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Imaginile din acest catalog prezintă modelele Golf și Golf Variant echipate cu pachetul R-Line Exterior, precum și cu anumite dotări opționale.
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Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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Pregătit pentru viitor.

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack

Golf și Golf Variant sunt mai sportive, mai dinamice și mai marcante ca 

niciodată. Iar numeroasele lor sisteme multimedia și de asistență de 

ultimă oră vă asigură că sunteți pregătit, indiferent de ceea ce vă va 

rezerva cotidianul.

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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01 Ochiul invizibil: radarul frontal care deservește 
diferite sisteme de asistență este poziționat cu ele-
ganță în spatele emblemei Volkswagen. SO

02 Partea din spate a modelelor Golf și Golf Variant 
este acum și mai dinamică, datorită, de exemplu, barei 
de protecție modificate și a difuzorului cu accente 
cromate, care diferă în funcție de linia de echipare. 
Este pentru prima dată când, la ambele modelele, 
terminațiile sistemului de eșapament nu mai sunt 
vizibile. Atractive fie zi sau noapte: blocurile optice 
spate cu LED și cu lumini de semnalizare dinamice¹⁾. 
Golf și Golf Variant sunt astfel mai moderne ca nicio-
dată, inclusiv datorită gamei largi de jante din aliaj 
ușor și a gamei de culori exterioare. Aici, în imagine, 
de exemplu, puteți vedea culoarea opțională Kurkuma 
Yellow și jantele opționale din aliaj ușor Jurva. SO

Exterior

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

Iată cât de frumos poate fi să lași lucrurile în urmă. Cu silueta 

marcantă, Golf se deplasează cu siguranță de sine spre viitor. 

Montantul C caracteristic, ampatamentul generos și consolele 

scurte sunt specifice modelului Golf, inclusiv în versiunea Variant.

1) Nu este disponibil pentru Golf Variant.

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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R-Line
Mai elegante, cu personalitate mai puternică, mai dinamice: cu pachetul 

R-Line Exterior din gama Volkswagen R puteți să vă exprimați și mai 

accentuat ambițiile sportive. Iar pentru că și valorile interioare contează 

foarte mult, pachetul R-line pentru interior vă va desăvârși apariția.

01 | 02 Cu pachetul R-Line Exterior¹⁾, Golf și noul Golf 
Variant vor avea un design mult mai atletic, datorită 
barei de protecție față cu design R-Line, a prizelor de 
aer evidențiate, a emblemei R-Line de pe grila radia-
torului, precum și a barei de protecție din spate, care 
este prevăzută cu difuzor negru gloss. Pragurile eva-
zate conferă ambelor modele o personalitate și mai 
marcantă pe șosea. Iar la Golf, eleronul asigură o op-
timizare adițională a caracteristicilor aerodinamice.
SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - R-Line

1) La pachetele R-Line și R-Line Exterior, nu sunt incluse proiectoarele de ceață.

Toate dotările prezentate aici sunt o ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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03 Cu cele cinci spițe duble ale sale, jantele din aliaj „Sebring“ gri metalizat, de 18 inchi, accentuează și mai 
mult designul sportiv. Emblema R-Line de pe aripă marchează atleții de vârf ai gamelor Golf și Golf Variant. SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - R-Line

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO
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06 Scaunele opționale sport R-Line, îmbrăcate în piele ecologică Vienna¹⁾ au emblema R-Line brodată pe spătarele locurilor 
din față și oferă stabilitate optimă, dar și un plus de atractivitate. SO

04 Cu pachetul R-Line, simțiți nota sportivă și la interior. Suplimentar față de pachetul R-Line Exterior, acest pachet cuprinde, 
de asemenea, inserțiile decorative iluminate „Dark Diamond Flag“, precum și volanul sport multifuncțional îmbrăcat în piele, 
cu emblema R-Line și cusături decorative. Și alte detalii, precum plafonul interior negru, covorașele cu cusături decorative și 
pedalierul din oțel inoxidabil accentuează interiorul dinamic. SO

05 Mașina va fi echipată cu scaunele sport R-Line îmbrăcate în tapițerie textilă „Carbon Flag“. Secțiunile interioare ale părților 
laterale sunt acoperite cu microfibră San Remo Flint Grey, iar cusăturile decorative Crystal Grey completează designul scaunelor. 
Emblema R-Line este aplicată pe spătarele scaunelor din față. SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - R-Line

1) Secțiunile centrale și secțiunile interioare ale părților laterale sunt acoperite cu piele ecologică „Vienna“.

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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15Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Confort
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01 | 02 Golf Variant oferă mult spațiu pentru toate planurile dumneavoastră: de la excursia de schi la munte și până la cumpărăturile de 
sărbători la mall. Pragul de încărcare cu înălțime foarte mică și podeaua portbagajului ajustabilă pe înălțime vă permit să încărcați cu ușurință 
chiar și obiectele grele. Iar dacă totuși mai aveți încă nevoie de spațiu, puteți scoate foarte simplu ruloul de acoperire a portbagajului și îl 
puteți depozita sub podeaua portbagajului. Când doriți să transportați obiecte foarte de mari, spătarul rabatabil fracționat al banchetei vă 
va fi de mare ajutor. Începând cu linia de echipare Comfortline, vă este oferită adițional cotiera centrală din spate, prin care puteți încărca 
obiectele din portbagaj prin centrul banchetei. C H

Uneori este pur și simplu nevoie de mai mult: mai mult Golf, mai multă libertate, mai mult 

spațiu. Datorită spațiului generos pe care îl oferă, Golf Variant este pregătit pentru aproape 

orice ați planifica pentru azi, mâine sau poimâine. Plus pentru cele neprevăzute.

Spațiu suficient pentru 
toate planurile
dumneavoastră.

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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Pentru perspective
optime.
Trapa panoramică opțională cu funcții electrice de rabatare și glisare nu 

arată bine doar de la interior și exterior, ci, de asemenea, conferă senzația 

de spațiu extrem de generos. În plus, are grijă să nu vă scape nimic 

important din vedere… ca de exemplu semafoarele. Diferitele poziții în 

care poate fi deschisă, vă permit să conduceți cu aer proaspăt, dar fără 

curent deranjant de aer. Iar când veți dori să lăsați soarele afară, vă va 

proteja jaluzeaua cu acționare electrică.

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

Golf. Consumul descombustibil în l/100 0 km: 5,4-4,0 (mixt)iiemisii de: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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19Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Infotainment

Sisteme multimedia

02 Cu interfețele opționale de telefonie Confort sau Business puteți integra telefonul mobil în sistemul auto-
mobilului. Astfel, conectând un telefon mobil prin Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP), puteți purta convorbiri 
fără a vă folosi mâinile. La interfața Confort, conexiunea se realizează prin intermediul antenei exterioare a au-
tomobilului. Astfel vor fi reduse radiațiile din spațiul dedicat pasagerilor. Un amplificator adițional de semnal 
asigură o calitate mai bună a recepției, iar dispozitivele compatibile cu standardul Qi¹⁾ pot fi încărcate wireless. 
Versiunea Business dispune de un modul de telefonie integrat în automobil și, ca alternativă, poate fi echipată 
cu o cartelă SIM separată. În acest caz, poate fi creată și o conexiune la internet, în baza funcției WiFi integrate.
SO

01 Inovatoarea funcție de control prin intermediul gesturilor vă permite să utilizați sistemul de navigație 
„Discover Pro“ mai simplu și mai confortabil. Mai multe puncte din meniu pot fi accesate prin simpla executare a 
unor gesturi orizontale. Astfel, de exemplu, puteți trece de la o melodie la alta, prin simpla mișcare a mâinii. SO

Sistemele multimedia oferite de Golf și de Golf Variant îndeplinesc cerințe 

ridicate – printre altele datorită touchscreen-ului inclus în echiparea 

standard, a interfeței pentru telefonie, dar și a comenzilor prin gesturi.

1) Standardul Qi permite încărcarea fără fir a telefonului mobil.

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.

