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Golf Alltrack

Przyszłość bliżej Ciebie.

Wszystkie zdjęcia Golfa i Golfa Variant zamieszczone w katalogu przedstawiają pakiet R-Line, dostępny za dopłatą.
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Gotowy na przyszłość
Golf i Golf Variant już czekają na spotkanie z Tobą: bardziej sportowe,
bardziej dynamiczne i bardziej wyraziste niż kiedykolwiek, wyposażone
w wiele najnowocześniejszych systemów wspomagających oraz systemów
Infotainment, dzięki którym zawsze zrozumiecie się bez słów.
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Niepowtarzalna sylwetka
Czasem warto zapomnieć o przeszłości. Kolejny Golf o wyrazistej
sylwetce śmiało podąża w stronę przyszłości, ale charakterystyczny
słupek C, szeroki rozstaw osi i krótkie zwisy sprawiają, że Golf w pełni
pozostaje Golfem – również w wersji Variant.

01 Ukryte oko: przedni czujnik wykorzystywany
przez różne opcjonalne systemy wspomagające został
schowany za logo Volkswagena. O
02 Tył nadwozia Golfa i Golfa Variant jest teraz
bardziej dynamiczny, między innymi dzięki
zmodyfikowanemu tylnemu zderzakowi i dyfuzorowi
z chromowanymi akcentami, w zależności
od wersji wyposażenia. Co więcej, w obu modelach
po raz pierwszy zostały ukryte końcówki rur
wydechowych. Opcjonalne diodowe światła tylne
z dynamicznymi kierunkowskazami¹⁾ przyciągają
uwagę w dzień i po zmroku. Bogata oferta kolorów
lakieru i obręczy ze stopu metali lekkich sprawia,
że Golf i Golf Variant wyglądają jeszcze nowocześniej.
W ofercie znajduje się między innymi opcjonalny
lakier w kolorze żółtym Kurkuma i obręcze ze stopu
metali lekkich Jurva. O
01

1) Niedostępne dla Golfa Variant.
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R-Line
Jeszcze bardziej zdecydowany i dynamiczny. Z pakietem R-Line
Exterieur, oferowanym przez Volkswagen R, możesz w pełni
wyrazić swoje sportowe ambicje. A ponieważ ważna jest także
sportowa stylistyka, całość uzupełnia pakiet R-Line Interieur.

02

01 | 02 Z pakietem R-Line Exterieur¹⁾ Golf i Golf Variant prezentują się wyjątkowo sportowo. Dynamiczny
wygląd zapewniają im przednie zderzaki R-Line z wyrazistymi wlotami powietrza, logo R-Line na osłonie
chłodnicy oraz tylny zderzak z dyfuzorem w kolorze czarnym z połyskiem. Poszerzone progi podkreślają
dynamikę Golfów, a tylny spojler poprawia docisk tylnej osi. O
1) W pakiecie R-Line i R-Line Exterieur nie występują reflektory przeciwmgielne.
Wszystkie wymienione tutaj elementy wyposażenia oferowane są przez Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
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03

03 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring z pięcioma podwójnymi ramionami w kolorze szarym
metalik podkreślają sportowy styl Golfa i Golfa Variant. Logo R-Line na błotnikach jednoznacznie sygnalizuje,
że Twój samochód to prawdziwy sportowiec. O
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05

06

04 Z pakietem R-Line poczujesz sportowy klimat także we wnętrzu samochodu. Dodatek do pakietu R-Line Exterieur
stanowią listwy dekoracyjne Dark Diamond Flag oraz obszyta skórą z ozdobnym szwem i logo R-Line multifunkcyjna sportowa
kierownica. W skład pakietu wchodzą również dywaniki z ozdobnym szwem, czarna podsufitka oraz nakładki na pedały
ze szczotkowanej stali nierdzewnej. O
05 Do wyposażenia seryjnego należą siedzenia sportowe R-Line obszyte tkaniną Carbon Flag. Ich atrakcyjny wygląd
uzupełniają wewnętrzne części wykonane z mikrofibry ArtVelours w kolorze szarym, a także szare szwy Kristall. Na oparciach
przednich siedzeń widnieje logo R-Line. O
06 Opcjonalne siedzenia sportowe R-Line obszyte skórą Vienna¹⁾ z logo R-Line na oparciach przednich siedzeń zapewniają
optymalną pozycję siedzącą i nadają wnętrzu atrakcyjny wygląd. O
1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne strony boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
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Największy Golf na świecie
Czasem masz ochotę na więcej: więcej Golfa, więcej miejsca, więcej swobody.
Dzięki przestronnemu wnętrzu Golf Variant jest przygotowany na wszystko,
co masz w planach – a nawet na to, czego w Twoich planach jeszcze nie ma.

01

02

01 | 02 Pojemny bagażnik: niezależnie od tego, jakie masz plany – wypad na zakupy czy na deskę surfingową – nie musisz się martwić
brakiem miejsca w Golfie Variant. Wyjątkowo niska krawędź bagażnika i regulowana podłoga w przestrzeni bagażowej pozwalają
na wygodne układanie także ciężkich przedmiotów. A jeżeli potrzebujesz jeszcze więcej miejsca, możesz zdemontować osłonę przestrzeni
bagażowej i schować ją pod podłogą bagażnika. Przy dużych i długich ładunkach docenisz zalety asymetrycznie składanego oparcia tylnej
H
kanapy. W wersji Comfortline otrzymasz dodatkowo tylny podłokietnik z otworem ułatwiającym transport długich przedmiotów. C
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Widoki zapierające
dech w piersiach
Elektrycznie rozsuwany panoramiczny dach nie tylko dobrze
wygląda, lecz także wywołuje wrażenie niesamowitej przestrzeni.
Poszerza również pole widzenia, pozwalając bez problemu
zobaczyć na przykład sygnalizację świetlną. Dzięki różnym
stopniom otwarcia wpuścisz do wnętrza samochodu świeże
powietrze, niezależnie od prędkości jazdy. A jeżeli słońce
będzie zbyt intensywne, ochroni Cię przed nim elektrycznie
zasuwana roleta przeciwsłoneczna.
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Infotainment
Wszystko, czego potrzebujesz: seryjny ekran dotykowy, opcjonalne
złącze do telefonu komórkowego, a także funkcja sterowania gestem
– dowód na to, że po latach przyjaźni Ty i Twój Golf rozumiecie się
bez słów.
01 Innowacyjna funkcja sterowania gestem pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu nawigacyjnego
Discover Pro. Wykonując prosty gest, bez dotykania ekranu, możesz sterować menu i na przykład zmieniać
stację radiową. O

