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Οι εικόνες στις επόμενες σελίδες δείχνουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς. 03Το νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant - Περιεχόμενα
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Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος). 
Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος). 
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).
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Πάντα δυναμικό.
Το νέο Golf GTI ξαναβγαίνει στο δρόμο με πιο δυναμική εμφάνιση και πιο 

δυναμικές επιδόσεις για να προσφέρει ακόμη πιο έντονες συγκινήσεις. 

Ο ειδικής σχεδίασης εμπρός προφυλακτήρας, οι προβολείς LED, η θρυλική 

κυψελωτή μάσκα και τα πλαϊνά μαρσπιέ προσελκύουν αμέσως τα βλέμματα. 

Το νέο GTI Performance με ισχύ 245 PS (180 kW) ξεπερνά κάθε προσδοκία. 

Το μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα εξασφαλίζει μια ακόμη πιο έντονη 

οδηγική εμπειρία και μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση.

05Το νέο Golf GTI
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Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος).
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07Το νέο Golf GTI - Εξωτερικό
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Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος).

Ακαταμάχητα 
γοητευτικό.

01 Διαχύτης σε ματ μαύρο χρώμα με επιχρωμιωμένες διπλές απολήξεις εξάτμισης και πίσω σπόιλερ. Έντονος 
χαρακτήρας και κορυφαία αισθητική. Τα πίσω φώτα LED σε βαθύ κόκκινο με δυναμικά φλας τονίζουν εντυπω-
σιακά τη μοναδική σιλουέτα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές διαδρομές. Β
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Απόλυτος έλεγχος.
Το σύστημα αναρτήσεων του Golf GTI έχει σχεδιαστεί για δυναμικό τρόπο 

οδήγησης. Με τις προαιρετικές ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις 

DCC αποφασίζετε, με το πάτημα ενός κουμπιού, πόσο σπορ ή άνετη θέλετε 

να είναι η ρύθμιση των αναρτήσεων. 

01 Το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης (progressive steering) του νέου Golf GTI, παρέχει μέγιστη ακρίβεια, 
αυξημένη δυναμική συμπεριφορά και υψηλή άνεση. Χάρη στον μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού με τον 
οποίο λειτουργεί, στις χαμηλές ταχύτητες, για παράδειγμα στην πόλη ή το παρκάρισμα ο χειρισμός είναι 
αισθητά ευκολότερος ενώ σε δρόμους με στροφές η απόκριση είναι πιο άμεση και τα χαρακτηριστικά της 
οδήγησης πιο δυναμικά. Β

09Το νέο Golf GTI - Αναρτήσεις & σύστημα διεύθυνσης
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Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150. 
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Ξυπνά τις αισθήσεις.

01 | 02 Το εσωτερικό του νέου Golf GTI δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Τα sport εμπρός καθίσματα, προαιρετικά 
με επένδυση ArtVelours «Honeycomb», παρέχουν ιδανική στήριξη. Το σπορ, δερμάτινο, πολυλειτουργικό τιμόνι, 
με λογότυπο GTI και κόκκινες ραφές και ο μοχλός του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας του 
γκολφ εκπέμπουν καθαρό δυναμισμό. Με τον πλήρως ψηφιακό και διαδραστικό πίνακα οργάνων Active Info 
Display, έχετε στο οπτικό σας πεδίο, σε μία οθόνη 12,3", όλες τις πληροφορίες, τις πληροφορίες του κλασικού 
πίνακα οργάνων και τις πληροφορίες του συστήματος Infotainment, όπως για παράδειγμα τον χάρτη πλοήγησης. 
Τα διακοσμητικά ένθετα στην κεντρική κονσόλα και τα πεντάλ με επένδυση από βουρτσισμένο ανοξείδωτο 
ατσάλι ολοκληρώνουν τη σπορ σχεδίαση στο εσωτερικό. B

11Το νέο Golf GTI - Εσωτερικό 
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Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος).
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 1) Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com. 
2) 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 κατανά-
λωση 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 περι-
λαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απεικονίσεις σε αυτή τη σελίδα είναι απλώς ενδεικτικές. Τα χρώματα της εκτύπωσης δεν μπορούν να 
αποδώσουν πλήρως τα πραγματικά χρώματα των ζαντών.

