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Uresničujemo prihodnost.

Golf in Golf Variant sta na vseh slikah v katalogu opremljena s paketom R-Line Exterieur, prikazana pa je tudi še druga dodatna oprema.

Golf, Golf Variant & Golf Alltrack – vsebina
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Pripravljen na prihodnost.
Golf in Golf Variant sta tu: bolj športna, dinamična in markantna kot
kdajkoli doslej. Pri tem vrsta najsodobnejših infotainment naprav in
asistenčnih sistemov zagotavlja, da boste zlahka kos vsem izzivom
današnjega in tudi jutrišnjega dne.
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Zunanjost
Čudovito je, ko se lahko osredotočimo predvsem na tisto, kar šele
prihaja. Golf se s svojo markantno silhueto suvereno podaja po poti
prihodnosti. Značilni C-stebriček, velika medosna razdalja in kratka
previsa pri tem zagotavljajo, da je in ostaja pravi Golf – tudi kot
Variant.

01 Nevidno oko: sprednji radar za različne opcijske
asistenčne sisteme je elegantno skrit za VolkswagH
DO
novim znakom. C
02 Zadek Golfa in Golfa Variant je odslej izrazito
dinamičen. Ta učinek je bil dosežen s spremenjenim
zadnjim odbijačem in difuzorjem z različnimi kromiranimi poudarki (odvisno od izvedbe). Poleg tega
izpušne cevi pri obeh modelih prvič niso več vidne,
zanimiva pa je še ena posebnost, ki vzbuja pozornost
tako podnevi kot tudi ponoči: opcijske zadnje luči
v LED-tehnologiji z dinamičnimi smerniki¹⁾. Golf in
Golf Variant sta torej sodobnejša kot kdajkoli poprej –
tudi zaradi bogatega nabora aluminijastih platišč in
barv. Na sliki je kot primer prikazana opcijska kurkumino rumena barva laka v kombinaciji z opcijskimi
aluminijastimi platišči Jurva. S
1) Ni na voljo za Golf Variant.
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R-Line
Še bolj suveren, še bolj markanten, še bolj dinamičen: s paketom zunanje
opreme R-Line Exterieur iz ponudbe podjetja Volkswagen R lahko
svojim športnim ambicijam odslej podelite še večjo izrazno moč. Seveda
pa je pomembna tudi notranja naravnanost – prav zato je poseben
paket opreme z imenom R-Line Plus na voljo tudi za notranjost vozila.

02

01 | 02 S paketom opreme R-Line Exterieur¹⁾ dobi zunanjost Golfa ali Golfa Variant izrazito športen pečat.
Za to poskrbijo odbijač v izvedbi R-Line z markantnimi odprtinami za zajemanje zraka, logotip R-Line na
mreži hladilnika ter zadnji odbijač, opremljen z bleščeče črnim difuzorjem. Z razširjenimi pragovi novi Golf
in Golf Variant na cesti delujeta še bolj suvereno. Poleg tega zadnji usmernik zraka pri Golfu izboljšuje stik
s podlago. DO
1) Vozila s paketoma R-Line Exterieur in R-Line Plus niso opremljena s sprednjima meglenkama.
01
Vsa tukaj predstavljena oprema sodi v ponudbo podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
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03

03 Pokažite svojo športno plat: z 18-palčnimi aluminijastimi platišči Sebring, ki vzbujajo pozornost s petimi
dvojnimi kraki v kovinsko sivi barvi. Tudi logotip R-Line na sprednjem delu bokov jasno priča o tem, da sta Golf
in Golf Variant bolj kot kdajkoli doslej zapisana športnosti. DO
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05

06

04 Če se boste odločili za paket opreme R-Line Plus, boste izrazito športnost vozila jasno občutili tudi v notranjosti. Poleg
elementov iz paketa R-Line Exterieur ponudba zajema še osvetljene dekorativne elemente v izvedbi Dark Diamond Flag ter
večfunkcijski usnjeni športni volan z logotipom R-Line in okrasnimi šivi. Dinamično podobo notranjosti poleg tega poudarjajo
črna stropna obloga, predpražniki z okrasnimi šivi in kapice na pedalih iz krtačenega legiranega jekla. DO
05 Paket opreme R-Line Plus vključuje športne sedeže R-Line s tekstilnimi prevlekami Carbon Flag. Njihov dovršeni videz
zaokrožajo notranji deli sedežnih stranic iz mikrovlaken San Remo v kremenasto sivi barvi ter okrasni šivi v kristalno sivi barvi.
Na naslonjalih sprednjih sedežev je vdelan logotip R-Line. DO
06 Opcijski športni sedeži R-Line so oblečeni v usnje Vienna¹⁾ in imajo na sprednjih naslonjalih izvezen logotip R-Line. S svojo
obliko zagotavljajo optimalno oporo, zasnova notranjosti pa z njimi dobi še bolj svojstven videz. DO
1) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v usnju Vienna.

04
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Prostor za spontanost.
Včasih nastopi čas za več: več Golfa, več svobode, več prostora. Golf Variant je
z večjo notranjostjo opremljen domala za vse vaše sedanje in prihodnje načrte –
tudi če se bodo ti v zadnjem hipu spremenili.

01

02

01 | 02 Prtljažnik Golfa Variant ponuja obilo prostora za vse, kar ste si zastavili, pa naj gre za izlet na morje s surfi v prtljažniku ali za tedenske
nakupe v supermarketu. Zaradi izjemno nizkega spodnjega roba prtljažnika in prtljažnega dna z nastavljivo višino je udobje zagotovljeno tudi
pri natovarjanju težjih predmetov. Prtljažni rolo je mogoče enostavno izgraditi in shraniti pod prtljažno dno, kar pomeni, da pri prevozu večjih
predmetov lahko hitro zagotovite dodaten prostor. Prtljaga še vedno ne gre v prtljažnik? V tem primeru lahko podrete asimetrično deljivo
in zložljivo naslonjalo zadnjih sedežev. Izvedbi Comfortline in Highline sta zadaj opremljeni tudi s sredinskim naslonom za roke, za katerim
H
je odprtina za prevoz daljših predmetov. C
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Najlepši obeti.
Opcijsko panoramsko dvižno-pomično strešno okno z električnim nastavljanjem tako ob pogledu od znotraj kot tudi ob pogledu od zunaj deluje
nadvse elegantno, obenem pa v notranjosti ustvarja občutek še večje
prostornosti. In odpira povsem nova obzorja – kar je na prekrasen dan
preprosto neprecenljivo. Pomakniti ga je mogoče v različne položaje,
pri čemer med vožnjo ne boste občutili nikakršnega prepiha. Če pa se
boste pred soncem vendarle želeli kdaj tudi skriti, boste to lahko storili
z električnim senčnim rolojem.
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Infotainment sistemi
Infotainment sistemi za Golf in Golf Variant izpolnjujejo visoka
pričakovanja – med drugim s serijskim zaslonom na dotik, opcijskim
telefonskim vmesnikom in opcijskim upravljanjem z gestami.

