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Povezljivost

Aktualne informacije o porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijskih standardih lahko najdete na spletni strani volkswagen.de/emission.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
Nadaljnje kombinacije motorja
in menjalnika bodo na voljo pozneje. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja znamke Volkswagen. Na slikah na naslednjih straneh je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Golf – Vsebina
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V njem se odvija življenje

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.

Golf

05

V njem legenda
zaživi na novo
Športen, dinamičen in digitalen kot še nikoli doslej: Golf ostaja tak, kot ga
poznate – a se obenem predstavlja s še bolj napredno zasnovo. Že na prvi
pogled je jasno: njegova zgodovina se odslej piše v prihodnosti. To med
drugim nazorno potrjuje ena najbolj privlačnih novosti v ponudbi: opcijski
motor eTSI z blago hibridno tehnologijo.1 Golf je tako pripravljen na vse,
kar vam bo prinesel vaš vsakdan – danes in tudi jutri.

1 Poraba goriva v l/100 km pri izvedbi eTSI: mestna med 6,1 in 5,9, izvenmestna med 4,1 in 3,9, kombinirana med 4,8 in 4,6;
emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 111 in 106.

Golf

07

02 Golf je že serijsko opremljen z LED-žarometi.
Seveda pa opcijski nabor opreme ponuja še več.
Tako lahko za doplačilo naročite LED-žaromete
z dinamičnimi smerno prilagodljivimi lučmi ali
matrične LED-žaromete IQ.LIGHT, ki vključujejo
tudi dinamične smernike. DO
03 Z zunanjo ambientno osvetlitvijo vas Golf pozdravi, že preden se udobno namestite na voznikovem
sedežu: ko odklenete vozilo, zasvetijo žarometi in
zadnje luči. Vključi se tudi osvetlitev vratnih kljuk in
Golf vam zaželi dobrodošlico s svetlobno projekcijo
na tleh ob vozilu. LF ST RL

02

01

Poraba goriva v l/100 km pri izvedbi eTSI: mestna med 6,1 in 5,9, izvenmestna med 4,1 in 3,9, kombinirana med 4,8 in 4,6;
emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 111 in 106.

01 Na zadku serijsko kraljujejo zadnje luči
v LED-tehnologiji. Po želji si lahko še več
pozornosti zagotovite z zadnjimi LED-lučmi
z dinamičnimi smerniki (na sliki). DO
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Golf – Zunanjost
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04

05

04 Osvetljena letev med žarometoma in osvetljene
vdolbine pod vratnimi kljukami so še ena sijajna
posebnost zunanjosti – serijsko pri Golfu Style in
opcijsko pri Golfu R-Line. ST DO
05 Novost v ponudbi pogonskih agregatov predstavlja motor eTSI z blago hibridno tehnologijo.2
Zagonski alternator pomaga motorju pri speljevanju
in pri nizkih hitrostih, zaviranje in vožnja brez dodajanja plina pa se izkoriščata za polnjenje litij-ionske
baterije. Tako so poraba in emisije občutno manjše.
Izpušni cevi1 sta pri Golfu premišljeno skriti pod lepo
oblikovanim zadnjim difuzorjem.
1 Na sliki je prikazan Golf R-Line.

2 Poraba goriva v l/100 km pri izvedbi eTSI: mestna med 6,1 in 5,9, izvenmestna med 4,1 in 3,9, kombinirana med 4,8 in 4,6;
emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 111 in 106:
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V njem se odstira
pogled v prihodnost
Golf s svojo zunanjostjo že ob prvem srečanju naredi nepozaben vtis –
in prav nič drugače ni z njegovo notranjostjo. Ta je po želji lahko povsem
digitalna: armaturna plošča Innovision Cockpit, ambientna osvetlitev in
projicirni sistem s prikazom informacij na vetrobranskem steklu povzdigujejo užitek v vožnji in udobje na povsem novo raven in vas popeljejo korak
bližje prihodnosti.

02

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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01 Najpomembnejše informacije v vidnem polju
in dober pregled nad dogajanjem na cesti – to je
velika prednost projicirnega sistema, ki ga lahko
naročite za svoj Golf. Vetrobransko steklo služi kot
projekcijska površina, na kateri lahko spremljate hitrost, sporočila asistenčnih sistemov ali navigacijske
napotke. Pri tem je projekcija jasno vidna, celo kadar
vetrobransko steklo osvetlijo luči nasproti vozečih
vozil. Ko prikazov ne potrebujete več, lahko sistem
preprosto izključite. DO

02 Vozniku je najvišja raven udobja zagotovljena z električno nastavljivim
sedežem ergoActive, ki ima trdno osnovno strukturo, prilagojeno obliki hrbtenice.
S 14-smernim, deloma električnim nastavljanjem je mogoče prilagajati višino in
globino sedeža ter naklon naslonjala, v sedežu pa je vgrajena tudi ledvena opora
z masažno funkcijo. Ta razbremeni in sprosti hrbtne mišice in tako preprečuje težave s hrbtom. Izbrane nastavitve lahko voznik shrani s pomnilniško funkcijo in jih
kadarkoli znova prikliče. Izpostaviti velja še, da je sedež ergoActive, ki je v Golfu
Style na voljo že serijsko, prejel certifikat kakovosti nemškega neodvisnega združenja za zdrav hrbet.1 ST DO

1 Vir: nemško neodvisno združenje za zdrav hrbet Aktion Gesunder Rücken e.V:
agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze

Golf – Notranjost
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04

03

03 Naj vaš Golf dobi izrazitejšo osebno noto. Z ambientno osvetlitvijo lahko njegova notranjost nežno zasije
v 10 različnih barvah, opcijsko pa je mogoče izbirati celo med 30 barvami. Hladnejši ali toplejši barvni toni, v
osvetljeni prestolnici ali na temni regionalni cesti: sebi in svojim sopotnikom lahko med vsako vožnjo pričarate
optimalno vzdušje. LF ST DO
04 Če se boste pri svojem Golfu odločili za menjalnik z dvojno sklopko DSG, bo ob novi izbirni ročici vgrajen
dodaten predal. Zaradi elektronskega prestavljanja za menjavo prestavnega programa zadostuje že kratek
pomik izbirne ročice. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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V njem dovršen slog
postane življenjski slog
Pravi za vse, ki med udobno vožnjo do cilja želijo narediti vtis tudi z dovršenim videzom – Golf v izvedbi Style.
Njegov nabor serijske opreme med drugim vključuje 17-palčna aluminijasta platišča, LED-žaromete z dinamičnimi smerno prilagodljivimi lučmi ter – za kar najvišjo raven udobja – sedež ergoActive in asistenco za vožnjo Travel Assist. Tako je suvereno kos vsem izzivom, ki jih prinaša življenje.

01

01 Namesto serijskih 17-palčnih aluminijastih platišč Belmont lahko izberete
17-palčna aluminijasta platišča Ventura ali Valencia, 18-palčna aluminijasta
platišča Bergamo ali 18-palčna aluminijasta platišča Dallas (na sliki). DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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01

V njem boste prehiteli vsakdan
Golf R-Line
Tako športen, da vam bo pospešil utrip srca, že preden boste sedli za volan – to je Golf R-Line. Izvedba s svojim videzom pooseblja hitrost in ponazarja, kako se občuti samozavest pri
vožnji. S svojo markantno podobo in dinamičnimi voznimi lastnostmi vzbuja željo po
novih in novih voznih doživetjih.

01 Že prvi hip kot magnet pritegne pogled sprednji
del1 s svojstveno mrežo odprtine za zajemanje zraka
in visokosijajnima črnima obrobama v obliki črke C.
Njegova zasnova poudarja dinamiko Golfa R-Line, jasen
odraz športnega značaja vozila pa je tudi logotip
R-Line na mreži hladilnika. RL

02

02 Ob pogledu od strani so markanten prepoznavni
znak izrazito športne izvedbe Golfa visokosijajne črne
razširitve pragov in logotip R-Line na sprednjem delu
bokov. RL
1 Na sliki je prikazana opcijska linijska LED-osvetlitev, ki bo na voljo
pozneje.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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V njem tudi dizajn postane ikona
Dinamika? Ta je pri Golfu R-Line že samoumevna. Prav zato je zdaj lahko še bolj prišla do izraza športna oblikovna zasnova, katere posebnost so med drugim razširitve pragov in
visokosijajen črn difuzor.

03

03 Z opcijskimi poliranimi 18-palčnimi aluminijastimi
platišči Bergamo v črni barvi boste pokazali cesti, kako
se stvarem streže. Serijsko je Golf R-Line opremljen s
17-palčnimi aluminijastimi platišči Valencia v kovinsko
sivi barvi, ki se prav tako ponašajo z odličnimi lastnostmi.
DO

04 Pri Golfu R-Line si boste morda zaželeli, da bi
imeli dodaten par oči še na zatilju. Tako bi še večkrat
lahko uživali ob pogledu na športno zasnovan zadek
z visokosijajnim črnim difuzorjem, specifičnim za
izvedbo R-Line. RL

04

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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V njem boste spoznali šport
v njegovi najljubši obliki
Notranjost Golfa R-Line v ničemer ne zaostaja za zunanjostjo. Serijsko je opremljena
z ekstra športnimi sedeži, večfunkcijskim športnim volanom in črno stropno oblogo,
05

ki poleg športnosti izžarevajo tudi eleganco.

06

07

05 Logotip R-Line na naslonjalih sprednjih sedežev vas popelje v svet športnosti
že med vstopanjem v vozilo. RL
06 Serijski ekstra športni sedeži z integriranim vzglavnikom zagotavljajo optimalno stransko oporo in v še večji meri vzbujajo občutek športnosti. Sredinski
deli sedežev so oblečeni v tekstilne prevleke Sardegna, ki suvereno poudarjajo
dinamične poteze notranjosti. RL

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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07 Večfunkcijski usnjeni športni volan z upravljanjem na dotik in progresivno krmiljenje vsak ovinek spremenita v vznemirljiv športni dogodek. Za kar največji užitek
v vožnji sta poleg tega vgrajena tudi športno podvozje in sistem za izbiro voznega profila. Golf R-Line ima namreč izrazito športne ambicije. V notranjosti te zrcalijo
dekorativni elementi Carbon Grey (specifični za izvedbo R-Line), pedali in opora za voznikovo levo nogo iz krtačenega legiranega jekla ter logotip R-Line na spodnjem
kraku volana. RL

Golf – Izvedba R-Line
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V njem boste sedeli
v središču življenja
Golf Life

03 Pri izvedbi Golf so LED-žarometi del serijske opreme in dajejo zunanjosti
vozila svojstven pečat z markantno svetlobno grafiko dnevnih luči. S
04 Notranjost Golfa 1 je opremljena s tekstilnimi sedežnimi prevlekami Quad
Paper in dekorativnimi elementi New Look. Nabor serijske opreme pri osnovni
izvedbi modela poleg tega vključuje tudi popolnoma digitalno armaturno ploščo,
ki je povsem prilagojena vozniku in vključuje 25,4 cm (10 palcev) velik digitalni
kombinirani instrument Digital Cockpit Pro, 20,9 cm (8,25 palca) velik radio
Composition2, večfunkcijski volan in Bluetooth vmesnik za povezavo z mobilnimi
telefoni. S
1 Na sliki je prikazana opcijska garnitura kapic za pedale iz Volkswagnove ponudbe dopolnilne opreme.
2 Na voljo pozneje.