1848_Golf_K14.indd   19 24.05.19   12:23
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07 Nuanțe fine, bași preciși, înalte clare precum cristalul: toate acestea vă sunt oferite 
de sistemul de sunet DYNAUDIO Excite al specialistului HiFi danez DYNAUDIO. Opt 
difuzoare special reglate pentru interiorul mașinii și un subwoofer performant, plus un 
amplificator digital cu 10 canale având o putere totală de 400 de wați vă asigură funda-
lul sonor potrivit fiecărei călătorii. Datorită procesării digitale a semnalului (DSP), care 
are în vedere modul de difuzare al fiecărei incinte acustice în funcție de poziția în care 
se află, beneficiați de sunet optim, indiferent de destinația spre care călătoriți. SO

(fără imag.) Cea mai rapidă cale spre hărțile de ultimă oră. Păstrați mereu actuale da-
tele din sistemul dumneavoastră de navigație „Discover Media“ sau „Discover Pro“: 
accesați www.navigation.com, selectați modelul auto, anul de fabricație și sistemul de 
navigație și descărcați actualizările pentru hărți pe card-ul SD aferent. Acest serviciu 
este gratuit și vă stă la dispoziție încă cinci ani după încheierea producției respectivu-
lui dispozitiv de navigație. SO

06 Sistemul radio „Composition Colour“ cu touchscreen color TFT de 16,5 cm (6,5 inchi), 
putere de 4 x 20 W și cu până la opt difuzoare este echipat și cu un slot pentru carduri 
SD. De asemenea, puteți comanda adițional și unitatea CD opțională, care permite 
redare fișierelor MP3 și WMA. S

05 Sistemul radio „Composition Media“ dispune de touchscreen color TFT de 20,3 cm 
(8 inchi) cu senzori de proximitate și CD-player compatibil MP3 și WMA. Cele opt difu-
zoare cu putere de 4 x 20 W oferă experiențe multimedia cu adevărat speciale. Sistemul 
mai oferă un slot pentru carduri SD, o interfață USB, precum și o interfață Bluetooth 
pentru telefoanele mobile. SO

04 Sistemul de navigație „Discover Media“ pentru sistemul radio „Composition Media“ 
include un touchscreen color TFT de 20,3 cm (8 inchi) cu senzori de proximitate, mate-
rial cartografic preinstalat pentru Europa, precum și un CD-player compatibil MP3, 
AAC și WMA, plus opt incinte acustice. Sistemul mai oferă și două slot-uri pentru car-
duri SD, o interfață USB, precum și interfață Bluetooth pentru telefoanele mobile. Iar cu 
serviciile on-line mobile Car-Net¹⁾, pe care le puteți utiliza după ce ați încheiat un con-
tract separat cu Volkswagen AG, sunteți mereu optim conectat, chiar și atunci când vă 
aflați la drum. De asemenea, vă recomandăm un CarStick LTE. Astfel puteți crea rapid 
și simplu o conexiune de internet pentru sistemul dumneavoastră „Discover Media“, 
având posibilitatea de a utiliza deosebit de eficient serviciile Car-Net. SO

03 Sistemul de navigație „Discover Pro“ cu Car-Net App-Connect inclus în echiparea 
standard oferă un sistem de operare intuitiv, putând fi utilizat cu ajutorul touchscre-
en-ului TFT color de 23,4 cm (9,2 inchi), acoperit cu sticlă. Ecranul are senzori de pro-
ximitate, plus inovatoarea funcție de control prin intermediul gesturilor. Numeroase 
puncte din meniu pot fi astfel accesate prin simpla executare a unor gesturi. Sistemul 
cu o memorie liber utilizabilă de 10 GB dispune și de material cartografic instalat pen-
tru Europa, de 8 difuzoare, precum și de recepție radio FM și unitatea DVD compatibi-
lă și cu fișierele MP3, AAC și WMA. Două slot-uri pentru carduri SD și două interfețe 
USB, precum și o interfață de telefonie prin Bluetooth completează optim gama de 
dotări multimedia. SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Multimedia

1 ) Vezi nota de pe ultima copertă. 

Informații referitoare la specificul aplicabil fiecărei țări vă poate oferi distribuitorul dumneavoastră Volkswagen

1848_Golf_K14.indd   21 24.05.19   12:23

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.

1848_Golf_K14.indd   20 24.05.19   12:23



08

09

10

1 1

23

Informații utile.
Vitezometru, turometru, kilometraj sau planificarea rutei: 

pe ecranul de înaltă rezoluție Active Info Display (opțional) cu diagonala 

imaginii de 31,2 cm (12,3 inchi), puteți aranja multe informații utile după 

preferințele dumneavoastră, accentuându-le pe cele mai importante. 

De exemplu, în modul de navigație, vitezometrul și turometrul se mută 

la margine, pentru a lăsa mai mult spațiu pentru hartă.

08–1 1 Datorită variatelor moduri de afișare a informațiilor, puteți să alegeți diferite date preferate care 
să fie afișate accentuat pe Active Info Display. Astfel, informațiile din sistemul multimedia care sunt 
afișate pe consola centrală, precum contactele din telefon, pozele sau coperta unui CD, pot fi redate pe 
Active Info Display. Puteți selecta rapid și simplu modurile, cu ajutorul volanului multifuncțional opțional. SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Multimedia

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.

1848_Golf_K14.indd   23 24.05.19   12:23
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Conectivitate
Pentru Volkswagen, internet în mașină înseamnă Car-Net. Aici sunt 

 incluse servicii practice, care sporesc confortul, dar și aplicații utile, care 

vă simplifică viața de zi cu zi, adăugând totodată un plus de incitare. 

Aflați mai multe detalii la www.volkswagen.com/car-net.

01 O mai bună orientare și informații mai actuale: pachetul de servicii Car-Net „Guide & Inform“¹⁾ vă stă la 
dispoziție cu sistemele opționale de navigație „Discover Media“ sau „Discover Pro“, după ce ați încheiat un con-
tract cu Volkswagen AG. Serviciile practice, precum funcția de căutare on-line a destinațiilor speciale sau func-
ția de căutare a locurilor de parcare sau importul on-line de destinații vă deschid noi posibilități de utilizare a 
internetului la drum. SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Conectivitate

1 ) Vezi nota de pe ultima copertă.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.

1848_Golf_K14.indd   25 24.05.19   12:23
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04 WiFi în mașină! Încheind un contract Car-Net cu Volkswagen AG, puteți profita 
și de informațiile variate oferite de serviciile Car-Net²⁾. CarStick LTE creează un 
hotspot în automobilul dumneavoastră Volkswagen, pentru ca dumneavoastră să 
puteți beneficia de acces nelimitat la internet³⁾. Stick-ul, în combinație cu sistemul 
de navigație Discover Media, creează o conexiune la internet în autovehicul. Deoa-
rece stick-ul dispune de un slot pentru un card SIM (card-ul nu este inclus în dota-
rea standard), permite utilizarea hotspot-ului WiFi și a serviciilor online mobile, 
independent de conexiunea smartphone-ului (Tethering) SO

03 Interfața USB vă oferă posibilitatea de a conecta surse audio externe la sistemul 
radio sau de navigație. Astfel puteți de exemplu asculta muzică de pe smartphone 
sau MP3-player. SO

05 Mergeți la sigur. În urma încheierii unui contract separat cu Volkswagen AG, 
serviciile „Security & Service“⁴⁾ Car-Net vă oferă mereu informații și funcții utile în 
legătură cu automobilul dumneavoastră Volkswagen. Astfel puteți face programări 
la service, puteți verifica numărul de kilometri parcurși, precum și nivelul combus-
tibilului în rezervor sau puteți iniția un apel de urgență, cu ajutorul numeroșilor 
dumneavoastră asistenți digitali, care vă stau la dispoziție în diferite situații. Deo-
sebit de confortabil: puteți să vă programați foarte simplu încălzirea staționară 
opțională prin intermediul aplicației Car-Net sau a portalului Car-Net. Acum este, 
de asemenea, posibil să încuiați și să descuiați portierele și portbagajul prin inter-
mediul smartphone-ului, folosindu-l de la depărtare, pe post de telecomandă.⁵⁾
SO

 1)  Disponibil exclusiv în combinație cu sistemul radio „Composition Media“ sau sistemele de navigație „Discover 
Media“ și „Discover Pro“. Car-Net „App-Connect“ cuprinde tehnologiile MirrorLink™, Apple CarPlay™ și 
Android Auto™. Disponibilitatea acestor tehnologii poate diferi în funcție de țară. Car-Net „App-Connect“ 
este suportat deja de numeroase telefoane mobile și Volkswagen colaborează îndeaproape cu producători 
mari de smartphone-uri pentru a încuraja larga răspândire a tehnologiilor Car-Net „App-Connect“. Informa-
ții actuale cu privire la compatibilitatea telefoanelor mobile noi, respectiv disponibile deja pe piață, găsiți la 
www.volkswagen.de/mobiltelefon