02

02 Opcjonalne złącza telefoniczne Comfort i Premium umożliwiają współpracę telefonu komórkowego
z systemem Infotainment. Podłączenie telefonu do zestawu komórkowego przez profil Bluetooth®
Hands-Free-Profile (HFP) umożliwi Ci bezprzewodowe prowadzenie rozmów telefonicznych. Złącze Comfort
wykorzystuje zewnętrzną antenę samochodową, minimalizując promieniowanie elektromagnetyczne,
a dodatkowy wzmacniacz antenowy poprawia jakość odbioru. Istnieje także możliwość bezprzewodowego
ładowania urządzeń kompatybilnych ze standardem Qi. Złącze Premium w połączeniu z systemem nawigacji
Discover Pro pozwala optymalnie korzystać z usług online Car-Net Guide & Inform. Wbudowany port kart SIM,
łatwość utworzenia hotspotu WLAN oraz komfortowa obsługa zadowolą nawet najbardziej wymagających
użytkowników. O
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03 System nawigacyjny Discover Pro z seryjną funkcją Car-Net App-Connect
obsługiwany jest w pełni intuicyjnie przy użyciu osłoniętego szkłem, kolorowego
ekranu dotykowego TFT o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala), z czujnikami zbliżeniowymi
oraz innowacyjną funkcją sterowania gestem. Wystarczy odpowiedni ruch dłonią,
aby swobodnie poruszać się po menu. System posiada wewnętrzną pamięć
10 GB z zainstalowaną mapą Europy, osiem głośników, radio FM, napęd DVD
odtwarzający pliki MP3, AAC i WMA, dwa porty kart SD, złącze AUX-IN oraz dwa
złącza USB, a także Bluetooth do telefonów komórkowych. O
04 Nawigacja Discover Media posiada osłonięty szkłem, kolorowy wyświetlacz
TFT o przekątnej 20,3 cm (8 cali), zainstalowaną mapą Europy, ekran dotykowy
z czujnikami zbliżeniowymi, odtwarzacz CD czytający format MP3, AAC i WMA,
osiem głośników, dwa porty kart SD, złącze AUX-IN, złącze USB oraz Bluetooth
do telefonów komórkowych. Discover Media umożliwia także korzystanie z mobilnych
usług online Car-Net. O
05 Radio Composition Media wyposażone jest w kolorowy ekran dotykowy
o przekątnej 20,3 cm (8 cali), ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi
oraz odtwarzacz CD czytający formaty MP3 i WMA. Osiem głośników o mocy
4 × 20 W zapewnia doskonałą jakość dźwięku. System posiada także port kart SD,
złącza AUX-IN i USB oraz Bluetooth do telefonów komórkowych. Radio dostępne
w ramach promocyjnego pakietu Business. O

04

06 Radio Composition Colour wyposażone jest w kolorowy, dotykowy ekran TFT
o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala), cztery głośniki o mocy 4 × 20 W i port kart SD. S
07 Delektuj się precyzyjnymi basami i krystalicznie czystymi sopranami,
które gwarantuje system nagłaśniający DYNAUDIO Excite duńskiego specjalisty
od sprzętu hi-fi. Osiem głośników perfekcyjnie dostrojonych do akustyki wnętrza,
subwoofer i 10-kanałowy wzmacniacz o mocy 400 W odtworzą idealną ścieżkę
dźwiękową dla każdej trasy. Dzięki procesorowi Digital Signal Processing (DSP),
uwzględniającemu emisję każdego głośnika w zależności od jego pozycji, będziesz
mógł zawsze cieszyć się optymalną jakością dźwięku. O

05

06

(bez ilustracji) Discover Care: najszybsza droga do nowych map. Dzięki tej usłudze
dane Twojego systemu nawigacyjnego Discover Media lub Discover Pro będą
zawsze aktualne. Wystarczy wejść na stronę www.volkswagen.com, podać model,
rok produkcji i wariant systemu nawigacyjnego, a następnie pobrać aktualne
mapy na dołączoną do zestawu kartę SD. Usługa jest bezpłatna i dostępna nawet
przez pięć lat po zakończeniu produkcji danego modelu nawigacji. O
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Widzisz dokładnie
te informacje,
które chcesz widzieć
Prędkościomierz, obrotomierz, licznik kilometrów lub plan trasy:
bez problemu skonfigurujesz opcjonalny Active Info Display – ekran

09

o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 31,2 cm (12,3 cala) – do swoich
potrzeb. Na przykład w trybie nawigacji prędkościomierz i obrotomierz
przesuwają się na bok, robiąc miejsce mapie.

10

08-1 1 Dzięki różnym profilom to Ty decydujesz, które informacje będą wyświetlane na Active Info Display.
Możesz wybrać na przykład dane systemu Infotainment, takie jak kontakty z telefonu, zdjęcia lub okładki płyt,
prezentowane zazwyczaj na wyświetlaczu konsoli środkowej. Profile wybiera się szybko i łatwo – za pomocą
przycisków na opcjonalnej kierownicy multifunkcyjnej. O

08
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Połączy Was na dobre
Golf wie, czego potrzebujesz. Z Car-Net zyskujesz dostęp do serwisów
internetowych, praktycznych usług oraz aplikacji, dzięki którym
Wasze wspólne podróże staną się jeszcze bardziej ekscytujące.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.volkswagen.com/car-net.