01 Z inovativnim upravljanjem z gestami postane uporaba navigacijskega sistema Discover Pro še bistveno
enostavnejša in udobnejša. Med vrsto različnih menijskih točk se lahko pomikate s preprostim gibom z roko
v vodoravni smeri. Poleg tega lahko na ta način na primer zamenjate predvajani posnetek. DO

02

02 Opcijska telefonska vmesnika Comfort in Business vam omogočata, da z infotainment sistemom povežete
svoj mobilni telefon. Če je mobilni telefon s sistemom za prostoročno telefoniranje povezan prek Bluetooth®
profila HFP (Hands Free Profile), lahko uživate v prednostih brezžične telefonije. S telefonskim vmesnikom Comfort
se pri tem vzpostavi povezava z zunanjo anteno vozila, kar zmanjšuje sevanje v potniškem prostoru. Dodatni
ojačevalnik antenskega signala skrbi za kar najboljšo kakovost sprejema. Če je telefon združljiv s Qi-standardom,
lahko hkrati poteka brezžično polnjenje. Telefonski vmesnik Business v kombinaciji z navigacijskim sistemom
Discover Pro omogoča optimalno uporabo spletnih storitev Car-Net Guide & Inform: integrirana reža za SIM-kartice,
enostavna možnost za vzpostavitev dostopne točke za WLAN in udobno upravljanje zlahka zadovoljijo tudi najvišja
pričakovanja. DO

01

Serijska oprema/Trendline

S

Serijsko za Comfortline

C

Serijsko za Highline

H

Dodatna oprema

DO

Golf, Golf Variant & Golf Alltrack – infotainment sistemi

19

03 Navigacijski sistem Discover Pro vključuje serijski vmesnik Car-Net App-Connect,
23,4 cm (9,2 palca) velik barvni zaslon TFT s krovnim steklom, ki je občutljivo na dotik,
senzor približevanja in inovativno upravljanje z gestami in omogoča povsem intuitivno
uporabo. Tako se je na primer med vrsto različnih menijskih točk mogoče pomikati s
preprostim gibom z roko v vodoravni smeri. Sistem s pomnilnikom s kapaciteto 10 GB
ima poleg tega prednaložene zemljevide za Evropo, osem zvočnikov, radijski sprejemnik
za sprejem FM-signala in DVD-enoto, ki predvaja tudi glasbene posnetke v MP3-, AACin WMA-formatu. Dve reži za SD-kartice, vtičnica AUX-IN, dva vhoda USB ter telefonski
vmesnik, ki podpira Bluetooth tehnologijo, odpirajo še številne dodatne možnosti,
s katerimi se lahko podate na enkratno multimedijsko popotovanje. DO
04 Navigacijski sistem Discover Media za radio Composition Media je opremljen z
20,3 cm (8 palcev) velikim barvnim zaslonom TFT, ki je občutljiv na dotik. Upravljanje
dodatno poenostavlja senzor približevanja. CD-enota predvaja tudi MP3-, AAC- in
WMA-datoteke. Sistem ima poleg tega osem zvočnikov in prednaložene zemljevide
za Evropo, ne manjkajo pa niti dve reži za SD-kartice, vtičnica AUX-IN, vhod USB in
Bluetooth vmesnik za povezavo z mobilnim telefonom. Če se boste odločili za mobilne
spletne storitve Car-Net, boste tudi med vožnjo lahko vedno optimalno povezani
s svetom. DO

04

05 Radio Composition Media ima 20,3 cm (8 palcev) velik barvni zaslon TFT, občutljiv
na dotik in opremljen s senzorjem približevanja, ter CD-enoto s funkcijo predvajanja
MP3- in WMA-datotek. Osem zvočnikov z močjo 4 x 20 W spremeni poslušanje glasbe
v prav posebno doživetje. Sistem ima poleg tega režo za SD-kartice, vtičnico AUX-IN,
DO
H
vhod USB in Bluetooth vmesnik za povezavo z mobilnimi telefoni. C
06 Radio Composition Colour je opremljen s 16,5 cm (6,5 palca) velikim in na dotik
občutljivim barvnim zaslonom TFT, z opcijsko CD-enoto, ki predvaja tudi MP3- in
WMA-datoteke, z močjo 4 x 20 W, osmimi zvočniki in režo za SD-kartice. S
05

06

07 Prepričljiva reprodukcija vseh zvočnih odtenkov, natančni basi in kristalno čisti
visoki toni: spoznajte avdiosistem DYNAUDIO Excite, ki ga je zasnovalo specializirano
dansko podjetje Dynaudio. Osem zvočnikov, ki so do potankosti prilagojeni zasnovi
notranjosti, globokotonski zvočnik in digitalni 10-kanalni ojačevalnik s skupno močjo
400 W – to je kombinacija, ki med vožnjo zagotavlja vrhunske glasbene užitke. Zaradi
digitalnega signalnega procesorja (DSP), ki pri predvajanju upošteva mesto vgradnje
posameznega zvočnika, je vsem potnikom – ne glede na izbrani sedež – zagotovljeno
optimalno zvočno doživetje. DO
(brez slike) Discover Care: najhitrejša pot do novih zemljevidov. Zlahka lahko poskrbite, da bodo podatki vašega navigacijskega sistema Discover Media ali Discover Pro
vedno aktualni: preprosto obiščite spletno stran www.volkswagen.com, izberite
model vozila, leto izdelave in navigacijski sistem ter si na ustrezno SD-kartico naložite
najnovejše kartografske podatke. Storitev je brezplačna in vam je na voljo še pet let
po zaključku proizvodnje izbrane naprave. DO

03
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V dobri
informacijski
družbi.
Merilnik števila vrtljajev, merilnik hitrosti, števec prevoženih kilometrov
ali načrt poti: opcijsko je na voljo visokoločljivostni aktivni informacijski

09

zaslon z diagonalo 31,2 cm (12,3 palca), na katerem lahko številne praktične
informacije razporejate po svoji meri in si tako zagotovite optimalen
pregled nad ključnimi podatki. Tako se na primer pri vključeni navigaciji
merilnik hitrosti in merilnik števila vrtljajev pomakneta ob rob, da je na
voljo več prostora za prikaz zemljevida.

10

08–1 1 Z različnimi informacijskimi profili lahko prilagodite prikaz podatkov na aktivnem informacijskem
zaslonu svojim individualnim željam. Tako se na aktivni informacijski zaslon med drugim lahko prenesejo
tudi kontakti iz telefonskega imenika, slike ter naslovnice CD-plošč, ki so prikazani na zaslonu infotainment
sistema v sredinski konzoli. Izbira informacijskih profilov poteka hitro in preprosto prek opcijskega večfunkcijskega volana. DO

08
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Povezljivost
Internet v avtomobilu se pri Volkswagnu imenuje Car-Net. Pod tem imenom so na voljo komfortne in praktične storitve ter uporabne aplikacije.
Z njimi vaš mobilni vsakdan postane enostavnejši, obenem pa tudi vznemirljivejši. Za več informacij obiščite www.volkswagen.com/car-net.

