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Aktuálne informácie o hodnotách/normách spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na vw.sk.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
Ďalšie kombinácie motorov a prevodoviek budú zavedené neskôr. Informácie vám poskytne váš predajca Volkswagen. Na obrázkoch na nasledujúcich stranách je čiastočne voliteľná výbava za príplatok.
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Tu sa odohráva život

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B

Golf

05

Tu sa objavuje
legenda nanovo
Športový, dynamický a digitálny ako nikdy predtým. Golf je stále ešte
taký, ako ho poznáme – ale aj ako sme ho ešte nikdy nevideli.
Tu je na prvý pohľad jasné, že jeho história sa odteraz píše v budúcnosti.
A aby bol ešte atraktívnejší, na želanie môže byť vybavený aj motorom
eTSI s technológiou mild hybrid.1 Tým je Golf pripravený na všetko,
čo život každý deň prináša. A zajtrajšok.

1 Spotreba paliva eTSI v l/100 km: v meste 5,9 – 6,1; mimo mesta 3,9 – 4,1; kombinovaná 4,6 – 4,8; emisie CO₂ v g/km: kombinované 106 – 111.
Trieda energetickej efektivity: A

Golf

07

02 Už v základnej verzii má Golf LED svetlomety.
Na želanie si môžete váš Golf vybaviť LED svetlometmi Plus s prisvetľovaním zákrut alebo adaptívnymi
svetlometmi IQ.LIGHT Matrix LED s dynamickými
smerovými svetlami. S DV
03 S exteriérovým ambientným osvetlením vás
váš Golf privíta už zvonka – po odomknutí vozidla sa
rozsvietia svetlomety a zadné svetlá. Osvetlia sa aj
kľučky dverí a váš Golf vás privíta aj projekciou svetla
na zem. LF ST RL

02

01

Spotreba paliva eTSI v l/100 km: v meste 5,9 – 6,1; mimo mesta 3,9 – 4,1; kombinovaná 4,6 – 4,8; emisie CO₂ v g/km: kombinované 106 – 111.
Trieda energetickej efektivity: A

01 Na zadnej časti karosérie dominujú sériové
LED zadné svetlá, medzi ktorými je umiestnené logo
a nápis Golf. Na želanie si môžete váš Golf vylepšiť
LED zadnými svetlami s dynamickými smerovými
svetlami (na obrázku). S DV
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

03

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

Golf – Exteriér
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04

05

04 Svietiaca lišta medzi svetlometmi a osvetlené
kľučky sériovo dodávajú akcenty vášmu modelu Golf
Style alebo na želanie modelu Golf R-Line. ST DV
05 Novinkou v ponuke je motor eTSI s technológiou
mild hybrid.2 Štartovací generátor podporuje spaľovací motor pri rozjazde a malej rýchlosti. Brzdenie a
spomaľovanie sa využíva rekuperáciu vyrábajúcu elektrickú energiu, ktorou sa dobíja lítiovo-iónová batéria.
Tým sa výrazne znižuje spotreba paliva a emisie.
Koncovky výfuku1 vášho modelu Golf sú diskrétne
skryté za elegantným difúzorom v zadnom nárazníku.
DV

1 Na obrázkoch je Golf R-Line.

2 Spotreba paliva eTSI v l/100 km: v meste 5,9 – 6,1; mimo mesta 3,9 – 4,1; kombinovaná 4,6 – 4,8; emisie CO₂ v g/km: kombinované 106 – 111.
Trieda energetickej efektivity: A

sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

Golf – Exteriér

11

Tu je výhľad do
vašej budúcnosti
Golf zanecháva výrazný dojem už na prvý pohľad nielen svojím exteriérom, ale aj interiérom kabíny. Ten môže byť na želanie úplne digitálny.
Je jedno, či Digital Cockpit, ambientné osvetlenie alebo Head-up displej
premietajúci informácie na čelné sklo – jednotlivé funkcie modelu Golf
zvyšujú komfort a približujú budúcnosť o veľký kus bližšie.

02

01

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

01 Všetky dôležité informácie máte priamo v zornom
poli a súčasne môžete sledovať situáciu na ceste: to
je veľká výhoda voliteľného systému Head-up displej
vo vašom automobile Golf. Čelné sklo sa zmení na
projekčnú plochu, na ktorej sa zobrazuje aktuálna
rýchlosť, hlásenia asistenčných systémov alebo
pokyny navigácie. Informácie sú dobre čitateľné aj
v protisvetle. V prípade, že Head-up displej práve
nepotrebujete, môžete ho kedykoľvek vypnúť. DV

02 Sedadlo ergoActive s elektrickým nastavením na strane vodiča má pevnú
základnú štruktúru ergonomicky prispôsobenú profilu chrbtice. Výška sedadla,
pozdĺžny posun, sklon operadla sa nastavujú v 14 smeroch, čiastočne elektricky.
Okrem toho je sedadlo vybavené nastaviteľnou bedrovou opierkou a masážnou
funkciou. Tá prináša uvoľnenie pri dlhej jazde a predchádza problémom s chrbtom.
Nastavenie sedadla sa dá uložiť do pamäte, ak vozidlo používa viac vodičov.
Sedadlo ergoActive, ktoré je sériovým prvkom verzie Golf Style, bolo ocenené
nezávislou pečaťou kvality „Preskúšané a odporúčané“ asociácie Aktion Gesunder
Rücken e. V.1 ST DV

