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Икона на својата класа

Новиот Golf - Надворешност

Новиот Golf е тука. Поспортски, подинамичен 

и пред сè подигитален од кога било досега. 

Golf 8 доаѓа со најновите мултимедијални 

системи и системи за помош, и е подготвен за  

сè што носи иднината.

Со својата впечатлива надворешност, новиот 

Golf веднаш го привлекува вниманието. 

Изгледа посигурно, карактеристично и 

динамично. Но, сепак е типичен Golf. 

Благодарение на различните нивоа на опрема 

со фокус на дизајнот, функцијата и удобноста, 

ќе го најдете вашиот личен нов Golf.
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Целосно дигитален
Во внатрешноста, новиот Golf го продолжува надворешниот 

дизајн, со дизајн кој го привлекува вниманието. Благодарение 

пред сè на целосно дигиталниот кокпит со интуитивни контроли на 

допир, амбиентално осветлување и опционалниот head-up дисплеј 

што е проектиран во ветробранското стакло.

01. Дајте му на вашиот нов Golf поголем карактер. Амбиенталното светло 
во внатрешноста содржи 10 комбинации на бои кои создаваат пријатна 
атмосфера. Дополнително достапни се до 30 варијации на бои. Без 
разлика дали е поладно или потопло времето, вие го создавате амбиентот 
во вашето возило: на секое патување создавате различна соодветна 
атмосфера за себе и за вашите патници. 

02. Внимавајте на најважните информации и истовремено следете го 
патот: Тоа е голема предност на опционалниот head-up дисплеј на вашиот 
нов Golf. Ветробранското стакло станува површина на проекција за 
прикажување на брзината на движење, пораки од системите за помош на 
возачот или насоки од навигацијата. Проекцијата е лесна за читање дури и 
со активно позадинско осветлување. Доколку не ви е потребен дисплејот 
можете да го исклучите во секое време.
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Поврзување и инфо-забавен систем
Без разлика дали сакате да остварувате телефонски повици додека возите, да ги погледнете најновите 

информации за сообраќајот или да ја слушате вашата омилена музика - сè е многу едноставно во новиот Golf. 

Со новата гласовна контрола, вие го кажувате она што сакате да го направите и новиот Golf веднаш реагира. 

Можете исто така лесно да ги интегрирате вашите мобилни уреди како што се паметни телефони или таблети.
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01. Со опционалната гласовна контрола, можете да го користите вашиот 
глас за ракување со радиото, телефонот, климатизација и навигација во 
вашиот нов Golf. Со гласовно внесување можно е да го изберете вистинскиот 
испраќач, вистинскиот запис за адресарот или бројот што го барате. И со 
онлајн контролата на гласот од We Connect Plus, вашиот нов Golf ве разбира 
уште подобро. На пример, можете да ја изберете вашата омилена музика 
преку Интернет или да го контролирате внесот на дестинацијата во вашата 
навигација доста интуитивно. 

02. Со апликацијата We Connect за вашиот паметен телефон, можете да 
ги следите најважните податоци за вашиот Golf кога е во движење или на 
паркинг: на пример, проверете го преостанатиот досег или дали сите врати 
и прозорци се затворени. Покрај тоа, можете лесно да го програмирате 
греењето или ладењето на возилото.

03. Сакате друга песна? Промена на системските поставувања? Промена на амбиенталното светло? 
Нема проблем: Ракувајте со системот за навигација „Discover Pro“ интуитивно и удобно со допир 
или глас. Импресивниот екран од 25,4 см (10 инчи), осум звучници, дигитален радио прием DAB+ и 
интерфејс за мобилен телефон преку Bluetooth, ги задоволува сите ваши потреби.

Гласовна контрола е достапна за дополнителниот систем за навигација „Discover Pro“. Достапно само на англиски и германски јазик. 

Некои од сликите на овие страници покажуваат опрема R-Line. Новиот Golf - Поврзување и Инфозабава
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Новиот Golf - Персонализација

Персонализација
Во новиот Golf, вие не само што може да го прилагодите амбиенталното осветлување 

на вашето расположение, туку и стиловите на прикажување на дисплеите во кокпитот. 

Индивидуален и интуитивен. Новиот Golf исто така содржи 14 профили на возење и 

се прилагодува на возачот веднаш штом ќе се врати зад воланот.