01

01 S storitvami Car-Net Guide & Inform¹⁾ boste zlahka našli zanimive cilje, prosta parkirna mesta v parkirnih
hišah in najugodnejši bencinski servis v bližnji okolici. Na voljo vam bodo tudi aktualne spletne prometne informacije z opcijskim priporočilom za obvoz zastojev ali novice z interneta prek izbranega kanala. Svoje naslednje
potovanje boste lahko načrtovali na portalu Car-Net, izbrani cilj pa boste v navigacijski sistem vozila lahko
poslali tudi prek aplikacije Car-Net – ko boste sedli v svoj avto, se boste tako lahko takoj odpravili na pot. DO
1) Uporaba mobilnih spletnih storitev Car-Net Guide & Inform je mogoča le z opcijskima sistemoma Discover Media in Discover Pro. Poleg tega
potrebujete prenosno napravo (npr. pametni telefon), ki jo lahko uporabite kot mobilno dostopno točko za WLAN. Alternativno je pri opcijskem
telefonskem vmesniku Business mogoče uporabiti mobilni telefon s profilom za oddaljeni dostop do SIM-kartice (rSAP) ali pa SIM-kartico z opcijo
telefoniranja in prenosa podatkov. Storitve Car-Net Guide & Inform so na voljo samo pod pogojem, da imate obstoječo ali posebej sklenjeno
pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov
z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški, na primer zaradi gostovanja v drugih omrežjih.
Zaradi morebitnega velikega obsega prenosa podatkov med uporabo storitev Car-Net Guide & Inform priporočamo, da uporabnik s svojim mobilnim operaterjem sklene pogodbo s pavšalno tarifo za prenos podatkov! Za uporabo storitev Car-Net Guide & Inform je z družbo Volkswagen AG
treba skleniti ločeno pogodbo. Kupec ima po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.volkswagen.com/car-net registrira svoje
vozilo. Obseg razpoložljivih storitev Car-Net Guide & Inform se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti
pogodbe, pri čemer lahko pride do vsebinskih sprememb. Podrobnejše informacije o storitvah Car-Net Guide & Inform so na voljo na spletni
strani www.volkswagen.com/car-net in pri partnerjih Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se uporabnik lahko obrne na svojega mobilnega operaterja.
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02 Car-Net App-Connect¹⁾ so v osnovi tri inovativne
tehnologije – MirrorLink®, Apple CarPlay™ in Google
Android Auto™. Z njimi je vsebine s pametnega telefona mogoče prezrcaliti na zaslon infotainment
sistema v vozilu. Tako je najpomembnejše funkcije
pametnega telefona, povezane s telefoniranjem,
spremljanjem novic in poslušanjem glasbe, mogoče
upravljati tudi med vožnjo: povsem enostavno, varno
in udobno prek zaslona v sredinski konzoli. Vmesnik
Car-Net App-Connect je serijsko integriran v navigacijski sistem Discover Pro. DO
1) Na voljo samo v kombinaciji z radiom Composition Media ali navigacijskima sistemoma Discover Media in Discover Pro. Car-Net
App-Connect vključuje tehnologije MirrorLink®, Apple CarPlay™ in
Google Android Auto™. Razpoložljivost teh tehnologij se v posameznih državah lahko razlikuje. Vmesnik Car-Net App-Connect je že
zdaj združljiv s številnimi mobilnimi telefoni. Volkswagen tesno sodeluje z velikimi proizvajalci pametnih telefonov, da bi zagotovil kar
najširšo podporo za tehnologije v sklopu ponudbe App-Connect.
Aktualne informacije o združljivosti novih mobilnih telefonov in
mobilnih telefonov, ki so že na trgu, so na voljo na spletni strani
www.volkswagen.de/mobiltelefon.
2) Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife
in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi
gostovanja v drugih omrežjih). V sklopu Volkswagnove ponudbe dopolnilne opreme vam priporočamo, da s svojim mobilnim operaterjem
sklenete pogodbo s pavšalno tarifo za prenos podatkov. Nadaljnje
informacije o uporabi prenosnih naprav in storitvah Car-Net boste
našli v Volkswagnovih navodilih za uporabo vozila.
3) Za uporabo storitev Car-Net Security & Service je z družbo Volkswagen AG
treba prek spleta skleniti ločeno pogodbo. Če kupec želi izkoristiti celotno
obdobje nudenja storitev, mora po prevzemu vozila v 90 dneh registrirati svoje vozilo na spletni strani www.volkswagen.com/car-net.
Storitev Klic v sili je brez predhodne registracije aktivirana že ob prevzemu vozila. Razpoložljivost storitev Car-Net se v posameznih državah
lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe,
pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Za uporabo brezplačne aplikacije Car-Net sta potrebna pametni telefon z operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z
opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo
ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Pri pošiljanju
ali sprejemanju podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od
tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški
(npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Podrobnejše informacije
o storitvah Car-Net Security & Service so na voljo na spletni strani
www.volkswagen.com/car-net in pri partnerjih Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja. Na voljo pozneje. Za podrobnejše informacije se obrnite na
izbranega partnerja Volkswagen.
4) Samo v kombinaciji z opcijsko alarmno napravo s protivlomnim varovalom.

03

04

03 Prek USB-vmesnika lahko na radio oz. navigacijski sistem priključite zunanje
avdioenote. Tako lahko na primer predvajate tudi glasbo s pametnega telefona ali
MP3-predvajalnika. DO
04 Uporabljajte WLAN tudi v avtomobilu in izkoristite prednosti, ki vam jih z
raznovrstnimi informacijami prinašajo Volkswagnove storitve Car-Net! Dostopno
točko za neomejeno uporabo interneta lahko v svojem Volkswagnu vzpostavite
z modemom CarStick LTE. Ta v kombinaciji z navigacijskim sistemom Discover
Media v vašem vozilu omogoča dostop do svetovnega spleta. Ker ima CarStick LTE
lastno režo za SIM-kartice (SIM-kartica ni zajeta v naročilo), je dostopno točko za
WLAN in mobilne spletne storitve mogoče uporabljati neodvisno od povezave s
pametnim telefonom (deljenje internetne povezave). Če svoj pametni telefon uporabljate brez navedene funkcije, vam je prav tako omogočen preprost dostop do
spleta. Prednost tega je, da je zagotovljen natančnejši obračun stroškov za podatkovne storitve. Na potovanjih v tujini je poleg tega poskrbljeno za boljši nadzor
nad stroški, če v CarStick LTE vstavite SIM-kartico iz ustrezne države. Za to so primerne predvsem predplačniške SIM-kartice. CarStick LTE preprosto priključite na
USB-vtičnico v vozilu in vse je nared.²⁾ DO
05 S storitvami Car-Net Security & Service³⁾ vam bo vedno zagotovljena varnost.
Paket storitev, ki je na voljo v sklopu ponudbe Car-Net, omogoča oddaljeni dostop
do pomembnih funkcij vozila in do ključnih informacij o vozilu. S tem vam prinaša
dodatno mero udobja. Storitve Načrtovanje servisnih terminov, Klic v sili, Klic
ob okvari in Spletno obvestilo alarmne naprave⁴⁾ so vaši osebni asistenti, ki vam
pomagajo v domala vsaki situaciji in vam prikazujejo vse pomembne informacije,
povezane z mobilnostjo. H DO

05

02
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Highline

01 Izvedba Highline je samo en primer za inovativnost, ki jo poosebljata Golf in
Golf Variant. Med drugim je opremljena z večfunkcijskim prikazovalnikom Premium,
ki ima večbarvni zaslon. Elegantne vratne obloge in kakovostni dekorativni elementi
ter široka ponudba sedežnih prevlek v notranjosti ustvarjajo ambient, ki zagotavlja
nadvse prijetno počutje. In odslej je vedno in povsod zagotovljena tudi optimalna
povezljivost: možno je tako avtomatsko kot tudi ročno aktiviranje klica v sili, poleg
tega pa lahko na daljavo dostopate do glavnih podatkov o vozilu, kot sta parkirna
lokacija in število prevoženih kilometrov. To vam omogoča paket Car-Net Security
& Service¹⁾, katerega del je tudi storitev Klic v sili. H

02

02 Optimalno prilagojena vsakemu potniku: 2-conska klimatska naprava Air Care
Climatronic s protialergenskim filtrom omogoča vozniku in sovozniku, da individualno nastavljata želeno temperaturo. Opcijsko ogrevana sprednja sedeža poskrbita,
da vam je tudi po dolgem zimskem sprehodu takoj znova prijetno toplo in zagotaDO
H
vljata visoko raven sedežnega udobja. C
03 S 17-palčnimi aluminijastimi platišči Dijon dobita naprednost in dinamika
vozila še večjo izrazno moč. DO
1) Podrobne informacije o storitvah Car-Net Security & Service lahko najdete na strani 27.
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Comfortline

Trendline
09 Takoj ko sistem za zaznavanje utrujenosti voznika ugotovi, da način
vožnje odstopa od običajnega, z optičnim in akustičnim signalom priporoči
postanek.¹⁾ S
10 Opcijska 16-palčna aluminijasta platišča Toronto s polirano površino in
petimi dvojnimi kraki odražajo suvereni značaj vozila. DO

05

1) V okviru sistemskih omejitev.