1 Zdroj: Aktion Gesunder Rücken e. V.:
agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze

Golf – Interiér
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04

03

03 Dodajte vášmu automobilu Golf viac individuality. V interiéri si môžete zvoliť ambientné osvetlenie
v jednej z 10 farieb. A na želanie si dokonca môžete vybrať až z 30 odtieňov. Je jedno, či sa rozhodnete pre
chladnejšie alebo teplejšie tóny, v dobre osvetlených uliciach metropoly alebo v úplnej tme na ceste mimo
mesta, pri každej ceste navodíte pre seba aj posádku inú, príjemnú atmosféru. ST RL
04 Ak si vyberiete váš Golf s dvojspojkovou prevodovkou DSG, získate dodatočnú odkladaciu priehradku vedľa
novej kompaktnej voliacej páky. Voľba jazdného režimu prevodovky s ovládaním Shift-by-Wire sa uskutočňuje
jednoducho potlačením voliacej páky dopredu alebo dozadu. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

Golf – Interiér
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Tu sa Style stáva
životným štýlom
Nielen dobre vyzerá, ale aj dobre jazdí. To je Golf v línii výbavy Style. Sériové vonkajšie prvky
ako 17-palcové disky z ľahkej zliatiny, LED svetlomety s prisvetľovaním zákrut a komfortné
prvky ako sedadlá ergoActive a asistenčný systém „Travel Assist“ robia z neho suverénneho
sprievodcu dobrodružstvom života.

01

01 Okrem sériových 17-palcových diskov z ľahkej zliatiny „Belmont“ si môžete
vybrať aj 17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Ventura“, 18-palcové disky
z ľahkej zliatiny „Bergamo“, ako aj 18-palcové disky z ľahkej zliatiny „Dallas“
(na obrázku). DV

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

Golf – Línia výbavy Style
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01

Tu predbehnete všedný deň
Golf R-Line
Taký športový, že zrýchli váš pulz už pri pohľade – to je Golf R-Line. Línia výbavy
demonštruje, ako „rýchlo“ vyzerá a aký jedinečne sebavedomý pocit prináša pri jazde.
Svojím výrazným vzhľadom a agilnými jazdnými vlastnosťami tento Golf vzbudzuje
chuť presne na to, na čo bol skonštruovaný – na jazdu.

01 Už na prvý pohľad upúta predná časť s vetracími
mriežkami a lištami v profile písmena C lesklej čiernej
farby. Tieto prvky dodávajú modelu Golf R-Line dynamiku, ktorú potvrdzuje na druhý pohľad logo „R-Line“
na maske chladiča. RL

02

02 Športový vzhľad podporujú lesklé čierne
nadstavce prahov karosérie a logá „R-Line“ na
predných blatníkoch. RL

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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Tu sa stretáva dizajn s ikonou
Dynamika? Pre Golf R-Line číra formalita. Nadstavce prahov karosérie alebo difúzor
v zadnom nárazníku v lesklej čiernej farbe dotvárajú efektný športový dizajn.

03

03 S voliteľnými čiernymi, lesklo sústruženými
18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny „Bergamo“
demonštrujete na ceste, o čo ide. Ale už so sériovými
17-palcovými diskami z ľahkej zliatiny „Valencia“
lakovanými sivou metalízou je Golf R-Line dostatočne
pôsobivý. RL DV
04

04 Aj pohľad zozadu na Golf R-Line sa oplatí.
Odmenou je športová zadná časť so špecifickým
difúzorom R-Line lesklej čiernej farby v zadnom
nárazníku. RL

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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Tu vidíte šport v jeho
najobľúbenejšej podobe
V interiéri Golf R-Line dôsledne pokračuje v tom, čo sa začína už vonku.
Sériové špičkové športové sedadlá, multifunkčný športový volant a čierny
05

strop kabíny dodávajú kokpitu športovú eleganciu.

06

07

05 Logo „R-Line“ na operadlách predných sedadiel upúta už pri
nastupovaní. RL
06 Sériové športové sedadlá s integrovanými opierkami hlavy poskytujú telu
optimálnu podporu pri jazde a dodávajú interiéru športový imidž. Stredné časti
sedadiel potiahnuté látkou „Sardegna“ suverénne umocňujú dynamický vzhľad.

07 Multifunkčný kožený športový volant s dotykovými plôškami spolu s progresívnym riadením premieňa každú zákrutu na malý športový zážitok. A vďaka športovému
podvozku a voľbe jazdného profilu je pôžitok z jazdy na dosah. Športový vzhľad v interiéri podporujú dekoračné obklady R-Line „Carbon Grey“, pedále a opierka ľavej nohy
z brúsenej ušľachtilej ocele a logo „R-Line“ na volante. RL
RL

Na obr. 06 je voliteľný ozvučovací systém Harman/Kardon.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

Golf – Línia výbavy R-Line
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Tu sedíte
uprostred života
Golf Life

03 Už pri základnej línii výbavy sú štandardom LED svetlomety s originálnou
grafikou denných svetiel. S
04 V interiéri línie Golf1 vás očakávajú látkové poťahy sedadiel „Quad Paper“
a dekoračné obklady „New Look“. Už základná výbava sériovo obsahuje digitálny
združený prístroj Digital Cockpit Pro s uhlopriečkou 25,4 cm (10 palcov) a rádio
„Composition“ s displejom 20,9 cm (8,25 palca), rozhranie Bluetooth na pripojenie
mobilného telefónu a multifunkčný volant. S
1 Na obrázku sú nadstavce pedálov z ponuky originálneho
príslušenstva Volkswagen.

02
03

01 Váš Golf Life jazdí sériovo na 16-palcových diskoch z ľahkej zliatiny „Norfolk“.

LF

02 V línii výbavy Life váš Golf boduje v mnohých oblastiach. Napríklad ambientným osvetlením
v interiéri (10-farebné) i v exteriéri, ako aj indukčnou nabíjačkou smartfónu a rozhraním App-Connect.