2)  Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“, trebuie încheiat on-line un contract separat cu Volks-
wagen AG. Clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehicu-
lul pe www.volkswagen.com/car-net. Dacă vă înregistrați ulterior, se scurtează perioada în care serviciile vă 
sunt oferite gratuit. Utilizarea serviciilor online mobile Car-Net este posibilă exclusiv în combinație cu dotă-
rile opționale „Discover Media“ și „Discover Pro“. De asemenea, aveți nevoie de un dispozitiv mobil (de ex. de 
un smartphone) cu capacitatea de a funcționa cu internet și ca hotspot WiFi mobil. Ca alternativă, cu pregăti-
rea opțională pentru telefonul mobil „Business“, în combinație cu sistemul de navigație Discover Pro, poate fi 
utilizat un telefon mobil cu Remote SIM Access Profile (rSAP) sau un card SIM cu opțiune de telefonie și date. 
De asemenea, folosind CarStick-ul LTE opțional și sistemul de navigație Discover Media, puteți crea, foarte 
simplu și rapid, o conexiune la internet pentru sistemul dumneavoastră de navigație sau pentru un hotspot 
WiFi în interiorul automobilului. Serviciile Car-Net sunt disponibile doar cu un contract existent sau cu unul 
nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă și doar în raza de acoperire a 
respectivei rețele de telefonie mobilă. În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie 
mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiți-
onale – mai ales în străinătate (de ex. taxe de roaming). Din cauza volumului de date necesar pentru utilizarea 
serviciilor online mobile Car-Net, vă recomandăm în mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră de 
telefonie mobilă un contract incluzând un abonament pentru traficul nelimitat de date! Disponibilitatea 
serviciilor Car-Net „Guide & Inform“ poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe 
perioada contractuală agreată și pot fi supuse unor modificări de conținut pe perioada contractuală. Mai 
multe informații cu privire la Car-Net vă sunt puse la dispoziție pe www.volkswagen.com/car-net și vă pot 
fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Informații cu privire la costurile serviciilor de 
telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.

3)  În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete 
de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate (de ex. taxe 
de roaming). Departamentul Accesorii Originale Volkswagen vă recomandă în mod expres să încheiați cu 
furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă un contract cu un abonament pentru traficul nelimitat de 
date! Informații adiționale cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile și la Car-Net sunt incluse în manualul 
de bord pus la dispoziție de Volkswagen.

4)  Pentru utilizarea serviciilor Car-Net Security & Service, trebuie încheiat un contract on-line separat cu Volks-
wagen AG. Pentru a putea utiliza serviciile pe întreaga perioadă de valabilitate, clientul are la dispoziție 90 
de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/car-net. 
Dacă vă înregistrați ulterior, se scurtează perioada în care serviciile vă sunt oferite gratuit. Serviciul de Apel 
de urgență este activat deja de la livrarea autovehiculului Disponibilitatea serviciilor Car-Net poate diferi de 
la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală agreată și pot fi supuse unor 
modificări de conținut pe perioada contractuală. Pentru a utiliza aplicația gratuită Car-Net, aveți nevoie de 
un smartphone cu sistem de operare iOS sau Android și de un card SIM cu opțiune de date cu un contract 
existent sau cu unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă. În func-
ție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați sau trimiteți 
pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate 
(de ex. taxe de roaming). Mai multe informații cu privire la Car-Net Security & Service vă sunt puse la dispo-
ziție pe www.volkswagen.com/car-net și vă pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; 
informații cu privire la costurile serviciilor de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de 
servicii de telefonie mobilă.

5)  Având în vedere riscurile de siguranță, pentru a putea utiliza funcția care permite descuierea și încuierea 
automobilului, trebuie parcursă mai întâi o procedură de verificare a identității, conform Volkswagen Ident. 
Astfel identitatea va fi verificată prin video-chat sau de către un partener Volkswagen.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), 
clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), 
clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Conectivitate

02 Car-Net App-Connect¹⁾ vă transpune aplicațiile 
smartphone-ului pe ecranul tactil al sistemului multi-
media al mașinii: Apple CarPlay™, Google Android 
Auto™ și MirrorLink® – vă stau la dispoziție toate cele 
trei tehnologii principale de profil, oferindu-vă nume-
roase funcții adiționale. SO

1848_Golf_K14.indd   27 24.05.19   12:23

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

1848_Golf_K14.indd   26 24.05.19   12:23



0 1

0 2

03

29

Highline

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Liniile de echipare

01 Linia de echipare Highline pentru Golf și Golf Variant 
vă deschide accesul nestingherit spre noi universuri. Este 
posibil, grație display-ului multifuncțional „Premium“ 
cu afișaj color, a sistemului de monitorizare a vecină-
tății „Front Assist“, precum și a asistentului pentru par-
care. Iar capitonajele rafinate pentru uși, elementele 
stilate de decor și gama largă de tapițerii vă asigură o 
permanentă stare de bine. În plus, de acum, sunteți 
conectat din prima clipă: apelul de urgență va fi inițiat 
automat sau când acționați butonul corespunzător. De 
asemenea, veți avea acces mobil la parametrii impor-
tanți ai automobilului, precum poziția în care este 
parcată mașina dumneavoastră și numărul de kilome-
tri parcurși. Cu serviciile Car-Net „Security & Service“¹⁾, 
inclusiv serviciul pentru apeluri de urgență. H

02 Reglaje perfecte: sistemul de climatizare „Clima-
tronic“ cu reglaje pe 2 zone și filtru anti-alergeni 
permite reglarea independentă a temperaturii pentru 
șofer și pasagerul din față. Scaunele încălzite vă 
răsfață rapid căldură plăcută, de exemplu după o 
plimbare lungă de iarnă. H

03 Cu jantele din aliaj „Dijon“ de 17 inchi, această 
linie de echipare își arată caracterul progresist și 
dinamic. H

 1)  Detalii despre Car-Net „Security & Service“ găsiți la pagina 27.
2)  Golf TGI (gaz CNG). Consum combustibil în kg/100 km: 

4,7-4,5 (urban)/2,9 (extraurban)/3,6-3,5 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 98-95 (mixt), clasa de eficiență: A+.
Golf Variant TGI (gaz CNG). Consum combustibil în kg/100 km: 
5,0-4,7 (urban)/3,1-3,0 (extraurban)/3,8-3,6 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 103-99 (mixt), clasa de eficiență: A+.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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Trendline

10 Imediat ce detectorul de oboseală observă că șoferul acționează volanul în 
mod diferit față de modul uzual, recomandă o pauză, emițând semnale acustice și 
vizuale.¹⁾ S

11 Jantele din aliaj ușor „Toronto“ de 16 inchi (opționale) cu finisaj gloss și cinci 
spițe duble. SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Liniile de echipare

08 Cu linia de echipare Trendline, veți lua loc pe scaune acoperite cu tapițeria texti-
lă „Basket“. Inserțiile decorative „Spotpoint“ și „Polar Night Black“ se integrează 
optim în designul de ansamblu. Torpedoul cu funcție de răcire este foarte practic, 
la fel ca și spătarul rabatabil fracționat asimetric al banchetei, dar și spațiile de 
depozitare. S

09 Sistemul radio „Composition Colour“ cu touchscreen color TFT de 16,5 cm 
(6,5 inchi), putere de 4 x 20 W și cu până la șase difuzoare este echipat și cu un slot 
pentru carduri SD. De asemenea, puteți opta adițional pentru unitatea CD opțională, 
care permite redare fișierelor MP3 și WMA. S
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05 Interiorul liniei de echipare Comfortline convinge cu scaunele sale confort reglabile pe înălțime din față, 
precum și cu inserțiile decorative „New Brushed Dark Metal“ de pe panoul de instrumente și capitonajele uși-
lor. Volanul multifuncțional îmbrăcat în piele este prevăzut cu padele, dacă mașina este echipată cu transmisia 
automată DSG cu două ambreiaje. De asemenea, la această linie de echipare veți beneficia și de Active Info 
Display, pentru acces mai facil la informații și pentru mai mult confort.