13Το νέο Golf GTI - Ζάντες και κινητήρες

Βενζινοκινητήρες 180 kW (245 PS) TSI

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km²⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 6 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 8,6–8,7/5,3–5,4/6,5–6,6
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 7 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 8,2/5,2/6,3
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km²⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 148–150
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 144
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01 Ζάντες αλουμινίου 18" «Milton Keynes» Β

02  Ζάντες αλουμινίου 18" «Sevilla» Π

03 Ζάντες αλουμινίου 19" «Brescia»,¹⁾ Volkswagen R Π

04 Ζάντες αλουμινίου 19" «Santiago»,¹⁾ Volkswagen R Π

Ζάντες και κινητήρες

Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
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Σπορ δυναμισμός.
Ο κινητήρας 2.0 l TDI 184 PS (135 kW) του νέου Golf GTD, ξεπερνάει κάθε 

προσδοκία για δύναμη και οδηγική απόλαυση. Η εξωτερική εμφάνιση 

ενισχύει το δυναμισμό με τα πλαϊνά σπόιλερ και τις ζάντες ελαφρού 

κράματος 18".

15Το νέο Golf GTD και Golf GTD Variant
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Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).
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17Το νέο Golf GTD και Golf GTD Variant
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Υψηλές επιδόσεις 
σε όλους τους τομείς.
Το νέο Golf GTD Variant προσελκύει αμέσως τα βλέμματα και ξεχωρίζει 

για τον σπορ χαρακτήρα, τις καθαρές γραμμές και τη σχεδίαση που 

συνδυάζονται με μεγάλο χώρο αποσκευών και δυνατότητες αποθήκευσης. 

Το Golf GTD Variant σημειώνει υψηλές επιδόσεις στην οδηγική απόλαυση

και την άνεση. 

Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).
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19Το νέο Golf GTD και Golf GTD Variant - Εξωτερικό
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03 Στο πίσω μέρος, ο νέος διαχύτης, οι διπλές επιχρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης 
και τα φώτα LED με δυναμικά φλας εντυπωσιάζουν. Β

01 Οι ζάντες αλουμινίου 18" «Sevilla» υπογραμμίζουν ιδιαίτερα τον δυναμικό 
χαρακτήρα του νέου Golf GTD και Golf GTD Variant. B

02 Το φωτιζόμενο κατώφλι εισόδου αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που τραβάει 
την προσοχή. Β

Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κάνει αισθητή 
την παρουσία του. 

Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3-4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).
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01 02

02 Τα σπορ καθίσματα με λειτουργία στήριξης μέσης 
διασφαλίζουν εργονομική στάση του σώματος. Οι 
επενδύσεις καθισμάτων σε δέρμα «Vienna» συνδυά-
ζονται με εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα. Π

01 Ανοίξτε την πόρτα στον ψηφιακό κόσμο. Καθίστε 
αναπαυτικά στο έξυπνο cockpit του Golf GTD, με τον 
πλήρως ψηφιακό και διαδραστικό πίνακα οργάνων 
Active Info Display (12,3") και το σύστημα ραδιοπλο-
ήγησης Discover Media. Οι επενδύσεις, τα διακοσμη-
τικά στοιχεία και η άριστη ποιότητα των υλικών 
συνθέτουν έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό εσωτερικό 
διάκοσμο και ένα περιβάλλον υψηλής ευεξίας. B

High-tech εσωτερικό. 

21Το νέο Golf GTD και Golf GTD Variant - Εσωτερικό 
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Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος). 
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).
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Υψηλή οδηγική απόλαυση
σε κάθε διαδρομή.
Ο ισχυρός και οικονομικός κινητήρας του νέου Golf GTD συνδυάζει ιδανικά 

τη δύναμη και τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και εξασφαλίζει ότι και οι 

μεγάλες αποστάσεις θα είναι απολαυστικές.

23Το νέο Golf GTD και Golf GTD Variant - Ζάντες και κινητήρας
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Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).
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25Το νέο Golf GTD και Golf GTD Variant - Ζάντες και κινητήρας 

 1) Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com. 
2) 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 κατανά-
λωση 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.

3) Οι τιμές στις παρενθέσεις ισχύουν για το νέο Golf GTD Variant.

