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O κόσμος της Volkswagen

Φέρνουμε το μέλλον στον δρόμο σας.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Στο έντυπο απεικονίζονται το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack με προαιρετικό εξοπλισμό (Πακέτο Εξωτερικής Σχεδίασης R-Line, μεταλλικό χρώμα κτλ).

Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack – Περιεχόμενο
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Έτοιμοι για το μέλλον.
Νέο Golf. Πιο δυναμικό, πιο προηγμένο, πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Με κορυφαία
τεχνολογικά συστήματα, με ευφυή συστήματα υποβοήθησης και με μία σειρά
υπερσύγχρονων συστημάτων Infotainment, ανταποκρίνεται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο σε όσα απαιτεί η καθημερινότητα, σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Εξωτερικό
Με την εντυπωσιακή σιλουέτα του, το νέο Golf οδηγεί με αυτοπεποίθηση
προς το μέλλον. Τα γνώριμα σχεδιαστικά του χαρακτηριστικά, όπως η
κολόνα Γ, υπογραμμίζουν ότι παραμένει ένα αυθεντικό Golf.

01 Ο εμπρός αισθητήρας που συνεργάζεται με
διάφορα προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης
οδήγησης, είναι έξυπνα τοποθετημένος πίσω από
το λογότυπο Volkswagen. B
02 Το πίσω μέρος του νέου Golf είναι πιο δυναμικό
χάρη στον ανασχεδιασμένο πίσω προφυλακτήρα και
τον νέο διαχύτη με διαφορετικά στοιχεία χρωμίου
ανάλογα με την έκδοση. Τα νέα πίσω φώτα LED, προαιρετικά με δυναμικά φώτα αλλαγής πορείας, εντυπωσιάζουν.¹⁾
Το νέο Golf είναι πιο μοντέρνο από ποτέ και αυτό ενισχύεται από την ανανεωμένη γκάμα ζαντών αλουμινίου και χρωμάτων αμαξώματος.

01

1) Δεν διατίθεται για το νέο Golf Variant.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Comfortline

B

Έκδοση Generation

G

Έκδοση Highline

H

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

02

Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack – Εξωτερικό

07

R-Line
Πιο δυναμικό, πιο σπορ. Με το Εξωτερικό Πακέτο R-Line της
Volkswagen R μπορείτε να τονίσετε ακόμη περισσότερο τον
αθλητικό χαρακτήρα σας. Και επειδή εδώ παίζει ρόλο και η
εσωτερική διαρρύθμιση, το Εσωτερικό Πακέτο R-Line
ολοκληρώνει τη σπορ διάθεσή σας και στο εσωτερικό.

01 | 02 Με το Εξωτερικό Πακέτο R-Line το νέο Golf
είναι σαφώς πιο σπορ. Οι ειδικής σχεδίασης προφυλακτήρες, με μαύρη γρίλια εμπρός, οι αεραγωγοί σε
μαύρο γυαλιστερό και τα σπόιλερ εμπρός και πίσω
χαρίζουν απόλυτο δυναμισμό. Π

02

Όλοι οι εξοπλισμοί που αναφέρονται εδώ είναι προϊόντα της Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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03

03 Οι εντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου 18" «Sebring» 5 διπλών ακτίνων υπογραμμίζουν τη σπορ εμφάνιση
του νέου Golf. Το λογότυπο «R-Line» στο φτερό τονίζει τον αθλητικό του χαρακτήρα. Π

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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05

06

04 Με το Εσωτερικό Πακέτο R-Line αναδεικνύεται ο δυναμικός χαρακτήρας στο εσωτερικό. Περιλαμβάνει σπορ δερμάτινο
πολυλειτουργικό τιμόνι με το λογότυπο «R-Line» και ραφές σε Γκρι Crystal, επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα, διακοσμητικά
στοιχεία «Dark Diamond Flag», πατάκια με διακοσμητικές ραφές και πεντάλ με επένδυση από βουρτσισμένο ανοξείδωτο
χάλυβα. Π
05 Τα εργονομικά σπορ καθίσματα R-Line σε ύφασμα «Carbon Flag» προσφέρουν άνεση και εξαιρετικό στυλ. Οι εσωτερικές
πλευρές των πλαϊνών επενδύσεων από μικροΐνα «San Remo» σε Γκρι Flint, οι διακοσμητικές ραφές σε Γκρι Crystal και το λογότυπο «R-Line» στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων ολοκληρώνουν την εμφάνιση των καθισμάτων. Π
06 Προαιρετικά, τα σπορ καθίσματα R-Line σε δέρμα «Vienna» με ενσωματωμένο λογότυπο «R-Line» στις πλάτες των εμπρός
καθισμάτων παρέχουν ιδανική στήριξη χαρίζοντας ακόμα περισσότερο στυλ. Π

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Περισσότερος χώρος
για τις επιθυμίες σας.
Ενίοτε θέλουμε περισσότερα: περισσότερη ελευθερία, περισσότερο χώρο, περισσότερο
Golf. Χάρη στις μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες, το νέο Golf Variant χωράει όλα όσα
προγραμματίζετε.

01

02

01 | 02 Ο χώρος αποσκευών του νέου Golf Variant προσφέρει άπλετο χώρο για τα σχέδιά σας – τα ψώνια σας, την εκδρομή για σερφ στην
παραλία ή τις εξορμήσεις σας. Με το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και ένα δάπεδο φόρτωσης ρυθμιζόμενου ύψους στον χώρο αποσκευών
μπορείτε να φορτώνετε εύκολα ακόμη και βαριά αντικείμενα. Και αν χρειάζεστε ακόμη περισσότερο χώρο, το κάλυμμα του χώρου αποσκευών μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα και να αποθηκευτεί κάτω από το δάπεδο φόρτωσης. Για ογκώδη αντικείμενα φόρτωσης, η αναδιπλούμενη πλάτη των πίσω καθισμάτων είναι ιδιαίτερα πρακτική, όπως και το κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω, με δυνατότητα διαμπερούς φόρτωσης
μεγάλων αντικειμένων. B
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Ιδανική θέα,
μέσα και έξω.
Η ηλεκτρικά συρόμενη/ανακλινόμενη πανοραμική ηλιοροφή προσφέρει
μοναδική θέα και χαρίζει ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση ευρυχωρίας.
Οι διαφορετικές ρυθμίσεις ανοίγματος εξασφαλίζουν μία ευχάριστη
διαδρομή ενώ το ηλεκτρικό σκιάδιο σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε
λιγότερο φως στο εσωτερικό.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Infotainment
Τα συστήματα Infotainment στο νέο Golf ικανοποιούν υψηλές απαιτήσεις
παρέχοντας νέα επίπεδα συνδεσιμότητας και διαισθητικό χειρισμό.

01 Με την πρωτοποριακή λειτουργία ανέπαφου χειρισμού Gesture Control χειρίζεστε το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Pro» ακόμη πιο απλά και άνετα. Με ένα πέρασμα του χεριού μπροστά από την οθόνη μπορείτε
να μετακινείστε μέσα στο μενού και να ενεργοποιείτε μια σειρά επιλογών. Έτσι, με μια κίνηση του χεριού και
χωρίς να ακουμπήσετε την οθόνη, μεταβαίνετε π.χ. από έναν ραδιοφωνικό σταθμό σε έναν άλλο. Π

02

02 Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου Bluetooth «Comfort» και «Business». Με τη σύνδεση ενός κινητού
τηλεφώνου μέσω Hands Free Bluetooth® (HFP) με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις ασύρματα. Με την προεγκατάσταση «Comfort» αυτό πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την εξωτερική κεραία του αυτοκινήτου και έτσι προκύπτει μειωμένη ακτινοβολία μέσα στο αυτοκίνητο. Ένας πρόσθετος
ενισχυτής κεραίας διασφαλίζει επίσης βελτιωμένη ποιότητα λήψης. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ασύρματης
φόρτισης συσκευών συμβατών με το πρότυπο Qi. Η προεγκατάσταση «Business» διαθέτει μονάδα τηλεφώνου
εσωτερικά στο αυτοκίνητο και μπορεί να δεχτεί εναλλακτικά μια ξεχωριστή κάρτα SIM. Επιπλέον, μέσω της
ενσωματωμένης λειτουργίας WLAN Hotspot μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Π