02
03

01 Golf Life je serijsko opremljen s 16-palčnimi aluminijastimi platišči Norfolk.

LF

02 Izvedba Life vas bo prepričala s številnimi privlačnimi in praktičnimi rešitvami – na primer z ambientno
osvetlitvijo za notranjost (v 10 barvah) in zunanjost, funkcijo indukcijskega polnjenja za pametni telefon in
vmesnikom App-Connect. LF

V njem je celo
standardno
nadstandardno
Golf
04

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km,
kombinirana: med 114 in 90.
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Multimedija
Morate med vožnjo večkrat telefonirati, radi spremljate aktualne prometne informacije ali pa želite tudi
v avtomobilu uživati v poslušanju svoje najljubše glasbe? V Golfu je vse zelo preprosto. Z novim opcijskim
glasovnim upravljanjem le poveste, kaj bi radi, in Golf se takoj odzove. Poleg tega lahko infotainment
sistem enostavno povežete s svojimi prenosnimi napravami, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

01 Izbrane aplikacije in vsebine s pametnega telefona lahko v svojem Golfu udobno uporabljate prek
vgrajenega navigacijskega sistema, na katerega jih
z vmesnikom App-Connect Wireless1 v kombinaciji s
tehnologijo Apple CarPlay™ lahko prenesete brezžično.
Dostop do skladb, novic, zemljevidov ali zvočnih knjig
s tem postane kar se da preprost. DO

01

1 Samo v kombinaciji z radijsko-navigacijskim sistemom Discover Pro.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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01 Intuitivno glasovno upravljanje1 vam omogoča, da v Golfu s svojim glasom upravljate radio, telefon,
klimatsko napravo in navigacijo. Z glasovnimi ukazi lahko izberete pravo radijsko postajo, poiščete ustrezni
vnos v telefonskem imeniku ali pokličete želeno telefonsko številko. Še bolje vas bo vaš Golf razumel s storitvijo
Spletno glasovno upravljanje iz paketa We Connect Plus (na voljo samo v kombinaciji z navigacijskim sistemom
Discover Pro). Med drugim boste lahko na primer na spletu poiskali svojo najljubšo glasbo ali popolnoma intuitivno vnesli cilj v navigacijski sistem. DO
02 Golf ima v sredinski konzoli dve USB-vtičnic (tip C), pri izvedbah Life, Style in R-Line pa integrirani predal
omogoča tudi indukcijsko polnjenje pametnega telefona. LF DO
1 Glasovno upravljanje je sestavni del opcijskega navigacijskega sistema Discover Pro

02

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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06 Avdiosistem Harman/Kardon navdušuje z dovršenim zvokom in prefinjenim, elegantnim dizajnom. Izdelan
je za ljubitelje akustike, ki med vožnjo glasbe ne želijo samo poslušati, pač pa jo slaviti. Z uravnoteženimi visokimi
in nizkimi toni ter natančnimi basi spreminja poslušanje glasbe v nepozabno doživetje. DO

04

03

05

03 Želite zamenjati predvajano skladbo? Spremeniti sistemsko nastavitev? Povečati jakost osvetlitve? Ni problema. Navigacijski sistem Discover Pro omogoča intuitivno in udobno upravljanje
bodisi na dotik ali z glasovnimi ukazi. Prepričal vas bo tudi s 25,4 cm (10 palcev) velikim zaslonom, šestimi zvočniki in dodatno še osrednjim zvočnikom, digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+,
Bluetooth vmesnikom za povezavo z mobilnimi telefoni in vmesnikom App-Connect Wireless za tehnologijo Apple CarPlay™. Po želji se vam torej lahko izpolnijo prav vse želje. DO

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
Serijsko za Golf

S

Serijsko za Golf Life

LF

Serijsko za Golf Style

ST

Serijsko za Golf R-Line

RL

Dodatna oprema

DO

04 | 05 Na domačem zaslonu navigacijskega sistema lahko – tako kot pri pametnem telefonu – individualno prilagodite do štiri ravni. Tako bodo vedno v ospredju
tiste funkcije, ki so za vas najpomembnejše. DO

06

Golf – Infotainment
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Povezljivost
Golf ne blesti le z dovršeno oblikovno zasnovo, pač pa se lahko pohvali
tudi z naprednimi rešitvami s področij povezljivosti in infotainmenta. Ponudba We Connect1 vključuje komfortne spletne funkcije, ki so
integrirane v Golf in jih je mogoče preprosto priklicati in upravljati
prek vgrajenega infotainment sistema.