06 Sistemul de monitorizare a vecinătății „Front Assist“ cu funcție City de frânare de urgență și funcția de 
monitorizare a pietonilor pot contribui, în situațiile în care riscul unui impact cu un obstacol aflat față este 
foarte mare, la reducerea gravității unei coliziuni, sau chiar, în caz ideal, la evitarea unui impact.¹⁾ Sistemul 
poate detecta vehiculele și pietonii de pe carosabil și în astfel de cazuri are capacitatea de a avertiza șoferul 
din timp. Dacă șoferul nu reacționează, sistemul inițiază frânarea de urgență.¹⁾ C

07 Jantele de 16 inchi din aliaj ușor numite „Hita“ atrag privirile cu cele cinci spițe duble, finisate argintiu 
metalizat. C

Comfortline

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

1)  Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul 
să conducă preventiv și cu atenție.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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14 șoferi văd mai mult
decât unul singur.
Sistemele inteligente de asistență a șoferului pot spori confortul la 

drum și vă pot ajuta să faceți față cu brio situațiilor periculoase sau 

chiar să le evitați.

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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35Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Sisteme de asistență
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Sisteme de asistență

01 Mai mult confort, chiar și în blocajele din trafic: asistentul opțional pentru 
ambuteiaje (Traffic Jam Assist) permite condusul confortabil în coloanele din 
blocajele din trafic și poate ajuta la evitarea accidentelor caracteristice congestiilor 
din trafic.¹⁾ Sistemul poate menține automobilul pe banda de rulare și poate con-
trola automat accelerația și frâna.¹⁾ SO

02 Funcția automată de reglare a distanței ACC vă poate ajuta să mențineți 
viteza maximă pe care ați setat-o anterior²⁾, precum și să păstrați distanța minimă 
față de vehiculele care se deplasează în față, pe același sens.¹⁾ Funcția este dispo-
nibilă și ca o dotare a Pachetului de asistență a șoferului. În combinație cu trans-
misia automată cu două ambreiaje, acest pachet include, printre altele, și sistemele 
Emergency Assist și Traffic Jam Assist. C

04 În timp ce conduceți, senzorul „Blind Spot“ vă avertizează dacă în unghiul 
mort se află alte vehicule, activând LED-urile de pe oglinzile exterioare, pe partea 
corespunzătoare.¹⁾ În combinație cu asistentul „Lane Assist“³⁾ pentru menținerea 
benzii de rulare, senzorul opțional „Blind Spot“ Plus vă poate ajuta în anumite situ-
ații, inclusiv prin intervenții de corecție asupra direcției.¹⁾ Astfel vă poate ajuta să 
evitați coliziunile cu alte vehicule la schimbarea benzii.¹⁾ Iar la ieșirea din parcare în 
marșarier, asistentul pentru ieșirea din parcare monitorizează zonele laterale ale 
mașinii dumneavoastră, precum și vehiculele care se deplasează perpendicular 
față de mașina dumneavoastră.¹⁾ SO

03 Sistemul de monitorizare a vecinătății „Front Assist“ cu funcție City de frânare 
de urgență și funcția de monitorizare a pietonilor pot contribui, în situațiile în care 
riscul unui impact cu un obstacol aflat față este foarte mare, la reducerea gravității 
unei coliziuni, sau chiar, în caz ideal, la evitarea unui impact.¹⁾ Sistemul poate detecta 
vehiculele și pietonii de pe carosabil și în astfel de cazuri are capacitatea de a avertiza 
șoferul din timp. Dacă șoferul nu reacționează, sistemul inițiază frânarea de urgență.¹⁾

C SO

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

 1)  Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că în continuare se 
impune ca șoferul să conducă preventiv și cu atenție.

2) Până la max. 210 km/h.
3)  Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să intervină, anulând acțiunile sistemului de asistență și nu este 

degrevat de obligația sa de a conduce responsabil automobilul.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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05 Sistemul Multi Collision Brake poate iniția automat frânarea 
automată a mașinii după o coliziune, pentru evitarea coliziunilor 
secundare sau pentru reducerea gravității acestora.¹⁾ S

07 Fiți pregătit pentru eventuale urgențe – cu sistemul de asistență 
„Emergency Assist“, care preia parțial controlul asupra automobilu-
lui în cazul unei situații de urgență medicală.¹⁾ Sistemul se poate ac-
tiva dacă nu se mai înregistrează nicio activitate din partea șoferului. 
Dacă nu constată nicio reacție, în ciuda emiterii unor avertizări, sis-
temul încearcă să reactiveze șoferul și, de asemenea, să îi avertizeze 
pe pasageri și pe ceilalți participanți la trafic.¹⁾ Dacă nu este preluat 
controlul asupra volanului, sistemul poate menține mașina pe banda 
de rulare și o poate frâna până la oprire.¹⁾ SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Sisteme de asistență

09 Suspensiile adaptive DCC se adaptează permanent la condițiile 
de deplasare, datorită amortizoarelor reglabile electronic. Funcția de 
selectare a modului de condus vă permite să modificați caracteristici-
le amortizării și ale direcției, putând selecta diferite reglaje. SO

08 Cine a încercat deja să manevreze un automobil cu remorcă știe 
cât de dificil poate fi. Dar acum, vă ajută asistentul pentru remorcă 
„Trailer Assist“. Setați direcția de mers, și asistentul vă poate ajuta să 
aduceți, cât de se poate de simplu, remorca pe locul dorit.¹⁾ Dumnea-
voastră mai trebuie doar să accelerați, să frânați și să supravegheați 
zona. SO

06 Cu ajutorul unei camere video montate în spatele parbrizului, 
sistemul „Light Assist“ poate detecta autovehiculele care se depla-
sează înainte sau care vin din sens opus, putând comuta automat 
între luminile de întâlnire și cele de drum.¹⁾ Astfel șoferul este degre-
vat, iar perioada în care luminile de drum sunt aprinse crește conside-
rabil, îmbunătățind vizibilitatea. Rezultatul constă în optimizarea 
siguranței și a confortului pentru călătoriile din timpul nopții. SO  

1) Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că 
în continuare se impune ca șoferul să conducă preventiv și cu atenție.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), 
clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 
(mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), 
clasa de eficiență: A.
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11 Funcția de identificare a indicatoarelor de circulație 
recunoaște indicatoarele de limitare de viteză, precum 
și interdicțiile de depășire și le afișează pe display-ul 
multifuncțional. SO

12 Camera video retrovizoare „Rear View“ vă ajută 
să aveți totul în vedere la deplasarea în marșarier.¹⁾ 
Ecranul sistemului radio sau de navigație redă imagi-
nea captată de camera video în spatele mașinii. SO

(fără imag.) Asistentul de menținere a benzii de 
rulare „Lane Assist“ este o dotare care, începând cu 
o viteză de 65 km/h, atrage atenția șoferului¹⁾, printr-o 
intervenție de corecție asupra direcției, imediat ce 
apare riscul ca mașina să părăsească neintenționat 
propria bandă de rulare.¹⁾, ²⁾ SO

(fără imag.) Imediat ce detectorul de oboseală 
observă că șoferul acționează volanul în mod diferit 
față de cel uzual, recomandă o pauză, emițând în 
acest sens semnale acustice și vizuale.¹⁾ S

10 Sistemul de protecție proactivă a ocupanților 
poate identifica situațiile de risc, cu potențial ridicat 
de accident¹⁾. În aceste cazuri, sistemul închide auto-
mat geamurile și trapa panoramică și tensionează 
preventiv centurile de siguranță din față.¹⁾ SO

 1)  Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite 
limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să conducă 
preventiv și cu atenție.

2)  Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să intervină, anulând acți-
unile sistemului de asistență și nu este degrevat de obligația sa de a 
conduce responsabil automobilul.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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41Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Dotările modelului Alltrack

Chef de aventură 
 inclus în echiparea 
standard.
Când vă doriți mai puțină rutină în cotidian: cu garda la sol mărită și 

șasiul pentru drumuri grele, barele de pe plafon și portbagajul mărit, 

Golf Alltrack este pregătit pentru orice. Tracțiunea integrală 4MOTION 

vă oferă tracțiune optimă pe aproape orice suprafață de rulare.