01

01 Z Car-Net Guide & Inform¹⁾ odkryjesz interesujące miejsca, trafisz też na najbliższy parking z wolnymi
miejscami lub stację benzynową w okolicy. Car-Net pozwoli Ci sprawdzić komunikaty o natężeniu ruchu
drogowego, zaproponuje trasę omijającą korki lub umożliwi dostęp do wiadomości z ulubionego kanału
internetowego. Portal Car-Net pomoże Ci dokładnie zaplanować najbliższą trasę, a dzięki aplikacji Car-Net
będziesz mógł wysłać adres docelowy do systemu nawigacji jeszcze przed podróżą. O
1) Korzystanie z mobilnych usług online Car-Net Guide & Inform jest możliwe tylko z opcjonalnym systemem Discover Media lub Discover Pro.
Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (np. smartfon) z funkcją tworzenia hotspotu WLAN. Alternatywnie z opcją złącza
telefonicznego Business możesz wykorzystać telefon komórkowy z remote SIM Access Profile (rSAP) lub kartę SIM z opcją telefonu i transmisji
danych. Usługi Car-Net Guide & Inform wymagają umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej i są dostępne tylko na obszarze objętym
zasięgiem danej sieci. W zależności od umowy z operatorem transmisja pakietów danych z internetu, szczególnie za granicą, może spowodować
dodatkowe koszty (np. opłaty za roaming). Ze względu na ilość danych przesyłanych przy korzystaniu z usług Car-Net Guide & Inform zalecany
jest stały abonament z opcją transmisji danych. Korzystanie z Car-Net Guide & Inform wymaga podpisania oddzielnej umowy z Volkswagen AG.
Po odebraniu samochodu Klient ma 90 dni na zarejestrowanie go na www.volkswagen.com/car-net. Dostępność usług Car-Net Guide & Inform
może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez czas określony w umowie, a ich treści mogą ulegać zmianom. Więcej
informacji o Car-Net Guide & Inform dostępnych jest na stronie www.volkswagen.com/car-net i w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena.
Informacje o taryfach otrzymasz u operatorów sieci komórkowych.
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02 Car-Net App-Connect¹⁾ to dwie innowacyjne
technologie przenoszące treści ze smartfona
na ekran dotykowy systemu Infotainment:
MirrorLink® i Apple CarPlay™. Dzięki nim możesz
przy pomocy ekranu na konsoli środkowej łatwo,
bezpiecznie i wygodnie obsługiwać najważniejsze
funkcje smartfona. App-Connect stanowi
wyposażenie standardowe systemu nawigacyjnego
Discover Pro. O
1) Tylko w połączeniu z radiem Composition Media lub systemami
nawigacyjnymi Discover Media i Discover Pro. Car-Net App-Connect
obejmuje technologie MirrorLink® i Apple CarPlay™. Dostępność
tych technologii może się różnić w poszczególnych krajach.
Obecnie Car-Net App-Connect jest kompatybilna z wieloma
modelami telefonów komórkowych, a Volkswagen ściśle
współpracuje z producentami smartfonów w celu zagwarantowania
szerszej dostępności. Aktualne informacje o kompatybilności
telefonów komórkowych można znaleźć na stronie
www.volkswagen.de/mobiltelefon.
2) W zależności od umowy z operatorem transmisja pakietów danych
z internetu, szczególnie za granicą, może spowodować dodatkowe
koszty (na przykład opłaty za roaming). Zalecany jest abonament
z opcją transmisji danych. Więcej informacji o korzystaniu z urządzeń
przenośnych i Car-Net podanych jest w Instrukcji samochodu.
3) Korzystanie z usługi Car-Net Security & Service wymaga zawarcia
oddzielnej umowy z Volkswagen AG. Aby korzystać z pełnego
okresu dostępności usług, Klient winien zarejestrować samochód
na www.volkswagen.com/car-net w ciągu 90 dni od jego
odebrania. Usługa Wzywanie pomocy jest aktywna bez rejestracji
już od momentu odebrania samochodu. Dostępność usług Car-Net
może różnić się w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne
przez określony czas trwania umowy i mogą w tym okresie podlegać
zmianom. Do korzystania z bezpłatnej aplikacji Car-Net wymagany
jest smartfon z systemem operacyjnym iOS lub Android, karta
SIM z opcją transmisji danych oraz umowa na transmisję danych
zawarta z operatorem telefonii komórkowej. W zależności
od warunków umowy z operatorem sieci komórkowej transmisja
pakietów danych przez internet, szczególnie za granicą, może być
związana z dodatkowymi kosztami (na przykład opłaty roamingowe).
Więcej informacji o Car-Net Security & Service podanych jest
na www.volkswagen.com/car-net. Informacji udzielają także
Autoryzowani Partnerzy Serwisowi Volkswagena. Informacje
o opłatach za transmisję danych dostępne u operatorów sieci
komórkowych. Wprowadzenie usługi w terminie późniejszym.
Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Serwisowi Volkswagena.
4) Tylko w połączeniu z opcjonalnym autoalarmem z zabezpieczeniem
Safe.

03

04

03 Złącze USB pozwala na podłączenie do systemu radiowego lub nawigacyjnego
zewnętrznych źródeł audio – na przykład smartfona albo odtwarzacza MP3. O
04 Utwórz sieć WLAN w samochodzie i korzystaj z informacji udostępnianych
przez usługi Volkswagen Car-Net! Utworzenie hotspotu z nieograniczonym
dostępem do internetu umożliwia CarStick LTE w połączeniu z systemem
nawigacji Discover Media. CarStick LTE posiada własny port kart SIM (kartę należy
zakupić oddzielnie) i pozwala korzystać z mobilnych usług online niezależnie
od połączenia ze smartfonem (metoda Tethering). Korzyści: możliwość
dokładniejszego rozliczenia kosztów za transmisję danych oraz użycia lokalnej
karty SIM prepaid za granicą. Wystarczy włożyć CarStick LTE do gniazda USB
w samochodzie i korzystać z internetu²⁾. O
05 Z pakietem usług Car-Net Security & Service³⁾ będziesz czuć się bezpieczniej.
Pakiet oferuje wygodny, mobilny dostęp do ważnych funkcji i informacji
o samochodzie, na przykład pozwala zaplanować wizytę w warsztacie, wezwać
pomoc w razie wypadku lub awarii, a także korzystać z autoalarmu online⁴⁾.
Twoi osobiści asystenci będą Cię wspierać w prawie każdej sytuacji i dostarczą
wszystkich potrzebnych informacji związanych z Twoim samochodem. O

05
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Highline

01 Linia wyposażenia Highline to tylko jeden z przykładów pokazujących,
jak nowoczesny jest Golf i Golf Variant. Do wyposażenia Highline należy między
innymi wyświetlacz wielofunkcyjny Premium z kolorowym ekranem, aktywny
tempomat ACC z Front Assist oraz czujniki parkowania. Eleganckie poszycia drzwi,
wysokiej jakości dekoracje i duży wybór tapicerek pozwolą Ci stworzyć we wnętrzu
Golfa swoją osobistą strefę komfortu. A teraz także od rozpoczęcia jazdy Twój
samochód może być połączony z siecią: w razie wypadku system Car-Net Security
& Service¹⁾ z funkcją Wzywania pomocy automatycznie lub po wciśnięciu przycisku
połączy się z centralą alarmową i przekaże ważne informacje o samochodzie,
takie jak dane lokalizacyjne i stan licznika. H
02

02 Zadbaj o odpowiedni klimat podróży. 2-strefowa klimatyzacja Climatronic
z filtrem alergenów pozwala indywidualnie dopasować temperaturę do potrzeb
kierowcy i siedzącego z przodu pasażera. Ogrzewane przednie siedzenia (opcja)
zadbają, byś szybko rozgrzał się, na przykład po długim zimowym spacerze. H
03 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dijon podkreślają nowoczesny
wygląd wersji wyposażenia Highline. O
1) Więcej informacji o Car-Net Security & Service znajdziesz na stronie 27.
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Comfortline

Trendline

09 System rozpoznający zmęczenie kierowcy zauważa odstępstwa
od normalnego zachowania za kierownicą i za pomocą sygnałów optycznych
i akustycznych sugeruje kierowcy przerwać jazdę i odpocząć¹⁾. S

05

1) W granicach możliwości systemu.

