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Golf R Variant

Sloboda vo svojej podstate
Nezáleží na tom, či ste na ceste do kancelárie alebo
za dobrodružstvom. Náš najvýkonnejší Golf R Variant

Golf R Variant je hrdý na svoju identitu. Charakteristické

s výkonom 235 kW (320 k) a krútiacim momentom

nárazníky a rozšírené prahy dverí vo farbe karosérie

420 Nm je absolútnym športovcom na vysokej úrovni.

prezentujú jeho originalitu. Modré lišty v maske chladiča

Motor 2,0 l TSI s pohonom 4MOTION a 7-stupňovou

a matné chrómované kryty vonkajších spätných zrkadiel

dvojspojkovou prevodovkou DSG vyvíja silu, ktorú

dodávajú voliteľnému laku karosérie “Lapiz Blue”, ktorý

môžete cítiť pri každom zrýchlení z 0 na 100 km/h za

je charakteristický pre model R, istú dávku exkluzivity.

4,9 s. Golf R Variant kombinuje dych berúcu agilitu

Vysoko lesklý čierny difúzor vytvára 4-prúdovému

s výrazným dizajnom.

športovému výfukovému systému s dvojitými
chrómovanými koncovkami výfuku osobitú kulisu, ktorú
si zaslúži. Skvelý výhľad pre všetkých tých, ktorí ho vidia
unikať smerom k obzoru.

Pretekárom zrýchli tep
Golf R Variant s voliteľným balíkom výbavy
Ideálna rovnováha

R-Performance, ktorý bol vyladený na okruhu

S vektorovaním krútiaceho momentu
R-Performance sleduje Golf R Variant dôsledne
svoju stopu. Technológia rozdeľuje hnaciu silu
variabilne medzi ľavé a pravé zadné koleso.
Výsledkom je vyššia rýchlosť pri prejazde
zákrutami s výbornou trakciou, jazdnou
stabilitou a vynikajúcou pozdĺžnou a priečnou
dynamikou.

Nürburgring-Nordschleife, disponuje vyššou
elektronicky obmedzenou maximálnou rýchlosťou
270 km/h. Jazdné režimy “Special” a “Drift” sa po
aktivovaní postarajú o vzrušenie a vynikajúci jazdný
výkon. Ďalším exkluzívnym prvkom balíka výbavy sú
19-palcové disky z ľahkej zliatiny “Estoril”, ktoré sú
v ponuke v čiernom lesklom a čiernom prevedení.
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,2 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 164 (kombinované)

Golf R Variant
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Priestor pre život

Dizajn Golf R Variant

Najvýkonnejší variant nadchne výraznou priestrannosťou s objemom
batožinového priestoru až 1 642 litrov. Špičkové športové sedadlá vám poskytnú
oporu a komfort. S integrovanou opierkou hlavy a logom R na predných
sedadlách sú poťahy sedadiel “R” mimoriadne príjemné na dotyk a zvýrazňujú
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09 biela pure základný lak 0Q0Q
10 modrá lapiz metalizovaný lak L9L9
11 čierna deep lak s perleťovým efektom 2T2T

špičkový výkon vozidla. Dekoračné aplikácie v karbónovom prevedení podčiarkujú
dynamický charakter modelu R a vyhrievanému multifunkčnému športovému
volantu vytvárajú exkluzívnu kulisu. Volant je potiahnutý kožou a vybavený
dotykovým ovládaním a radiacimi pádlami špecifickými pre modely R. Vitajte vo
svojom pretekárskom kokpite, kde spájajú sily vodiči a inovatívne technológie.
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01 Tlačidlo R
S tlačidlom R na multifunkčnom športovom volante sa prepnete priamo
na výber jazdného režimu alebo do režimu “Race”. Zmeňte Golf R Variant
na dynamické športové vozidlo, pre ktoré je čistý pôžitok z jazdy na prvom
mieste.
02 Výber jazdného režimu
Jazdný režim “Special” bol vytvorený špeciálne pre okruh NürburgringNordschleife. Golf R Variant sa dokonale prispôsobuje výzvam
legendárneho okruhu vďaka individuálnemu nastaveniu, napríklad voliteľnej
adaptívnej regulácii podvozka DCC alebo špeciálnemu vyladeniu priečnej
dynamiky prostredníctvom manažmentu jazdnej dynamiky a nastaveniam
motora a prevodovky vhodným na pretekársku dráhu.
Jazdný režim “Drift” umožňuje vzrušujúce “driftovanie” na uzavretých
cestách prostredníctvom ovládania ESC a rozdelenia výkonu pomocou
vektorovania krútiaceho momentu R-Performance.
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,2 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 164 (kombinované)
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látka/microfleece ArtVelours
čierna soul - modrá OB
koža Nappa
čierna soul - modrá OB
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18” disk z ľahkej zliatiny „Jerez“
19” disk z ľahkej zliatiny „Adelaide“
19” disk z ľahkej zliatiny „Estoril“
19” disk z ľahkej zliatiny „Estoril“ čierny

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby lakov a poťahov sedadiel.
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Volkswagen

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou
výbavou za príplatok. Všetky údaje zodpovedajú stavu informácií v čase
zadania do tlače. Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú
na špecifikáciách nemeckého trhu. O možných odchýlkach špecifických
pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú
vyhradené. 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.volkswagen.sk.