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO
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Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

Uneori drumul este 
destinația.

01 Interiorul Golf Alltrack impresionează cu designul său, dar și cu materialele de calitate superioară. 
Elementele de decor cu finisaj „Polar Night Black“ de pe panoul de instrumente și consola centrală, precum și 
bandourile decorative „IMD New Brushed Dark Metal“ de pe portiere și de deasupra torpedoului emană lux pur. 
Tapițeria textilă Summits sau varianta opțională din microfibră impresionează datorită rafinamentului. Cotiera 
centrală din față are un spațiu pentru telefonul mobil, pentru chei și alte obiecte mai mici, precum și două guri 
de ventilație în spate, care permit aerului proaspăt să ajungă rapid și la pasagerii din spate. Scaunul pasagerului 
din față are spătarul complet rabatabil, oferindu-vă astfel un plus de spațiu pentru transport. Ca alternativă puteți 
folosi spătarul rabatat și pe post de măsuță. SO

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

03 Nuanțe fine, bași preciși, înalte clare precum cris-
talul: toate acestea vă sunt oferite de sistemul de 
sunet DYNAUDIO Excite al specialistului HiFi danez 
DYNAUDIO. 8 difuzoare special reglate pentru interio-
rul mașinii și un subwoofer performant, precum și un 
amplificator digital cu 10 canale, cu o putere totală de 
400 de wați vă cântă melodia potrivită fiecărei călătorii. 
Datorită procesării digitale a semnalului (DSP), care are 
în vedere modul de difuzare al fiecărei incinte acustice 
în funcție de poziția în care se află, beneficiați de sunet 
optim, indiferent de locul pe care călătoriți. SO

02 Cine a încercat deja să manevreze un automobil 
cu remorcă știe cât de dificil poate fi. Dar acum, vă 
ajută asistentul pentru remorcă „Trailer Assist“. Setați 
direcția de mers, și asistentul vă poate ajuta să adu-
ceți, cât de se poate de simplu, remorca pe locul dorit.¹⁾ 
Dumneavoastră mai trebuie doar să accelerați, să 
frânați și să supravegheați zona. SO

04 Sistemul de navigație „Discover Pro“²⁾, cu Car-Net 
App-Connect inclus în echiparea standard, poate fi 
operat absolut intuitiv, cu ajutorul touchscreen-ului 
TFT color acoperit cu sticlă, cu diagonala de 23,4 cm 
(9,2 inchi) și cu senzori de proximitate, plus inovatoarea 
funcție de control prin intermediul gesturilor. Nume-
roase puncte din meniu pot fi accesate prin simpla 
executare a unor gesturi. Sistemul cu o memorie utili-
zabilă de 10 GB dispune și de material cartografic insta-
lat pentru Europa, de 8 difuzoare, precum și de recep-
ție radio FM și unitate DVD, care poate reda muzică și 
din formatele MP3, AAC și WMA. Două slot-uri pentru 
carduri SD și două interfețe USB, precum și o interfață 
de telefonie prin Bluetooth completează optim gama 
de dotări multimedia. SO

 1)  Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite 
limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să conducă 
preventiv și cu atenție.

2 ) Vezi nota de pe ultima copertă.

Informații referitoare la specificul aplicabil fiecărei țări vă poate oferi 
distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), 
emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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07 Folosind cablul USB Premium puteți conecta cu ușurință telefonul dumnea-
voastră mobil sau alte dispozitive mobile la sistemul multimedia cu care este echi-
pat automobilul. Astfel puteți utiliza optim funcții precum App-Connect³⁾ și desigur, 
puteți, de asemenea, încărca dispozitivele respective. Cablul cu lungimea de 30 cm 
sau 70 cm este îmbrăcat în material textil, iar pe ștecherul cromat este aplicată em-
blema Volkswagen. Disponibil cu conexiune Micro-USB, USB-C sau Apple Lightning.
SO

06 Paravânturile rezistente la UV și la curățarea în spălătoriile automate sunt 
 realizate din plastic acrilic de înaltă calitate. Aerisind optim interiorul mașinii, con-
tribuie la sporirea confortului. Bucurați-vă de aer proaspăt, chiar dacă plouă sau 
ninge, și evitați acumularea neplăcută de aer cald în zilele caniculare, deschizând 
puțin geamurile. SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Accesorii Originale Volkswagen

04 | 05 Ieșite din comun: cu aceste carcase cu design R și finisaj negru gloss sau 
crom mat pentru oglinzile exterioare, accentuați și mai mult caracterul sport al 
 automobilului dumneavoastră Golf. Carcasele, care pot fi instalate extrem de simplu, 
sunt realizate din material plastic de calitate, foarte rezistent și pot fi montate pe 
modelele Golf și Golf Variant începând cu seria de fabricație (model year) 2013. SO

 1) Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
2) Nu este disponibil pentru Golf Variant și Golf Alltrack.
3)  Disponibil exclusiv în combinație cu sistemul radio „Composition Media“ sau sistemele de navigație „Discover Media“ și „Discover Pro“. Car-Net 

„App-Connect“ cuprinde tehnologiile MirrorLink™, Apple CarPlay™ și Android Auto™. Disponibilitatea acestor tehnologii poate diferi de la o țară 
la alta. Car-Net „App-Connect“ este suportat deja de numeroase telefoane mobile și Volkswagen colaborează strâns cu producători mari de 
smartphone-uri pentru a încuraja larga răspândire a tehnologiilor Car-Net „App-Connect“. Informații actuale cu privire la compatibilitatea telefoa-
nelor mobile noi, respectiv disponibile deja pe piață, găsiți la www.volkswagen.de/mobiltelefon

Accesoriile Originale Volkswagen sunt disponibile în România. Asupra ofertelor specifice vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră 
 Volkswagen.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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Accesorii Originale Volkswagen
Accesoriile Originale Volkswagen vă echipează cu toate cele necesare pentru aventura 

 cotidiană. Informații cu privire la oferta noastră completă de accesorii găsiți la distribuitorul 

dumneavoastră Volkswagen.¹⁾

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

03 Mereu în cea mai bună lumină: accent luminos 
individual și o mai bună vizibilitate a plăcuței de înma-
triculare cu LED-urile pentru iluminarea plăcuței de 
înmatriculare. SO

01 Terminațiile sport centrale ale sistemului de evacuare a gazelor de eșapament²⁾, cu diametru de 2 x 90 mm, precum și difuzorul marcant 
sunt accente sport de netrecut cu vederea. Eleronul de la nivelul plafonului²⁾ arată bine și asigură modelului Golf caracteristici aerodinamice 
optimizate. Bandoul cromat de protecție pentru hayon este un detaliu de design atractiv și, totodată, protejează marginea ușii portbagajului. 
Kit-ul de reducere a gărzii la sol asigură un plus de dinamism. Este compus din patru arcuri. Montându-le, centrul de greutate al automobilului 
scade cu circa 25 – 30 mm. Astfel, mașina se va comporta mai sportiv și mai agil pe drum. Iar cu blocurile optice spate cu LED închise la culoare, 
specifice modelului Golf R și care pot fi montate ulterior procesului de fabricație, Golf emană sportivitate până în cel mai mic detaliu. SO

02 Privirile vor fi atrase imediat de blocurile optice 
spate cu LED, parțial închise la culoare și cu lumini de 
semnalizare animate. SO
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49Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Accesorii Originale Volkswagen

17 Foliile de înaltă calitate pentru praguri protejează vopseaua de zgârieturi în 
zona deosebit de solicitată a pragurilor față și spate, personalizând totodată mașina. 
Culoare: Negru/Argintiu. SO

18 Protejați-vă propria mașină și pe cele care se deplasează în spatele dumneavoas-
tră, de murdăria ridicată de roți, de pietrele periculoase și de stropirea cu apă, cu 
ajutorul apărătorilor de noroi, extrem de rezistente, pentru aripile față și spate. SO

14 Sistemul audio Plug & Play cu procesor digital integrat și subwoofer puternic 
asigură o sonorizare excelentă, puterea fiind de 300 W Sinus/480 W. Dispune de 
posibilități de setare specifice mașinii și, de asemenea, permite șoferului să aleagă 
setările dorite. Subwoofer-ul „Plug & Play“ se montează în spațiul roții de rezervă, 
economisind astfel spațiu. Opțional, sistemul de sunet este disponibil și pentru 
portbagaj. SO