07

04

06

04 Wnętrze w wersji wyposażenia Comfortline zachwyca komfortowymi siedzeniami przednimi z regulacją
wysokości oraz dekoracjami New Brushed Dark Metal na tablicy rozdzielczej i w poszyciu drzwi. W przypadku
dwusprzęgłowej przekładni DSG kierownica multifunkcyjna obszyta skórą posiada manetki zmiany przełożenia.
Wyposażeniem standardowym dla tej linii jest komputer pokładowy Premium zapewniający wygodniejszy
dostęp do informacji. C

05 Bezpieczeństwo kierowcy i pozostałych uczestników ruchu. System obserwacji otoczenia Front
Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście i funkcją rozpoznawania pieszych w przypadku
potencjalnej kolizji pomoże zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnej sytuacji – nawet go uniknąć.
System rozpoznaje pieszych i przeszkody na jezdni i odpowiednio wcześnie ostrzega kierowcę¹⁾.
Jeżeli kierowca nie zareaguje, samochód zahamuje samoczynnie z maksymalną siłą. S

08

07 Siedzenia w wersji wyposażenia Trendline pokryte są tkaniną Basket.
Dekoracje Spotpoint i Polar Night Black doskonale komponują się ze stylistyką
wnętrza. Podświetlany i chłodzony schowek podręczny, asymetrycznie
dzielone i składane oparcie tylnego siedzenia, dodatkowy schowek i gniazdo
12 V z przodu w wielu sytuacjach udowodnią swoje praktyczne zalety. S
08 Radio Composition Colour wyposażone jest w kolorowy, dotykowy ekran
TFT o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala), cztery głośniki o mocy 4 × 20 W i port
kart SD. S

06 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Toronto z pięcioma podwójnymi ramionami w kolorze srebrnym
metalik podkreślają estetykę Golfa i Golfa Variant. C
09
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14 kierowców widzi
więcej niż jeden
Inteligentne systemy wspomagające nie tylko poprawiają komfort
jazdy – pomagają również zachować kontrolę w krytycznych sytuacjach,
a nawet ich uniknąć.
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Systemy wspomagające

01 Komfort jazdy nawet w korku. Asystent jazdy w korkach ułatwia poruszanie
się w kolumnie samochodów oraz pomaga uniknąć typowych w korkach kolizji¹⁾.
System utrzymuje pojazd na wybranym pasie ruchu oraz samodzielnie przyspiesza
i hamuje. Asystent jazdy w korkach jest dostępny wyłącznie jako element pakietu
Drogowego Plus. O
02 Aktywny tempomat ACC (standard od wersji Comfortline) pomaga utrzymać
ustawioną przez kierowcę prędkość maksymalną²⁾ oraz minimalną odległość
H
od jadącego z przodu pojazdu¹⁾. C
03 Bezpieczeństwo kierowcy i pozostałych uczestników ruchu. System
obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście
i funkcją rozpoznawania pieszych w przypadku potencjalnej kolizji pomoże
zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnej sytuacji – nawet go uniknąć.
System rozpoznaje pieszych i przeszkody na jezdni i odpowiednio wcześnie
ostrzega kierowcę¹⁾. Jeżeli kierowca nie zareaguje, samochód zahamuje
samoczynnie z maksymalną siłą. S
01

04 Czujnik Blind Spot z asystentem wyjazdu z miejsca parkingowego
i asystentem utrzymania pasa ruchu Lane Assist diodami w odpowiednim lusterku
zewnętrznym ostrzega kierowcę przed pojazdami znajdującymi się w martwym
polu widzenia. W połączeniu z asystentem utrzymania pasa ruchu Lane Assist
czujnik Blind Spot w krytycznych sytuacjach wykonuje korygujący ruch kierownicą,
pomagając uniknąć zderzenia z innym pojazdem przy zmianie pasa ruchu.
Przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego zintegrowany asystent wyjazdu
z miejsca parkingowego monitoruje obszar za samochodem, a także ostrzega
przed pojazdami nadjeżdżającymi z boku¹⁾. O
1) W granicach możliwości systemu.
2) Do prędkości maksymalnej 210 km/h.
02

wyposażenie standardowe w wersji Trendline

Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie
ostrożności przez kierowcę.
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05 Zapewnia bezpieczeństwo. System automatycznego
hamowania po kolizji inicjuje hamowanie, dzięki czemu
– w idealnej sytuacji – zapobiega kolejnym zderzeniom¹⁾.

S

06 Light Assist przy użyciu kamery zamontowanej za przednią
szybą może rozpoznać pojazdy nadjeżdżające z przeciwka i jadące
przed Golfem i Golfem Variant i automatycznie przełączyć światła
z drogowych na mijania. O
07 Może uratować życie. System Emergency Assist w razie
rozpoznania niezdolności kierowcy do kontynuowania jazdy może
przejąć częściową kontrolę nad samochodem¹⁾. System aktywuje się,
gdy zarejestruje brak aktywności kierowcy. Jeżeli mimo ostrzeżenia
kierowca nie zareaguje, system spróbuje zwrócić uwagę kierowcy
oraz pasażerów i innych uczestników ruchu. W przypadku dalszego
braku reakcji system może utrzymać pojazd w granicach pasa
ruchu i zwolnić aż do zatrzymania. Emergency Assist jest dostępny
wyłącznie jako element pakietu Drogowego Plus dla samochodów
z DSG. O
08 Każdy, kto kiedyś próbował manewrować z przyczepą, wie,
jakie to trudne. Ale nie z Trailer Assist¹⁾. Wystarczy, że wybierzesz
kierunek jazdy, a asystent samodzielnie wprowadzi przyczepę
tyłem na wybrane miejsce. Musisz jedynie sterować pedałem
przyspieszenia i hamulcem oraz obserwować manewr. O

07

05

08

06

09

09 Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC z elektronicznie
regulowanymi amortyzatorami w sposób ciągły dostosowuje
się do sytuacji. Funkcja wyboru profilu jazdy pozwala zmienić
charakterystykę amortyzatorów i układu kierowniczego. O
1) W granicach możliwości systemu.
Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest
zachowanie ostrożności przez kierowcę.
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10 System ochrony pasażerów PreCrash
w przypadku rozpoznania potencjalnie groźnej
sytuacji zamyka automatycznie okna i rozsuwany
dach panoramiczny oraz napina przednie pasy
bezpieczeństwa. O
11 System rozpoznający znaki drogowe może
rozpoznać znaki ograniczenia prędkości i zakazu
wyprzedzania oraz ich odwołanie i wyświetlać
odpowiednie informacje na wyświetlaczu
wielofunkcyjnym i ekranie systemu nawigacji.

O

12 Kamera cofania Rear View wspiera kierowcę
przy cofaniu¹⁾. Obraz obszaru za samochodem
zarejestrowany przez kamerę jest wyświetlany
na ekranie systemu radiowego lub nawigacyjnego.