02
04

01 We Connect1 – to so vaša vrata v svet Volkswagnovih digitalnih storitev in
funkcij, ki omogočajo neposredno povezavo z vozilom. Po enkratni aktivaciji in
registraciji z uporabniškim računom Volkswagen ID je prek integrirane SIM-kartice
v Golfu zagotovljena celovita povezljivost in brezplačno lahko uporabljate številne
praktične in inovativne spletne storitve in funkcije. Če se boste odločili za paket
We Connect Plus, vam bo dodatno na voljo še vrsta drugih pametnih funkcij. S
02 S storitvami Streaming & Internet 1 si lahko prek vgrajenega infotainment
sistema zagotovite pameten dostop do najrazličnejših razvedrilnih vsebin. Za
pretakanje najljubše glasbe – na primer s storitvijo Apple Music – se morate le
enkrat prijaviti s svojimi že obstoječimi podatki za dostop. Storitev Spletni radio
poenostavlja iskanje in predvajanje oddaj v živo in podcastov, integrirana dostopna
točka za WLAN pa tako vam kot tudi vašim sopotnikom zagotavlja stabilno internetno povezavo in omogoča brskanje po spletu na do 8 napravah. ST DO
03 Golf je – podobno kot pametne telefone – mogoče posodabljati 1. Iz trgovine
In-Car si lahko neposredno v vgrajeni navigacijski sistem naložite avtomobilske
aplikacije, kot je na primer Amazon Alexa1. Poleg tega lahko Golf po nakupu opremite z dodatnimi funkcijami. Med drugim lahko naknadno aktivirate glasovno
upravljanje in sistem za uravnavanje dolgih luči Light Assist. DO

04 Navigacijske storitve iz paketa We Connect Plus1 vas zanesljivo pripeljejo do izbranega cilja. Z njimi so vam
v realnem času zagotovljene prometne informacije o spremembah na izbrani relaciji ali opozorila o ovirah v
prometu. Pametna storitev Spletno izračunavanje poti omogoča, da se prilagodljivo odzivate na spremenjene
pogoje in vedno vozite po optimalni poti. A to še ni vse. S spletnim posodabljanjem zemljevidov so vaši kartografski podatki lahko vedno aktualni, ažurne informacije o cenah goriva na posameznih bencinskih servisih in
o prostih parkirnih mestih pa vam pomagajo še bolj sproščeno prispeti na cilj. ST DO
05 Z aplikacijo We Connect1 za pametni telefon vam je nenehno zagotovljen popoln pregled nad najpomembnejšimi podatki o vašem Golfu. Med drugim lahko odčitate, koliko meri doseg, in preverite, ali so vrata in okna
zaprta. Poleg tega lahko na primer povsem preprosto nastavite opcijsko ogrevanje mirujočega vozila. DO
1 Glej informacije na strani 57.

05

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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Nastavitev po meri
Ambientna osvetlitev ni edini sistem, ki ga v Golfu lahko prilagajate
svojemu trenutnemu razpoloženju. Enako velja tudi za zaslona na
armaturni plošči, saj sta prav tako individualno prilagodljiva in
omogočata intuitivno upravljanje. Poleg tega si Golf lahko zapomni
do 14 vozniških profilov in vzpostavi ustrezne nastavitve, takoj ko
voznik sede za volan.

01 Golf pozna vaše individualne želje. Položaj sedenja, temperatura, osvetlitev,
prikazi in upravljanje infotainmenta, navigacijski in asistenčni sistemi – ko jih
enkrat nastavite, si nastavitev po meri zapomni vaš profil in ga aktivira, takoj
ko vstopite v vozilo. To je še posebej praktično, kadar Golf uporablja več oseb, ki
potrebujejo različne nastavitve. Ko v vozilo znova sedete vi, sistem vse funkcije
ustrezno ponastavi sam. DO
01

02

02 Nič več iskanja ključev – s svojim pametnim telefonom v funkciji mobilnega ključa1 lahko hitro in enostavno
odklenete in zaženete svoje vozilo. Storitev vam poleg tega ponuja možnost, da svojim družinskim članom in
prijateljem pošljete nadaljnje digitalne ključe in tako tudi njim omogočite nadvse enostavno uporabo vozila. DO
1 Na voljo samo v kombinaciji z opcijskim navigacijskim sistemom Discover Pro in aplikacijo We Connect. Uporabnik na začetku pridobi pet brezplačnih mobilnih ključev, ki jih lahko aktivira v obdobju prvih 4 let po sklenitvi pogodbe za We Connect. V primeru dodelitve mobilnega ključa
nadaljnjemu uporabniku je s postopkom Volkswagen Ident treba overiti istovetnost pošiljatelja ključa. Po namestitvi na združljiv pametni telefon
mobilni ključ na izključno tej napravi deluje eno leto.
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IQ.DRIVE
Z dobrimi pomočniki marsikaj v življenju postane lažje. Celo vožnja.
Pri Volkswagnu smo vse inteligentne asistenčne sisteme združili pod imenom IQ.DRIVE. Vse, ki so v ponudbi že danes, ki jih razvijamo za
jutri in ki jih še raziskujemo za prihodnost. Obenem je IQ.DRIVE tudi
sinonim za inovativne ideje, ki so jasno naravnane na vaše udobje in
vašo varnost.
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01 Vozila, ki v cestnem prometu komunicirajo med
seboj, lahko izboljšajo varnost na cestah, poskrbijo
za manj zastojev in opozarjajo na lokalne nevarnosti.
Serijski sistem za opozarjanje na lokalne nevarnosti
pomaga vozniku z uporabnimi informacijami. Tako ga
na primer opozarja na cestna gradbišča ali intervencijska vozila.1 Komunikacija poteka s Car2X-tehnologijo
prek WLAN-omrežja (WLANp).2 S

01

02 Travel Assist ob pritisku na tipko poskrbi za
vozno udobje na najvišji ravni, saj vam pomaga v monotonih in utrudljivih voznih situacijah. Še posebej na
avtocestah in dobro vzdrževanih hitrih cestah lahko
sistem Travel Assist namesto vas ohranja smer na
voznem pasu in hitrost ter pri tem upošteva razdaljo
do spredaj vozečih vozil.1 V kombinaciji z menjalnikom
z dvojno sklopko DSG boste lahko ostali sproščeni
tudi v prometni gneči in počasnih kolonah, ko je treba
nenehno zavirati in speljevati.1 ST DO