16 Ornamentele pentru pragurile portierelor sunt elegante și rafinate, fiind reali-
zate din aluminiu și purtând înscrisul „Golf“. În plus, acestea protejează de zgârieturi.
SO

13 Transportați bicicletele confortabil și sigur, cu suportul nostru Premium pentru 
biciclete. Acesta permite transportul a două biciclete sau e-bike-uri, iar sistemul 
său inovator de prindere vă va face viața mult mai ușoară. Trebuie doar să deschi-
deți mecanismul de susținere al suportului și acesta se va fixa automat pe capul 
sferic. Dispozitivul detașabil de distanțare, cu sistem anti-furt, simplifică mult uti-
lizarea. Pedala permite deschiderea foarte largă a suportului, astfel încât să aveți 
acces la portbagaj chiar și la modelele care au hayon mare. Doriți să luați în conce-
diu suportul pentru biciclete cu dumneavoastră și să știți că este în siguranță? Cu 
suportul Premium pentru biciclete este posibil, deoarece îl puteți depozita rapid și 
simplu în spațiul roții de rezervă: trebuie doar să scoateți componentele din spațul 
roții de rezervă și să așezați suportul înăuntru. SO

15 Pentru remorca pentru barcă, rulotă sau spațiu adițional de transport sau orice 
altă remorcă aveți nevoie de un cârlig de remorcare. Acesta este disponibil în vari-
antă fixă sau demontabilă. Sistemul electric de conectare cu 13 pini permite alimen-
tarea cu curent a remorcii și funcționarea sistemelor de asistență pentru parcare și 
a sistemului de stabilizare a remorcii. SO

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), 
clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), 
clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), 
clasa de eficiență: A.
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08 | 09 Bine echipat la drum – grație sistemelor de bare de transport din aluminiu, 
din gama Accesorii Originale Volkswagen. Acestea au ca suport barele de bază la 
autovehiculele fără bare longitudinale sau barele de susținere la autovehiculele cu 
bare longitudinale. Pe acestea pot fi montate, cât ai clipi, de exemplu, suporturi 
pentru plăcile de surf, biciclete, schiuri sau snowboard-uri. Suporturile vin gata 
montate și pot fi prinse cu ușurință. Testele City de impact la care au fost supuse 
sistemele corespund celor mai stricte norme de siguranță, mai stricte chiar decât 
standardele ISO. SO

11 Suportul din aluminiu pentru schiuri și snowboard-uri are un design aerodi-
namic și poate fi montat cu ușurință pe suportul de bază sau pe barele de bază. 
Poate fi de asemenea încuiat. Grație sistemului practic de glisare, suportul poate 
fi foarte simplu încărcat și descărcat. Butoanele foarte mari de deschidere permit 
utilizarea inclusiv cu mănuși de iarnă. SO

10 Cutia rezistentă cu finisaj negru gloss pentru plafon este realizată din material 
plastic de calitate superioară și poate fi încuiată. De asemenea, permite montajul 
facil pe barele de bază sau pe suportul de bază, datorită sistemului ingenios de fixare. 
Încărcarea și descărcarea sunt extrem de facile, datorită deschiderii largi, iar volumul 
poate fi de 340 sau 460 litri. SO

12 Transportați în siguranță bicicleta, cu suportul stabil care poate fi montat pe 
plafonul modelelor Golf, Golf Variant și Golf Alltrack. Cadrul suportului și șina pentru 
roată sunt astfel concepute încât să mențină bicicleta în poziția corectă. Sistemul 
inovator de fixare vă permite să prindeți cu ușurință cadrul bicicletei. Pentru o distri-
buire uniformă a presiunii și pentru protejarea cadrului bicicletei, suportul dispune 
de capitonaje moi de mari dimensiuni. Suportul este testat conform standardului 
City-Crash-Plus. SO

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO
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30 – 34 Practic, confortabil și flexibil: inovatorul sistem modular de transport este un real talent polivalent și 
contribuie la un interior ordonat. De asemenea, obiectele importante sunt mereu la îndemâna pasagerilor din 
spate. Sistemul este compus dintr-un modul de bază care poate fi fixat între barele tetierelor din față, un suport 
pentru camere video de mici dimensiuni și diferite module adiționale disponibile separat. Printre aceste module 
se numără, de exemplu, un umeraș portabil, un cârlig robust pentru agățarea genților, suporturi reglabile pentru 
tabletele diferiților producători și o măsuță rabatabilă cu suport pentru pahar. Astfel pauzele devin o reală plăcere! 
Un suport, multe posibilități: Toate modulele pot fi fixate, în funcție de necesar, pe suportul de bază și pot fi 
schimbate cu flexibilitate între ele. SO

27 Scaunul pentru copii G2-3 ISOFIT oferă protecție optimă și confort pentru 
copiii între 3 – 12 ani (15 – 36 kg), scaunul fiind ajustabil pe înălțime și ca înclinare, 
iar suportul pentru dormit pe înălțime. Spătarul este detașabil. Distribuitorul 
dumneavoastră Volkswagen vă informează cu plăcere cu privire la gama completă 
de scaune pentru copii. SO

28 Cu protecția aceasta, care poate fi curățată cu ușurință și împiedică aluneca-
rea, evitați murdărirea sau uzura cauzate, de exemplu, de scaunele pentru copii. 
Buzunarele practice din plasă oferă spații adiționale de depozitare. Inclusiv pentru 
scaune cu prindere ISOFIX. SO

29 Cu aparatul mobil „Volkswagen Edition“ de 12 V pentru espresso, aveți întot-
deauna cu dumneavoastră propria sursă de cafea. În set mai sunt incluse și două 
cești rezistente de espresso, un șervet, 25 de pad-uri de espresso și o gentuță 
pentru păstrare. Nu este permisă utilizarea cafetierei în timp ce conduceți. SO

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Accesorii Originale Volkswagen
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19 Velur moale pe o parte și plastic robust pe cealaltă parte: covorașul cu două 
fețe și potrivire perfectă pentru portbagaj oferă suprafața optimă pentru orice fel 
de încărcătură. Dacă este nevoie, peste pragul portbagajului poate fi întinsă o pânză 
de protecție integrată, care va proteja astfel la încărcare și descărcare. SO

20 Covorașul pentru portbagaj, cu inscripția „Golf“, este ușor, flexibil și croit 
exact pe dimensiunile modelelor familiei Golf. Marginea înaltă protejează portba-
gajul de murdărie. SO

22 Covorașul pentru portbagaj este croit exact pe conturul portbagajului și îl pro-
tejează de murdărie și umezeală. Când nu este folosit, poate fi rulat și depozitat 
separat, economisind astfel spațiu. SO

23 Cutia robustă pentru portbagaj cu inscripția „Golf“ se potrivește perfect în 
portbagaj. Totodată este lavabilă și împiedică alunecarea obiectelor. Marginea 
înaltă nu permite scurgerea lichidelor pe podeaua portbagajului. La Golf, cutia pen-
tru portbagaj este echipată adițional cu elemente separatoare care pot fi aranjate 
în funcție de necesar. SO

24 Plasa rezistentă fixează obiectele mici până la medii, astfel încât acestea să nu 
alunece prin portbagaj și se poate prinde de inelele de amarare din portbagaj, care 
sunt o dotare standard. SO

21 Grilajul despărțitor separă portbagajul de spațiul pentru pasageri, între spătar 
și plafon, iar ruloul care acoperă portbagajul poate fi în continuare folosit. Grilajul 
este disponibil doar pentru modelele Golf Variant și Golf Alltrack. SO

25 Protecția pentru pragul portbagajului, cu aspect de oțel inoxidabil, conferă 
accente vizuale speciale și protejează vopseaua la manevrele de încărcare și 
 descărcare. SO

26 Protecția din folie transparentă pentru pragul portbagajului protejează pragul 
de zgârieturi. SO

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), 
clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), 
clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), 
clasa de eficiență: A.
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Volkswagen 
Lifestyle

02 Protecție elegantă pentru smartphone: husa neagră, rigidă, acoperită cu piele 
bovină vă îmbracă iPhone-ul 7 cu eleganță. SO

Detalii cu privire la întreaga gamă și la prețuri vă sunt oferite de distribuitorul dumneavoastră Volkswagen sau pe shopsvolkswagen.com.

Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Accesorii Originale Volkswagen și Volkswagen Lifestyle

01  Stick-ul USB cu o memorie de 16 GB arată ca o cheie de Volkswagen și este 
ambalat într-o cutie de cadou. SO

04 Modul optim de a vă păstra lucrurile: neseserul și rucsacul sunt practice și 
stilate, de exemplu, datorită cheiței galbene a fermoarului. SO

03  Șapca de baseball clasică are aplicată embleme Volkswagen în partea din 
față. Sistemul de închidere din spate servește la ajustarea circumferinței. SO

05 Un deliciu pentru cei care apreciază cârnăciorii Curry: setul este compus din 
două tăvițe din porțelan pentru cârnăciori și cartofi, plus două furculițe dinoțel 
inoxidabil cu emblema Volkswagen. SO

06 Însoțitorul fidel: brelocul având forma unei jante Volkswagen „Luxor“ sau a 
unei inimioare cu 5 pietricele Swarovski®. SO

07 Ceasurile de mână unisex din inox poartă înscrisul fin „Volkswagen“ pe cadran. 
Ambele variante sunt elegante și de bun gust, dar au detalii diferite: alegeți mode-
lul cu cadranul de 24 de ore și brățara din piele sau optați pentru ceasul cu design 
minimalist și cu 3 limbi, care include două brățări, una din piele și una din metal 
argintiu. SO

08 Oferă mult spațiu, dar are nevoie de puțin loc: cutia pliabilă neagră se trans-
formă cât ai clipi într-un sistem practic de depozitare, pentru un conținut cu greu-
tatea de până la 30 de kilograme. SO
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Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

39 Setul pentru pedale, din oțel inoxidabil mat, are un design atractiv, iar cauciucul 
antiderapant conferă un plus de siguranță. Este disponibil atât pentru transmisa 
manuală, cât și pentru cea automată. SO

35 Covorașele textile „Optimat“ cu inscripție Golf îmbină avantajele covorașelor din 
cauciuc cu eleganța covorașelor textile. Marginea în formă de U a acestor covorașe cu 
potrivire exactă reține murdăria și apa. SO

36 Covorașele textile Premium din velur rezistent, cu țesătură densă și partea din 
spate acoperită cu un strat anti-uzură, înfrumusețează interiorul cu marginea lor albă 
și protejează totodată de murdărie. În față, covorașele sunt prevăzute cu o etichetă 
din cauciuc, cu inscripție albă Golf. SO

37 Podeaua rămâne curată în orice anotimp: covorașele all-weather se potrivesc 
perfect și nu alunecă, dispun de inscripția Golf (covorașele din față), protejează de 
murdărie și umezeală, nu au miros deranjant și sunt 100 % reciclabile. SO

40 Personalizare până la cel mai mic detaliu. Cele patru capace pentru ventile sunt 
imprimate cu emblema Volkswagen și protejează de murdărie, praf și umiditate. Se 
potrivesc la ventilele din aluminiu și la cele din cauciuc/metal. 
1 set = 4 bucăți. SO

41 Există situații în care preferăm ca soarele să rămână afară. De exemplu, când pasa-
gerii sunt copii sau animale de companie. Parasolarele pot fi folosite și cu geamurile 
deschise, ca protecție solară sau termică, fără a periclita siguranța în trafic. Disponibile 
pentru Golf, Golf Variant și Golf Alltrack. SO

38 Nuca sport a schimbătorului are design de minge de golf și permite manevrarea 
optimă. Poate fi montată cu ușurință. Este compatibilă exclusiv cu transmisia manuală.
SO

Golf. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consumul de combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consumul de combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisiile de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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55Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Tapițerii
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Tapițerii

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

01 Tapițerie textilă „Basket“ Titan Black TW S

02 Tapițerie textilă „Zoom“, Titan Black TW C

03 Tapițerie textilă „Zoom“, Shetland XW C

04 Tapițerie textilă „Summits“ ¹⁾ Titan Black TW A

05 Tapițerie microfibră „Art Velours“²⁾ Titan Black TW H  
06 Tapițerie microfibră „Art Velours“³⁾ Shetland XW SO

07 Tapițerie din piele ecologică „Vienna“⁴⁾, ⁵⁾, perforată, Black-Crystal Grey TW SO

08 Tapițerie din piele ecologică „Vienna“³⁾, ⁵⁾, perforată, Pure Grey-Ruby Red UW SO

09 Tapițerie din piele ecologică „Vienna“³⁾, ⁵⁾, perforată, Shetland-Shetland XW SO

 10 Tapițerie textilă/microfibră „Carbon Flag/San Remo“ pentru R-Line⁶⁾ Flint Grey-Black/Flint Grey TW SO

(fără imag.) Tapițerie din piele ecologică „Vienna“ pentru R-Line⁶⁾, perforată, Black-Crystal Grey TW SO

 1) Disponibil exclusiv pentru Golf Alltrack.
2) Disponibil și pentru Golf Alltrack, ca dotare opțională.
3) Nu este disponibil pentru Golf Alltrack.
4) Disponibil și pentru Golf Alltrack, ca dotare opțională.
5) Secțiunile centrale și secțiunile interioare ale părților laterale sunt acoperite cu piele ecologică „Vienna“.
6) Exclusiv în combinație cu Pachetul R-Line.

Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea de a reda tapițeriile și culorile exact așa cum sunt în realitate. 
În imagine este prezentat modelul de bază al scaunelor, care poate fi diferit de varianta superioară, care poate fi comandată la cerere în anumite condiții.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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57Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Culori exterioare
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Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

01 Pure White¹⁾ uni 0Q SO

02 Urano Grey¹⁾ uni 5K S

03 Tornado Red¹⁾ uni G2 SO

04 Reflex Silver metalizat 8E SO

05 Dark Iron Blue metalizat 8P SO

06 Atlantic Blue¹⁾, ²⁾ metalizat H7 SO

07 Tungsten Silver metalizat K5 SO

08 Lapiz Blue³⁾ metalizat L9 SO

09 Cranberry Red metalizat V8 SO

 10 Indium Grey¹⁾ metalizat X3 SO

 11 Deep Black¹⁾ pearleffect 2T SO

 12 Oryx White¹⁾ sidefat 0R SO

Culori exterioare

 1) Disponibil și pentru R-Line. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă oferă cu plăcere detalii.
2) Nu este disponibil pentru Golf Alltrack.
3) Doar în combinație cu Pachetul R-Line și Pachetul R-Line „Exterior“.

Imaginile prezentate la aceste pagini prezintă Golf cu pachetul opțional R-Line „Exterior“. Dar nu toate culori exterioare prezentate 
aici sunt disponibile în combinație cu pachetul R-Line „Exterior“. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție 
cu informații suplimentare în acest sens.

Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea de a reda culorile exact așa 
cum arată în realitate.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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59Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Jante
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01 Jantele din aliaj ușor de 16 inchi „Hita“ C

02 Jantele din aliaj ușor de 16 inchi „Toronto“ SO

03 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Dijon“ H SO

04 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Karlskoga“ SO

05 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Madrid“ SO

06 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Singapore“³⁾, Volkswagen R SO

07 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Valley“²⁾ A

08 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Blade“³⁾, Accesorii Originale Volkswagen SO

09 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Kalamata“ ²⁾ SO

 10 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Jurva“ SO

 11 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Marseille“¹⁾, Volkswagen R SO

 12 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Durban“ SO

 13 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Sebring“¹⁾, ⁴⁾, Volkswagen R SO

 14 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Pretoria“³⁾, ⁵⁾, Accesorii Originale Volkswagen SO

 15 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Rotary“³⁾, Accesorii Originale Volkswagen SO

 16 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Preston“³⁾, Accesorii Originale Volkswagen SO

 17 Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Twinspoke“³⁾, Accesorii Originale Volkswagen SO

Jante
Dumneavoastră alegeți tușa finală. 

Gama largă de jante din aliaj vă permite să conferiți o personalitate 

și mai aparte automobilelor Golf, Golf Variant și Golf Alltrack.