10

O

(bez ilustracji) Asystent utrzymania pasa ruchu
Lane Assist przy prędkości powyżej 65 km/h
może rozpoznać sytuacje, gdy samochód w sposób
niezamierzony opuszcza pas ruchu, i korygującym
ruchem kierownicy zwrócić kierowcy uwagę
na niebezpieczeństwo¹⁾. O

11

(bez ilustracji) System rozpoznający zmęczenie
kierowcy zauważa odstępstwa od normalnego
zachowania za kierownicą i sygnałami optycznymi
oraz akustycznymi zaleca kierowcy przerwanie
jazdy i odpoczynek¹⁾. S

12

1) W granicach możliwości systemu.
Systemy działają w granicach możliwości technologicznych,
dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.
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W poszukiwaniu
przygód
Zwiększony prześwit, podwyższone zawieszenie, relingi dachowe
i duży bagażnik – Golf Alltrack jest przygotowany na wszelkie wyzwania.
Napęd na wszystkie koła 4MOTION gwarantuje doskonałą trakcję
i pewność, że możesz na niego liczyć jak na wypróbowanego przyjaciela.

wyposażenie standardowe w wersji Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

Golf, Golf Variant & Golf Alltrack – Golf Alltrack

41

Czasem dobrze jest
zjechać z utartych
szlaków
01 Wnętrze Golfa Alltrack zachwyca stylistyką i wysoką jakością materiałów. Dekoracje Polar Night Black
na tablicy rozdzielczej i konsoli środkowej oraz dostępne tylko dla Golfa Alltrack listwy dekoracyjne IMD New
Brushed Dark Metal na drzwiach i pokrywie schowka podręcznego wprowadzają do wnętrza powiew luksusu,
podobnie jak wysokiej jakości tapicerka tkaninowa Summits czy opcjonalna mikrofibra. W środkowym przednim
podłokietniku znajduje się schowek na telefon komórkowy, klucze i inne drobne przedmioty. Dwa wyloty
wentylacji doprowadzają świeże powietrze do tylnej części kabiny. Oparcie prawego przedniego fotela
można złożyć, jeżeli brakuje miejsca na bagaż lub długie przedmioty. Pochylone do przodu oparcie może
służyć także jako stolik. O
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02 Możesz bez problemów holować przyczepę
bagażową lub kempingową ważącą do 1800 kg.
Przy manewrowaniu pomoże asystent jazdy
z przyczepą Trailer Assist¹⁾. Wybierasz kierunek
jazdy, a asystent wprowadzi Twój samochód
z przyczepą tyłem w wybrane miejsce. Kierowca
musi tylko wciskać pedał przyspieszenia, hamulca
i obserwować manewr. O

02

03 Opcjonalny system nagłaśniający DYNAUDIO
Excite zapewnia doskonałą jakość dźwięku
na wszystkich miejscach siedzących. System
obejmuje 10-kanałowy wzmacniacz o mocy 400 W,
osiem perfekcyjnie rozmieszczonych i optymalnie
dostrojonych do siebie głośników, głośnik centralny
i subwoofer. O

03

04 Infotainment z osobistym profilem. Dzięki
dostępnemu na życzenie systemowi nawigacyjnemu
Discover Pro z funkcją wyboru profilu jazdy
kierowca ma dostęp do wszystkich istotnych
informacji oraz przyłączy zewnętrznych źródeł
audio. Dodatkowo Discover Pro pozwala na wybór
profilu jazdy i dostosowanie sposobu zachowania
Golfa Alltrack do indywidualnych preferencji
i warunków drogowych. O
1) W granicach możliwości systemu.
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Silniki
Silniki benzynowe

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
cykl mieszany
skrzynia biegów DSG:
cykl mieszany
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
skrzynia biegów DSG:

Silniki wysokoprężne

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
cykl mieszany
skrzynia biegów DSG:
cykl mieszany
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
skrzynia biegów DSG:

1.0 TSI 63 kW (85 KM)

1.0 TSI 85 kW (115 KM)

1.5 TSI 96 kW (130 KM)

1.5 TSI 110 kW (150 KM)

5-biegowa
5,6-5,8
–
–

6-biegowa
5,6-5,8 [5,8-6,2]
7-stopniowa
6,1-6,3 [6,3-6,7]

6-biegowa
5,9-6,4 [6,0-6,5]
7-stopniowa
5,6-6,3 [6,0-6,3]

6-biegowa
6,0-6,5 [6,1-6,5]
7-stopniowa
6,3-6,7 [6,4-6,7]

128-131
–

127-132 [130-139]
139-143 [142-151]

135-144 [137-147]
135-142 [137-144]

135-148 [138-148]
143-153 [145-153]

1.6 TDI 85 kW (115 KM)

2.0 TDI 110 kW (150 KM)

2.0 TDI 135 kW (184 KM)

2.0 TDI 135 kW (184 KM)²⁾
4MOTION

5-biegowa
4,8-5,2 [4,9-5,4]
7-stopniowa
5,2-5,3 [5,2-5,6]

–
–
7-stopniowa
5,2-5,5 [5,3-5,6]

–
–
7-stopniowa
5,4-5,8 [5,7-5,9]

–
–
7-stopniowa
6,3-6,4

127-135 [129-141]
136-139 [137-148]

–
138-145 [139-147]

–
141-152 [149-155]

–
165-168

Silniki benzynowe

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
cykl mieszany
skrzynia biegów DSG:
cykl mieszany
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów:
skrzynia biegów DSG:

2.0 TSI 180 kW (245 KM)

2.0 TSI 213 kW (290 KM)

2.0 TSI 221 kW (300 KM)
4MOTION

6-biegowa
7,4-7,6
7-stopniowa
7,3-7,6

–
–
7-stopniowa
7,7-7,9

–
–
7-stopniowa
8,4-8,7 [8,4-8,7]

168-173
166-172

–
174-178

–
190-197 [191-197]

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Informujemy, że Volkswagen, Golf, Golf Variant i Golf Alltrack prezentowane są obecnie jedynie z wybranymi silnikami spośród planowanych dla Roku Modelowego 2019.
O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen.
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 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. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo
na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.
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 emisji CO₂
w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
Dane w nawiasach kwadratowych dotyczą Golfa Variant.
1) Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
2) Tylko dla Golfa Alltrack.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie
na Państwa życzenie.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Oryginalne akcesoria
Volkswagen®

04 | 05 Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym z połyskiem
lub chromowane matowe w stylistyce R nadają Golfowi jeszcze bardziej sportowy
wygląd. Obudowy dają się łatwo zamocować, są wykonane z wysokiej jakości
tworzywa i można je zamontować jako doposażenie do Golfa Hatchback i Golfa
Variant od roku modelowego 2013. O

W Golfach wszystko jest perfekcyjnie dopasowane do Twoich potrzeb. Także dodatkowe akcesoria.
Pełna oferta akcesoriów dostępna u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena oraz na www.volkswagen.pl.
04

05

07 Przewód USB Premium umożliwia wygodne podłączenie smartfona lub innych
urządzeń przenośnych do systemu Infotainment samochodu i korzystanie z funkcji
takich jak App-Connect²⁾. Przewód pozwala także na ładowanie podłączonego
urządzenia. Ma 30 cm długości, wysokiej jakości osłonę tekstylną i chromowane
wtyki z logo Volkswagena. Dostępny ze złączem z micro USB, USB C i Apple
Lightning. O

02

03

01 Sportowy tłumik środkowy¹⁾ o średnicy 2 × 90 mm razem z dyfuzorem podkreślają sportowe ambicje Golfa. Spojler dachowy¹⁾
nie tylko dobrze wygląda, lecz przede wszystkim jeszcze bardziej poprawia aerodynamikę Golfa. Listwa ochronna na pokrywę
bagażnika stanowi atrakcyjny akcent i chroni krawędź pokrywy. Z zestawem obniżającym zawieszenie Golf wygląda dynamiczniej
i zachowuje się bardziej sportowo. Zestaw składa się z czterech sprężyn obniżających punkt ciężkości samochodu o ok. 25-30 mm.
Przyciemnione obudowy diodowych świateł tylnych Golfa R, dostępne jako doposażenie, dodatkowo akcentują sportowy charakter.

wyposażenie standardowe w wersji Trendline

06

02 Diodowe światła tylne z dynamicznymi
kierunkowskazami i częściowo przyciemnioną
pokrywą z daleka przykuwają uwagę. O

01

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

03 Diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej
stanowi indywidualny akcent świetlny z tyłu
samochodu i poprawia widoczność rejestracji.