LF

Tu je dokonca
štandard
nadštandardom
Golf
04

01

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km:
90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B

sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

Golf – Línie výbavy Life & Golf
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Multimédiá
Je jedno, či chcete počas jazdy telefonovať, vyvolať aktuálne dopravné informácie alebo počúvať vlastnú
hudbu – všetko je to celkom jednoduché. S novým voliteľným hlasovým ovládaním poviete, čo si želáte,
a váš Golf okamžite reaguje. Rovnako pohodlne môžete pripojiť aj svoje mobilné zariadenie ako smartfón
alebo tablet.

01 Vo vašom automobile Golf môžete vybrané
aplikácie v smartfóne a obsahy pohodlne ovládať
prostredníctvom navigačného systému. App-Connect
vrátane Wireless App-Connect pre Apple CarPlay™,
obsahy Apple CarPlay™ prenáša dokonca bezdrôtovo.
Tak máte celkom jednoduchý prístup napríklad k hudbe, správam, mapám alebo audioknihám. DV

01

1 Iba v kombinácii s navigačným systémom „Discover Pro“.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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01 S intuitívnym hlasovým ovládaním1 môžete ovládať rádio, telefón, klimatizáciu a navigáciu.
Hlasovými povelmi môžete naladiť želanú rozhlasovú stanicu alebo vytočiť telefónne číslo z adresára.
A s online hlasovým ovládaním We Connect Plus (iba v kombinácii s navigačným systémom „Discover Pro“)
vám váš Golf rozumie ešte lepšie. Zvoliť svoju obľúbenú hudbu alebo zadať cieľ navigácie môžete vďaka
online podpore celkom intuitívne. DV
02 V stredovej konzole má Golf dva konektory USB (typ C). Okrem toho môžete svoj smartfón pri modeloch
Golf Life, Style a R-Line nabíjať indukčne v osobitnej odkladacej priehradke. LF ST RL DV

02

01

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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06 Ozvučovací systém Harman/Kardon presviedča svojím vycibreným zvukom a rafinovaným, elegantným
dizajnom. Je vytvorený pre fanúšikov kvalitnej reprodukcie, ktorí chcú počas jazdy hudbu nielen počúvať,
ale aj naplno vychutnávať. Systém zabezpečuje vyvážené výšky a precízne basy. DV

04

03

05

03 Chcete pustiť ďalšiu skladbu? Zmeniť niektoré systémové nastavenie? Zvýšiť intenzitu osvetlenia? Žiaden problém: Na želanie dodávaný navigačný systém „Discover Pro” môžete jednoducho
ovládať pomocou gest. K výbave tohto systému patrí displej 25,4 cm (10"), šesť reproduktorov plus centrálny reproduktor, prijímač FM a digitálneho rádia DAB+, rozhranie Bluetooth na pripojenie
mobilného telefónu a App-Connect vrátane Wireless App-Connect pre Apple CarPlay™. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

04 | 05 Rovnako ako na svojom smartfóne si môžete základnú obrazovku svojho
navigačného systému individualizovať až na štyroch úrovniach. Vďaka tomu máte
pre vás dôležité funkcie vždy v popredí. DV

06

Infotainment

31

Konektivita
Váš Golf vyniká nielen v oblasti dizajnu, ale aj v oblasti digitálnej
konektivity. Služby We Connect1 vám prinášajú komfortné online
funkcie, ktoré sa dajú pohodlne zobraziť a ovládať na displeji vášho
systému infotainmentu.

02
04

01 Váš vstup do digitálnych služieb Volkswagen a priame spojenie s vaším vozidlom sa volá We Connect1. Po jednorazovej aktivácii a registrácii svojím Volkswagen
ID ste vďaka integrovanej SIM karte pripojení k internetu a môžete bezplatne využívať mnoho praktických a inovatívnych online služieb. S We Connect Plus získate
množstvo dodatočných inteligentných funkcií pre váš Golf. S
02 So službou Streaming & Internet1 sa inteligentná zábava prenesie do vášho
systému infotainmentu. Môžete si vychutnávať svoju obľúbenú hudbu bez ohľadu
na to, kde sa práve nachádzate – stačí sa iba raz prihlásiť so svojimi prístupovými
dátami napríklad na Apple Music. So službou Webradio je prehrávanie živých vysielaní a podcastov hračkou. A integrovaný hotspot WLAN vám a vašim spolujazdcom
zabezpečuje stabilné internetové pripojenie a umožňuje surfovanie až s ôsmimi
koncovými zariadeniami. DV
03 Váš Golf sa dá aktualizovať 1, podobne ako to poznáte zo svojho smartfónu.
Prostredníctvom portálu In-Car Shop môžete aplikácie ako napríklad Amazon
Alexa1 priamo stiahnuť do svojho navigačného systému a okamžite ich začať
využívať. Okrem toho máte možnosť vybaviť váš Golf po kúpe doplnkovými
funkciami. Dodatočne je možné aktivovať funkcie ako napríklad hlasové
ovládanie alebo reguláciu diaľkových svetiel „Light Assist“. DV

04 Navigačné služby We Connect Plus1 vás spoľahlivo prevedú vaším dňom. Poskytnú vám v reálnom čase
aktuálne dopravné informácie na zmenu trasy alebo vás upozornia na dopravné zápchy. Vďaka inteligentnému
online výpočtu trasy môžete flexibilne reagovať na zmenené podmienky a jazdíte vždy po najlepšej možnej
trase. Online aktualizácia máp zabezpečuje, že váš mapový materiál bude vždy v najaktuálnejšom stave.
A s aktuálnymi informáciami o cenách paliva a voľných parkovacích miestach dôjdete do cieľa ešte
pohodlnejšie. DV
05 S aplikáciou We Connect App1 pre smartfón máte najdôležitejšie prevádzkové údaje vždy k dispozícii
aj na diaľku. Môžete si overiť, aký má váš Golf dojazd alebo či sú všetky okná a dvere zatvorené.
Okrem toho môžete napríklad celkom pohodlne na diaľku programovať voliteľné nezávislé kúrenie. DV
1 Pozrite informácie na strane 57.