03

03 S sistemom za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC lahko vozilo med vožnjo
samodejno ohranja nastavljeno najvišjo hitrost3 in razdaljo do spredaj vozečega
vozila. V kombinaciji z opcijskim navigacijskim sistemom prediktivni tempomat
zagotavlja dodatno pomoč sistemu ACC pri uravnavanju hitrosti in vožnji skozi ovinke.
Sistem lahko s samodejnim nastavljanjem veljavnih hitrostnih omejitev prepreči,
da bi nehote prekoračili dovoljeno hitrost.1 Poleg tega na osnovi podatkov o poti iz
navigacijskega sistema prilagaja hitrost ovinkom, križiščem (odcepom) in krožiščem.1
S
02

04 Matrični LED-žarometi IQ.LIGHT z dinamičnim uravnavanjem dolgih luči
Dynamic Light Assist osvetljujejo cesto s svetlejšim in daljšim svetlobnim snopom.1
Z matrično tehnologijo je poleg tega mogoče načrtno vklapljati oz. izklapljati posamezne segmente LED-žarometov, kar zagotavlja pomembno prednost: med vožnjo
z dolgimi lučmi kamera zaznava spredaj in nasproti vozeča vozila. Sistem na osnovi
podatkov kamere izključi določene segmente LED-žarometov in omogoči, da lahko
ves čas vozite z dolgimi lučmi, ne da bi slepili druge udeležence v prometu. DO

04

1 V okviru sistemskih omejitev.
2 V območju dosega morajo biti še druga vozila, ki pri komunikaciji uporabljajo standard WLANp.
3 Do hitrosti največ 210 km/h.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4;
emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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06

05

06 Asistenca za menjavo voznega pasu z LED-lučko
v zunanjih ogledalih opozarja na vozila, ki so v mrtvem
kotu ali vozijo do 50 metrov za vami.1 Ko z vklopom
smernikov nakažete menjavo voznega pasu, asistenca
izračuna, ali bi katero od teh vozil glede na svoj položaj
in hitrost lahko predstavljalo nevarnost in vas po potrebi
opozori na potencialno kritično situacijo z intenzivnim
utripanjem LED-lučke v ogledalu. LF DO

05 Dinamično uravnavanje podvozja DCC se
z elektronsko uravnavanimi blažilniki nenehno
prilagaja trenutni vozni situaciji.1 Pri tem voznik z
digitalnim drsnikom lahko skoraj brezstopenjsko
nastavi in shrani svoj osebni vozni profil. V ovinkih
upravitelj vozne dinamike zagotavlja še posebej
natančno vodenje. DO

07

07 Med monotono vožnjo lahko kaj hitro pride do
nevarnih situacij. Še dobro torej, da je na voljo sistem
Lane Assist. Ta lahko od hitrosti 60 km/h naprej prepozna, da bo voznik nenamerno zapeljal s svojega
voznega pasu1, in lahko s korekturnim posegom v krmiljenje usmeri njegovo pozornost nazaj na dogajanje
v prometu.1 S

1 V okviru sistemskih omejitev. Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti za preudarno upravljanje vozila.
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08

08 Serijska asistenca za zaviranje v sili Front Assist
s funkcijo zaznavanja pešcev vas lahko opozori na
kritične situacije, do katerih pride zaradi drugih vozil,
pešcev in kolesarjev. V urgentnih primerih lahko celo
avtomatsko zavira.1 S

(brez slike) Med vzvratno vožnjo je kar najboljši pregled nad območjem
za vozilom zagotovljen s kamero Rear View, ki posnetke prenaša na zaslon
infotainment sistema. Na posnetkih so dodatno prikazane še pomožne črte,
s katerimi je občutno lažje oceniti preostalo razdaljo do ovir. DO

Golf – IQ.DRIVE
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Dopolnilna oprema Volkswagen
V njem vas čaka več

01 Na sliki je prikazan izbor iz ponudbe dopolnilne
opreme: osnovna strešna nosilca, strešni kovček,
kromirana letev za pokrov prtljažnika, protivetrni
ščitniki, zaščitna letev za spodnji rob prtljažnika in
18-palčna aluminijasta platišča Pretoria v matirani
temno grafitni barvi. DO

Bodite dobro pripravljeni na vse, kar vam prinaša vaš vsakdan – danes in tudi v prihodnje. Program dopolnilne opreme

Zablestite s popolnim videzom – garnitura kapic za
pedale (02), zadnje LED-luči z dinamičnimi smerniki
(03) in ohišji zunanjih ogledal v karbonski (04) ali
črni izvedbi (05) so privlačni športno-elegantni detajli,
ki sijajno poudarjajo dovršeni dizajn Golfa. DO

Volkswagen vključuje vse, kar morda še dodatno potrebujete za svoj Golf. Na naslednjih straneh je na voljo strnjen pregled,
za več informacij o celotni ponudbi pa se lahko obrnete na izbranega partnerja znamke Volkswagen.
01

02

03

05

04

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
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10

06

11

Praktične rešitve, s katerimi prevoz prtljage postane
nadvse preprosta naloga. Naj vam transportne izzive
poenostavijo naše izkušnje in obširno znanje. Razvili
smo dopolnilno opremo, ki ponuja natanko tisto, kar
potrebujete: prtljažna školjka (06), obojestranska
zaščitna podloga za prtljažnik (07) in prtljažno korito
(08) so sinonim za popolno kombinacijo funkcionalnosti, zaščite in udobja. DO