06 Łatwe do pielęgnacji owiewki wykonane są ze szkła akrylowego i nie niszczą
się podczas mycia w myjni. Dzięki optymalnej wentylacji poprawiają klimat
we wnętrzu samochodu, a tym samym komfort jazdy. Możesz cieszyć się świeżym
powietrzem, także gdy pada deszcz i śnieg. Owiewki ograniczają również hałas
przy lekko uchylonych szybach. O

07

1) Niedostępny dla Golfa Variant i Golfa Alltrack.
2) Tylko w połączeniu z radiem Composition Media lub systemami nawigacji Discover Media i Discover Pro. Car-Net App-Connect obejmuje
technologie MirrorLink®, Apple CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność tych technologii może się różnić w poszczególnych krajach.
Obecnie Car-Net App-Connect jest kompatybilna z wieloma modelami telefonów komórkowych, a Volkswagen ściśle współpracuje
z producentami smartfonów w celu zagwarantowania szerszej dostępności. Aktualne informacje o kompatybilności telefonów komórkowych
można znaleźć na stronie http://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/pl/pl/index/telefon-komorkowy#/.

O

O

wyposażenie dodatkowe

O
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08 | 09 Dobrze przygotowany do drogi – z systemem transportowym
z aerodynamicznych profili aluminiowych, oferowanym przez Oryginalne
akcesoria Volkswagen®. Podstawą systemu transportowego są dokładnie
dopasowane belki bagażnika dachowego do samochodów z relingami
i bez relingów. Na belkach można zamontować uchwyt na deskę windsurfingową,
rower, narty i deskę snowboardową lub praktyczne bagażniki dachowe box.
Belki są dostarczane w stanie wstępnie zmontowanym. Co ważne, zaliczyły one
testy City Crash oraz City Crash Plus¹⁾ Volkswagena wykraczające poza wymagania
bezpieczeństwa określone przez normy ISO. O

08

13 Nowy bagażnik na rowery Premium umożliwia bezpieczny transport
dwóch rowerów. Innowacyjny system mocowania znacznie ułatwia obsługę:
po rozłożeniu pałąka nośnego uchwyt automatycznie blokuje się na głowicy
haka holowniczego. Zdejmowane uchwyty odległościowe z zabezpieczeniem
przed kradzieżą są wyjątkowo łatwe w obsłudze. Przycisk nożny pozwala
na odchylenie uchwytu o 90°, co umożliwia otwarcie nawet dużej pokrywy
bagażnika. Uchwyt na rowery Premium można szybko złożyć i schować
we wnęce na koło zapasowe po wyjęciu z niej wszystkich elementów. O

10 Zamykany na zamek, stabilny bagażnik dachowy box Comfort w kolorze
czarnym z połyskiem jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Praktyczne
zaczepy pozwalają bez problemu zamocować go na belkach bagażnika dachowego.
Box jest dwustronnie otwierany, a szeroki kąt otwarcia sprawia, że układanie
w nim bagaży jest bardzo łatwe. Bagażniki dachowe box są dostępne w dwóch
pojemnościach: 340 l i 460 l. O

09

11 Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe Komfort możesz wygodnie
przewozić sześć par nart lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja
wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek. Duże przyciski umożliwiają
otwarcie uchwytu także w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest
w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O

16

15 Przyczepa na łódź, przyczepa mieszkalna lub bagażowa – do jej holowania
potrzebny jest hak holowniczy. Dostępny jest wariant stały i zdejmowany.
13-biegunowe gniazdo zapewnia zasilanie elektryczne przyczepy i współpracuje
z systemami parkowania oraz stabilizacji przyczepy. O

13

16 Eleganckie listwy progowe z aluminium z napisem „Golf” nie tylko przyciągają
wzrok już w momencie wsiadania, lecz przede wszystkim chronią lakier progów
przed zarysowaniem. Dostępne dla samochodów 2- i 4-drzwiowych. O

12 W uchwycie do roweru możesz bezpiecznie i stabilnie przewieźć swój rower
na dachu Golfa, Golfa Variant lub Golfa Alltrack. Dzięki specjalnej konstrukcji
uchwytu na ramę i szyny na koło rower automatycznie utrzymuje się we właściwej
pozycji. Innowacyjne pokrętło z ogranicznikiem siły obrotu uławia mocowanie
ramy roweru. Uchwyt na ramę posiada duże, miękkie elementy chroniące ją
przed zniszczeniem. Uchwyt rowerowy zaliczył testy City Crash Plus¹⁾. O

17 Folia naklejana na progi w obrębie drzwi skutecznie chroni lakier
przed zadrapaniami. Kolor: czarny/srebrne pasy. Dostępna dla samochodów
2- i 4-drzwiowych. O

10

17
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15

18 Niezwykle wytrzymałe chlapacze przednie i tylne pomagają chronić
własnego Golfa i pojazdy jadące za nim przed poderwanymi z nawierzchni
brudem, kamieniami i wodą. O
1) Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości
ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe
wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu
dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

14

11

14 System nagłaśniający Plug & Play ze zintegrowanym Digital Sound
Processor i z mocnym subwooferem gwarantuje wysokiej jakości
brzmienie. System dysponuje mocą 300 W sinus/480 W oraz ustawieniami
dostosowanymi do specyfiki wnętrza i potrzeb kierowcy. Tryb Plug & Play
pozwala na umiejscowienie subwoofera we wnęce na koło zapasowe.
Jako opcja dostępny jest system nagłaśniający montowany w bagażniku. O

18
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28 Łatwa do czyszczenia, antypoślizgowa mata pod fotelik chroni tapicerkę
przed zniszczeniem. W praktycznych siatkowych kieszeniach znajdzie się miejsce
na kilka dziecięcych drobiazgów. Można stosować także z fotelikami ISOFIX. O

19 Miękka i delikatna z jednej strony, z drugiej wytrzymała i antypoślizgowa.
Dwustronna mata idealnie dopasowana do powierzchni bagażnika
chroni przed zanieczyszczeniami przez brudne lub wilgotne przedmioty.
Zintegrowana folia ochronna zabezpiecza krawędź bagażnika przed uszkodzeniem
przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu. O