05

01

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

03

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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Personalizácia
V automobile Golf si môžete nastaviť nielen ambientné osvetlenie
interiéru, ale aj štýl zobrazenia displejov v kokpite. Individuálne
a intuitívne. Golf si pamätá až 14 profilov vodiča a prispôsobuje
sa vodičovi hneď, ako si sadne za volant.

01 Nastavte si Golf podľa svojich osobných preferencií. We Personalisation
funkcia si po inštalácii zapamätá váš profil, napríklad nastavenie sedadla, teplotu,
svetlo, hlasitosť hudby, navigačné a asistenčné systémy, a aktivuje ich hneď,
keď nastúpite do vozidla. To je mimoriadne praktické, ak vozidlo využíva viac osôb,
ktoré neustále menia nastavenia. Vďaka tomu nemusíte vždy znovu všetko nastavovať – systém sa o to postará sám. DV
01

02

02 Zbohom, hľadanie kľúčov – váš smartfón ako mobilný kľúč¹ otvorí a naštartuje nový Golf bez zaváhania.
Pošlite ďalšie digitálne kľúče svojim priateľom a členom rodiny a umožnite im jednoduché používanie vášho
vozidla. DV
1 K dispozícii iba s voliteľným navigačným systémom „Discover Pro“ a v spojení s aplikáciou We Connect. Po objednaní funkcie máte k dispozícii
5 bezplatných mobilných kľúčov, ktoré môžete aktivovať v období prvých štyroch rokov od uzavretia zmluvy na We Connect. Na postúpenie
mobilného kľúča tretej osobe je potrebné predchádzajúce overenie identity poskytovateľa kľúča postupom Volkswagen Ident. Po inštalácii na
kompatibilnom smartfóne má mobilný kľúč platnosť jeden rok viazanú na koncové zariadenie.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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IQ.DRIVE
Dobrí asistenti uľahčujú život. Aj jazdu. IQ.DRIVE zahŕňa všetky
inteligentné asistenčné systémy Volkswagen. Tie, ktoré existujú
už dnes, ale aj tie, ktoré vyvíjame pre budúcnosť. IQ.DRIVE zároveň
znamená inovatívne nápady s jedným jasným zameraním:
vaše pohodlie a bezpečnosť.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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01 Vozidlá, ktoré navzájom komunikujú, môžu zvýšiť
bezpečnosť cestnej premávky. Vďaka tejto komunikácii sa zníži riziko vytvorenia dopravnej zápchy a vodiči
sú upozorňovaní na lokálne nebezpečné miesta.
Sériová funkcia varovania pred nebezpečenstvom
podporuje vodiča užitočnými informáciami, napríklad
upozorňuje na staveniská na cestách alebo približujúce sa vozidlá s právom prednostnej jazdy.1 Komunikácia Car2X využíva technológiu WLAN (pWLAN).2 S

01

02 Systém „Travel Assist“ po stlačení tlačidla
zabezpečí jazdný komfort na vysokej úrovni tým,
že vás podporuje pri monotónnych a únavných
jazdných situáciách. Najmä pri jazde na diaľniciach
a cestách s potrebnými parametrami systém
„Travel Assist“ udržiava vaše vozidlo v jazdnom
pruhu a bezpečný odstup od vozidiel idúcich vpredu.1
V kombinácii s dvojspojkovou prevodovkou DSG
systém dokáže automaticky posúvať vozidlo
v dopravnej zápche.1 ST DV

03

03 Adaptívny tempomat ACC vám pomáha udržiavať nastavený bezpečný odstup
od vpredu idúceho vozidla v rámci rozsahu nastavenej rýchlosti.3 V kombinácii s
voliteľným navigačným systémom je ACC rozšírený o funkciu prediktívnej regulácie
rýchlosti a asistenciu pri jazde v zákrutách. Systém prevezme maximálnu povolenú
rýchlosť, čím zabraňuje jej prekročeniu.1 Okrem toho ACC na základe údajov z
navigačného systému prispôsobuje rýchlosť pri prejazde zákrutami, križovatkami
(odbočovanie) a kruhovými objazdmi.1 LF ST RL

02

04 Svetlomety IQ.LIGHT Matrix LED s dynamickou reguláciou diaľkových svetiel
„Dynamic Light Assist” vám osvetľujú cestu jasnejšie a ďalej.1 Vďaka technológii
matrice svetelných zdrojov sa dajú jednotlivé segmenty LED selektívne zapínať
alebo vypínať. Pri jazde s diaľkovým svetlami kamera rozpoznáva protiidúce vozidlá
alebo vozidlá idúce vpredu a systém vypína príslušné segmenty LED tak, aby bola
možná trvalá jazda s diaľkovými svetlami bez oslňovania ostatných účastníkov
cestnej premávky. DV

04

1 V rámci možností systému.
2 Musia byť v dosahu iné vozidlá komunikujúce cez pWLAN.
3 Až do rýchlosti 210 km/h.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km:
90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B

sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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06

05

05 Adaptívna regulácia podvozka DCC permanentne
prispôsobuje optimálne vyladenie elektronicky regulovaných tlmičov momentálnej jazdnej situácii.1
Pomocou digitálneho dotykového posúvača môže
vodič individuálne nastaviť preferovaný režim a uložiť
ho do pamäte. Pri jazde v zákrute manažér jazdnej
dynamiky ďalej zlepšuje ovládateľnosť. DV