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). 

Πετρελαιοκινητήρας 135 kW (184 PS) TDI

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km²⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 6 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 5,4–5,5/4,2–4,3/4,6–4,7 (5,5/4,3/4,7)³⁾
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 7 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 5,3/4,4/4,6 (5,7/4,5/5,0)³⁾
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km²⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 122–125 (124)³⁾
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 124 (130)³⁾
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01  Ζάντες αλουμινίου 18" «Sevilla» Β

02  Ζάντες αλουμινίου 18" «Sevilla» Π

03  Ζάντες αλουμινίου 19" «Brescia»,¹⁾ Volkswagen R Π

04  Ζάντες αλουμινίου 19" «Santiago»,¹⁾ Volkswagen R Π

Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Ζάντες 
και κινητήρας

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
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01 02

Infotainment

02 Με τον Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων (Active Info Display) με 
υψηλής ανάλυσης οθόνη 12,3" (31,2 cm), μπορείτε να επιλέξετε τις 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 στρο-
φόμετρο μικραίνουν και μετακινούνται στα άκρα δίνοντας περισσότερο χώρο στον 
χάρτη, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Επιπλέον, μπορείτε να 
έχετε απευθείας στο οπτικό σας πεδίο πληροφορίες του συστήματος Infotainment 
όπως τις εικόνες των τηλεφωνικών σας επαφών ή εξώφυλλα CD. Β

01 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

Τα συστήματα Infotainment στο νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant ικανοποιούν 

υψηλές απαιτήσεις παρέχοντας νέα επίπεδα συνδεσιμότητας και διαισθητικό χειρισμό. 

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν το σύστημα ραδιοπλοήγησης Discover Media με οθόνη 

αφής 8" και τον ψηφιακό και διαδραστικό πίνακα οργάνων Active Info Display στον 

βασικό εξοπλισμό. 

Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/
6,3–6,6 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος). Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση 
καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε 
g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος). Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/
4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).

27Το νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant - Infotainment
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Βασικός εξοπλισμός B  Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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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.

Συνδεσιμότητα

02 Με τις Υπηρεσίες Car-Net Guide & Inform²⁾ 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. B

01 Car-Net App-Connect¹⁾ – 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 σημαντι-
κότερες 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 του συστήματος Infotainment.

B

03 Οι υπηρεσίες Car-Net «Security & Service» ³⁾ προσφέρουν mobile 
πρόσβαση (μέσω κινητής τηλεφωνίας) σε σημαντικές λειτουργίες του 
οχήματος και συνδυάζουν προστασία με διαφάνεια για ακόμα μεγαλύ-
τερη άνεση. Είτε πρόκειται για «Προγραμματισμό Ραντεβού Service», 
«Αυτόματη Δήλωση Ατυχήματος», «Κλήση Βλάβης» ή «Online Αντικλε-
πτικό Σύστημα Συναγερμού», οι προσωπικοί βοηθοί σας υποστηρίζουν 
σε κάθε περίσταση και σας παρέχουν όλες τις βασικές πληροφορίες που 
χρειάζεστε για το ταξίδι σας. B

1)  Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα «Composition Media» ή τα συστήματα ραδιοπλοήγησης 
«Discover Media» και «Discover Pro». 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.

2)  Η mobile online υπηρεσία (Car-Net) μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με τα συστήματα ραδιο-
πλοήγησης «Discover Media» και «Discover Pro». Επίσης απαιτείται ένα κινητό τερματικό (π.χ. 
smartphone) με δυνατότητα λειτουργίας ως WLAN hotspot. Εναλλακτικά, ένα κινητό τηλέφω-
νο 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. Ανεξάρ-
τητο 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 όχημαστο 
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 μπο-
ρεί 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, επικοινω-
νήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

3)  Το πακέτο Car-Net Security & Service υπόκειται σε μια ξεχωριστή Σύμβαση που υπογράφεται 
online με τη Volkswagen AG ενώ ο αγοραστής πρέπει να εγγράψει το όχημα μέσα σε 90 ημέρες 
από την παράδοση, στο www.volkswagen.com/Car-Net. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες 
όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης. Η Υπηρεσία Κλήσεων Ανάγκης (Emergency Call Service) 
είναι ήδη ενεργοποιημένη με την παράδοση του οχήματος, χωρίς να χρειάζεται εγγραφή.

Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/
5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/
4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος). Το νέο Golf GTD Variant. 
Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός 
κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).

Το νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant - Infotainment και Συνδεσιμότητα 
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Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

03 Ο χειρισμός του συστήματος ραδιοπλοήγησης 
«Discover Pro» με Car-Net App-Connect μπορεί να 
γίνεται εντελώς διαισθητικά με την έγχρωμη οθόνη 
αφής TFT 9,2" (23,4 cm) με επιφάνεια από γυαλί, αι-
σθητήρες 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 προεγκατε-
στημένους χάρτες για την Ευρώπη, οκτώ ηχεία, ραδι-
οφωνική λήψη FM και DVD Player με 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 κινη-
τού τηλεφώνου μέσω Bluetooth δημιουργούν μια 
πλήρη εμπειρία Infotainment. Π

(Xωρίς εικ.) Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover 
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. B

Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 
8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος), 
εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος). 
Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 
(εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), 
εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος). 
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 
(εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), 
εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).
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04 Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης 
«ACC» προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα²⁾ μέχρι 
ενός προκαθορισμένου ορίου σε σχέση με το προπο-
ρευόμενο όχημα και διατηρεί ταυτόχρονα την προ-
καθορισμένη από τον οδηγό απόσταση.¹⁾ B

06 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 προ-
ειδοποιεί για κάθετα κινούμενα οχήματα.¹⁾ Π  

07 Το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών 
«Pre-Crash» καταγράφει μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ευστάθειας ESP και του συστήματος επι-
τήρησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» κρίσιμες 
καταστάσεις με αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος. 
Αν το σύστημα αναγνωρίσει μια τέτοια κατάσταση 
οι επιβάτες του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο προ-
ετοιμάζονται 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. B  

05 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  

31Το νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant - Συστήματα υποβοήθησης
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Ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ημι-αυτόνομης οδήγησης 

εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη οδηγική άνεση και βοηθούν 

στην αντιμετώπιση ή την αποφυγή κρίσιμων καταστάσεων.

Συστήματα υποβοήθησης

01 Το σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφορι-
ακή συμφόρηση «Traffic Jam Assist» παρέχει τη 
δυνατότητα άνετης οδήγησης σε καταστάσεις κυκλο-
φοριακής συμφόρησης και συμβάλλει στην αποφυγή 
ατυχημάτων.¹⁾ Το σύστημα διατηρεί το αυτοκίνητο στη 
λωρίδα κυκλοφορίας και ελέγχει αυτόματα το γκάζι 
και το φρένο, σε συνδυασμό με το κιβώτιο DSG. Π  

02 Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με City 
Emergency Brake και λειτουργία αναγνώρισης πεζών παρακολουθεί μέσω αισθη-
τήρων τον χώρο γύρω από το όχημα. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πεζοί στο οδό-
στρωμα ενημερώνει εγκαίρως τον οδηγό¹⁾ με οπτικά και ακουστικά σήματα ή και 
φρενάροντας κοφτά το όχημα ή ακόμη και ακινητοποιώντας το, αν χρειαστεί. Β

03 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

Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

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

Τα απεικονιζόμενα συστήματα υποβοήθησης παρουσιάζονται στο βασικό μοντέλο.

Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος). 
Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος). 
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).
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10 Εξατομίκευση μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια: 
Τα τέσσερα καλύμματα βαλβίδων με το λογότυπο 
Volkswagen προστατεύουν βέλτιστα τη βαλβίδα από 
σκόνη, ακαθαρσίες και υγρασία. Κατάλληλα για βαλ-
βίδες αλουμινίου και για ελαστομεταλλικές βαλβίδες. 
1 σετ = 4 τεμάχια. Π

11 Το κάλυμμα χώρου αποσκευών με επιγραφή Golf 
είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και με διαστάσεις που ται-
ριάζουν. Διαθέτει χείλος ύψους 5 cm που προστα-
τεύει τον χώρο αποσκευών από ρύπους. Π