01
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Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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03 Ο χειρισμός του συστήματος ραδιοπλοήγησης «Discover Pro» με Car-Net AppConnect μπορεί να γίνεται εντελώς διαισθητικά με την έγχρωμη οθόνη αφής TFT
9,2" (23,4 cm) με επιφάνεια από γυαλί, αισθητήρες προσέγγισης και την καινοτόμο
λειτουργία ανέπαφου χειρισμού Gesture Control. Έτσι, μπορείτε να ενεργοποιείτε
μια σειρά επιλογών του μενού με μια απλή χειρονομία. Το σύστημα με ενσωματωμένη
μνήμη μεγέθους 32 GB διαθέτει επίσης προεγκατεστημένους χάρτες για την Ευρώπη,
οκτώ ηχεία, λήψη FM, DVD Player και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων μουσικής
σε format MP3, AAC και WMA. Δυο υποδοχές καρτών SD, μια υποδοχή AUX-IN και μια
θύρα USB καθώς και η σύνδεση κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth δημιουργούν
μια πλήρη εμπειρία Infotainment. Π
04 Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media» για το ηχοσύστημα «Composition
Media» διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8" (20,3 cm) με επιφάνεια από γυαλί και
αισθητήρες προσέγγισης, εγκατεστημένους χάρτες για την Ευρώπη, CD-Player,
οκτώ ηχεία και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3, ACC και WMA. Επιπλέον,
το σύστημα διαθέτει δύο υποδοχές καρτών SD, μία υποδοχή AUX-IN, μία θύρα USB
και σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα. Π
05 Το ηχοσύστημα «Composition Media» διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8"
(20,3 cm), με αισθητήρες προσέγγισης και CD-Player με δυνατότητα αναπαραγωγής
αρχείων MP3 και WMA. Οκτώ ηχεία με ισχύ 4 x 20 Watt καθιστούν το σύνολο
μία μοναδική εμπειρία πολυμέσων. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει μία υποδοχή
καρτών SD, μία υποδοχή AUX-IN, μία θύρα USB και σύνδεση Bluetooth για κινητά
H
τηλέφωνα. G

04

06 Το ηχοσύστημα «Composition Colour» με έγχρωμη οθόνη αφής TFT 6,5" (16,5 cm)
και 4 ηχεία με ισχύ 4 x 20 Watt, διαθέτει επιπλέον μία υποδοχή καρτών SD, θύρα
USB και σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα. Β
07 Λεπτές χροιές, ακριβή μπάσα, καθαρά, κρυστάλλινα πρίμα: Βιώστε το ηχοσύστημα «DYNAUDIO Excite» του δανέζικου εξειδικευμένου οίκου Hi-Fi Dynaudio.
Οκτώ ηχεία, ένα Subwoofer καθώς και ένας ψηφιακός ενισχυτής 10 καναλιών με
συνολική ισχύ 400 Watt αναπαράγουν για εσάς την ωραιότερη μουσική σε κάθε
διαδρομή. Χάρη στη λειτουργία Digital Signal Processing (DSP), που λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά εκπομπής των μεμονωμένων ηχείων σε συνάρτηση με τη θέση
σας, βιώνετε την απόλυτη ηχητική εμπειρία σε κάθε θέση. Π

06

(χωρίς εικ.) Discover Care: Ο πιο γρήγορος δρόμος για ανανέωση των χαρτών. Έτσι
θα διατηρείτε πάντα ενημερωμένα τα δεδομένα του συστήματος ραδιοπλοήγησης
«Discover Media» ή «Discover Pro»: απλά πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.navigation.com, αναφέρετε το μοντέλο και το έτος κατασκευής και φορτώνετε
το πιο επικαιροποιημένο υλικό χαρτών στην αντίστοιχη κάρτα SD. Αυτή η υπηρεσία
προσφέρεται δωρεάν και διατίθεται ακόμη και μετά το τέλος της παραγωγής της
εκάστοτε συσκευής για επιπλέον πέντε έτη. Π

03

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Όλες οι
πληροφορίες,
στη διάθεσή σας.
Με τον Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων (Active Info Display)
με υψηλής ανάλυσης οθόνη 12,3" (31,2 cm), μπορείτε να επιλέξετε τις

09

πληροφορίες που θέλετε να έχετε στη διάθεσή σας και να τις φέρετε στο
προσκήνιο, είτε πρόκειται για το στροφόμετρο, το κοντέρ, την ένδειξη
χιλιομέτρων ή τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. Για παράδειγμα,
στη λειτουργία πλοήγησης, το κοντέρ και το στροφόμετρο μικραίνουν
και μετακινούνται στα άκρα δίνοντας περισσότερο χώρο στον χάρτη,
που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης.
10

08–1 1 Μέσω των διαφορετικών δυνατοτήτων προβολής των πληροφοριών έχετε τη δυνατότητα εξατομικευμένης διαμόρφωσης του πίνακα οργάνων. Έτσι, μπορείτε να έχετε απευθείας στο οπτικό σας πεδίο
πληροφορίες του συστήματος Infotainment όπως τις εικόνες των τηλεφωνικών σας επαφών ή εξώφυλλα CD.
O χειρισμός του Ψηφιακού Πίνακα Οργάνων γίνεται από το πολυλειτουργικό τιμόνι. H
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

08
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Συνδεσιμότητα
Οι Mobile Online Υπηρεσίες Car-Net της Volkswagen περιλαμβάνουν εύχρηστες υπηρεσίες και
πρακτικές εφαρμογές που κάνουν την καθημερινότητά σας πιο απλή, πιο άνετη και ταυτόχρονα
πιο ενδιαφέρουσα.

01

01 Με τις Υπηρεσίες Car-Net Guide & Inform¹⁾ θα έχετε στη διάθεσή σας όποια
πληροφορία χρειάζεστε. Μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντες προορισμούς στην
περιοχή σας, τα πιο κοντινά σημεία στάθμευσης ή πρατήρια καυσίμων. Προγραμματίστε την επόμενη διαδρομή στο Car-Net Portal ή στείλτε μέσω της εφαρμογής
Car-Net τον επόμενο προορισμό στο σύστημα πλοήγησης, για να εξοικονομήσετε
χρόνο ήδη πριν την οδήγηση. Π
02 Car-Net App Connect²⁾ – τρεις καινοτόμες τεχνολογίες με τις οποίες μπορείτε
να φέρετε εύκολα τις εφαρμογές του smartphone σας στην οθόνη αφής του
συστήματος Infotainment: MirrorLink™, Apple CarPlay™ και Android Auto™
της Google. Έτσι μπορείτε να χειρίζεστε τις σημαντικότερες λειτουργίες του
Smartphone σας σε ό,τι αφορά τηλέφωνο, ειδήσεις και μουσική και κατά τη
διάρκεια της διαδρομής: πολύ απλά, με ασφάλεια και άνετα μέσω της οθόνης
H
του συστήματος Infotainment. G

02

1) Η mobile online υπηρεσία (Car-Net) μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με τον προαιρετικό εξοπλισμό Discover
Media και Discover Pro. Επίσης απαιτείται ένα κινητό τερματικό (π.χ. smartphone) με δυνατότητα λειτουργίας ως WLAN hotspot. Εναλλακτικά, ένα κινητό τηλέφωνο με remote SIM Access Profile (rSAP) ή μία κάρτα
SIM με επιλογές κλήσεων και δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το interface του κινητού τηλεφώνου
στην επιλογή «Premium». Η υπηρεσία Car-Net διατίθεται μόνο με ένα υπάρχον πρόγραμμα κινητού ή κάποιο άλλο που θα συμφωνήσετε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, και μόνο εντός περιοχής κάλυψης του
συγκεκριμένου δικτύου. Πρόσθετα τέλη (π.χ. χρεώσεις περιαγωγής – roaming) μπορεί να προκύψουν όταν
λαμβάνετε δεδομένα από το internet, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων του κινητού σας και κυρίως
όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία στο εξωτερικό. Λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων όταν χρησιμοποιείται
η υπηρεσία Car-Net, σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα λήψης απεριόριστων δεδομένων με τον
πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Ανεξάρτητο συμβόλαιο με τη Volkswagen AG πρέπει να υπογραφεί online
για τη χρήση του Car-Net. Μετά την παράδοση του οχήματος, ο πελάτης έχει 90 ημέρες για να εγγράψει το
όχημα στο www.volkswagen.com/Car-Net. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Car-Net μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη χώρα. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τη διάρκεια του συμβολαίου και μπορεί να υποστεί πιθανές αλλαγές περιεχομένου στο διάστημα αυτό. Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net θα βρείτε στο www.volkswagen.com/Car-Net και στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Volkswagen. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα τηλεφωνίας σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
2) Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα «Composition Media» ή το σύστημα πλοήγησης «Discover Media». Το
Car-Net App Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες MirrorLink™, CarPlay™ και Android Auto™. Η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το «Car-Net App Connect» υποστηρίζεται μόνο από συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Η Volkswagen
συνεργάζεται στενά με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές smartphone για να προωθήσει την ευρεία υποστήριξη του Car-Net App Connect. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των κινητών τηλεφώνων,
επισκεφθείτε το: www.volkswagen.com/car-net.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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1) Για τη χρήση του Car-Net Security & Service πρέπει να συναφθεί
online ξεχωριστό συμβόλαιο με την Volkswagen AG. Για να μπορεί ο
πελάτης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια ισχύος,
έχει στη διάθεσή του 90 ημέρες προθεσμία μετά την παράδοση για
την εγγραφή του αυτοκινήτου στη διεύθυνση www.volkswagen.com/
car-net. Η υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη
ήδη από την παράδοση του αυτοκινήτου χωρίς εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Car-Net μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα
με τη χώρα. Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε
συμφωνημένη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου κατά τη διάρκεια του συμβολαίου.
Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Car-Net απαιτείται ένα
smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM
με δυνατότητα δεδομένων με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Μέσω της αποστολής ή λήψης πακέτων δεδομένων
μέσω του διαδικτύου, μπορεί, αναλόγως της εκάστοτε τιμολογιακής
πολιτικής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη
λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη
περιαγωγής). Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net «Security &
Service» θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net και
στον πλησιέστερο συνεργάτη της Volkswagen, πληροφορίες για τους
όρους χρέωσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Ο αντιπρόσωπος της Volkswagen
της περιοχής σας θα χαρεί να σας πληροφορήσει σχετικά.
2) Η κάμερα GoPro® δεν συγκαταλέγεται στον εξοπλισμό παράδοσης
του νέου Golf και Golf Variant και θα χρειαστεί να την προμηθευτείτε
ξεχωριστά. Η περιγραφόμενη λειτουργία είναι συμβατή με τις εξής
εκδόσεις: κάμερα GoPro® Hero 3, 3+ ή 4. Τα GoPro®, Hero, το λογότυπο GoPro® και το λογότυπο GoPro® Be a Hero είναι σήματα κατατεθέντα ή καταχωρημένα σήματα κατατεθέντα που διαθέτει η GoPro®.