06 Asistent pre zmenu jazdného pruhu pomocou
výstražných LED svetiel vo vonkajších spätných
zrkadlách signalizuje iné vozidlá v mŕtvych uhloch
alebo vozidlá idúce vzadu vo vzdialenosti do 50
metrov.1 Pri aktivovaní smerových svetiel na zmenu
jazdného pruhu asistenčný systém vypočíta mieru
nebezpečenstva podľa pozície a rýchlosti a upozorní
na nebezpečenstvo nápadným blikaním výstražného
LED svetla v spätnom zrkadle. DV

07

07 Pri monotónnych jazdách môže občas dôjsť
k rizikovým situáciám. Tu dostáva slovo „Lane Assist“.
Pri rýchlosti nad 60 km/h dokáže rozoznať, či vozidlo
nemá tendenciu neúmyselne vybočiť z jazdného pruhu.1 Korigujúcim zásahom do riadenia vráti vozidlo do
jazdného pruhu a upozorní vodiča.1 S
1 V rámci možností systému. Vodič musí byť pripravený kedykoľvek
prevziať riadenie a nie je zbavený zodpovednosti za predvídavý
spôsob jazdy.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

08

08 Sériový systém „Front Assist“ s rozpoznávaním
chodcov vás upozorňuje na hroziacu kolíziu s inými
vozidlami, chodcami a cyklistami. V kritickej situácii
aj automaticky zabrzdí vozidlo.1 S

(bez obr.) S cúvacou kamerou „Rear View“ máte prehľad pri cúvaní. Na displeji
systému infotainmentu sa zobrazuje oblasť za vozidlom zachytená kamerou.
„Rear View“ do obrazu premieta pomocné čiary, ktoré vám uľahčujú správne
odhadnúť vzdialenosť. DV
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01 Tu vidíte výber originálneho príslušenstva
Volkswagen: základný nosič, na ňom pripevnený
strešný box, chrómovú lištu na dvere batožinového
priestoru, okenné deflektory, ochranu nakladacej
hrany a 18-palcové disky z ľahkej zliatiny „Pretoria“
v matnej farbe Dark Graphite. DV

Príslušenstvo
Tu dostanete viac

Žiarivý vzhľad za každých okolností. Ako športovoelegantné detaily nadstavcov pedálov (02), LED zadné svetlá s dynamickými smerovými svetlami (03)
a kryty vonkajších spätných zrkadiel v karbónovom
vyhotovení (04) alebo čierne (05) dodávajú vášmu
modelu Golf výrazné akcenty. DV

Môžete sa dobre vybaviť. Na všetko, čo vám prinesie život. Dnes i v budúcnosti. Originálne príslušenstvo Volkswagen
vám umožní lepšie využívať váš Golf. Na nasledujúcich stranách vás očakáva malý výber zo sortimentu pre model Golf.
Informácie o kompletnej ponuke získate u vášho partnera Volkswagen.
01

02

03

05

04

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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10

06

11

09

12

07

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

Ochrana pred poškodením a atraktívny dizajn nemusia byť v protiklade. Použite na ochranu exponovaných oblastí vášho automobilu Golf naše zásterky
(09), ochrannú lištu na dvere batožinového priestoru
v chrómovanom vyhotovení (10), ako aj našu ochranu
nakladacej hrany v čiernom klavírovom laku (11),
vo vyhotovení z ušľachtilej ocele alebo v karbónovom
vyhotovení (12). DV

08

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

Prakticky zabaliť a bezpečne prepravovať. Profitujte
z nášho know-how pri preprave v batožinovom
priestore. Naše riešenia poskytujú všetko, čo potrebujete. Rohož do batožinového priestoru so zvýšeným
okrajom (06), obojstranná rohož (07) a vaňa do
batožinového priestoru (08) kombinujú praktickosť,
ochranu, komfort a kvalitu. DV

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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13 S inovatívnymi textilnými rohožkami „Optimat“
ochránite podlahu kabíny svojho automobilu. Okraj
rohožiek v profile U bezpečne uzatvára nečistotu
a vlhkosť, efektným detailom je nápis Golf. Už pri
nastupovaní upúta čierna fólia so strieborným dekoračným pásom, ktorá chráni prahy dverí pred poškriabaním. Fólia s presnými rozmermi sa dá jednoducho
nalepiť. DV

16

18

Šťastnú cestu a pekný výlet! Tešíte sa na voľný čas?
My vám umožňujeme vziať si so sebou všetko, čo
potrebujete na jeho trávenie. Náš základný nosič
(15 | 16) vytvára základ na rozličné strešné nadstavby.
S našimi nosičmi až na tri bicykle (15 | 17), strešnými
nosičmi (16) na lyže, snowboardy, surfboardy a kajak,
dodatočne namontovateľným ťažným zariadením (18),
ako aj strešnými boxmi (bez obr.) v rozličných
veľkostiach a vyhotoveniach váš Golf odvezie všetko,
čo chcete. DV

15

13

14

14 S celoročnými rohožkami ochránite svoje vozidlo pred vlhkosťou a nečistotou. Rohožky majú presný tvar
podlahy, sú protišmykové a dajú sa ľahko umyť. Okrem toho sú veľmi robustné, trvácne a dajú sa na 100 percent
recyklovať. Optimálne tvarovo prispôsobené textilné rohožky „Premium“ sú vyrobené z odolného, husto
tkaného velúru. Na predných rohožkách je nápis Golf. Predné rohožky sa upevňujú na zapracované fixačné body
v podlahe, zadné rohožky majú protišmykovú povrchovú úpravu spodnej strany. DV

17

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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24