Dotare standard/Trendline S  Dotare standard pentru Comfortline C  Dotare standard pentru Highline H  Dotare opțională SO

 1) O ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
2) Disponibil exclusiv pentru Golf Alltrack.
3) O ofertă a diviziei Volkswagen Accesorii Originale. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
4) Disponibil și în versiunea de 17 inchi din aliaj ușor.
5) Disponibil și cu finisaj Sterling-Silver.

Automobilele noastre sunt dotate, în echiparea standard, cu anvelope de vară. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu 
plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.

Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea de a reda jantele exact așa 
cum arată în realitate.

Golf. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,0 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 134-104 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Variant. Consum combustibil în l/100 km: 5,4-4,1 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 123-108 (mixt), clase de eficiență: B-A.
Golf Alltrack. Consum combustibil în l/100 km: 4,9 (mixt), emisii de CO₂ în g/km: 129 (mixt), clasa de eficiență: A.
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61Golf, Golf Variant și Golf Alltrack - Servicii

Porsche Finance Group Romania. Ofertele Porsche 
Finance Group Romania sunt adaptate optim exigen-
țelor dumneavoastră și noului dumneavoastră model 
Volkswagen.
Porsche Finance Group Romania oferă clienților săi 
soluții eficiente și rapide pentru achiziționarea auto-
mobilului dorit, conform conceptului „one stop shop“: 
achiziționare directă, în showroom, finanțare prin 
leasing sau credit, asigurare pentru mașină și o admi-
nistrare eficientă a flotelor de mașini. 

Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul Porsche 
Bank: http://www.porschebank.ro/, precum și la distri-
buitorul dumneavoastră Volkswagen. 

 1) Valabil exclusiv pentru apelurile din țară.
2)  Toate informațiile referitoare la garanția Volkswagen, precum și la 

garanția Volkswagen pentru vopsea și caroserie sunt aplicabile numai 
pentru autovehiculele marca Volkswagen conform ofertei actuale 
pentru România, pentru mașinile prevăzute de Volkswagen AG cu un 
carnet de service pentru piața din România.

Prestațiile, dotările și serviciile menționate în această broșură sunt parțial 
aplicabile exclusiv pentru piața din Germania. Asupra ofertelor specifice 
vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
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Serviciile Volkswagen.

Serviciile Volkswagen. Calitate garantată. Volkswagen 
vă acordă o garanție cu durată de patru ani pentru 
toate autovehiculele noi, trei ani de garanție pentru 
vopsea și caroserie, precum și o garanție de doispre-
zece ani împotriva coroziunii.

Servicii de intervenții în caz de defecțiune. În cazul în 
care autoturismul dumneavoastră Volkswagen prezintă 
o defecțiune, serviciul nostru Info Non-Stop, apelabil 
cu tarif normal la numărul +4021.405.54.51, vă direc-
ționează către cel mai apropiat service autorizat, indi-
ferent dacă vă aflați pe teritoriul României sau în afara 
lui. Pe teritoriul României rețeaua Volkswagen are 
o acoperire completă existând peste 30 de puncte 
de service autorizat. Informații suplimentare găsiți 
accesând site-ul Volkswagen: www.vw.ro sau la distri-
buitorul dumneavoastră Volkswagen. 
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Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen

Golf, Golf Variant 
și Golf Alltrack

Valorile indicate pentru consum și emisii sunt determinate conform procedeelor impuse de 
lege. Începând cu 01.09.2017, anumite autovehicule noi sunt omologate ca tip conform unei noi 
proceduri de testare, armonizate la nivel mondial pentru autoturisme și autovehicule comerci-
ale ușoare (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP). Aceasta este o procedură 
realistă de testare pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂. Începând 
cu 01.09.2018, WLTP va înlocui treptat ciclul european de conducere (NEDC). Având în vedere 
condițiile realiste de testare, valorile de consum și de emisii de CO₂ măsurate conform WLTP 
sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate conform NEDC. De aceea, începând cu 
01.09.2018, ar putea interveni schimbări în impozitarea și taxarea automobilelor. Informații adi-
ționale cu privire la diferențele între WLTP și NEDC găsiți la www.volkswagen.de/wltp. În pre-
zent este încă obligatorie comunicarea valorilor conform NEDC. Pentru autovehiculele noi, 
omologate în baza valorilor WLTP, valorile NEDC sunt calculate în baza valorilor WLTP. Valorile 
WLTP pot fi comunicate opțional până la termenul de la care devine obligatorie comunicarea 
lor. Când valorile NEDC sunt comunicate ca intervale, acestea nu se referă la un anumit autove-
hicul individual și nu sunt parte integrantă a ofertei, ci servesc exclusiv comparării diferitelor 
tipuri de autovehicule. Dotările și accesoriile adiționale (componente suplimentare, mărimea 
anvelopelor etc.) pot modifica parametrii relevanți ai autovehiculului, ca de exemplu greutatea, 
rezistența la înaintare și caracteristicile aerodinamice și, alături de condițiile meteo și de cele 
de trafic, precum și de modul în care fiecare șofer conduce, pot influența consumul de com-
bustibil și de energie electrică, precum și emisiile de CO₂ și performanțele autovehiculelor. 
Informații adiționale cu privire la consumul oficial de combustibil și la emisiile de CO₂ oficiale 
pentru autoturisme noi sunt oferite în „Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO₂ 
pentru toate modelele de autoturisme“, disponibil gratuit în toate locațiile de vânzare ale 
Uniunii Europene.

Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opționale. Anumi-
te informații cu privire la dotări, servicii și datele tehnice se bazează pe caracteristicile de pe 
piața germană și corespund informațiilor disponibile la data tipăririi. Asupra ofertelor specifice 
vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Rezervat dreptul la modi-
ficări și erori. DSG® și TSI® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG și ale altor firme din 
cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum și din alte țări. Faptul că o marcă nu este 
marcată în acest document cu ® nu poate fi interpretat în sensul că nu ar reprezenta o marcă 
înregistrată și/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără acordul prealabil în formă scrisă 
din partea Volkswagen AG. Volkswagen acordă o mare atenție returnării și reciclării autovehi-
culelor rulate. Astfel este posibilă reciclarea ecologică a tuturor modelelor Volkswagen, iar 
acestea pot fi restituite gratuit, dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale. Informații suplimen-
tare în acest sens sunt oferite de distribuitorul dumneavoastră Volkswagen și pe internet la 
adresa www.volkswagen.ro.

)  Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“, trebuie încheiat on-line un contract 
separat cu Volkswagen AG. Clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului 
pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/car-net. Dacă vă înregistrați 
ulterior, se scurtează perioada în care serviciile vă sunt oferite gratuit. Utilizarea serviciilor 
online mobile Car-Net este posibilă exclusiv în combinație cu dotările opționale „Discover 
Media“ și „Discover Pro“. De asemenea, aveți nevoie de un dispozitiv mobil (de ex. de un 
smartphone) cu capacitatea de a funcționa cu internet și ca hotspot WiFi mobil. Ca alterna-
tivă, cu pregătirea opțională pentru telefonul mobil „Business“, în combinație cu sistemul de 
navigație Discover Pro, poate fi utilizat un telefon mobil cu Remote SIM Access Profile (rSAP) 
sau un card SIM cu opțiune de telefonie și date. De asemenea, folosind Carstick-ul LTE opți-
onal și sistemul de navigație Discover Media, puteți crea, foarte simplu și rapid, o conexiune 
la internet pentru sistemul dumneavoastră de navigație sau pentru un Hotspot WiFi în inte-
riorul automobilului. Serviciile Car-Net sunt disponibile doar cu un contract existent sau cu 
unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă și doar 
în raza de acoperire a respectivei rețele de telefonie mobilă. În funcție de tarifele dumnea-
voastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin 
intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate (de ex. 
taxe de roaming). Din cauza volumului de date necesar pentru utilizarea serviciilor online 
mobile Car-Net, vă recomandăm în mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră de 
telefonie mobilă un contract incluzând un abonament pentru traficul nelimitat de date! 
Disponibilitatea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“ poate diferi de la o țară la alta. Aceste 
servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală agreată și pot fi supuse unor modifi-
cări de conținut pe perioada contractuală. Mai multe informații cu privire la Car-Net vă sunt 
puse la dispoziție pe www.volkswagen.com/car-net și vă pot fi oferite de către distribuitorul 
dumneavoastră Volkswagen. Informații cu privire la costurile serviciilor de telefonie mobilă 
vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.
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