03

04

03 Με τις Υπηρεσίες Car-Net «Security & Service»¹⁾
είστε πάντα ασφαλείς. Το νέο πακέτο υπηρεσιών του
Car-Net σάς προσφέρει πρόσβαση εν κινήσει σε σημαντικές λειτουργίες καθώς και πληροφορίες του
αυτοκινήτου και παρέχει ακόμη μεγαλύτερη άνεση.
Είτε πρόκειται για προγραμματισμό ραντεβού Service,
Service έκτακτης ανάγκης, κλήση βλάβης ή Online σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, σάς υποστηρίζουν
και σάς παρέχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες
κατά την οδήγηση.

04 Η θύρα USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών πηγών ήχου στο σύστημα Infotainment. Έτσι,
μπορεί π.χ. να αναπαράγεται μουσική από το Smartphone σας ή το MP3-Player. B
05 Δείτε ό,τι δεν φαίνεται στον εσωτερικό καθρέφτη: Μέσω μιας κάμερας GoPro®²⁾ έχετε τη δυνατότητα
να βλέπετε αποκλειστικές εικόνες του πίσω χώρου, μέσω της εφαρμογής Car-Net «Cam-Connect» για το
smartphone σας, που αναπτύχθηκε από τη Volkswagen. Ενώ το όχημα κινείται, μπορείτε πατώντας ένα
κουμπί να στέλνετε μια εικόνα από την πίσω περιοχή στην οθόνη του συστήματος Infotainment ή ακόμη
και ένα βίντεο, αν το όχημα είναι ακινητοποιημένο ή κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Έτσι θα γνωρίζετε καθ’
οδόν αν οι επιβάτες σας είναι το ίδιο χαλαροί και έχουν την ίδια καλή διάθεση όπως εσείς. Π

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Highline

0 1 Στο εσωτερικό της έκδοσης Highline τα sport καθίσματα με επένδυση σε
συνδυασμό ύφασμα/ArtVelours, o εσωτερικός φωτισμός Ambient, τα διακοσμητικά στοιχεία στο ταμπλό και το εσωτερικό των θυρών και η μαύρη γυαλιστερή
λάκα στην κεντρική κονσόλα συνθέτουν ένα περιβάλλον απαράμιλλης ευεξίας. H

02

02 Ο Ψηφιακός και Διαδραστικός Πίνακας Οργάνων Active Info Display σας
παρέχει ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια, καθώς σας επιτρέπει να επιλέγετε εσείς ποιες πληροφορίες θα έχετε στη διάθεσή σας, σε κάθε διαδρομή. H
03 Οι ζάντες αλουμινίου 17" Karlskoga τονίζουν την ιδιαίτερα μοντέρνα και
δυναμική εμφάνιση της έκδοσης Highline. H

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

01
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Generation

Comfortline
09 Το σύστημα Adaptive Cruise Control (ACC) περιλαμβάνεται στον βασικό
εξοπλισμό του νέου Golf όπως και το σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού
Fatigue Detection, που αναγνωρίζει αποκλίσεις από την κανονική συμπεριφορά
οδήγησης του οδηγού και του προτείνει με οπτικά και ηχητικά σήματα να κάνει
ένα διάλειμμα.¹⁾ B
10 Το ηχοσύστημα «Composition Colour» με έγχρωμη οθόνη αφής μεγέθους
6,5" (16,5 cm) διαθέτει μία υποδοχή καρτών SD. Συνδυάζεται με το πακέτο συνδεσιμότητας που περιλαμβάνει Bluetooth με audio streaming και θύρα USB. B

05

07

04

06

04 Η έκδοση Generation περιλαμβάνει υπολογιστή ταξιδιού Premium με έγχρωμη οθόνη TFT καθώς και
σύστημα Infotainment Composition Media με έγχρωμη οθόνη αφής 8" και γυάλινη επιφάνεια, CD, 8 ηχεία
και λειτουργίες συνδεσιμότητας Car-Net App Connect. G

05 Ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας στο εσωτερικό: Το σύστημα αυτόματου κλιματισμού 2 ζωνών
Air Care Climatronic περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο. G
06 Οι ζάντες αλουμινίου 16" «Hita», 5 διπλών ακτίνων, αποπνέουν δυναμισμό.

1) Εντός των ορίων του συστήματος.
2) Στην εικόνα 07 απεικονίζεται το ηχοσύστημα «Compοsition Media». Η έκδοση Comfortiline διατίθεται με το ηχοσύστημα «Composition Colour».
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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08

07 Στην έκδοση Comfortline²⁾ περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος καθίσματα
Comfort, με οσφυϊκή υποστήριξη. Τα διακοσμητικά στοιχεία New Brushed Dark Metal
στο εσωτερικό σας προδιαθέτουν ευχάριστα. Το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε
συνδυασμό με το προαιρετικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG διαθέτει paddles αλλαγής ταχυτήτων. Το φωτιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού με δυνατότητα ψύξης, η ασύμμετρα διαιρούμενη, αναδιπλούμενη πλάτη του πίσω καθίσματος με κεντρικό υποβραχιόνιο καθώς και η πρίζα 12 Volt αποδεικνύονται χρήσιμα σε κάθε διαδρομή. B

G

08 Προσέχει εσάς και τους άλλους. Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου Front Assist με City Emergency Brake και λειτουργία αναγνώρισης
πεζών παρακολουθεί μέσω αισθητήρων τον χώρο γύρω από το όχημα. Αναγνωρίζει τη διέλευση πεζών στο οδόστρωμα και ενημερώνει εγκαίρως τον οδηγό.
Εάν δεν υπάρξει αντίδραση μπορεί – στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος – να ακινητοποιήσει το όχημα. B

09

10
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Συστήματα
υποβοήθησης.
Το αυτοκίνητο που έχει δημιουργήσει και ορίσει μία ολόκληρη κατηγορία, ανοίγει και πάλι τον δρόμο φέρνοντας καινοτομίες στην κατηγορία
Golf. To νέο Golf εξοπλίζεται με ευφυή συστήματα υποβοήθησης και
ημι-αυτόνομης οδήγησης που βοηθούν στην αντιμετώπιση ή την αποφυγή κρίσιμων καταστάσεων.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Συστήματα υποβοήθησης

01 Το σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση «Traffic Jam
Assist» παρέχει τη δυνατότητα άνετης οδήγησης σε καταστάσεις κυκλοφοριακής
συμφόρησης και συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων. Το σύστημα διατηρεί το
αυτοκίνητο στη λωρίδα κυκλοφορίας και ελέγχει αυτόματα το γκάζι και το φρένο, σε συνδυασμό με το κιβώτιο DSG¹⁾. Π
02 Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης «Adaptive Cruise Control» –
ACC προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα²⁾ μέχρι ενός προκαθορισμένου ορίου
σε σχέση με το προπορευόμενο όχημα και διατηρεί ταυτόχρονα την προκαθορισμένη από τον οδηγό απόσταση.¹⁾ Β
03 Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με City
Emergency Brake και λειτουργία αναγνώρισης πεζών παρακολουθεί μέσω αισθητήρων τον χώρο γύρω από το όχημα. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πεζοί
στο οδόστρωμα ενημερώνει εγκαίρως τον οδηγό¹⁾ με οπτικά και ακουστικά σήματα ή και φρενάροντας κοφτά το όχημα ή ακόμη και ακινητοποιώντας το, αν
χρειαστεί. Β
01

04 Ο αισθητήρας τυφλού σημείου «Blind Spot Monitor» με προειδοποίηση
κίνησης πίσω «Rear Traffic Alert» σας προειδοποιεί κατά τη διάρκεια της οδήγησης για αυτοκίνητα στην τυφλή γωνία.¹⁾ Παρακολουθεί την περιοχή πίσω από το
αυτοκίνητό σας όταν εξέρχεται από θέση στάθμευσης και προειδοποιεί για κάθετα κινούμενα οχήματα.¹⁾ Π

1) Εντός των ορίων του συστήματος.
2) Με μέγιστη ταχύτητα 210 km/h.