20

23

25

21

Dynamika v spojení so stabilitou – dynamické kryty stredov kolies Volkswagen
Original (23) s vylisovaným logom Volkswagen majú ložisko (spinner), aby počas
jazdy aj pri parkovaní zostávalo logo Volkswagen vždy v správnej polohe.3 DV

19

22

Môžeme vás upokojiť. Vaše najväčšie poklady sú v
našich detských sedačkách dobre chránené a pohodlne usadené – a to už od veku batoľaťa. Máte na výber
tri dôkladne otestované modely detských sedačiek
(19) a ochrannú podložku na zadné sedadlo (19).
Ochrana proti slnku (19), ako aj modulárna cestovná
a komfortná súprava (20–22)1, 2 dopĺňajú komfort pre
malých a veľkých spolujazdcov na zadných
sedadlách. DV

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

Športové, atraktívne, neobyčajné. Je jedno, či v pokoji alebo v pohybe, dizajn
kvalitných diskov z ľahkej zliatiny vždy upúta.
24 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Gavia“, Brillantsilber DV
25 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Pretoria“, Galvanograu Metallic DV
26 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Pretoria“, Dark Graphite matt DV
1 Vešiak na šaty a háky na tašky sa dajú použiť iba v prípade, ak na zadnom mieste za ním nesedí žiaden pasažier.
2 Sklopný stolík s držiakom na poháre musí byť počas jazdy zložený, ak na mieste za ním sedí pasažier.
3 Dynamické kryty stredov kolies sa dajú použiť iba pri určitých diskoch. Prosím, informujte sa u vášho partnera Volkswagen.

26
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Poťahy a dekoračné
obklady
07

08

01

09

02

04

06

01
02
03
04
05
06

03

Látka „Quad Paper“ BD S
Látka „Maze“ Soul BD LF
Látka „Maze“ Storm Grey CE LF
Mikroflís „ArtVelours“ Soul BD ST
Mikroflís „ArtVelours“ Storm Grey CE ST
Látka „Sardegna“/Mikroflís „ArtVelours“
Soul-Grau/Flintgrau IR RL

10

05

07
08
09
10

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

Dekoračný obklad „Nature Cross Brushed“ S
Dekoračný obklad „New Look“ ST
Dekoračný obklad „New Brushed Dark Metal“
Dekoračný obklad „Carbon Grey“ RL

LF
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Laky a kolesá
10

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Sivá Urano štandardný lak 5K5K DV
Biela Pure štandardný lak 0Q0Q S
Sivá Moonrock štandardný lak C2C2 DV
Strieborná Reflex metalizovaný lak 8E8E DV
Sivá Dolphin metalizovaný lak B0B0 DV
Žltá Lime metalizovaný lak C1C1 DV
Modrá Atlantic metalizovaný lak H7H7 DV
Biela Oryx lak s perleťovým efektom 0R0R DV
Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T DV

02

11

03

04

10
11
12
13
14
15

12

05

06

07

14

08

16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Norfolk“1 LF
17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Belmont“ ST
17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Ventura“2 DV
18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Dallas“2 DV
17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Valencia“ RL
18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Bergamo“3 DV

DV

1 Na želanie pre Golf.
2 Na želanie pre Golf Life a Style.
3 Na želanie pre Golf Life, Style a R-Line.
Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Zobrazené farby nedokážu verne reprodukovať laky a kolesá.
Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami.

13

15

09

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
sériová výbava Golf

S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV
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Volkswagen Lifestyle

01 Utierka z mikrovlákna. Môžete všetko šetrne
utrieť dočista. S utierkou z mikrovlákna rýchlo
a spoľahlivo odstránite bez použitia čistiacich
prostriedkov odtlačky prstov z dotykových displejov
a lesklých plôch v interiéri. Utierka je odolná, dá sa
prať a má vylisované logo Volkswagen. DV

01

02

06

07 Čiapka. Nový štýl Volkswagen. Táto klasická
bejzbalová čiapka svetlosivej melírovanej farby svojím
dizajnom reprezentuje nový vzhľad značky Volkswagen. Číslo „8“ vytlačené na ľavej strane symbolizuje
Golf 8. DV

03 Dámske tričko „8“ žlté. Vyjadrite podporu
svojmu favoritovi. Čisté a nevyumelkované ako
Golf 8 samotný je svetložlté tričko s krátkymi
rukávmi s obojstranne pristrihnutou potlačou
čísla 8 na ľavej strane. DV

07

04 Unisex pulóver „8“ sivý, melírovaný. Osem!
Číslo, posolstvo, nová generácia! Prejavte svoju
vášeň pre Golf 8 týmto pulóvrom. Jednoduchým,
čistým a predsa osobitým: vďaka svetlosivej
obojstranne pristrihnutej potlači čísla 8 na ľavej
strane. DV

08 Športová taška. S potlačou čísla „8“ táto jednoduchá a elegantná športová cestovná taška vyjadruje
vaše nadšenie pre Golf ôsmej generácie.
Praktická taška má odnímateľný popruh na plece
s vyšitým nápisom Volkswagen. Vyrobená je z odolného materiálu s povlakom z PVC odpudzujúcim vodu
na vnútornej strane. DV

03

Našu ponuku Lifestyle nájdete u vášho partnera Volkswagen.