09

12

07

08
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Seveda ne velja, da zaščitne komponente ne morejo
prepričati tudi s privlačnim dizajnom. Poglejte si samo
naše zavesice (09), zaščitno letev za pokrov prtljažnika s kromiranim videzom (10) ter zaščitno letev za
spodnji rob prtljažnika s črnim lakastim videzom (11)
oz. videzom legiranega jekla ali karbona (12). Z njimi
lahko optimalno zaščitite najbolj izpostavljene predele
Golfa. DO

RL
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13 Inovativni in po meri izdelani tekstilni predpražniki Optimat imajo rob v obliki črke U, ki zanesljivo
zadrži mokroto in umazanijo. Poleg funkcionalnosti
prepriča tudi dovršen videz, ki mu daje piko na i napis
Golf. Poskrbite pa lahko, da bo vznemirljivo doživetje
že vstopanje v vozilo: črne zaščitne folije za vratne
pragove z okrasno srebrno črto nadenejo vratnim
pragovom popolnoma novo podobo, obenem pa
predstavljajo nadvse učinkovito zaščito pred praskami. Izdelane so po meri, na vratne pragove pa jih
preprosto prilepite. DO

16

18

Prijetna vožnja. Prijetna doživetja. Se vam zdi pomembno,
da lahko kakovostno preživljate svoj prosti čas? Mi vam
lahko pri tem pomagamo s pravo opremo. Naša osnovna
strešna nosilca (15 | 16) predstavljata osnovo za najrazličnejše strešne nadgradnje. Dopolnite ju lahko z našimi
nosilci za kolesa (16 | 17), strešnimi transportnimi
sistemi (16) za smuči, smučarske deske, jadralne deske
in kajake, vlečno kljuko (18) za naknadno vgradnjo in
strešnimi kovčki (brez slike) v različnih velikostih in
izvedbah. Tako boste s seboj resnično lahko odpeljali
prav vse, kar želite. DO

15

13

14

14 S Volkswagnovimi originalnimi vsevremenskimi predpražniki vlaga in umazanija vašemu vozilu ne bosta
mogli do živega. Predpražniki se natančno prilegajo prostoru za noge, ne drsijo, umazanijo pa lahko preprosto
sperete. Poleg tega so izjemno vzdržljivi in imajo dolgo življenjsko dobo, izpostaviti pa velja tudi, da jih je mogoče
v celoti reciklirati. Volkswagnovi originalni tekstilni predpražniki Premium, ki se optimalno prilegajo meram
prostora za noge, so izdelani iz trpežnega, gosto tkanega velurja. Sprednja predpražnika z napisom Golf sta vpeta
v pritrdišča v talnih oblogah, ki ju zanesljivo držijo na mestu. Drsenje zadnjih predpražnikov preprečuje posebna
površina na hrbtni strani, ki je odporna proti obrabi. DO
17
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24

20

23

25

21

Kombinacija dinamike in stabilnosti – posebnosti Volkswagnovih originalnih
pokrovov za pesta koles (23) sta reliefni Volkswagnov logotip in dinamična
samoizravnalna funkcija, ki zagotavlja, da je logotip med vožnjo in tudi na
parkiranem vozilu vedno obrnjen pravilno.3 DO

19

22

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,0 in 3,4; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 114 in 90.
Serijsko za Golf

S

Serijsko za Golf Life

LF

Serijsko za Golf Style

ST

Serijsko za Golf R-Line

RL

Dodatna oprema

DO

Lahko vas pomirimo. Vaši najmlajši bodo v naših
otroških sedežih potovali varno in udobno – že
od rojstva naprej. Ponudba vključuje tri temeljito
preizkušene modele otroških sedežev (19) in z njimi
usklajeno zaščitno podlogo za avtomobilski sedež
(19). Še več udobja lahko tako malim kot tudi velikim
sopotnikom na zadnjih sedežih zagotovite s senčniki
(19) ter s potovalnim in komfortnim sistemom
(20–22)1, 2, ki poleg osnovnega nosilca vključuje še
vrsto ločeno dobavljivih modulov. DO

Športen, privlačen, unikaten – dizajn kakovostnih aluminijastih platišč pritegne
pozornost tako v mirovanju kot tudi med vožnjo.
24 17-palčna aluminijasta platišča Gavia, briljantno srebrna DO
25 18-palčna aluminijasta platišča Pretoria, kovinska galvansko siva DO
26 18-palčna aluminijasta platišča Pretoria, matirana temno grafitna DO
1 Uporaba obešalnika in kaveljčka za vrečke je možna le, ko na sedežu za njima ne sedi noben potnik.
2 Če na sedežu za mizico sedi potnik, mora biti mizica med vožnjo zložena.
3 Možnost uporabe dinamičnih pokrovov za pesta je odvisna od koles. Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja znamke Volkswagen.
26
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Sedežne prevleke
in dekor
07

08

01

09

02

04

06

01
02
03
04
05
06

03

Tkanina Quad Paper BD S
Tkanina Maze, soul BD LF
Tkanina Maze, viharno siva CE LF
Mikrovelur ArtVelours, soul BD ST
Mikrovelur ArtVelours, viharno siva CE ST
Tkanina Sardegna/mikrovelur ArtVelours,
soul – siva/kremenasto siva IR RL

10

05

07
08
09
10
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Dekorativni elementi Nature Cross Brushed S
Dekorativni elementi New Look DO
Dekorativni elementi New Brushed Dark Metal
Dekorativni elementi Carbon Grey RL