02

Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Comfortline

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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07 Από τα 60 km/h και με πλήρες σκοτάδι η υποβοήθηση μεγάλης σκάλας «Light Assist»
ενεργοποιεί αυτόματα τα φώτα μεγάλης σκάλας. Μια κάμερα στον εσωτερικό καθρέφτη παρακολουθεί την κυκλοφορία. Το σύστημα αναγνωρίζει προπορευόμενα και αντίθετα κινούμενα
αυτοκίνητα και απενεργοποιεί περιοχές φωτισμού των προβολέων ώστε να μην τυφλώνονται
οι οδηγοί. Π
08 Το σύστημα υποβοήθησης ρυμουλκούμενου «Trailer Assist»¹⁾ κάνει την κίνηση σε όπισθεν
με ρυμουλκούμενο απλή υπόθεση! Επιλέγετε την κατεύθυνση και τη γωνία που θέλετε να ακολουθήσει το ρυμουλκούμενο και το σύστημα αναλαμβάνει τον έλεγχο του τιμονιού. Το μόνο
που χρειάζετε να κάνετε είναι να επιταχύνετε και να φρενάρετε. Π
09 Τo προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών «Pre-Crash» καταγράφει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ευστάθειας ESP και του συστήματος επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου
«Front Assist» κρίσιμες καταστάσεις με αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος. Αν το σύστημα αναγνωρίσει μια τέτοια κατάσταση οι επιβάτες του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο προετοιμάζονται για ένα πιθανό ατύχημα: Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας τεντώνονται και ο οδηγός και ο συνοδηγός σταθεροποιούνται. Τα ανοιχτά παράθυρα και η συρόμενη οροφή κλείνουν μέχρι ένα
μικρό διάκενο. Β

05

10 Η λειτουργία αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας «Traffic Sign Recognition» ενημερώνει
τον οδηγό για τα σήματα κυκλοφορίας. Το σύστημα καταγράφει με μια κάμερα τα σήματα κυκλοφορίας. Η απεικόνιση πραγματοποιείται στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και/ή στην
οθόνη του συστήματος πλοήγησης. Π

06

11 Η κάμερα οπισθοπορείας «Rear Assist» σας υποστηρίζει όταν κινείστε με την όπισθεν,¹⁾
εμφανίζοντας στην οθόνη του ηχοσυστήματος ή του συστήματος ραδιοπλοήγησης, εικόνες
από την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο. Π

05 Το σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων «Multicollision
Brake» ενεργοποιεί το σύστημα πέδησης μετά από μια σύγκρουση,
ώστε στην ιδανική περίπτωση να αποτραπούν επακόλουθες συγκρούσεις.¹⁾ Β

12 Το σύστημα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενων αναρτήσεων DCC με σύστημα επιλογής οδηγικού
προφίλ «Driving Profile Selection», προσαρμόζει κάθε αποσβεστήρα μεμονωμένα ανάλογα με
το οδόστρωμα και τις οδηγικές συνθήκες και μπορεί να αποθηκεύσει αυτόματα τις ρυθμίσεις
αυτές. Περιλαμβάνει τα προφίλ οδήγησης NORMAL, SPORT, COMFORT και INDIVIDUAL. Π

06 Το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης «Emergency
Assist» μπορεί για παράδειγμα, εάν ο οδηγός χάσει τις αισθήσεις
του και δεν μπορεί να ελέγξει το όχημα – απώλεια ελέγχου διεύθυνσης, επιτάχυνσης ή φρεναρίσματος – να διατηρήσει το όχημα
στη λωρίδα του και να το ακινητοποιήσει πλήρως.¹⁾ Π
07

08

1) Εντός των ορίων του συστήματος.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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(χωρίς εικ.) Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας «Lane Assist» μπορεί¹⁾ να αναγνωρίσει από την ταχύτητα των 65 km/h και άνω αν το
αυτοκίνητο παρεκκλίνει από τη διαγραμμισμένη λωρίδα κυκλοφορίας του. Ειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικό σήμα και με δόνηση του τιμονιού ή επεμβαίνει
στο τιμόνι για να επαναφέρει το όχημα εντός
της λωρίδας κυκλοφορίας. Π
(χωρίς εικ.) Το σύστημα αναγνώρισης κόπωσης
οδηγού «Fatigue Detection» αναγνωρίζει αποκλίσεις από την κανονική συμπεριφορά οδήγησης του
οδηγού και του προτείνει με οπτικά και ηχητικά σήματα να κάνει ένα διάλειμμα.¹⁾ B

12
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Όρεξη για
περιπέτεια.
Όταν η καθημερινότητα είναι λιγότερο συνηθισμένη. Με αυξημένη απόσταση από το
έδαφος και off-road αναρτήσεις, ράγες οροφής και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών το
νέο Golf Alltrack είναι έτοιμο για όλα. Η τετρακίνηση 4MOTION προσφέρει αξιόπιστη
πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες εδάφους.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Άνεση σε κάθε διαδρομή.
0 1 Το εσωτερικό του νέου Golf Alltrack εντυπωσιάζει χάρη στην εκλεπτυσμένη
σχεδίασή του και την επιλογή υψηλής ποιότητας υλικών. Η ξεχωριστή επένδυση
καθισμάτων «Summits» ή προαιρετικά, η επένδυση ArtVelours ή σε δέρμα
«Vienna» προσδίδουν έναν αέρα πολυτέλειας που ενισχύεται από τα διακοσμητικά στοιχεία «Polar Night Black» στον πίνακα οργάνων και την κεντρική κονσόλα
και τα αποκλειστικά διακοσμητικά στοιχεία «Brushed Dark Metal» στο ταμπλό
και το εσωτερικό των θυρών. Το κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά διαθέτει χώρο
αποθήκευσης για κινητό τηλέφωνο, κλειδιά κ.λπ. ενώ έχει στο πίσω μέρος δυο
αεραγωγούς για τον κλιματισμό του χώρου των πίσω επιβατών. Κάτω από τα
μπροστινά καθίσματα υπάρχει από ένα πρακτικό συρτάρι. Προαιρετικά, το κάθισμα συνοδηγού έχει πλήρως αναδιπλούμενη πλάτη παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης και φόρτωσης.

02 Έλκετε εύκολα ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο με φορτίο ρυμούλκησης έως
1.800 κιλά. Στην πραγματοποίηση ελιγμών σάς υποστηρίζει το σύστημα υποβοήθησης ελιγμών ρυμουλκούμενου «Trailer Assist».¹⁾ Το σύστημα αναλαμβάνει τον
έλεγχο και μετατρέπει σε μία απλή υπόθεση κάθε μανούβρα με ρυμουλκούμενο.
Έτσι σας εξοικονομεί χρόνο και σας απαλλάσσει από το άγχος. Π

02

03 Το προαιρετικό ηχοσύστημα «DYNAUDIO Excite» εξασφαλίζει την απόλυτη
ηχητική εμπειρία σε όλες τις θέσεις. Ο ψηφιακός ενισχυτής 10 καναλιών τροφοδοτεί με έως 400 Watt οκτώ ιδανικά τοποθετημένα και συντονισμένα μεταξύ
τους ηχεία και ένα Subwoofer. Π
04 Infotainment με προσωπικό προφίλ: Με το σύστημα ραδιοπλοήγησης
«Discover Pro» έχετε κατά τη διάρκεια της διαδρομής πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες και στις διάφορες συνδέσεις για εξωτερικές πηγές ήχου.
Επιπλέον, με τις ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις DCC και το Σύστημα Επιλογής Οδηγικού Προφίλ (προαιρετικός εξοπλισμός) μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εναλλακτικά προφίλ οδήγησης και να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του
αυτοκινήτου ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τις συνθήκες του
δρόμου. Π

03

1) Εντός των ορίων του συστήματος.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Δύναμη και οικονομία.
Επιλέξτε ανάμεσα σε μία μεγάλη γκάμα κινητήρων βενζίνης και
πετρελαίου ή τον κινητήρα διπλού καυσίμου φυσικού αερίου
κίνησης CNG¹⁾ και βενζίνης. Όλοι οι κινητήρες είναι ισχυροί,
με χαμηλή κατανάλωση και υψηλή απόδοση.

