = wyposażenie dodatkowe

Obręcze kół
i lakiery

0 1 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Jerez, czarne, polerowane S  
02 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Adelaide, czarne, polerowane O  
03 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Estoril, czarne, polerowane O  
04 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Estoril, czarne O

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie 
poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy 
lakieru oraz rzeczywistej barwy obręczy. 

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,8 l/100 km do 8,1 l/100 km, emisja 
CO₂ od 176 g/km do 183 g/km  
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).



Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, 
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego 
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane 
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek 
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie 
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie 
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane 
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
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 marki Volkswagen 
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy 
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 2056). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie: 
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach 
zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany 
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną 
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

Golf R
095.1220.08.11
Wydanie: kwiecień 2021
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek.

www.volkswagen.pl

Zużycie paliwa oraz emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe 
pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP 
określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej 
realistyczne wartości zużycia paliwa i energii oraz emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. 
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i energii elektrycznej oraz emisji CO₂ 
oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. W celu uzyskania 
najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen lub sprawdzić 
na stronie www.volkswagen.pl.
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