07 Διατηρείστε για καιρό το λαμπερό χρώμα του 
αυτοκινήτου σας με το κάλυμμα αυτοκινήτου Car 
Cover²⁾ για το νέο σας Golf GTI ή Golf GTD. Το κάλυμ-
μα 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

08 Τα υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια 
«Premium» από βελουτέ δεν ομορφαίνουν μόνο 
αλλά και τον προστατεύουν επίσης από ακαθαρσίες. 
Μπροστά τα πατάκια διαθέτουν επιγραφή «GTI».²⁾

Π

09 Το σετ με πατάκια παντός καιρού με ακριβείς 
διαστάσεις σε μαύρο και επιγραφή «GTI»²⁾ στα μπρο-
στινά πατάκια απωθεί τις ακαθαρσίες και την υγρασία. 
Το ενσωματωμένο σύστημα στερέωσης στερεώνει 
τα πατάκια στο δάπεδο του οχήματος, έτσι ώστε να 
μη φεύγουν από τη θέση τους. Π

Το νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant - Αξεσουάρ Volkswagen

1)  Περισσότερες πληροφορίες για όλη την γκάμα θα βρείτε στο 
www.volkswagen.com.

2)  Διατίθεται επίσης με την επιγραφή Golf για το νέο Golf GTD και 
Golf GTD Variant.

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.

Τα απεικονιζόμενα στοιχεία αξεσουάρ Volkswagen παρουσιάζονται 
στο βασικό μοντέλο και είναι συμβατά με το νέο Golf GTI, Golf GTD και 
Golf GTD Variant. 

Το νέο Golf GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 
8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/
4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ 
σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 
(εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), 
εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).

13 | 14 Με τα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών σε 
μαύρο gloss ή ματ χρωμίου και σχεδίαση R χαρίζετε 
στο νέο σας Golf GTI, GTD ή GTD Variant ακόμη πιο 
σπορ εμφάνιση. Τα εύκολα στην τοποθέτηση καλύμ-
ματα είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
και ανθεκτικό πλαστικό. Π

12 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 απο-
θηκευθεί εύκολα χωρίς να πιάνει χώρο. Π
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Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

01 Το ηχοσύστημα «Plug & Play» με ενσωματωμένο 
επεξεργαστή ψηφιακού ήχου και Subwoofer υψηλής 
ισχύος χαρίζει μια εμπειρία μουσικής υψηλού επιπέ-
δου. Το σύστημα διαθέτει συνολική απόδοση της 
τάξης των 300 Watt/480 Watt για μουσική και ρυθ-
μίσεις ήχου. Το Subwoofer τοποθετείται μέσα στην 
υποδοχή εφεδρικού τροχού με σκοπό την εξοικονό-
μηση χώρου. Προαιρετικά το ηχοσύστημα διατίθεται 
και για τον χώρο αποσκευών. Π

04 Καλά εξοπλισμένοι στον δρόμο – με τις μπάρες 
των Γνήσιων Αξεσουάρ Volkswagen από αεροδυνα-
μικά διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου. Τη βάση για 
αυτό αποτελούν οι μπάρες οροφής με ακριβείς δια-
στάσεις για αυτοκίνητα χωρίς ράγες οροφής και οι 
ράβδοι στήριξης για αυτοκίνητα με ράγες οροφής. 
Πάνω σε αυτά μπορεί να στερεωθεί πανεύκολα π.χ. 
η βάση ποδηλάτων, με δυνατότητα κλειδώματος, 
που διαθέτει αεροδυναμικά διαμορφωμένο πλαστικό 
προφίλ καθώς και βάση στήριξης πλαισίου από ματ 
χρωμιωμένο χάλυβα. Οι μπάρες είναι πλήρως προ-
συναρμολογημένες και στερεώνονται εύκολα – και 
έχουν περάσει από το City Crash-Test, όπως και η 
βάση ποδηλάτων. Π

05 Η σταθερή μπαγκαζιέρα από πλαστικό υψηλής 
ποιότητας σε γυαλιστερή μαύρη απόχρωση, κλειδώ-
νει και διασφαλίζει εύκολη συναρμολόγηση στις 
μπάρες οροφής ή στις ράβδους στήριξης χάρη στους 
πρακτικούς ταχυσυνδέσμους της. Λόγω της εξαιρετι-
κά μεγάλης γωνίας ανοίγματός της, μπορείτε να την 
φορτώσετε και να την ξεφορτώσετε εύκολα. Οι μπά-
ρες οροφής έχουν χωρητικότητα 340 και 460 λίτρα.