04

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,0 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 90 – 114 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A – B
S

sériová výbava Golf Life

LF

sériová výbava Golf Style

05

06 Vrecko na športový výstroj. S týmto trendovým
vreckom na športový výstroj s potlačou „8“ môžete
vyjadriť svoje nadšenie pre Golf ôsmej generácie.
Vrecko je robustné a odpudzuje vodu. Dá sa uzavrieť
šnúrkou a nosiť ako ruksak. DV

02 Pánske tričko „8“ svetlosivé. S týmto tričkom
s krátkymi rukávmi svetlosivej melírovanej farby môžete vyjadriť svoje nadšenie pre Golf 8. S decentnou
potlačou ton-in-ton čísla „8“ má toto tričko potenciál
stať sa obľúbeným kusom vo vašom šatníku. DV

sériová výbava Golf

05 Dáždnik. Vzdorujte dažďu! Tento automatický
dáždnik má všetko, aby ste v daždivom počasí ostali
v pohodlí a suchu. Čierna kostra zo sklolaminátu,
odolná proti vetru, sa otvára automaticky. Vodu odpudzujúci čierny poťah má na vnútornej strane na
jednom paneli čiernu lesklú potlač čísla „8“ a logo
Volkswagen decentne vyšité bielou farbou na žltom
textilnom štítku. DV

ST

sériová výbava Golf R-Line

RL

doplnková výbava

DV

08
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Objavte automobilový
svet Volkswagen

Ďalšie detaily nájdete na www.autostadt.de/
tagesplaner alebo na nemeckom telefónnom čísle
0800 – 2 88 67 82 38. Tu sú vám k dispozícii pracovníci centra starostlivosti o zákazníkov, ktorí zabezpečia plynulý priebeh. Samozrejme, všetky potrebné
informácie vám poskytne aj váš partner Volkswagen.
Autostadt vo Wolfsburgu – cesta svetom mobility.
Pre vás, váš sprievod alebo celú rodinu sa prevzatie
vášho nového vozidla stane nezabudnuteľným zážitkom. V Autostadte vo Wolfsburgu, komunikačnej platforme koncernu Volkswagen a jeho značiek. Zažite
rozmanité atrakcie v 28-hektárovom parkovom areáli
s lagúnami a preberte si váš Volkswagen osobne.
Na vašej ceste svetom mobility budete v expozícii
ZeitHaus kráčať po stopách automobilových míľnikov
vyše 60 značiek, na výstave AUTOWERK zažijete automobilovú výrobu Volkswagen a na výstave LEVEL
GREEN sa dozviete novinky z oblasti ochrany životného prostredia alebo môžete sledovať, ako si vaši
najmenší robia svoj detský vodičský preukaz. Svoju
vodičskú zručnosť si môžete vyskúšať na dvoch
terénnych parkúroch alebo si doprajte trocha luxusu
a nechať sa rozmaznávať službami 5-hviezdičkového
Superior hotela The Ritz-Carlton. Mimochodom, Sven
Elverfeld, šéfkuchár reštaurácie AQUA, bol gastronomickým bedekrom Guide Michelin po desiaty raz za
sebou ocenený troma hviezdami. Keď dôjde k okamihu odovzdania vozidla, váš osobný poradca predaja
vám odovzdá kľúče a vysvetlí vám všetky dôležité detaily, ktoré si na skúšobnej jazde môžete vyskúšať.
Na záver tejto krátkej dovolenky sa vydáte so svojím
novým automobilom na cestu domov. Aby sa vaša
návšteva stala nezabudnuteľným zážitkom, máte k
dispozícii na internetovej stránke Autostadt denný
plánovač. Tu sa môžete vopred informovať o mnohých
oblastiach automobilového tematického parku a jednoducho si naplánovať svoj pobyt.

Volkswagen Driving Experience. Objavte s cestami
Volkswagen Driving Experience fascinujúce prírodné
oblasti alebo si zlepšite svoje vodičské schopnosti na
tréningu bezpečnej jazdy. Viac o našom programe sa
dozviete na: +49 7 11 38 95 00 30
a na www.volkswagen-driving-experience.com.
Záruka kvality. Volkswagen vám poskytuje štandardne dvojročnú záruku Volkswagen na všetky nové
automobily, tri roky záruku na lak a dvanásťročnú
záruku na prehrdzavenie karosérie znútra.
Garancia mobility LongLife. Asistenčná služba,
náhradné vozidlo alebo ubytovanie v hoteli a ďalšie
služby. Keď so svojím automobilom Volkswagen
absolvujete pravidelne predpísané servisné úkony
v autorizovanom servise, vzťahuje sa na vaše vozidlo
v rámci celej Európy garancia mobility LongLife.
Platí od prevzatia vozidla po prvý predpísaný servisný
úkon v autorizovanom servise a predlžuje sa automaticky od prehliadky po ďalšiu prehliadku. Bezplatnú
pomoc 24 hodín denne vám poskytneme
na tel. číslach: 0800 115 184, +421 2 49 20 59 53

Predĺžená záruka. Volkswagen vám nad rámec
zákonnej dvojročnej záruky na všetky nové automobily umožňuje predĺžiť si záruku celkovo maximálne
až na päť rokov. Predĺžená záruka je na výber pre
všetky modely od up! po Touareg v deviatich alternatívach, ktoré sa líšia dĺžkou a počtom najazdených
kilometrov. Ďalšie informácie vám poskytne váš
partner Volkswagen.
Na využívanie služieb We Connect je potrebný užívateľský účet Volkswagen ID a prihlásenie s užívateľským menom a heslom na We Connect. Okrem toho
je potrebné uzavrieť online osobitnú zmluvu na
We Connect, resp. We Connect Plus s Volkswagen AG.
Pri We Connect Plus má majiteľ po prevzatí vozidla
čas 90 dní na registráciu vozidla na portal.volkswagen-we.com, aby mohol služby využívať počas celého
dohodnutého bezplatného obdobia. Dostupnosť
jednotlivých služieb We Connect a We Connect Plus
popísaných v balíkoch sa môže v jednotlivých štátoch
líšiť. Tieto služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú
v zmluve a môžu podliehať obsahovým zmenám, resp.
ich poskytovanie môže byť zastavené. Podrobnejšie
informácie získate na www.connect.volkswagen-we.
com a u vášho partnera Volkswagen. Informácie
o tarifných podmienkach získate u vášho operátora
mobilnej telefónnej siete.