07

04

06

04 Notranjost izvedbe Comfortline prepriča s komfortnima sprednjima sedežema, ki sta nastavljiva po višini,
ter z dekorativnimi elementi v izvedbi New Brushed Dark Metal na armaturni plošči in na vratnih oblogah.
Večfunkcijski usnjeni volan je pri vozilih z menjalnikom z dvojno sklopko DSG opremljen s prestavnima tipkama.
Poleg tega je od izvedbe Comfortline naprej kot dodatna oprema na voljo aktivni informacijski zaslon, ki zagotavlja še boljši pregled nad ključnimi informacijami in še višjo raven udobja. C

05 Pazi na vas – in tudi na druge: sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in
funkcijo zaznavanja pešcev lahko pri nevarnosti naleta zmanjša silovitost trčenja ali – v idealnem primeru –
trčenje celo prepreči. Zaznava pešce in vozila na cestišču ter pravočasno opozori voznika.¹⁾ Če se ta ne odzove,
sistem avtomatsko zavira vozilo. S
06 Posebnost 16-palčnih aluminijastih platišč Hita sta 5-kraki dvojni dizajn in kovinsko srebrna barva.

08

07 Različica Trendline je opremljena s sedeži, oblečenimi v tekstilne prevleke
Basket. Dekorativni elementi v izvedbi Spotpoint in Polar Night Black zaokrožajo
zasnovo notranjosti v ubrano celoto. Z vidika funkcionalnosti so neprecenljivi
osvetljen sovoznikov predal z možnostjo hlajenja, asimetrično deljivo in zložljivo
naslonjalo zadnjih sedežev ter predal in 12-voltna električna vtičnica spredaj. S
08 Radio Composition Colour je opremljen s 16,5 cm (6,5 palca) velikim in na dotik
občutljivim barvnim zaslonom TFT, z opcijsko CD-enoto, ki predvaja tudi MP3- in
WMA-datoteke, z močjo 4 x 20 W, osmimi zvočniki in režo za SD-kartice. S

H
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14 voznikov vidi
več kot eden.
Inteligentni asistenčni sistemi za Golf in Golf Variant zvišujejo raven
udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njihovo pomočjo lažje kos kritičnim
situacijam ali pa do teh sploh ne bo prišlo.
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Asistenčni sistemi

01 Več udobja – celo v zastojih: asistenca za zastoje v gostem prometu omogoča
udobno vožnjo za drugimi vozili in pomaga preprečevati nezgode, do katerih pogosto pride v tovrstnih situacijah.¹⁾ Sistem ohranja ustrezno smer vozila na voznem
pasu ter samodejno dodaja plin in zavira. Asistenca za zastoje je na voljo samo v
sklopu paketa asistenčnih sistemov Plus. DO
02 S sistemom za avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC) lahko vozilo med
vožnjo samodejno ohranja nastavljeno najvišjo hitrost²⁾ in minimalno razdaljo do
spredaj vozečega vozila.¹⁾ Poleg tega je na voljo tudi opcijski paket asistenčnih
sistemov Plus, ki v kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG med drugim
DO
H
vključuje sistem Emergency Assist in asistenco za zastoje. C
03 Pazi na vas – in tudi na vse druge: sistem za nadzor prometa Front Assist
z mestno funkcijo zaviranja v sili in funkcijo zaznavanja pešcev lahko pri
nevarnosti naleta zmanjša silovitost trčenja ali – v idealnem primeru – trčenje
celo prepreči. Zaznava pešce in vozila na cestišču ter pravočasno opozori voznika.¹⁾
Če se ta ne odzove, sistem avtomatsko zavira vozilo. S
01

04 Senzor za mrtvi kot Plus z asistenco za odparkiranje in asistenco za ohranjanje
smeri Lane Assist vas s svetlečo diodo v ustreznem zunanjem ogledalu med vožnjo
opozarja na vozila v mrtvem kotu. V kombinaciji z asistenco za ohranjanje smeri
Lane Assist vam v kritičnih situacijah dodatno pomaga s korekturnim posegom v
krmiljenje. Tako lahko prepreči, da bi pri menjavi voznega pasu trčili v drugo vozilo.¹⁾
Pri vzvratnem izvozu s parkirnega mesta integrirana asistenca za odparkiranje
nadzoruje območje za vozilom in opozarja pred vozili iz prečne smeri.¹⁾ DO
1) V okviru sistemskih omejitev.
2) Do hitrosti največ 210 km/h.
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05 Zanesljivejša varnost: funkcija večnaletnega zaviranja po
trčenju zavira vozilo in na ta način v idealnem primeru prepreči
nadaljnje nalete.¹⁾ S
06 Sistem za uravnavanje dolgih luči Light Assist lahko s kamero,
ki je vgrajena na notranji strani vetrobranskega stekla, zaznava nasproti in spredaj vozeča vozila ter samodejno preklaplja med zasenčenimi in dolgimi lučmi. DO
07 Bodite dobro pripravljeni tudi na nujne primere – z asistenčnim
sistemom Emergency Assist, ki pri kritičnem zdravstvenem stanju
delno prevzame krmiljenje vozila.¹⁾ Aktiven postane, ko voznik ne
upravlja več vozila. Če voznik kljub opozorilu ne prevzame nadzora
nad vozilom, sistem skuša izzvati njegov odziv, obenem pa sopotnike
in ostale udeležence v prometu opozori na nevarnost. V primeru, ko
voznik še naprej ostane neaktiven, sistem poskrbi, da vozilo ostane
na voznem pasu in ga zavira do zaustavitve. Asistenca Emergency Assist
je na voljo samo v sklopu paketa asistenčnih sistemov Plus. DO
08 Kdor je že kdaj poskusil manevrirati s prikolico, ve, kako zahtevno je to lahko. Toda Trailer Assist nalogo bistveno poenostavi.¹⁾
Ko nastavite želeno smer, asistenca med vzvratno vožnjo usmerja
prikolico do izbranega mesta. Vaša naloga ostane le, da dodajate
plin, zavirate in pozorno spremljate okolico. DO