1) Κατανάλωση καυσίμου Φυσικό αέριο (CNG) σε m³ (kg) ανά 100 km: εντός πόλης 6,7–7,3 (4,4–4,8)/εκτός πόλης 4,5–4,6 (3,0–3,1)/μεικτός κύκλος 5,3–5,5 (3,5–3,6),
εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος 95–98. Κατανάλωση καυσίμου Super σε l/100 km: εντός πόλης 6,6–7,3/εκτός πόλης 4,6/μεικτός κύκλος 5,3–5,6,
εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος 122–127.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Πετρελαιοκινητήρες

Κινητήρες
01

02

01 | 02 Η κίνηση με φυσικό αέριο έχει ως χαρακτηριστικό τις μειωμένες καταναλώσεις και τις χαμηλές εκπομπές ρύπων. Το ρεζερβουάρ φυσικού αερίου έχει επίσης μικρές διαστάσεις, είναι ενσωματωμένο κάτω από
το δάπεδο και έτσι δεν περιορίζει τον όγκο του εσωτερικού και τον όγκο φόρτωσης. Και αν αδειάσει το ρεζερβουάρ αερίου, θα φτάνετε εύκολα στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων φυσικού αερίου χάρη στο πρόσθετο ντεπόζιτο βενζίνης.

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
εντός πόλης
εκτός πόλης
μεικτός κύκλος
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:
εντός πόλης
εκτός πόλης
μεικτός κύκλος
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:

Φυσικό αέριο (CNG)

Βενζινοκινητήρες

63 kW (85 PS) TSI
BlueMotion Technology

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
εντός πόλης
εκτός πόλης
μεικτός κύκλος
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:
εντός πόλης
εκτός πόλης
μεικτός κύκλος
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:
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81 kW (110 PS) TSI
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TSI EVO
BlueMotion Technology

132 kW (180 PS) TSI³⁾
4MOTION
BlueMotion Technology

5 ταχυτήτων
5,9-6,0
4,1-4,2
4,8-4,9
–
–
–
–

6 ταχυτήτων
5,9-6,0 [6,0-6,1]²⁾
4,1-4,2 [4,2-4,3]²⁾
4,8-4,9 [4,9-5,0]²⁾
7 ταχυτήτων
5,6-5,7 [5,7-5,8]²⁾
4,2-4,3 [4,3-4,4]²⁾
4,7-4,8 [4,8-4,9]²⁾

6 ταχυτήτων
6,1-6,2 [6,1-6,2]²⁾
4,3-4,4 [4,3-4,4]²⁾
5,0-5,1 [5,0-5,1]²⁾
7 ταχυτήτων
6,1-6,2 [6,1-6,2]²⁾
4,2-4,3 [4,2-4,3]²⁾
4,9-5,0 [4,9-5,0]²⁾

–
–
–
–
6 ταχυτήτων
8,2-8,3
5,8
6,7

108-111
–

109-112 [112-115]²⁾
107-109 [110-113]²⁾

114-116 [114-116]²⁾
112-114 [112-114]²⁾

–
156-157

Προαιρετικός εξοπλισμός

Π

Κατ/ση καυσίμου φυσ. αέριο (CNG), m³ (kg)/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:

85 kW (115 PS) TDI
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TDI
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TDI
4MOTION
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TDI³⁾
4MOTION
BlueMotion Technology

135 kW (184 PS) TDI³⁾
4MOTION
BlueMotion Technology

5 ταχυτήτων
4,6–4,7 [4,6–4,7]²⁾
3,8-3,9 [3,8-3,9]²⁾
4,1-4,2 [4,1-4,2]²⁾
7 ταχυτήτων
4,1-4,2 [4,2-4,3]²⁾
3,8-3,9 [3,8-3,9]²⁾
3,9-4,0 [4,0-4,1]²⁾

6 ταχυτήτων
5,0-5,1 [5,2-5,3]²⁾
3,7-3,8 [3,8-3,9]²⁾
4,2-4,3 [4,3-4,4]²⁾
7 ταχυτήτων
5,1-5,3 [5,3-5,4]²⁾
3,9-4,1 [4,1]²⁾
4,4-4,6 [4,5-4,6]²⁾

6 ταχυτήτων
5,9-5,8 [6,0-5,9]²⁾
4,2-4,3 [4,4-4,5]²⁾
4,8-4,9 [5,0-5,1]²⁾
–
–
–
–

6 ταχυτήτων
6,0-6,1
4,5-4,6
5,1-5,2
–
–
–
–

–
–
–
–
6 ταχυτήτων
5,9-6,0
4,8-4,9
5,2-5,3

106-109 [106-109]²⁾
102-105 [103-106]²⁾

109-111 [111-113]²⁾
114-120 [117-120]²⁾

127-129 [130-132]²⁾
–

133-135
–

–
137-139

81 kW (110 PS) TGI
BlueMotion

6 ταχυτήτων
7,3 (4,8)/4,5 (3,0)/5,5 (3,6) [7,3 (4,8)/4,5 (3,0)/5,5 (3,6)]²⁾
7 ταχυτήτων
6,7 (4,4)/4,6 (3,1)/5,3 (3,5) [6,7 (4,4)/4,6 (3,1)/5,3 (3,5)]²⁾
98 [98]²⁾
95 [95]²⁾

1) Οι αναφερόμενες τιμές εξακριβώθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες από τον νόμο διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αφορούν σε μεμονωμένο, συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς, είναι απλά τιμές σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών
τύπων οχημάτων. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική χρήση του καυσίμου εκ μέρους του οχήματος, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες (π.χ. περιβαλλοντικές
συνθήκες). Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (ενσωματωμένα εξαρτήματα, ελαστικά κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους του οχήματος, όπως π.χ., βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική και επηρεάζουν μαζί με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές
συνθήκες τις τιμές κατανάλωσης και απόδοσης. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ ισχύουν, όταν αναφέρεται το εύρος, σε συνάρτηση με την επιλεγμένη μορφή των ελαστικών και των προαιρετικών εξοπλισμών. Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/EG
βάσει της ισχύουσας έκδοσής της: Ένας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα
νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατανάλωση καυσίμου Super, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG:

6 ταχυτήτων
7,3/4,6/5,6 [7,3/4,6/5,6]²⁾
7 ταχυτήτων
6,6/4,6/5,3 [6,6/4,6/5,3]²⁾
127 [127]³⁾
122 [122]²⁾

2) Οι τιμές στις αγκύλες ισχύουν για το νέο Golf Variant.
3) Διατίθεται μόνο για το νέο Golf Alltrack.

Ανάλογα με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς προκύπτουν επιμέρους βάρη και συνεπώς διαφορετικές καταναλώσεις, εκπομπές CO₂ και ενεργειακές
κατηγορίες.
Τα στοιχεία σχετικά με την ισχύ και την κατανάλωση αναφέρονται στη λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη 95 RON χωρίς θείο, σύμφωνα με το πρότυπο
DIN EN 228. Κατά κανόνα, είναι δυνατή η χρήση αμόλυβδης βενζίνης RON 95 και μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10 % (E10). Αναλυτικές πληροφορίες
για τη συμβατότητα των καυσίμων E10 θα βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.volkswagen.com ή www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.
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01 Οι σπορ απολήξεις εξάτμισης²⁾ με διάμετρο 2 x 90 mm υπογραμμίζουν μαζί
με τον διαχύτη τον σπορ χαρακτήρα του νέου Golf. Η αεροτομή οροφής²⁾ εξασφαλίζει στο νέο Golf ακόμη καλύτερη αεροδυναμική. Η προστατευτική λωρίδα
για το πίσω καπό σε εμφάνιση χρωμίου τονίζει οπτικά και προστατεύει από
φθορές. Οι σπορ χαμηλωμένες κατά 30 mm αναρτήσεις προσφέρουν ακόμη πιο
δυναμική εμφάνιση και σπορ οδήγηση. Π

Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen
Με τα γνήσια αξεσουάρ Volkswagen είστε εξοπλισμένοι για να κάνετε πιο ενδιαφέρουσα την καθημερινότητα.