29 Z przenośnym ciśnieniowym ekspresem do kawy Volkswagen Edition
zasilanym z gniazdka 12 V będziesz mógł zawsze delektować się swoją własną
kawą. Zestaw obejmuje 2 nietłukące się filiżanki do espresso, serwetkę,
25 saszetek z kawą i etui do przechowywania. Ekspresu nie można używać
podczas jazdy. O

20 Wykładzina bagażnika z logo Golfa jest lekka, elastyczna i idealnie
dopasowana do wszystkich modeli z rodziny Golfa. Krawędź o wysokości
5 cm chroni wykładzinę bagażnika przed zabrudzeniami. O
22

30

21 Kratka oddzielająca bagażnik od kabiny montowana między oparciem tylnej
kanapy a podsufitką. Można ją stosować także przy rozłożonej osłonie przestrzeni
bagażowej. Kratka dostępna tylko dla Golfa Variant i Golfa Alltrack. O
22 Dokładnie dopasowana do kształtu podłogi, antypoślizgowa mata
bagażnika chroni przed zabrudzeniem i wilgocią. Jeżeli mata nie jest potrzebna,
można ją zwinąć i schować. O

19

33

23 Wytrzymała wanna bagażnika z napisem „Golf” jest dokładnie dopasowana
do bagażnika, jest zmywalna i zapobiega przesuwaniu się przedmiotów.
Wysoka krawędź chroni płyny przed rozlaniem. Dla Golfa wanna bagażnika
dostępna jest z dodatkowymi, przesuwnymi przegrodami. O

23

31

24 Wytrzymała siatka mocująca bagaż idealnie nadaje się do unieruchamiania
małych i średniej wielkości przedmiotów. Siatkę mocuje się do seryjnych zaczepów
w bagażniku. O
25 Listwa na krawędź zderzaka w optyce stali nierdzewnej wygląda estetycznie
i chroni lakier przed uszkodzeniem podczas załadunku i wyładunku bagaży. O
26 Ochronna, przeźroczysta folia chroni lakier zderzaka przed zarysowaniem
przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu. O

27 | 28

27 Bezpieczeństwo małych pasażerów: fotelik G2-3 ISOFIT z odejmowanym
oparciem przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat (15-36 kg).
Regulacja wysokości zagłówka zapewnia najmłodszym pasażerom komfort
i bezpieczeństwo podczas podróży. Siedzisko fotelika można odłączyć od oparcia,
dzięki czemu można je używać osobno, jako podwyższenie siedzenia. Montaż
fotelika polega na zatrzaśnięciu stelaża w znormalizowanych uchwytach ISOFIX,
połączonych z nadwoziem. Informacji o pełnym asortymencie fotelików
dziecięcych udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. Z antypoślizgową
matą na siedzenia – łatwą do czyszczenia i ograniczającą przesuwanie się fotelika
– uchronisz tapicerkę przed zniszczeniem. Mata posiada praktyczne siatkowe
kieszenie, w których znajdzie się miejsce na kilka dziecięcych drobiazgów. O

20 | 21

24
32

25
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29

34

30-34 Praktyczny, wygodny i uniwersalny: innowacyjny modułowy system komfortu w podróży jest niezwykle
wszechstronny. Pozwala zachować ład i porządek we wnętrzu, a przedmioty ważne dla siedzących z tyłu
pasażerów są zawsze w zasięgu ręki lub dają się łatwo obsługiwać. System składa się z modułu bazowego
montowanego między pałąkami zagłówka przedniego fotela, oraz różnych, dostępnych oddzielnie modułów
dodatkowych, takich jak uchwyt na kamerę, wieszak na ubranie, haczyk na torbę, uchylny uchwyt na różne
rodzaje tabletów czy składany stolik z uchwytem na kubek. Dzięki systemowi przerwy w podróży będą
prawdziwą przyjemnością! Jeden uchwyt, wiele możliwości: wszystkie moduły można mocować do uchwytu
bazowego w zależności od potrzeb. O
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35 Dywaniki tekstylne Optimat z napisem „Golf” łączą właściwości dywaników
gumowych z elegancją dywaników tekstylnych. Krawędź w kształcie litery U chroni
tapicerkę podłogi przed zabrudzeniem i przenikaniem wilgoci. O
36 Wysokiej jakości dywaniki tekstylne Premium wykonane są z wytrzymałego,
gęstego weluru i nie tylko chronią podłogę przed zabrudzeniem, lecz także swoim
białym obszyciem upiększają wnętrze. Przednie dywaniki posiadają gumową etykietę
z białym napisem „Golf”. O

Volkswagen
Lifestyle
01

37 Czysta wykładzina podłogi niezależnie od pory roku: dokładnie dopasowane
do kształtu podłogi i wytrzymałe dywaniki gumowe Premium chronią
przed zabrudzeniem i wilgocią. Dywaniki wykonane są z pozbawionego
zapachu, podlegającego w 100% recyklingowi materiału. Na przednich dywanikach
wytłoczony jest napis „Golf”. O

35

38 Sportowe, łatwe do nałożenia nakładki na pedały ze szczotkowanej stali
nierdzewnej zachwycają swoją stylistyką. Specjalna powłoka ogranicza poślizg.
Dostępne dla samochodów z manualną i automatyczną skrzynią biegów. O

01 Pendrive USB o pojemności 16 GB w kształcie kluczyka do Volkswagena
i oferowany jest w atrakcyjnym pudełku. O
02 Elegancka ochrona dla smartfona: czarne etui z twardego, wysokiej jakości
tworzywa, pokryte skórą cielęcą; pasuje do iPhone’a 7. O
03 Klasyczną czapkę baseballową z dżerseju zdobi wyszyte logo Volkswagena.
Zapięcie z wysokiej jakości tworzywa z tyłu czapki pozwala na regulację obwodu.
O

39 Indywidualizacja w każdym detalu: cztery nakrętki na zawory z logo Volkswagena
chronią zawory kół przed kurzem, brudem i wilgocią. Do zaworów aluminiowych,
gumowych lub metalowych. 1 zestaw = 4 sztuki. O

36

40 Są sytuacje, w których światło słoneczne w samochodzie nie jest pożądane.
Na przykład gdy w samochodzie podróżują dzieci lub zwierzęta. Osłony
przeciwsłoneczne można stosować także przy opuszczonych szybach.
Służą jako ochrona przed słońcem i ciepłem, nie ograniczając przy tym
bezpieczeństwa. Dostępne dla Golfa (4-drzwiowego), Golfa Variant i Golfa Alltrack.