01 Прилагодете го новиот Golf на вашите лични преференции: 
положба за седење, температура, амбиентално светло, јачина на 
музика, навигација и системи за помош - штом ќе бидат внесени, 
системот за персонализација го препознава вашиот профил и веднаш 
ги активира приспособувањата штом ќе влезете. Ова е особено 
практично кога различни луѓе користат различни профили на возење. 
Ова значи дека не мора да ги менувате мануелно сите позиции одново 
и одново, системот се грижи за тоа сам по себе.
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IQ.DRIVE
Добрите асистенти ги прават работите полесни во животот. 

Дури и во возењето. Volkswagen IQ.DRIVE ги претставува сите 

интелигентни системи за помош на возачот. Сите системи што 

веќе постојат денес, оние кои ги развиваме и сите системи кои 

ги истражуваме за иднината го претставуваат IQ.DRIVE. Во исто 

време, IQ.DRIVE се залага за иновативни идеи со јасен фокус: 

вашата удобност и вашата безбедност.

01. Возила кои комуницираат едни со други во 
сообраќајот можат да ги направат патиштата 
побезбедни, да го намалат сообраќајниот метеж 
и да предупредат за локалните опасни точки. 
Стандардното предупредување за опасност го 
поддржува возачот со корисни информации, на 
пример, градежни работи на патот или возила 
за итни случаи. Комуникацијата работи со 
технологија Car2X преку WLAN (pWLAN). 

02. Опционалниот „Travel Assist“ обезбедува 
високо ниво на комфор при возење со 
едноставно притискање на копче, ве поддржува 
во монотони и заморни ситуации од возењето: 
Особено на автопатот и добро развиените 
патишта, „Travel Assist“ може да ја одржува 
брзината и активно да го следи растојанието 
до сообраќајот напред. Во поврзаност со DSG 
менувачот со двојна спојка, можете да се 
одморите од сообраќајниот метеж.
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Новиот Golf - Системи за помош

03. Адаптивниот темпомат ACC ви помага да ја одржите претходно 
поставената максимална брзина, како и растојанието од возилото 
однапред. Во поврзаност со системот за навигација, адаптивниот темпомат 
вклучува предвидлива контрола на возењето и помош во свиоци. Овој 
систем ви овозможува лесно да ја одржувате пропишаната брзина без 
пречекорувања. Покрај тоа, системот ги користи податоците од рутата 
на возење од навигацијата за да ја прилагоди брзината во свиоците, 
исклучувањата или кружните движења.

04. IQ.LIGHT LED светлата со динамична контрола на високо светло 
„Dynamic Light Assist“ го осветлуваат патот на движење од поголема 
дистанца. Благодарение на „Matrix“ технологијата, индивидуалните LED 
сегменти, исто така, можат да бидат специјално вклучени или исклучени. 
Предност: Кога возите со долги светла, возилата што доаѓаат од спротивна 
насока се регистрирани со предната камера и одредени сегменти од LED 
светлата се исклучуваат автоматски без да ги заслепи останатите учесници 
во сообраќајот.
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Внатрешност

Новиот Golf - Персонализација

01 Штоф „Quad Paper“ BD

02 Штоф „Maze“ Soul BD 

03 Алкантара со кожа „ArtVelours“ Soul BD 

04 Штоф „Maze“ Storm Grey CE 

05 Алкантара со кожа „ArtVelours“ Storm Grey CE
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Новиот Golf - Персонализација

01 Декор „Nature Cross Brushed“   

02 Декор „New Look“   

03 Декор „New Brushed Dark Metal“
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Бои и тркала

Новиот Golf - Персонализација

01 Pure White uni 0Q0Q

02 Urano gray uni 5K5K

03 Moonstone gray, uni C2C2 

04 Reflex silver, metallic 8E8E 

05 Dolphin gray, metallic B0B0 

06 Lime yellow, metallic ексклузивна C1C1 

07 Atlantic Blue, metallic H7H7 

08 Oryx white бисерна 0R0R

09 Deep black metallic 2T2T
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Новиот Golf - Персонализација

01 16 инчни алу фелни “Norfolk” - ниво на опременост Life

02 17 инчни алу фелни “Belmont” - ниво на опременост Style

03 17 инчни алу фелни “Ventura” - дополнителна опрема

04 18 инчни алу фелни “Dallas” - дополнителна опрема

Сликите се од илустративен карактер. Печатениот материјал не може да ги претстави боите и дизајнот на фелните какви што навистина се. 
Сите возила се опремени со летни гуми.



16

Новиот Golf
Издание: Моделска година 2020

www.volkswagen.mk

Вашиот Volkswagen партнер