02 | 03 Ένα επιπλέον στοιχείο δυναμικής εμφάνισης χαρίζουν οι απολήξεις
εξάτμισης από γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα ή μαύρο χρώμιο. Π

Για την πλήρη γκάμα μπορείτε να ενημερωθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Εμπόρο της Volkswagen.¹⁾

04 Ο φωτισμός πινακίδας κυκλοφορίας LED παρέχει καλύτερη ορατότητα της
πινακίδας κυκλοφορίας. Π

05

05 Οι εύκολοι στη φροντίδα και κατάλληλοι για πλυντήρια οχημάτων ανεμοθραύστες κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ακρυλικό γυαλί συμβάλλουν
σε ένα καλύτερο κλίμα στο εσωτερικό και σε μεγαλύτερη οδηγική άνεση. Π
06 Διατηρείστε για καιρό το λαμπερό χρώμα του αυτοκινήτου σας με το κάλυμμα αυτοκινήτου Car Cover²⁾ για το νέο σας Golf. Το κάλυμμα αυτοκινήτου για
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο με ακριβείς διαστάσεις, αποτελείται από ελαστικό ύφασμα που αναπνέει. Είναι εξαιρετικά ελαφρύ, αντιστατικό, υδατοστεγές,
ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις, πλένεται και διατηρεί το σχήμα του. Η εσωτερική πλευρά διαθέτει επένδυση fleece για την προστασία του χρώματος του
αυτοκινήτου. Π

02

03

04

06
1) Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen-zubehoer.com.
2) Δεν διατίθεται για το νέο Golf Variant και Golf Alltrack.
Τα στοιχεία για τα αξεσουάρ της Volkswagen αφορούν στη γερμανική αγορά. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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07 | 08 Καλά εξοπλισμένοι στον δρόμο – με τις μπάρες των Γνήσιων Αξεσουάρ
Volkswagen από αεροδυναμικά διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου. Τη βάση για
αυτό αποτελούν οι μπάρες οροφής με ακριβείς διαστάσεις για αυτοκίνητα χωρίς
ράγες οροφής και οι ράβδοι στήριξης για αυτοκίνητα με ράγες οροφής. Πάνω σε
αυτά μπορούν να στερεωθούν πανεύκολα π.χ. βάσεις σανίδων σερφ, ποδηλάτων,
σκι και Snowboard ή οι πρακτικές μπαγκαζιέρες. Οι μπάρες είναι πλήρως προσυναρμολογημένες και στερεώνονται εύκολα – και έχουν περάσει από το City
Crash-Test που προβλέπει ακόμη υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας από τις
δοκιμές που βασίζονται στο πρότυπο ISO. Π

07

12 Η πτυσσόμενη σχάρα ποδηλάτων Micro II αποθηκεύεται στον χώρο της ρεζέρβας, ανοίγει πολύ εύκολα και στερεώνεται μέσω ταχυσύνδεσμου στον κοτσαδόρο. Έτσι μεταφέρονται άνετα και προστατευμένα από κλοπή έως δυο ποδήλατα με συνολικό βάρος έως 60 κιλά. Π
13 Το ηχοσύστημα «Plug & Play» με ενσωματωμένο επεξεργαστή ψηφιακού
ήχου και Subwoofer υψηλής ισχύος χαρίζει μια εμπειρία μουσικής υψηλού επιπέδου. Το σύστημα διαθέτει συνολική απόδοση της τάξης των 300 Watt/480 Watt
για μουσική και ρυθμίσεις ήχου. Το Subwoofer τοποθετείται μέσα στην υποδοχή
εφεδρικού τροχού με σκοπό την εξοικονόμηση χώρου. Προαιρετικά το ηχοσύστημα διατίθεται και για τον χώρο αποσκευών. Π

09 Η σταθερή μπαγκαζιέρα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε γυαλιστερή
μαύρη απόχρωση, κλειδώνει και διασφαλίζει εύκολη συναρμολόγηση στις μπάρες οροφής ή στις ράβδους στήριξης χάρη στους πρακτικούς ταχυσυνδέσμους
της. Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης γωνίας ανοίγματός της, μπορείτε να την φορτώσετε και να την ξεφορτώσετε εύκολα. Οι μπάρες οροφής έχουν χωρητικότητα
340 και 460 λίτρα. Π

08

15

12

10 Η βάση για σκι και Snowboard συναρμολογείται εύκολα στις μπάρες οροφής
ενώ μπορείτε να τη φορτώσετε και να την ξεφορτώσετε απλά χάρη στην πρακτική λειτουργία αφαίρεσης. Διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος και τα πλήκτρα
ανοίγματος μεγάλου μεγέθους καθιστούν εύκολο το χειρισμό της ακόμα και με
χοντρά γάντια. Π

14 Είτε πρόκειται για ρυμουλκούμενο σκάφος, τροχόσπιτο ή πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο – για να μεταφέρετε ένα ρυμουλκούμενο, χρειάζεστε κοτσαδόρο,
σταθερό ή αποσπώμενο. Το ηλεκτρικό σετ τοποθέτησης 13 επαφών διασφαλίζει
την ηλεκτρική παροχή και επιτρέπει έτσι τη λειτουργία ενός ρυμουλκούμενου,
υποστηρίζοντας και το σύστημα αυτόματης στάθμευσης και την ευστάθεια του
συρμού. Π
15 Οι κομψές και υψηλής ποιότητας λωρίδες μαρσπιέ από αλουμίνιο με επιγραφή Golf προστατεύουν την περιοχή από φθορές. Διατίθεται για 3-θυρες και
5-θυρες εκδόσεις. Π

11 Η βάση ποδηλάτων διαθέτει αεροδυναμικά διαμορφωμένο πλαστικό προφίλ
καθώς και βάση στήριξης πλαισίου από ματ χρωμιωμένο χάλυβα. Έχει δυνατότητα κλειδώματος και έχει περάσει από το τεστ City-Crash. Π

16 Οι υψηλής ποιότητας μεμβράνες λωρίδων μαρσπιέ προστατεύουν το χρώμα
του καταπονούμενου μαρσπιέ και εξατομικεύουν την εμφάνιση του αυτοκινήτου.
Χρώμα: Μαύρο/Ασημί. Διατίθεται για 3-θυρες και 5-θυρες εκδόσεις. Π

09

16

17 Οι εμπρός και πίσω λασπωτήρες προστατεύουν το κάτω μέρος του οχήματος,
τα πλαϊνά μαρσπιέ καθώς και τις πόρτες από χώματα και χαλίκια ενώ η διάχυση
του εκτοξευόμενου νερού μειώνεται θεαματικά. Π

13

10
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14

17

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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26 Παιδικό κάθισμα G2-3 ISOFIT για παιδιά μεταξύ τριών και δώδεκα ετών
(15 έως 36 kg) με ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος στήριγμα ύπνου, αφαιρούμενη πλάτη
και δυνατότητα κλίσης του καθίσματος που ρυθμίζεται εξατομικευμένα
στις ανάγκες του παιδιού. Π

18 Μαλακό και προστατευτικό βελουτέ στη μια πλευρά και αντιολισθητικό πλαστικό στην άλλη πλευρά: το πατάκι διπλής όψης του χώρου αποσκευών με ακριβείς διαστάσεις για τον χώρο αποσκευών προσφέρει για όλα τα αντικείμενα μεταφοράς τη σωστή επιφάνεια. Ένα ενσωματωμένο αναδιπλούμενο προς τα έξω
προστατευτικό πανί προστατεύει το κατώφλι φόρτωσης κατά τη φόρτωση και
την εκφόρτωση. Π

27 Το εύκολο στο καθάρισμα, αντιολισθητικό προστατευτικό καθίσματος
αποτρέπει τη ρύπανση και τη φθορά, για παράδειγμα από παιδικά καθίσματα.
Πρακτικές θήκες με δίχτυ προσφέρουν επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Χρησιμοποιείται και σε καθίσματα ISOFIX. Π

19 Το κάλυμμα χώρου αποσκευών με επιγραφή Golf είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και
με διαστάσεις που ταιριάζουν. Χείλος ύψους 5 cm προστατεύει τον χώρο αποσκευών από ρύπους. Π
20 Το διαχωριστικό πλέγμα απομονώνει τον χώρο αποσκευών από την καμπίνα
επιβατών και τοποθετείται πολύ εύκολα μεταξύ πλάτης καθίσματος και οροφής.
Το κάλυμμα χώρου αποσκευών μπορεί να χρησιμοποιείται και με το διαχωριστικό πλέγμα. Το διαχωριστικό πλέγμα διατίθεται μόνο για το νέο Golf Variant και
Golf Alltrack. Π

21

29

28 Με τη φορητή μηχανή εσπρέσο 12V «Volkswagen Edition» έχετε πάντα μαζί
σας το δικό σας καφέ-μπαρ. Στο σετ περιλαμβάνονται επίσης δυο φλιτζάνια
εσπρέσο, μια πετσέτα, 25 φακελάκια εσπρέσο καθώς και μια θήκη φύλαξης. Ο
χειρισμός της μηχανής δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της πορείας. Π

18
32

21 Το αντιολισθητικό κάλυμμα χώρου αποσκευών με ακριβείς διαστάσεις προστατεύει αξιόπιστα τον χώρο αποσκευών από ακαθαρσίες και υγρασία. Όταν δεν
χρησιμοποιείται, μπορεί να τυλιχτεί και να αποθηκευθεί εύκολα χωρίς να πιάνει
χώρο. Π
22