Π

06 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 δυνατότη-
τα κλειδώματος και τα πλήκτρα ανοίγματος μεγάλου 
μεγέθους καθιστούν εύκολο το χειρισμό της ακόμα 
και με χοντρά γάντια. Π

Αξεσουάρ Volkswagen
Με τα γνήσια αξεσουάρ Volkswagen είστε εξοπλισμένοι για να κάνετε πιο ενδιαφέρουσα 

την καθημερινότητα. Για την πλήρη γκάμα μπορείτε να ενημερωθείτε στον πλησιέστερο 

Εξουσιοδοτημένο Εμπόρο της Volkswagen.¹⁾

02 Σπορ χαρακτήρας μέχρι την τελευταία λεπτομέ-
ρεια: Με τα σκούρα πίσω φώτα LED Golf R κερδίζετε 
πόντους στην εμφάνιση σε κάθε διαδρομή. Π

03 Η αεροτομή οροφής αναβαθμίζει εντυπωσιακά 
το πίσω μέρος και βελτιώνει ταυτόχρονα την αερο-
δυναμική. Μπορεί να βαφεί στο χρώμα του αυτοκι-
νήτου ή σε τροποποιημένο χρώμα του εξωτερικού 
και τοποθετείται και στερεώνεται εύκολα πάνω 
στην υπάρχουσα αεροτομή οροφής του βασικού 
εξοπλισμού. Π
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02 Το παιδικό κάθισμα GTI G2-3 ISOFIT για παιδιά 
μεταξύ τριών και δώδεκα ετών (15 έως 36 κιλών) 
μπορεί να προσαρμοστεί εξατομικευμένα στις ανά-
γκες των μικρών επιβατών και στερεώνεται στα 
σημεία στερέωσης ISOFIX. Το παιδί δένεται μέσω 
της ζώνης τριών σημείων στο παιδικό κάθισμα. Π

35Το νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant - Αξεσουάρ lifestyle Volkswagen

03 Το μπρασελέ της Collection GTI διαθέτει γνήσι-
ους κρυστάλλους Swarovski σε κόκκινο και ανθρακί 
χρώμα και φέρει λογότυπο «GTI» ανάμεσα στα δύο 
κουμπιά. Π

07 Το υψηλής ποιότητας μπρελόκ GTD με γνήσιο 
ύφασμα «Clark» GTD και μεταλλικό περίβλημα απο-
τελεί ένα ιδανικό αξεσουάρ για τα κλειδιά σας. Π

06 Το καπέλο GTD με το χαρακτηριστικό καρό σχέ-
διο στην πάνω πλευρά του προστατευτικού και το 
λογότυπο «GTD» στο πλάι αποπνέει σπορ χαλαρότητα. 
Στην εσωτερική πλευρά υπάρχουν λωρίδες αντίθεσης 
με εκτύπωση «GTD». Π

04 H θήκη GTI για το iPhone 7 διαθέτει επιφάνεια 
με μαύρη ματ εμφάνιση και διακοσμείται με ένα μαύρο 
γυαλιστερό προφίλ σε σχέδιο κυψέλης GTI. Π

05 Ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση, ακόμη περισ-
σότερος σπορ χαρακτήρας – με αυτά τα ιδιαίτερα 
γυαλιά ηλίου, η σχεδίαση των οποίων θυμίζει τη 
διάσημη κυψέλη GTI. Τα αντιηλιακά polarized κρύ-
σταλλα πράσινου–γκρι χρώματος διασφαλίζουν ταυ-
τόχρονα ορατότητα χωρίς θάμπωμα. Η θήκη GTI από 
σκληρό κέλυφος και το καθαριστικό πανί από μικροΐνες 
φροντίζουν για την ασφαλή φύλαξη και την περιποί-
ηση των γυαλιών ηλίου. Π
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Volkswagen Lifestyle

Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

01 Αυτές οι τρεις καλλιτεχνικές εκτυπώσεις για την επέτειο 40 χρόνων του 
Golf GTI διατίθενται σε περιορισμένη έκδοση από 1.976 τεμάχια η καθεμία. 
Παρουσιάζουν διαφορετικές γενιές GTI και παραδίδονται σε μαύρο χαρτονένιο 
ρολό με πιστοποιητικό γνησιότητας. Π
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37Το νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant - Χρώματα και επενδύσεις
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Βασικός εξοπλισμός Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

0 1 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q B

02 Κόκκινο Tornado απλό χρώμα G2 B

03 Μαύρο Rubin απλό χρώμα V5 B

04 Μπλε Dark Iron μεταλλικό χρώμα 8P Π

05 Μπλε Atlantic μεταλλικό χρώμα H7 Π

06 Ασημί Tungsten μεταλλικό χρώμα K5 Π

07 Λευκό Silver μεταλλικό χρώμα K8 Π

08 Γκρι Indium μεταλλικό χρώμα X3 Π

09 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T Π

 10 Λευκό Oryx περλέ χρώμα 0R Π

Επενδύσεις καθισμάτων για το νέο Golf GTI
 1 1 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Clark» Μαύρο Titan-Κόκκινο TW B

 12 Επένδυση καθίσματος σε Art-Velours/microfleece «Sportive Honeycomb» Μαύρο Titan-Κόκκινο TW Π

 13 Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Vienna», διάτρητο, Μαύρο-Κόκκινο Flash TW Π

Επενδύσεις καθισμάτων για το νέο Golf GTD και Golf GTD Variant
 1 4 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Clark» Μαύρο Titan-Γκρι TW B

 15 Επένδυση καθίσματος σε Art-Velours/microfleece «Sportive Honeycomb» Μαύρο Titan-Γκρι Flint TW Π

 16 Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Vienna», διάτρητο, Μαύρο-Γκρι Crystal TW Π

Τα χρώματα παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά για όλα τα μοντέλα στο νέο Golf GTI. 

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα 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 GTI «Performance». Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 8,2–8,7 (εντός πόλης)/5,2–5,4 (εκτός πόλης)/6,3–6,6 (μεικτός κύκλος),
εκπομπές CO₂ σε g/km: 144–150 (μεικτός κύκλος). 
Το νέο Golf GTD. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,3–5,5 (εντός πόλης)/4,2–4,4 (εκτός πόλης)/4,6–4,7 (μεικτός κύκλος), 
εκπομπές CO₂ σε g/km: 122–125 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf GTD Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,5–5,7 (εντός πόλης)/4,3–4,5 (εκτός πόλης)/4,7–5,0 (μεικτός κύκλος), 
εκπομπές CO₂ σε g/km: 124–130 (μεικτός κύκλος).

Χρώματα 
και επενδύσεις 
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39Το νέο Golf GTI, Golf GTD και Golf GTD Variant - O κόσμος της Volkswagen

Volkswagen Driving Experience. 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 εκπαι-
δευτές σας δίνουν συμβουλές και οδηγίες, με τις 
οποίες θα ξεπεράσετε με άνεση ακόμα και πολύπλο-
κες καταστάσεις. Τα πολύπλευρα προγράμματα εκ-
παίδευσης περιλαμβάνουν ενότητες όπως ασφαλή 
οδήγηση, οικολογική εκπαίδευση, με την οποία μα-
θαίνετε να εξοικονομείτε αποτελεσματικά καύσιμα 
με μια μικρή μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, 
έως και εκπαίδευση για σπορ οδήγηση. Για περισσό-
τερες 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 διατηρή-
σουμε 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 και-
νούργια οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε 
μια σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After 
Sales που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.
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Καλώς ήλθατε στον κόσμο 
της Volkswagen.

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. Ανακα-
λύψτε 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 ολοκληρώ-
στε 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.

1722_Golf_GTD_GTI_K72.indd   38 11.07.17   14:03



Το νέο Golf GTI,
Golf GTD και Golf GTD Variant
715.1196.38.72 · Τυπώθηκε στη Γερμανία 
Με την επιφύλαξη αλλαγών · Έκδοση: Μάιος 2017 
www.volkswagen.gr 

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 χαρα-
κτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® και TSI® είναι σήμα-
τα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του Ομίλου Volkswagen στην Γερ-
μανία 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.
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