07

05

08

06

09

09 Dinamično uravnavanje podvozja (DCC) se z elektronsko uravnavanimi blažilniki nenehno prilagaja trenutni vozni situaciji. Pri
tem lahko s sistemom za izbiro voznega profila na osnovi različnih
nastavitev ustrezno spremenite karakteristiko blažilnikov in krmiljenja. DO
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10 Proaktivni sistem za zaščito potnikov lahko prepozna situacijo s povečanim tveganjem za nezgodo ter
samodejno zapre okna in panoramsko dvižno-pomično
strešno okno ter preventivno zategne sprednja varnostna pasova. DO
11 Sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko
prepozna omejitve hitrosti, prepovedi prehitevanja
in prenehanja teh omejitev ter jih prikaže na zaslonu
večfunkcijskega prikazovalnika in zaslonu navigacijskega sistema. DO
12 Kamera za vzvratno vožnjo Rear View vam pomaga, ko vozite vzvratno.¹⁾ Na zaslon radia ali navigacijskega sistema namreč prenaša posnetek območja za
vozilom. DO

10

(brez slike) Asistenca za ohranjanje smeri Lane
Assist lahko od hitrosti 65 km/h naprej zazna, da bo
voznik nenamerno zapeljal s svojega voznega pasu.
S korekturnim posegom v krmiljenje usmeri voznikovo
pozornost nazaj na dogajanje v prometu.¹⁾ DO
(brez slike) Takoj ko sistem za zaznavanje utrujenosti
voznika ugotovi, da način vožnje odstopa od običajnega, z optičnim in akustičnim signalom priporoči
postanek.¹⁾ S

11
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Rojen
pustolovec.
Si kdaj zaželite, da bi bil vaš vsakdanjik nekoliko manj vsakdanji? Z večjim
odmikom od tal, podvozjem za slabše terene, strešnimi letvami in večjim
prtljažnikom je Golf Alltrack pripravljen domala na vse. Štirikolesni pogon
4MOTION zagotavlja zanesljivo vlečno silo na skorajda vseh podlagah.
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Ko je pot pomembnejša
od cilja.
01 Notranjost Golfa Alltrack vas bo že prvi hip navdušila s svojo zasnovo in kakovostnimi materiali. Dekorativne obrobe v izvedbi Polar Night Black na armaturni plošči in sredinski konzoli ter ekskluzivne dekorativne
letve v izvedbi IMD New Brushed Dark Metal na vratih in nad sovoznikovim predalom dajejo potniškemu prostoru pridih razkošja. Kakovostne tekstilne prevleke Summits in opcijske prevleke iz mikrovelurja prepričajo na
celi črti. Sredinski naslon za roke spredaj je opremljen s predalom za mobilni telefon, ključe in podobno, na
zadnjem delu pa ima dve prezračevalni šobi, skozi kateri se sveži zrak lahko dovaja neposredno do potnikov na
zadnjih sedežih. Sovoznikov sedež je opremljen z vodoravno poklopnim naslonjalom, s katerim je preprosto
mogoče dodatno povečati in podaljšati prtljažni prostor. Alternativno lahko poklopno naslonjalo sovoznikovega
sedeža uporabite tudi kot mizico. DO
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02 Po potrebi boste s svojim avtomobilom zlahka
vlekli tovorne in počitniške prikolice z maso do
1.800 kg. Manevriranje pri tem bistveno poenostavlja
asistenca Trailer Assist.¹⁾ Ko nastavite želeno smer,
asistenca med vzvratno vožnjo usmerja prikolico
do izbranega mesta, vaša naloga pa ostane le,
da dodajate plin, zavirate in pozorno spremljate
okolico. DO

02

03 Opcijski avdiosistem DYNAUDIO Excite zagotavlja vsem potnikom v vozilu maksimalni užitek
v poslušanju glasbe. Vključuje 10-kanalni digitalni
ojačevalnik z močjo 400 W, osem optimalno razporejenih in medsebojno usklajenih zvočnikov, osrednji
zvočnik in globokotonski zvočnik. DO

03

04 Infotainment sistem z osebnim profilom: če se
boste odločili za opcijski navigacijski sistem Discover
Pro v kombinaciji s sistemom za izbiro voznega profila, boste med vožnjo imeli dostop do vseh pomembnih informacij, poleg tega pa vam bodo na voljo
različni priključki za priklop zunanjih avdioenot. S
sistemom za izbiro voznega profila boste vozne lastnosti Golfa Alltrack lahko prilagodili individualnim
željam in trenutnim cestnim razmeram. DO
1) V okviru sistemskih omejitev.
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Dopolnilna oprema Volkswagen
04 | 05 Zablestite z unikatno podobo: z ohišjema zunanjih ogledal v visokosijajni
črni barvi ali v matirani kromirani izvedbi bo vaš Golf dobil še izrazitejšo športno
identiteto. Oblikovna zasnova ohišij je enaka kot pri Golfu R, izdelani pa sta iz
kakovostne in trpežne plastike. Montaža je izjemno preprosta, ohišji pa sta primerni
za limuzinsko različico Gola in za Golf Variant od modelskega leta 2013 naprej. DO

Je vsak vaš dan vznemirljiva pustolovščina? Z dopolnilno opremo Volkswagen¹⁾ boste odlično
pripravljeni na prav vse.

04

05

07 Z visokokakovostnim USB-kablom lahko svoj pametni telefon ali druge prenosne naprave nadvse preprosto priključite na infotainment sistem, vgrajen v vozilu. Tako vam bodo na idealen način na voljo prednosti vmesnika App-Connect³⁾,
seveda pa med priklopom poteka tudi polnjenje naprave. 30 cm dolgi kabel je
oplaščen s kakovostnim tekstilnim materialom in ima kromirana kovinska vtiča s
Volkswagnovim znakom. Kabel je na voljo z micro USB-konektorjem, konektorjem
USB-C ali konektorjem Apple Lightning. DO

02

03

02 Pritegnejo vsak pogled: delno zatemnjene zadnje
LED-luči z animiranimi smerniki. DO
01

01 Sredinsko nameščeni športni izpušni cevi²⁾ s premerom 2 x 90 mm skupaj z difuzorjem poudarjata športne ambicije Golfa. Enako velja
za usmernik zraka nad zadnjim steklom²⁾, ki obenem izboljšuje aerodinamiko. Zaščitna letev s kromiranim videzom na pokrovu prtljažnika
ščiti spodnji rob pokrova, poleg tega pa mu daje svojstven pečat. Garnitura za znižanje karoserije je pika na i v dinamični celostni zasnovi
vozila. Vključuje štiri vzmeti, s katerimi se težišče vozila zniža za pribl. 25–30 mm. Vožnja bo tako še bolj športna in dinamična. Možna je
tudi naknadna vgradnja zatemnjenih zadnjih LED-luči, ki so sicer prepoznavna značilnost Golfa R – tako bo vaš Golf zapisan športnosti do
zadnje podrobnosti. DO
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03 Poskrbi za nepozaben vtis: LED-osvetlitev registrske tablice sijajno poudarja dovršeno zasnovo zadka, predvsem pa zagotavlja boljšo vidnost registrske
tablice. DO

06 Protivetrni ščitniki iz kakovostnega akrilnega stekla so enostavni za čiščenje
in primerni za avtomatske pralnice. Omogočajo optimalno prezračevanje in odzračevanje notranjosti ter s tem prispevajo k boljši klimi v potniškem prostoru in k
večjemu voznemu udobju. Tudi v dežju in snegu boste lahko med vožnjo uživali v
svežem zraku, v vročih dneh pa boste z rahlo odprtimi okni lahko preprečili neprijetno zastajanje toplote. DO