30

22 Το ανθεκτικό κουτί για τον χώρο αποσκευών με επιγραφή Golf ταιριάζει με
ακρίβεια μέσα στο χώρο αποσκευών είναι αντιολισθητικό και ανθεκτικό στα
οξέα και μπορεί να πλυθεί. Ένα υπερυψωμένο περιμετρικό πλαίσιο αποτρέπει
την εκροή υγρών στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Για το νέο Golf είναι εξοπλισμένο
επιπλέον με μετακινούμενα διαχωριστικά στοιχεία. Π
23 Το υψηλής αντοχής δίχτυ αποσκευών είναι ιδανικό για όλα τα μικρά έως μεσαία αντικείμενα που θέλουμε να παραμένουν στη θέση τους. Στερεώνεται στους
δακτυλίους πρόσδεσης, στον χώρο αποσκευών. Π
26 | 27

24 Η προστατευτική λωρίδα για το κατώφλι φόρτωσης σε εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα τονίζει οπτικά και προστατεύει από φθορές κατά τη φόρτωση και
εκφόρτωση. Π

19 | 20

23

31

33

25 Η διαφανής προστατευτική λωρίδα για το κατώφλι φόρτωσης προστατεύει
από φθορές κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Π

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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28

29–33 Το καινοτόμο σύστημα ταξιδιού και άνεσης που αποτελείται από διάφορα στοιχεία μπορεί πραγματικά
να κάνει τα πάντα και συμβάλλει σε ένα τακτοποιημένο και εργονομικό εσωτερικό. Επίσης, οι επιβάτες στην
πίσω σειρά καθισμάτων μπορούν να πιάσουν και να χρησιμοποιήσουν εύκολα σημαντικά αντικείμενα. Το σύστημα αποτελείται από ένα βασικό στοιχείο, το οποίο στερεώνεται ανάμεσα στις μπάρες των προσκέφαλων
των μπροστινών καθισμάτων και από προαιρετικά διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν για
παράδειγμα μια φορητή κρεμάστρα ρούχων, ένα ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες, περιστρεφόμενες βάσεις
για tablet για μοντέλα διαφόρων κατασκευαστών ή ένα ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο τραπέζι με ποτηροθήκες. Π
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34 Τα υφασμάτινα πατάκια «Optimat» με επιγραφή Golf συνδυάζουν τις ιδιότητες
που έχουν τα λαστιχένια πατάκια με την κομψότητα που χαρακτηρίζει τα υφασμάτινα πατάκια. Το περιμετρικό χείλος σχήματος «u» που χαρακτηρίζει αυτά τα πατάκια
διαστάσεων ακριβείας συλλέγει με ασφάλεια τους ρύπους και την υγρασία. Π
35 Τα υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια «Premium» από ανθεκτικό στο τσαλάκωμα, πυκνής ύφανσης βελουτέ και ανθεκτική στην τριβή πίσω επίστρωση δεν
ομορφαίνουν μόνο με τη λευκή λωρίδα περιθωρίου τον χώρο ποδιών, αλλά τον
προστατεύουν επίσης από ακαθαρσίες. Μπροστά τα πατάκια φέρουν μια λαστιχένια
ετικέτα με λευκή επιγραφή Golf. Π

34

36 Το σετ με αντιολισθητικά πατάκια παντός καιρού, με ακριβείς διαστάσεις και
επιγραφή Golf δεν απωθεί μόνο τις ακαθαρσίες και την υγρασία, αλλά έχει επίσης
μειωμένη οσμή και είναι 100 % ανακυκλώσιμο. Π

37

37 Η υψηλής ποιότητας σπορ λαβή μοχλού αλλαγής ταχυτήτων σε σχεδίαση μπάλας του Golf μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα. Η τοποθέτηση είναι δυνατή μόνο σε
αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Π

Volkswagen
Lifestyle
01 Το Power Tube με ανθεκτικό και κομψό μεταλλικό περίβλημα είναι μια φορητή ανταλλακτική μπαταρία με χωρητικότητα 5.200 mAh. Διαθέτει ένδειξη κατάστασης φόρτισης τεσσάρων βαθμίδων και χωνευτό διακόπτη ενεργοποίησης
και απενεργοποίησης. Η ενσωματωμένη θύρα USB φορτίζει με το παρεχόμενο
καλώδιο εκτός από smartphone επίσης tablet. Η φόρτιση πραγματοποιείται
μέσω θύρας Micro-USB. Παρέχει πάνω από ένα έτος «Stand-by» χάρη στη
χαμηλή αυτο-εκφόρτιση. Π
02 Για να μην οδηγείτε ποτέ μόνοι: Το μπρελόκ κλειδιών «Drive Safe».

38 Τα εντυπωσιακά καλύμματα για τα πεντάλ από ματ ανοξείδωτο ατσάλι τοποθετούνται εύκολα και ενθουσιάζουν με την υψηλής ποιότητας σχεδίασή τους, ενώ η
αντιολισθητική τους επίστρωση εγγυάται τέλεια πρόσφυση. Διατίθενται για μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Π

35

39 Τα τέσσερα καλύμματα βαλβίδων με το λογότυπο Volkswagen προστατεύουν
βέλτιστα τη βαλβίδα από σκόνη, ακαθαρσίες και υγρασία. Κατάλληλα για βαλβίδες
αλουμινίου και για ελαστομεταλλικές βαλβίδες. 1 σετ = 4 τεμάχια. Π

38

40 Το αλεξήλιο για τα πίσω παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και με ανοικτά παράθυρα ως σκιάδιο καθώς και ως θερμομόνωση –
χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η κυκλοφοριακή ασφάλεια. Διατίθεται για το νέο
Golf (5-θυρο), Golf Variant και Golf Alltrack. Π

03

01

Π

03 Με λίγες κινήσεις μετατρέπεται από μια στενή τσάντα σε ένα μεγάλο σταθερό κουτί – και αντίστροφα. Το ελαφρύ πτυσσόμενο κουτί μεταφέρει έως 30 κιλά,
ο χειρισμός του είναι απλός και η φροντίδα του εύκολη. Το υλικό είναι ανθεκτικό
υδροαπωθητικό και δεν λερώνεται. Το πτυσσόμενο κουτί φέρει τυπωμένο λογότυπο Volkwagen. Π
04 Αυτή η σπορ και κομψή κρεμαστή τσάντα είναι ιδανική για την καθημερινή
μεταφορά υλικών εργασίας όπως Laptop, φακέλων εγγράφων κ.λπ. Η εξωτερική
τσάντα με φερμουάρ χρησιμεύει στη γρήγορη πρόσβαση και διαιρείται σε δυο
θήκες. Διαθέτει θηλιές για μολύβια, επιπλέον θήκες για smartphone και κάρτες
και μία θήκη με φερμουάρ. Στο εσωτερικό βρίσκεται επίσης μία θήκη Laptop με
ελαστικό γέμισμα. Π

02

04

05 Ιδανική για μικρές αποδράσεις: Αυτή η σπορ τσάντα ταξιδιού με περιμετρικό
φερμουάρ 2 διαδρομών επιτρέπει ευρύ άνοιγμα της κύριας θήκης. Ο ιμάντας
ώμου έχει εύκαμπτο λαστιχένιο γέμισμα και επιτρέπει το φόρεμα της τσάντας
επίσης διαγώνια. Στο εσωτερικό βρίσκονται μία θήκη με φερμουάρ καθώς και
συρόμενες θήκες για smartphone και tablet. Για την επένδυση χρησιμοποιήθηκε
ως πρότυπο η επιφάνεια ενός μπλοκ κινητήρα. Π
39

36

Περισσότερες πληροφορίες για όλη την γκάμα και για τις τιμές θα βρείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Έμπορο Volkwagen ή στο shops.volkswagen.com.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Επενδύσεις καθισμάτων
07

02

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Zoom» Μαύρο Titan TW B
Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Zoom» Shetland XW B
Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Summits» ¹⁾ Μαύρο Titan TW A
Επένδυση καθίσματος σε μικροφλίς «ArtVelours» ²⁾ Μαύρο Titan TW H
Επένδυση καθίσματος σε μικροφλίς «ArtVelours» ³⁾ Shetland XW H
Επένδυση καθίσματος σε ύφασμα/μικροΐνα «Carbon Flag/San Remo» ⁴⁾ Γκρι Flint-Μαύρο/Γκρι Flint TW
Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Vienna»⁵⁾ διάτρητη, Μαύρο-Γκρι Crystal TW Π
Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Vienna», διάτρητη, Γκρι Pure-Κόκκινο Ruby UW Π
Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Vienna»³⁾ διάτρητη, Shetland-Shetland XW Π

06

08

04
Π

1) Διατίθεται μόνο για το νέο Golf Alltrack.
2) Διατίθεται και για το νέο Golf Alltrack ως προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Δεν διατίθεται για το νέο Golf Alltrack.
4) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με πακέτο R-Line.
5) Διατίθεται και για σπορ καθίσματα R-Line και για το νέο Golf Alltrack ως προαιρετικός εξοπλισμός.
Οι απεικονίσεις είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των χρωμάτων και των επενδύσεων καθισμάτων.
Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το βασικό κάθισμα, το οποίο μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχήμα από τα καθίσματα του προαιρετικού εξοπλισμού.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Χρώματα
03