38

O

02

05

03

06

04

07

04 Kosmetyczka i plecak są nie tylko praktyczne, lecz dzięki żółtym
przywieszkom przy zamkach błyskawicznych także atrakcyjne. O
05 Wierny towarzysz: brelok do kluczy w kształcie felgi Volkswagena Luxor
lub w kształcie serca z pięcioma kryształkami Swarovskiego®. O
06 Zegarki z płaską kopertą ze szczotkowanej stali nierdzewnej i delikatnym
napisem „Volkswagen” na tarczy. Proste i eleganckie. Do wyboru chronograf
z tarczą 24-godzinową i skórzanym paskiem lub minimalistyczny zegarek z trzema
wskazówkami i wymiennym paskiem skórzanym lub bransoletką w kolorze
srebrnym. O
07 Praktyczny, czarny, składany pojemnik z logo Volkswagena nie zajmuje wiele
miejsca, ale mieści dużo. Nośność do 30 kg. O

37

39

40
Informacje o ofercie i cenach dostępne u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena lub na stronie www.vw-sklep.pl.
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Tapicerki
08

01

0 1 tapicerka tkaninowa Basket czarna Titan TW S
02 tapicerka tkaninowa Zoom czarna Titan TW C
03 tapicerka tkaninowa Zoom Shetland XW C
04 tapicerka tkaninowa Summits¹⁾ czarna Titan TW A
05 tapicerka z mikrofibry ArtVelours²⁾ czarna Titan TW H
06 tapicerka z mikrofibry ArtVelours³⁾ Shetland XW O
07 tapicerka skórzana Vienna⁴⁾, ⁵⁾ perforowana, czarna Kristall TW O
08 tapicerka skórzana Vienna³⁾, ⁵⁾ perforowana, szara Pure Grey UW O
09 tapicerka skórzana Vienna³⁾, ⁵⁾ perforowana, Shetland XW O
10 tapicerka tkaninowa lub z mikrofibry Carbon Flag/San Remo dla R-Line⁶⁾ szara Flint – czarna lub szara Flint TW
(bez ilustracji) tapicerka skórzana Vienna dla R-Line⁶⁾ perforowana, czarna Kristall TW O

03

07

09

05

O

1) Tylko dla Golfa Alltrack.
2) Także dla Golfa Alltrack jako wyposażenie dodatkowe.
3) Niedostępna dla Golfa Alltrack.
4) Także dla Golfa Alltrack jako wyposażenie dodatkowe.
5) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
6) Tylko w połączeniu z pakietem R-Line.
Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy tapicerki.
Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego, wyższego wariantu.
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Lakiery

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

biały Pure¹⁾ lakier uniwersalny 0Q O
szary Urano¹⁾ lakier uniwersalny 5K S
czerwony Tornado¹⁾ lakier uniwersalny G2
srebrny Reflex lakier metalik 8E O
Dark Iron Blue lakier metalik 8P O
niebieski Atlantic¹⁾, ²⁾ lakier metalik H7 O
srebrny Tungsten lakier metalik K5 O
niebieski Lapiz³⁾ lakier metalik L9 O
szary Indium¹⁾ lakier metalik X3 O
czarny Deep¹⁾ lakier perłowy 2T O
biały Oryx¹⁾ lakier perłowy 0R O

03

07
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08

05

09
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O

1) Dostępny także dla R-Line. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.
2) Niedostępny dla Golfa Alltrack.
3) Tylko w połączeniu z pakietem R-Line i R-Line Exterieur.
4) Do wyczerpania zapasów magazynowych.
Zdjęcia przedstawiają Golfa z opcjonalnym pakietem R-Line Exterieur. Nie każdy z przedstawionych tutaj lakierów jest dostępny w połączeniu
z pakietem R-Line Exterieur. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.
Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej
barwy lakieru.
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Obręcze kół
Ty wybierz – on się dopasuje. Zdecyduj, które obręcze kół sprawią,
że Twój Golf, Golf Variant lub Golf Alltrack będzie niepowtarzalny.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Hita H
16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Toronto C
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dijon O
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Karlskoga O
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Madrid O
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Singapore¹⁾, Volkswagen R O
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Valley ²⁾ A
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Blade³⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kalamata ²⁾ O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Jurva O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Marseille¹⁾, Volkswagen R O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Durban O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring¹⁾, ⁴⁾, Volkswagen R O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pretoria³⁾, ⁵⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen®
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Rotary³⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Preston³⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Twinspoke³⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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1) Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
2) Tylko dla Golfa Alltrack.
3) Oferta Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
4) Dostępne tylko jako obręcze 17-calowe.
5) Dostępne także w kolorze srebrnym Sterling.
Nasze samochody są wyposażone seryjnie w opony letnie. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.
Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej
barwy obręczy kół.
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Odkryj motoryzacyjny świat
Volkswagena
Pakiety Przeglądów Volkswagen to gwarancja
spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz
pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych
rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji
w ramach wybranego Pakietu. Twoje korzyści:
• przewidywalność kosztów
transparentne i niezmienne w trakcie umowy
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne
planowanie kosztów w dłuższym okresie
• wygoda
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach
Volkswagena na terenie całego kraju
• jakość
gwarancja najwyższej jakości obsługi;
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową
Zakupu Pakietu można dokonać tylko przy zakupie
nowego samochodu.
Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja,
wydłużona dzięki programowi Volkswagen Safe+
nawet do 5 lat. Program jest przedłużeniem
ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji
Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego samochodu
zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz 100%
ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami napraw

nawet przez 3 lata po upływie 2-letniej gwarancji
Volkswagena.
Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen
posiada jedną z największych sieci serwisowych.
Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena
na świecie – służą one kompetentną pomocą
i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego
Volkswagena.
2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych
kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena
udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód
– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim
po drogach całego świata.
2-letnia gwarancja na Oryginalne części
Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś
potrzeba zakupu określonej części zamiennej.
Warto wówczas wybrać Oryginalne części
Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność,
że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom
jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie
jak każdy nowy samochód marki Volkswagen
również każda oryginalna część poddawana jest
ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości.
Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena
udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne
– bez limitu kilometrów.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet wtedy,
gdy będziesz jeździć Golfem, Golfem Variant
lub Golfem Alltrack z kompletnym wyposażeniem
seryjnym, możesz uzupełnić go według
indywidualnych upodobań. Autoryzowany
Partner Volkswagena zaoferuje Ci atrakcyjne
akcesoria z firmowym znakiem VW.
Są one odpowiednio sprawdzone, przetestowane
i dopasowane do modelu samochodu.
Również Oryginalne akcesoria Volkswagen®
są objęte 2-letnią gwarancją.
12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia.
Golf, Golf Variant i Golf Alltrack posiadają 12-letnią
gwarancję na nieprzerdzewienie nadwozia
(przez przerdzewienie należy rozumieć perforację
blachy karoserii, postępującą od wewnątrz
na zewnątrz). Jeśli pomimo długotrwałego
zabezpieczenia antykorozyjnego, użytych środków
ochronnych oraz wysokiej jakości lakierów
w pojedynczych przypadkach wystąpią perforacyjne
uszkodzenia nadwozia w pierwszych 12 latach
użytkowania samochodu, zostaną one nieodpłatnie
naprawione w serwisie Volkswagena. Jednocześnie
przypominamy o regularnych przeglądach powłoki
lakierniczej. Szczegółowe informacje zawarte są
w książce serwisowej samochodu.
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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.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane
w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.

Autoryzowany Serwis Volkswagena

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanym znakiem handlowym 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.