06

07

1) Podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne opreme lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.
2) Ni na voljo za Golf Variant in Golf Alltrack.
3) Na voljo samo v kombinaciji z radiom Composition Media ali navigacijskima sistemoma Discover Media in Discover Pro. Car-Net App-Connect
vključuje tehnologije MirrorLink®, Apple CarPlay™ in Google Android Auto™. Razpoložljivost teh tehnologij se v posameznih državah lahko razlikuje.
Vmesnik Car-Net App-Connect je že zdaj združljiv s številnimi mobilnimi telefoni. Volkswagen tesno sodeluje z velikimi proizvajalci pametnih
telefonov, da bi zagotovil kar najširšo podporo za tehnologije v sklopu ponudbe App-Connect. Aktualne informacije o združljivosti novih mobilnih
telefonov in mobilnih telefonov, ki so že na trgu, so na voljo na spletni strani www.volkswagen.de/mobiltelefon.
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08 | 09 Z nosilnimi sistemi iz Volkswagnove ponudbe dopolnilne opreme boste
odlično pripravljeni na vsakovrstne transportne naloge. Sistemi so izdelani iz aerodinamično oblikovanih aluminijastih profilov. Osnovo zanje predstavljata po meri
izdelana osnovna strešna nosilca za vozila brez strešnih letev oz. prečna strešna
nosilca za vozila s strešnimi letvami. Nanju lahko pritrdite npr. nosilne sisteme za
jadralne deske, kolesa, smuči in smučarske deske ali pa praktičen strešni kovček.
Nosilni sistemi so že sestavljeni, zato je njihova namestitev nadvse preprosta.
Izpostaviti velja tudi, da so uspešno opravili test City Crash, ki je še zahtevnejši od
preizkusov po standardu ISO. DO

08

13 Svoja kolesa lahko odslej udobno in varno prevažate z našim novim nosilcem
za kolesa Premium. Na njem je dovolj prostora za dve običajni ali dve električni kolesi, pri čemer vam bo delo pri nameščanju nosilca povsem poenostavil inovativno
zasnovan pritrdilni sistem. Ko namreč nosilni lok pomaknete navzdol, se nosilec za
kolesa avtomatsko vpne na glavo vlečne kljuke. Snemljiva distančnika s ključavnico
zagotavljata nadvse preprosto uporabo. S pomočjo pedala lahko nosilec pomaknete
navzdol za vse do 90 stopinj, zato boste vedno zlahka dostopali do prtljažnega
prostora – tudi pri vozilih z velikim pokrovom prtljažnika. Ne želite iti nikamor brez
svojega nosilca za kolesa, obenem pa iščete rešitev, s katero bi bila zagotovljena
optimalna zaščita pred krajo? Nosilec z oznako Premium je natanko to, kar potrebujete. V nekaj preprostih potezah ga namreč lahko zložite in pospravite v vdolbino
za rezervno kolo v vašem Volkswagnu. Pred tem morate le iz vdolbine odstraniti
vse pritrjene dele. Nato vanjo lahko udobno shranite nosilec. DO

10 Stabilen strešni kovček iz kakovostne plastike v visokosijajni črni barvi je opremljen s ključavnico in s praktičnimi hitrimi zaklepi omogoča enostavno pritrditev
na osnovna strešna nosilca ali prečna strešna nosilca. Zelo velik kot odpiranja bistveno olajšuje natovarjanje in raztovarjanje. Strešni kovček je na voljo v izvedbah
s prostornino 340 in 460 litrov. DO

09

11 Aerodinamično oblikovana aluminijasta nosilca za smuči in smučarske deske
zlahka pritrdite na osnovna strešna nosilca ali prečna strešna nosilca. Opremljena
sta s ključavnico. Zaradi praktične izvlečne funkcije je natovarjanje oz. raztovarjanje smuči in smučarskih desk hitro in preprosto. Poleg tega zelo velike tipke omogočajo, da zaklepe brez težav odprete tudi z debelimi zimskimi rokavicami. DO

16

14 Avdiosistem Plug & Play z integriranim procesorjem za digitalno obdelavo
zvoka in z zmogljivim globokotonskim zvočnikom omogoča glasbene užitke na
visoki ravni. Sistem ima skupno moč 300 W (sinusoida)/480 W (glasba). Zvok je
mogoče nastaviti povsem po meri vozila in voznika. Globokotonski zvočnik je
vgrajen v vdolbini za rezervno kolo, prek sistema plug & play pa je priključen na
avdioenoto. Opcijsko je avdiosistem na voljo tudi za prtljažnik. DO

13

15 Naj gre za čoln, počitniško prikolico ali dodatno prtljago – za vleko prikolice
potrebujete vlečno napravo. Ta je na voljo s fiksno ali snemljivo vlečno kljuko.
13-polna električna vgradna garnitura zagotavlja napajanje ter s tem varno uporabo prikolice. Garnitura podpira delovanje parkirnega sistema in funkcije stabiliziranja prikolice. DO

12 Svoje kolo lahko s stabilnim nosilcem za kolesa po želji varno prevažate na
strehi Golfa, Golfa Variant ali Golfa Alltrack. Držalo za okvir in spodnje vodilo sta
zasnovana tako, da avtomatsko ohranjata pravilni položaj kolesa. Vrtljivi gumb z
omejevalnikom navora omogoča udobno pritrditev okvira kolesa. Na držalu za
okvir je objemka z mehko oprijemno površino, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev sil in optimalno zaščito. Nosilec je uspešno opravil test City Crash Plus. DO

10

17

16 Kakovostne vstopne letve iz aluminija vzbujajo pozornost z elegantnim videzom in napisom Golf. Vratne pragove učinkovito ščitijo pred praskami. Na voljo so
za 2- in 4-vratno izvedbo. DO
17 Kakovostne folije na vratnih pragovih ščitijo lak in dajejo vozilu izrazito individualen videz. Barva: črna/srebrna. Na voljo za 2- in 4-vratno izvedbo. DO
18 Z izjemno trpežnimi zavesicami za sprednji in zadnji del vozila lahko svoje in
zadaj vozeče vozilo zaščitite pred grobo umazanijo. Zavesice poleg tega zaustavljajo kamenje, ki bi lahko povzročilo poškodbe, in omejujejo škropljenje vode. DO

14

11
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27 V otroškem sedežu G2-3 ISOFIT varno in udobno potujejo otroci, stari od 3 do
12 let (težki od 15 do 36 kg). Po višini nastavljiv vzglavnik ter prilagodljiva višina in
naklon sedeža omogočajo individualno nastavljanje. Naslonjalo sedeža je mogoče
odstraniti. Več informacij lahko dobite pri partnerjih Volkswagen. DO

19 Mehak in prijeten velur na eni strani ter trpežna, protizdrsna gumirana površina
na drugi strani: obojestranska zaščitna podloga, ki je prilagojena meram prtljažnika,
ponuja pravo rešitev za vse vrste prtljage. Na eni strani ima podaljšano stranico,
ki jo je mogoče razgrniti prek roba prtljažnika, tako da nudi zaščito pred poškodbami, ki bi lahko nastale pri natovarjanju ali raztovarjanju. DO

28 Zaščitna podloga za sedež je enostavna za čiščenje in preprečuje drsenje.
Avtomobilski sedež varuje pred umazanijo in obrabo, na primer zaradi otroškega
sedeža. Praktični mrežasti žepi nudijo dodaten prostor za shranjevanje. Podlogo
je mogoče uporabiti tudi pri sedežih s sistemom ISOFIX. DO