DO
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Barve lakov
in platišča
10

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Uranovo siva, univerzalni lak 5K S
Čista bela, univerzalni lak 0Q DO
Adularno siva, univerzalni lak C2 DO
Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E DO
Delfinje siva, kovinski lak B0 DO
Limonino rumena, kovinski lak C1 DO
Atlantsko modra, kovinski lak H7 DO
Oriksovo bela, biserni lak 0R DO
Globoko črna, biserni lak 2 DO T

02

11

03

04

10
11
12
13
14
15

12

05

06

07

14

08

16-palčna aluminijasta platišča Norfolk1 LF
17-palčna aluminijasta platišča Belmont ST
17-palčna aluminijasta platišča Ventura2 DO
18-palčna aluminijasta platišča Dallas2 DO
17-palčna aluminijasta platišča Valencia RL
18-palčna aluminijasta platišča Bergamo3 DO

DO

1 Opcijsko za Golf.
2 Opcijsko za Golf Life in Style.
3 Opcijsko za Golf Life, Style in R-Line.
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj prikazane barve ne omogočajo reprodukcije
dejanskih barv in dejanskega videza lakov in platišč. Vozila znamke Volkswagen so serijsko
opremljena z letnimi pnevmatikami.

13

15

09
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Volkswagen Lifestyle
05 Dežnik. Naj vam dneva nikdar ne pokvari dež!
Ta dežnik ima vse, kar potrebujete, da v deževnem
vremenu zanesljivo, hitro in preprosto ostanete suhi.
Sistem črnih vodil iz steklenih vlaken odlično kljubuje
vetru in se odpre avtomatsko. Vodoodbojna črna
prevleka ima na notranji strani na enem kraku natisnjeno bleščečo številko 8, na rumenem našitku pa
je decenten Volkswagnov logotip v beli barvi. DO

01 Krpa iz mikrovlaken. Naj bo v hipu vse bleščeče
čisto: s krpo iz mikrovlaken lahko z zaslonov na dotik
in visokosijajnih površin hitro in zanesljivo odstranite
prstne odtise in drugo umazanijo – brez uporabe čistil.
Krpa je trpežna in pralna, lep detajl pa predstavlja
vtisnjen Volkswagnov logotip. DO

01

02

06 Vrečka za športno opremo. S to trendovsko
vrečko za športno opremo z natisnjeno številko 8
lahko vsakomur pokažete, kako zelo ste navdušeni
nad osmo generacijo Golfa. Vrečka je izdelana iz
trpežnega materiala in je vodoodbojna. Z vrvico jo
lahko zaprete in nosite kot nahrbtnik. DO

02 Moška majica s kratkimi rokavi „8“ v svetlo sivi
barvi. S to majico s kratkimi rokavi v melirani svetlo
sivi barvi lahko jasno izrazite svoje navdušenje nad
Golfom 8. Na majici je v temnejšem sivem odtenku
natisnjena številka 8, s preprostim dizajnom pa bo
najbrž kaj hitro postala vaš najljubši kos oblačila. DO

04 Športna majica „8“ v melirani sivi barvi za
moške in ženske. Ena sama številka lahko pove več
kot tisoč besed! Pokažite svojo strast do Golfa 8 s
to svetlo sivo športno majico. Njen dizajn je preprost
in prečiščen, a vendarle nekaj posebnega – z natisnjeno
številko 8 na zgornjem levem delu sprednje strani. DO

08 Športna torba. Prečiščen dizajn in jasna izrazna
moč – praktična športno-potovalna torba z natisnjeno
številko 8 elegantno odraža navdušenje nad osmo
generacijo Golfa. Opremljena je s podloženim ramenskim pasom, ki je snemljiv in ima nastavljivo dolžino.
Dolgo življenjsko dobo zagotavlja trpežen material z
vodoodbojno PVC-prevleko na notranji strani. Na nosilnem pasu je vtkan niz napisov Volkswagen. DO

03
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07

Podrobnejše informacije o produktih iz ponudbe Volkswagen Lifestyle lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

04

S

06

07 Kapa s ščitnikom. Odenite se v novi Volkswagnov
slog. Klasična kapa s ščitnikom v melirani svetlo sivi
barvi s svojim dizajnom zrcali novo podobo znamke
Volkswagen. Na levi strani ima – kot prepoznavni znak
osme generacije Golfa – natisnjeno številko 8. DO

03 Ženska majica s kratkimi rokavi „8“ v rumeni
barvi. Naj vsi vedo, kdo je vaš favorit. Svetlo rumena
majica s kratkimi rokavi ima – tako kot Golf osme generacije – preprost in prečiščen dizajn. Spredaj ji na
zgornjem levem delu daje svojstven pečat natisnjena
številka 8. DO

Serijsko za Golf

05

Serijsko za Golf R-Line

RL

Dodatna oprema

DO

08
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Odkrijte Volkswagnov
avtomobilski svet

podaljšano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega,
kaj nastopi prej*.