Využívanie mobilných online služieb We Connect umožňuje integrované
pripojenie na internet. Náklady za toto dátové spojenie v Európe v rámci
pokrytia mobilnej siete s výnimkou služieb „Streaming & Internet“
preberá Volkswagen AG. Na využívanie služieb „Streaming & Internet“
a hotspotu WLAN si zákazník môže odplatne objednať balíky dát u
externého poskytovateľa mobilných dátových služieb „Cubic Telecom“,
ktoré sa dajú využívať v rámci pokrytia siete v mnohých európskych
štátoch. Informácie o cenách a podporovaných štátoch nájdete na
https://vw.cubictelecom.com. Alternatívne je využívanie funkcií Webradio, Hybrid-Radio a Media-Streaming možné aj pomocou mobilného
koncového zariadenia (napr. smartfón), ktoré má schopnosť fungovať
ako mobilný hotspot WLAN. V tomto prípade sú uvedené služby k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobilnému telefónu a len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete.
Prijímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v
cudzine, vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové poplatky).

Na využívanie bezplatnej aplikácie We Connect App je potrebný
smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a SIM karta s
opciou na dátové služby s existujúcou alebo osobitne uzavretou
zmluvou medzi vami a vaším operátorom mobilnej telefónnej siete.
Dostupnosť jednotlivých služieb We Connect a We Connect Plus
popísaných v balíkoch sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. Tieto
služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú v zmluve a môžu podliehať
obsahovým zmenám, resp. ich poskytovanie môže byť zastavené.
Podrobnejšie informácie získate na www.connect.volkswagen-we.com
a u vášho partnera Volkswagen. Informácie o tarifných podmienkach
získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

Amazon, Alexa a príslušné logá a pohyblivé známky sú ochrannými
značkami spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej dcérskych spoločností.
Prezentované funkcie Alexa závisia od technológií Smart Home,
na využívanie asistenta Alexa je potrebný užívateľský účet Amazon.
Volkswagen AG umožňuje prístup zákazníkom Alexa vo vozidlách, služby
Alexa podporované cloudom sú ponukou Amazon. Na využívanie
aplikácie Alexa-In-Car App v automobile Volkswagen je potrebné navyše
Volkswagen ID a zmluva We Connect, v ktorej obsahu je zahrnutá opcia
hlasového ovládania. Náklady na mobilné dátové spojenie znáša užívateľ. Aplikácia Alexa-In-Car App sa dá využívať výlučne vo vozidlách so
špecifikáciou pre štáty Francúzsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia. Informáciu, či vaše vozidlo má takúto
špecifikáciu, vám poskytne váš partner Volkswagen. Iba vo vyššie uvedených štátoch sa dá využívať aplikácia Alexa-In-Car App, pretože iba
v nich je k dispozícii Amazon Alexa.
Na využívanie prvkov „We Upgrade“ potrebujete užívateľský účet
Volkswagen ID, platnú zmluvu We Connect a vašu legitimáciu hlavného
užívateľa, to znamená previazanie vášho užívateľského účtu na konkrétne vozidlo. Ďalej je potrebné, aby vozidlo disponovalo potrebnými
technickými funkciami a hardvérovou výbavou pre príslušný prvok
„We Upgrade“. Dostupné funkcie „We Upgrade“ pre príslušné vozidlo
si môže hlavný užívateľ overiť na internetovom portáli alebo v In-Car
Shop-e.
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Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za
príplatok. Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách
nemeckého trhu a zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. O možných
odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen.
Zmeny sú vyhradené. DSG®, 4MOTION® a TSI® sú registrované obchodné značky
Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách.
Skutočnosť, že nejaké označenie v tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno
vykladať tak, že toto označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť
bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za
predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané.
Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen a na www.vw.sk.
Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ boli stanovené podľa zákonom predpísaných
meracích postupov. Od 1. 9. 2017 sú niektoré nové automobily typovo schválené podľa
celosvetovo harmonizovanej metodiky pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realistickejšej metódy
na meranie spotreby paliva a emisií CO₂. Od 1. 9. 2018 WLTP postupne nahradí nový európsky cyklus NEDC (New European Driving Cycle). Kvôli realistickejším skúšobným podmienkam sú spotreba paliva a emisie CO₂ namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie
ako hodnoty namerané podľa NEDC. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi WLTP a NEDC
nájdete na našej internetovej stránke. Aktuálne ešte musia výrobcovia povinne uvádzať
hodnoty podľa NEDC. Ak ide o nové vozidlá, typovo schválené podľa WLTP, uvádzajú sa
hodnoty podľa NEDC prepočítané z WLTP. Výrobcovia môžu dobrovoľne dodatočne uvádzať
hodnoty podľa WLTP, až kým nebudú záväzné. Ak sú hodnoty podľa WLTP uvedené v rozpätí, nevzťahujú sa na jednotlivé individuálne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Slúžia iba na
porovnanie rôznych typov vozidiel. Doplnková výbava a príslušenstvo (namontované prvky,
väčšie pneumatiky a pod.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla ako napr. hmotnosť,
valivý odpor alebo aerodynamiku a okrem poveternostných podmienok a podmienok v premávke, ako aj individuálneho spôsobu jazdy ovplyvňovať spotrebu paliva, spotrebu elektrickej energie, emisie CO₂ a jazdné výkony vozidla. Aktuálne informácie o hodnotách/normách
spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na našej internetovej stránke.