20 Prtljažna školjka z napisom Golf je lahka, upogljiva in izdelana po meri modelske serije Golf. 5 cm visok rob varuje prtljažnik pred morebitnimi nečistočami. DO
21 Predelna mreža ločuje prtljažnik od potniškega prostora med naslonjalom
zadnjih sedežev in stropom. Namestitev je povsem preprosta. Predelno mrežo
lahko uporabljate tudi v kombinaciji s prtljažnim rolojem. Na voljo je samo za Golf
Variant in Golf Alltrack. DO
22 Protizdrsna podloga za prtljažnik je izdelana po merah prtljažnega prostora
in zagotavlja zanesljivo zaščito pred umazanijo in mokroto. Kadar podloge ne
potrebujete, jo lahko preprosto zvijete in pospravite. DO

22

30

29 S prenosnim 12-voltnim kavomatom iz ponudbe Volkswagen Edition si boste
kavo po svojem okusu lahko privoščili, tudi ko boste na poti. Komplet poleg kavomata vključuje še dve nelomljivi espresso skodelici, servieto, 25 espresso kavnih
blazinic in shranjevalni etui. Kavomata ni dovoljeno uporabljati med vožnjo. DO

19

33

23 Robustno prtljažno korito z napisom Golf se kot ulito prilega prtljažniku. Je
pralno, njegova površinska struktura pa preprečuje drsenje prtljage. Visoki rob
zadrži vse tekočine, ki bi sicer odtekle na dno prtljažnika. Pri Golfu je prtljažno
korito dodatno opremljeno z nastavljivimi predelnimi elementi. DO

23

31

24 Trpežna prtljažna mreža je idealna za vse majhne in srednje velike predmete,
za katere želite, da se med vožnjo ne premikajo po prtljažniku. Vpeti jo je mogoče
v serijske pritrdilne obročke. DO
25 Zaščitna letev za spodnji rob prtljažnika v videzu legiranega jekla ščiti lak
pred poškodbami, ki bi lahko nastale med natovarjanjem in raztovarjanjem,
hkrati pa je tudi pravi magnet za oči. DO
26 Prozorna zaščitna folija po meri spodnjega roba prtljažnika ščiti odbijač
pred praskami, ki bi lahko nastale pri natovarjanju in raztovarjanju. DO

27 | 28

20 | 21

24
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26

29

34

30–34 Praktičen, udoben in prilagodljiv: modularni potovalni in komfortni sistem je inovativna in izjemno
vsestranska rešitev, s katero je notranjost vozila vedno lahko urejena in pregledna. Poleg tega so pomembni
predmeti za potnike na zadnjih sedežih vedno zlahka dosegljivi in zagotovljeno je enostavno upravljanje. Sistem
sestavljajo osnovni modul, ki ga pritrdite med nosilca sprednjega vzglavnika, nosilec za aktivnostne kamere ter
različni ločeno dobavljivi dodatni moduli. Mednje sodijo na primer prenosni obešalnik, stabilen kaveljček za
vrečke, pomični nosilec za tablične računalnike in nastavljiva zložljiva mizica z držalom za pijačo. Z njo postanki
med potovanji postanejo še bistveno prijetnejši. Če povzamemo – en nosilec, številne možnosti: vse dodatne
module je glede na potrebe mogoče enostavno pritrditi na osnovni nosilec in jih poljubno menjati. DO
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35 Tekstilni predpražniki Optimat z napisom Golf združujejo prednosti gumijastih
predpražnikov in eleganco tekstilnih predpražnikov. Izdelani so po meri prostora za
noge in imajo rob v obliki črke U, ki zanesljivo zadrži vso umazanijo in mokroto. DO
36 Kakovostni tekstilni predpražniki Premium so izdelani iz trpežnega, gosto tkanega velurja, hrbtna stran pa ima posebno površino, ki je odporna proti obrabi. Z belo
obrobo zagotavljajo, da prostor za noge izstopa z izrazito lepim videzom, obenem pa
nudijo učinkovito zaščito pred umazanijo. Na sprednjih predpražnikih je gumijasta
etiketa z belim napisom Golf. DO

35

37 Da bo prostor za noge v vseh letnih časih zanesljivo ostal čist: komplet po meri
izdelanih vsevremenskih predpražnikov z napisom Golf (spredaj) učinkovito ščiti
talne obloge pred umazanijo in mokroto. Predpražniki nimajo močnega vonja in jih
je mogoče v celoti reciklirati. DO

38

38 Kakovostna športna glava prestavne ročice z videzom žogice za golf je prijetna
na otip in zagotavlja dober oprijem. Namestitev je povsem preprosta. Na voljo je samo
za vozila z ročnim menjalnikom. DO
39 Kapice za pedale iz krtačenega legiranega jekla prepričajo z elegantnim dizajnom
in učinkovito protizdrsno površino. Zlahka jih namestite kar sami. Na voljo so tako za
vozila z ročnim kot tudi za vozila z avtomatskim menjalnikom. DO

36

40 Individualnost v vseh detajlih: štirje pokrovčki za ventile s Volkswagnovim logotipom zagotavljajo optimalno zaščito pred prahom, umazanijo in vlago. Prilegajo se
aluminijastim in gumijasto-kovinskim ventilom. 1 komplet = 4 kosi. DO

39

41 So situacije, ko je treba poskrbeti za učinkovito zaščito pred soncem. Na primer, ko
skupaj z vami potujejo otroci ali domači hišni ljubljenček. Senčniki zmanjšujejo izpostavljenost soncu, dodatno pa tudi segrevanje notranjosti – in pri tem ne vplivajo negativno
na prometno varnost. Nameščeni so lahko tako pri zaprtih kot tudi pri odprtih oknih.
Na voljo za Golf (4-vratna izvedba), Golf Variant in Golf Alltrack. DO

01
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01 Zmogljivost in pol: USB-ključ s kapaciteto 16 GB je oblikovan kot Volkswagnov
avtomobilski ključ. Prejmete ga v darilni škatlici. DO
02 Popolna zaščita za pametni telefon: s črnim plastičnim etuijem, oblečenim
v pravo usnje, bo vaš iPhone 7 dobil izrazito elegantno opravo. DO
03 Zakaj ne bi bila vaša najljubša barva siva? Klasična kapa s ščitnikom, izdelana
iz džersija, ima na sprednji strani izvezen 3D-logotip znamke Volkswagen. Plastična zaponka zadaj omogoča nastavljanje širine. DO
04 Idealna za vse, kar potrebujete, ko ste v službi ali na poti: toaletna torbica
in nahrbtnik sta izredno praktična, zaradi rumenih držal na drsnikih zadrg pa
prepričata tudi s privlačnim videzom. DO
05 Ponudba, ki se ji ne bo mogel upreti noben ljubitelj klobase s curryjevo omako
ali pomfrita: komplet dveh porcelanastih skodelic in dveh nabodal iz legiranega
jekla z vgraviranim Volkswagnovim logotipom. DO
06 Zvest spremljevalec: obesek za ključe v obliki Volkswagnovih platišč Luxor ali
v obliki srca s petimi kristali Swarovski®. DO
07 Za uglajen videz: ročni uri, ki se odlično podata tako ženskam kot tudi moškim,
imata tanko ohišje iz krtačenega jekla, na številčnici pa ju decentno krasi napis
Volkswagen. Obe sta izrazito elegantni, razlikujeta pa se v dovršenih detajlih: tako
se lahko odločite za kronograf s 24-urno številčnico in paščkom iz gladkega usnja
ali pa za minimalistično zasnovano ročno uro s tremi kazalci. Slednja je na voljo
s paščkom iz gladkega usnja in srebrnim pletenim paščkom, ki ju lahko poljubno
menjate. DO
08 Nudi obilo prostora – sama pa ga zahteva le malo: črna torba se lahko v nekaj
preprostih potezah spremeni v praktičen zaboj z nosilnostjo do 30 kg. DO