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

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.
Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti. Za vas,
vašo partnerko oz. vašega partnerja ali za vso družino
lahko prevzem novega vozila postane nepozabno doživetje: v Autostadtu, servisnem in komunikacijskem
središču koncerna Volkswagen v Wolfsburgu. Spoznajte raznolike posebnosti 28 hektarov velikega kompleksa parkov in lagun ter svoj novi Volkswagen prevzemite osebno. Na potovanju skozi svet mobilnosti
lahko v paviljonu zgodovine izveste več o mejnikih,
ki so zaznamovali razvoj več kot 60 avtomobilskih
znamk, na razstavi AUTOWERK se lahko podrobneje
seznanite s proizvodnjo vozil pri Volkswagnu, na razstavnem prostoru LEVEL GREEN pa lahko spoznate
novosti s področja trajnostnega razvoja. Vaši otroci

lahko po želji povsem preprosto opravijo otroški
vozniški izpit, sami pa lahko svoje vozne spretnosti
preizkusite na dveh terenskih poligonih. Vabimo vas
tudi, da si med obiskom privoščite nekaj razkošja
in spoznate vrhunske storitve hotela Ritz-Carlton
(Wolfsburg) s petimi zvezdicami. In če morda niste
vedeli: Sven Elverfeld, šef kuhinje v restavraciji AQUA,
je v priznanem francoskem kulinaričnem vodniku
Le Guide Michelin dobil najvišjo oceno – tri zvezdice.
Ko se bo približal veliki trenutek predaje vozila, se
vam bo pridružil vaš osebni svetovalec. Izročil vam
bo avtomobilske ključe in vam razložil delovanje vseh
funkcij, ki jih boste lahko preizkusili kar na poti, ki
vodi iz centra za stranke. Razburljiv izlet boste lahko
zaključili z vožnjo domov v svojem novem Volkswagnu. Da vam bo obisk Autostadta ostal v spominu kot
nepozabno doživetje, si na domači strani Autostadta
že doma oglejte dnevni načrt obiska. Izvedeli boste
več o številnih atrakcijah avtomobilskega tematskega
parka in se seznanili z vsem, kar potrebujete, da boste
na obisk kar najbolje pripravljeni. Vse podrobnosti so
na voljo na spletni strani autostadt.de/tagesplaner
ali na telefonski številki 0800 – 2 88 67 82 38, kjer vam
bodo prijazno pomagali sodelavci centra za pomoč
strankam. Seveda pa lahko potrebne informacije dobite tudi pri izbranem partnerju znamke Volkswagen.
Volkswagen Driving Experience. Ekipa Volkswagen
Driving Experience vas lahko popelje na popotovanje
po osupljivo lepih pokrajinah ali vam pomaga izpopolniti vozne spretnosti na enem od treningov vožnje.
Za več informacij o ponudbi pokličite na telefonsko
številko +49 711 389 500 30 ali obiščite spletno stran
www.volkswagen-driving-experience.com.

* Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem
servisu Volkswagen.
Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v
We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG
skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We
Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da prek aplikacije
Volkswagen We Connect (na voljo v spletnih trgovinah App Store in
Google Play Store) registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.

Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim 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. Razpoložljivost
posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, 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
oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni
strani connect.volkswagen-we.com ali pri izbranem partnerju znamke
Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.

Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča
integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo
pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije družba
Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet in
posamezne aplikacije In-Car. Uporaba spletnega radia in pretakanje
medijev sta mogoča prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona),
ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so
ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na
področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri
pošiljanju ali sprejemanju podatkov po internetu lahko – odvisno od
tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr.
zaradi gostovanja v drugih omrežjih).
Amazon, Alexa ter vsi pripadajoči logotipi in gibljive znamke so zaščitene blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njegovih hčerinskih
družb. Prikazana funkcija Alexe je odvisna od tehnologije pametnega
doma. Za uporabo Alexe morate pri Amazonu imeti odprt uporabniški
račun. Družba Volkswagen AG strankam omogoča dostop do glasovne
asistence Alexa v vozilih, Alexine storitve v oblaku pa ponuja Amazon.
Če želite v vozilu znamke Volkswagen uporabljati avtomobilsko aplikacijo Alexa, poleg tega potrebujete Volkswagen ID in pogodbo za
We Connect, ki v obsegu storitev vključuje opcijo glasovnega upravljanja. Stroške podatkovne povezave krijete sami. Avtomobilska aplikacija
Alexa je na voljo oz. jo je mogoče uporabljati izključno v vozilih, izdelanih za Veliko Britanijo, Irsko, Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Španijo in Francijo. Podatek o tem, ali vaše vozilo izpolnjuje potrebne pogoje, lahko dobite pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Uporaba avtomobilske
aplikacije Alexa je zaenkrat podprta samo v zgoraj navedenih državah
zato, ker je storitev Amazon Alexa na voljo samo v teh državah.
Za uporabo produktov iz ponudbe We Upgrade potrebujete uporabniški
račun Volkswagen ID in veljavno pogodbo za We Connect, poleg tega
pa se morate verificirati kot glavni uporabnik. Pri tem postopku se vaš
uporabniški račun poveže s konkretnim vozilom. Pomembno je tudi, da
je vozilo opremljeno s tehničnimi funkcijami in strojno opremo, ki so
potrebni v sklopu storitve We Upgrade. Seznam funkcij, ki so v sklopu
storitve We Upgrade na voljo za posamezno vozilo, lahko glavni uporabnik najde v spletni trgovini ali trgovini In-Car.
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Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.
volkswagen.si

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 znamke Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na spletni strani
www.volkswagen.si. DSG®, 4MOTION® 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 katalogu 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 znamke
Volkswagen.
Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi
merilnimi postopki. Po 1. septembru 2017 je bil pri določenih novih vozilih homologacijski
postopek že opravljen skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP
postopoma povsem nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel
(NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku
NEVC. Zato od 1. septembra 2018 lahko pri obdavčitvi vozil pride do ustreznih sprememb.
Trenutno je obvezno še navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih,
ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti iz postopka WLTP je
do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene
zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli,
pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr.
masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometnih razmer in
individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije
CO₂ in vozne zmogljivosti vozila. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani
www.volkswagen.si.