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

04

Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q Π
Γκρι Urano απλό χρώμα 5K B
Κόκκινο Tornado απλό χρώμα G2 Π
Μαύρο Rubin απλό χρώμα V5 Π
Χρυσό Kurkuma¹⁾ μεταλλικό χρώμα 6T Π
Πράσινο Peacock μεταλλικό χρώμα 8U Π
Μπλε Atlantic¹⁾ μεταλλικό χρώμα H7 Π
Ασημί Tungsten μεταλλικό χρώμα K5 Π
White Silver μεταλλικό χρώμα K8 Π
Μπλε Lapiz¹⁾, ²⁾ μεταλλικό χρώμα L9 Π
Γκρι Indium μεταλλικό χρώμα X3 Π
Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T Π
Λευκό Oryx περλέ ματ χρώμα 0R Π

05

07

08

11

09

12

10

13

1) Δεν διατίθεται για το νέο Golf Alltrack.
2) Διατίθεται σε συνδυασμό με πακέτο R-Line.
Οι εικόνες σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζουν το νέο Golf με το προαιρετικό Εξωτερικό Πακέτο R-Line. Ωστόσο, δεν διατίθενται
όλα τα χρώματα που απεικονίζονται εδώ σε συνδυασμό με το Εξωτερικό Πακέτο R-Line. Ο πλησιέστερος Εξουσιοδοτημένος
Έμπορος της Volkswagen θα χαρεί να σας πληροφορήσει σχετικά.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Ζάντες και ελαστικά
Η μεγάλη γκάμα ζαντών αλουμινίου σας διευκολύνει στη διαμόρφωση του
νέου σας Golf, Golf Variant ή Golf Alltrack σύμφωνα με το προσωπικό
σας γούστο. Η επιλογή είναι δική σας.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ζάντες αλουμινίου 16" «Hita» G
Ζάντες αλουμινίου 16" «Toronto» Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Dijon» Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Karlskoga» H
Ζάντες αλουμινίου 17" «Madrid» Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Madrid» Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Singapore», Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 17" «Valley» ¹⁾ A
Ζάντες αλουμινίου 17" «Blade», Αξεσουάρ Volkswagen Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Kalamata» ¹⁾ Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Jurva» Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Marseille», Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Durban» Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Sebring»,²⁾ Volkswagen R Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Pretoria»,³⁾ Αξεσουάρ Volkswagen Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Rotary», Αξεσουάρ Volkswagen Π
Ζάντες αλουμινίου 18" «Preston», Αξεσουάρ Volkswagen Π
Ζάντες αλουμινίου 19" «Twinspoke», Αξεσουάρ Volkswagen Π

01

04

07

10

13

16

02

05

08

11

14

17

03

06

09

12

15

18

1) Διατίθεται μόνο για το νέο Golf Alltrack.
2) Διατίθεται και ως ζάντα αλουμινίου 17".
3) Διατίθεται και σε ασημί Sterling.
Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Χρυσό Kurkuma μετ/κό χρώμα 6T³⁾

Πράσινο Peacock μετ/κό χρώμα 8U

Μπλε Atlantic μεταλλικό χρώμα H7³⁾

Ασημί Tungsten μετ/κό χρώμα K5

White Silver μεταλλικό χρώμα K8

Μπλε Lapiz μεταλλικό χρώμα L9⁶⁾

Γκρι Indium μεταλλικό χρώμα X3

Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T

Λευκό Oryx περλέ ματ χρώμα 0R

Γκρι Perl/Μαύρο Titan
Μαύρο Titan

Μαύρο
Μαύρο

Μαύρο Titan
Μαύρο Titan

Π

Β

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Β

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

–
–

Π

Π

Π

Π

Π

Γκρι Perl/Μαύρο Titan

Μαύρο

Μαύρο Titan

Π

Β

Π

Π

–

Π

–

Π

Π

–

Π

Π

Π

Γκρι Perl/Μαύρο Titan
Μαύρο Titan

Μαύρο
Μαύρο

Μαύρο Titan
Μαύρο Titan

Π

Β

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Β

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

–
–

Π

Π

Π

Μαύρο Titan

Μαύρο

Μαύρο Titan

Π

Β

Π

–

Π

–

Π

–

Π

Π

Π

Π

Π

Γκρι Perl/Μαύρο Titan
Μαύρο Titan
Μαύρο Titan
Γκρι Perl

Μαύρο
Μαύρο
Μαύρο
Μαύρο

Μαύρο Titan
Μαύρο Titan
Μαύρο Titan
Μαύρο Titan

Π

Β

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

–

Π

Π

Π

Π

Β

Π

–

Π

–

Π

–

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Β

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Β

Π

Π

Π

Π

Π

Π

Π

–
–

Π

Π

Π

Πατάκια

Πίνακας οργάνων
πάνω/κάτω

Γκρι Urano 5K

Μαύρο Rubin V5

G
Υφασμάτινη επένδυση «Zoom» C
Μαύρο Titan/TW
Shetland/XW
Υφασμάτινη επένδυση «Summits» A
Μαύρο Titan/TW¹⁾
Επένδυση σε μικροφλίς «Art Velours» H
Μαύρο Titan/TW²⁾
Shetland/XW³⁾
Επένδυση καθίσματος σε ύφασμα/μικροΐνα
«Carbon Flag/San Remo» Π
Γκρι Flint-Μαύρο/Γκρι Flint/TW⁴⁾
Επένδυση σε δέρμα «Vienna», διάτρητο Π
Μαύρο/Γκρι Crystal/TW⁵⁾
Μαύρο/Γκρι Crystal/TW⁴⁾
Γκρι Pure-Κόκκινο Ruby/UW
Shetland-Shetland/XW³⁾

Οροφή

Λευκό Pure 0Q

Επενδύσεις καθισμάτων

Κόκκινο Tornado G2

Συνδυασμοί

Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης. Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο
Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα
αξιοθέατα ενός τοπίου 62 στρεμμάτων και γνωρίστε
τις διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα
ξεχωριστά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακαλύψτε πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε
στο Σπίτι της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή
θαυμάστε πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμβάνουν το Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Διαδρομή στο Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά τα βήματα της κατασκευής ενός Volkswagen.
Δοκιμάστε τις εκτός δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε μια εκπαίδευση οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε
τον περίπατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε
τις προτάσεις των εστιατορίων. Ο κόσμος του Autostadt είναι ανοικτός για σας.

Καλώς ήλθατε
στον κόσμο
της Volkswagen.

Η εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολισθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλεπτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε
στις εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της
Volkswagen Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές
σας δίνουν συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα
ξεπεράσετε με άνεση ακόμα και πολύπλοκες καταστάσεις. Τα πολύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης
περιλαμβάνουν ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, οικολογική εκπαίδευση, με την οποία μαθαίνετε να
εξοικονομείτε αποτελεσματικά καύσιμα με μια μικρή
μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, έως και εκπαίδευση για σπορ οδήγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.volkswagen-driving-experience.com.

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με
όλους εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι
είναι δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις
επιθυμίες σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της
μάρκας που εκπροσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον
άνθρωπο. Φροντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να
πάτε και συνεπώς που πρέπει να φτάσουμε εμείς.
Αλλάζουμε μαζί σας.
Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας,
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός
από τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen
After Sales που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.
Das Auto. Magazine. Το περιοδικό Das Auto. Magazine
σας μεταφέρει σε ένα ψηφιακό ταξίδι στον κόσμο
της Volkswagen και σας επιτρέπει να βιώσετε τη
μάρκα από μια άλλη, νέα διάσταση. Σχεδιασμένο
ειδικά για το Internet και το iPad, το περιοδικό
προσφέρει ζωντανές εμπειρίες από τον κόσμο της
Volkswagen, ενδιαφέρουσες πληροφορίες για μοντέλα, εκδηλώσεις, χορηγίες και ειδήσεις lifestyle. Γνωρίστε τώρα τη Volkswagen μέσα από τη μοντέρνα
πραγματικότητα του Internet στη διεύθυνση
magazin.volkswagen.gr ή κατεβάζοντας την αντίστοιχη εφαρμογή από το iTunes store.

1) Διατίθεται μόνο για το νέο Golf Alltrack.
2) Διατίθεται και για το νέο Golf Alltrack ως προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Δεν διατίθεται για το νέο Golf Alltrack.
4) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με πακέτο R-Line.
5) Διατίθεται και για το νέο Golf Alltrack ως προαιρετικός εξοπλισμός.
6) Διατίθεται σε συνδυασμό με πακέτο R-Line.
Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Τα σύμβολα δίπλα στις επενδύσεις καθισμάτων δείχνουν ποιες επενδύσεις διατίθενται στον βασικό εξοπλισμό
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα
χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη
διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο
Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα BlueMotion®, DSG® και TSI® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία και σε
άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν διαθέτει το ® στο παρόν έντυπο, αυτό δεν σημαίνει πως το
σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη,
γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.