40

37

Volkswagen
Lifestyle

41
Dodatne informacije o celotni ponudbi in cenah lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.
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Sedežne prevleke
08

01

0 1 Tkanina Basket, titanovo črna TW S
02 Tkanina Zoom, titanovo črna TW C
03 Tkanina Zoom, šetlandska XW C
04 Tkanina Summits¹⁾, titanovo črna TW A
05 Mikrovelur ArtVelours ²⁾, titanovo črna TW H
06 Mikrovelur ArtVelours³⁾ , šetlandska XW DO
07 Usnje Vienna⁴⁾, ⁵⁾, perforirano, črna – kristalno siva TW DO
08 Usnje Vienna³⁾, ⁵⁾, perforirano, navadna siva – rubinasto rdeča UW DO
09 Usnje Vienna³⁾, ⁵⁾, perforirano, šetlandska – šetlandska XW DO
10 Tkanina Carbon Flag/mikrovlakna San Remo za R-Line⁶⁾, kremenasto siva – črna/kremenasto siva TW
(brez slike) Usnje Vienna za R-Line⁶⁾, perforirano, črna – kristalno siva TW DO

03

07

09

05

DO

1) Na voljo samo za Golf Alltrack.
2) Kot dodatna oprema na voljo tudi za Golf Alltrack.
3) Ni na voljo za Golf Alltrack.
4) Kot dodatna oprema na voljo tudi za Golf Alltrack.
5) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic v usnju Vienna.
6) Naročilo možno samo v kombinaciji s paketom R-Line Plus.
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz sedežnih prevlek.
Na slikah so prikazani sedeži v osnovni modelski izvedbi, ki lahko odstopajo od drugih razpoložljivih opcij višje kakovosti.
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Barve lakov
03

01

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

Čista bela¹⁾, univerzalni lak 0Q DO
Uranovo siva¹⁾, univerzalni lak 5K S
Tornado rdeča¹⁾, univerzalni lak G2 DO
Kurkumino rumena¹⁾, ²⁾, kovinski lak 6T DO
Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E DO
Temna železovo modra, kovinski lak 8P DO
Atlantsko modra¹⁾, ²⁾, kovinski lak H7 DO
Volframovo srebrna, kovinski lak K5 DO
Belosrebrna¹⁾, kovinski lak K8 DO
Lazuritno modra³⁾, kovinski lak L9 DO
Indijevo siva¹⁾, kovinski lak X3 DO
Globoko črna¹⁾, biserni lak 2T DO
Oriksovo bela¹⁾, biserni lak 0R DO

04

08

05

09

06

11

07

12

10

1) Na voljo tudi za R-Line. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen.
2) Ni na voljo za Golf Alltrack.
3) Na voljo samo v kombinaciji s paketoma R-Line Plus in R-Line Exterieur.
Na slikah na teh straneh je prikazan Golf z opcijskim paketom R-Line Exterieur, vendar niso vse predstavljene barve lakov
na voljo v kombinaciji s tem paketom. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen.
02

13

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.
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Platišča
Naj se vam zavrti – od številnih privlačnih možnosti.
Široka ponudba aluminijastih platišč vam omogoča,
da svojemu Golfu, Golfu Variant ali Golfu Alltrack
vtisnete še bolj individualen pečat.

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

16-palčna aluminijasta platišča Hita H
16-palčna aluminijasta platišča Toronto DO
17-palčna aluminijasta platišča Dijon DO
17-palčna aluminijasta platišča Karlskoga DO
17-palčna aluminijasta platišča Madrid DO
17-palčna aluminijasta platišča Madrid DO
17-palčna aluminijasta platišča Singapore¹⁾, Volkswagen R DO
17-palčna aluminijasta platišča Valley ²⁾ A
17-palčna aluminijasta platišča Blade³⁾, dopolnilna oprema Volkswagen DO
18-palčna aluminijasta platišča Kalamata ²⁾ DO
18-palčna aluminijasta platišča Jurva DO
18-palčna aluminijasta platišča Marseille¹⁾, Volkswagen R DO
18-palčna aluminijasta platišča Durban DO
18-palčna aluminijasta platišča Sebring¹⁾, ⁴⁾, Volkswagen R DO
18-palčna aluminijasta platišča Pretoria³⁾, ⁵⁾, dopolnilna oprema Volkswagen DO
18-palčna aluminijasta platišča Rotary³⁾, dopolnilna oprema Volkswagen DO
18-palčna aluminijasta platišča Preston³⁾, dopolnilna oprema Volkswagen DO
19-palčna aluminijasta platišča Twinspoke³⁾, dopolnilna oprema Volkswagen DO
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1) Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
2) Na voljo samo za Golf Alltrack.
3) Na voljo v sklopu ponudbe dopolnilne opreme. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
4) Na voljo tudi kot 17-palčna aluminijasta platišča.
5) Na voljo tudi v sterling srebrni barvi.
Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Za podrobnejše informacije se obrnite na
izbranega partnerja Volkswagen.
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz platišč.
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Odkrijte Volkswagnov
avtomobilski svet.
Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti. Nepozabno doživetje: Autostadt je servisno in komunikacijsko središče koncerna Volkswagen v Wolfsburgu,
kjer boste na potovanju skozi svet mobilnosti izvedeli
vse o posameznih znamkah koncerna Volkswagen.
V paviljonu zgodovine boste sledili avtomobilskim
mejnikom, na razstavnem prostoru LEVEL GREEN
boste izvedeli vse o novostih na področju trajnostnega
razvoja, lahko pa se boste tudi čudili, kako preprosto
lahko vaši otroci opravijo otroški vozniški izpit.

Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu
uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo
vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite
na www.porscheleasing.si.
Servisne storitve. Partnerji servisne mreže Volkswagen
vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po meri
vašega vozila Volkswagen. Ponudba bo prilagojena
vašim željam in potrebam.
Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen
veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za
novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo
ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije
vam kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program
jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov,
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja
brez doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so

prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji.
Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi
podaljšano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega,
kaj nastopi prej*.
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen*. Ta storitev vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti,
24 ur na dan in v vseh evropskih državah. Manjša
popravila bomo opravili kar na kraju samem, tako da
bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v najkrajšem
času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim
prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko
bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. Asistenca
Porsche Slovenija – Volkswagen* velja za celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem
servisu Volkswagen v Sloveniji ter v skladu z Navodili
za uporabo in Servisno knjižico. Brezplačna telefonska
številka ASISTENCE Volkswagen: 080 19 18, klic iz
tujine: 00386 1 58 25 102.

* Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem
servisu Volkswagen.
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Golf, Golf Variant &
Golf Alltrack
815.1196.20.68 · Tiskano v Nemčiji.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. · Izdaja: julij 2018.
www.volkswagen.si

OPOZORILO:
Dne 01.09.2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva,
emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila
(WLTP). Zaradi prehoda na nov pos topek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2
in onesnaževal zraka za vozila v tem katalogu zgolj informativne narave, saj so izmerjene
po starem standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po
postopku WLTP. Več informacij najdete na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp

Partner Volkswagen:

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije
glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo
poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko dobite pri
partnerjih Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije o porabi
goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na www.volkswagen.si. BlueMotion®,
DSG® in TSI® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij
koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem dokumentu
ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko
dobite pri partnerjih Volkswagen.

