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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Илюстрациите на следващите страници показват отчасти допълнително оборудване.
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Стилът на иконата
Това е новият Golf. По-спортен, по-динамичен и преди всичко – 

по-дигитализиран откогато и да било. Golf 8 предлага най-модерните 

мултимедийни и асистиращи системи и е готов да посрещне почти 

всичко, което може да ни донесе днешният и утрешният ден.

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO Новият Golf
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Необикновен в обикновени ситуации

Със своята впечатляваща външност, новият Golf 

автоматично привлича погледите. Той изглежда 

по-самоуверен, с по-отчетлив и динамичен характер 

и въпреки това си остава типичен Golf. И благода-

рение на разнообразните нива на оборудване, 

съсредоточени върху дизайна, функционалността 

и комфорта, Вие винаги ще успеете да откриете 

Вашия нов Golf.

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO Новият Golf – Eкстериор
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Дигитален по природа
Интериорът на новия Golf е естествено продължение на неговата 

външност и създава ярко впечатление. Основен принос за това 

имат изцяло цифровото арматурно табло с интуитивно сензорно 

управление на функциите, индиректното вътрешно осветление 

и допълнително предлаганият Head-up дисплей с прожектирана 

върху челното стъкло информация.

01 Придайте повече индивидуалност на Вашия нов Golf. Нежното индиректно 
осветление на интериора в 10 цвята е чудесна възможност за това, а по жела-
ние можете да получите и до 30 цветови варианта. По-хладна или по-топла 
светлина, сред яркия блясък на градските улици или в тъмнината далеч от града 
– всяко пътуване може да бъде озарено от най-приятната за вас и спътниците 
ви светлинна атмосфера. S

02 Най-важната информация е пред Вас без да отделяте поглед от пътя – 
това е основното предимство на опционалния Head-up дисплей във Вашия нов 
Golf. При него челното стъкло се превръща в прожекционен екран, на който 
можете да следите скоростта, съобщенията от асистиращите системи или на-
пътствията на навигацията. Данните са четливи и при ярка насрещна светлина, 
а ако не ви е нужен, дисплеят може винаги да бъде изключен. SO

Новият Golf – Интериор

Илюстрациите на тези страници показват отчасти оборудване R-Line. 
R-Line ще се предлага на по-късен етап.

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; 
Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO
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Инфотейнмънт и свързаност

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; 
Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

01 С помощта на опционалната функция за гласово управление1 можете да 
командвате с глас работата на аудиосистемата, телефона, климатичната инста-
лация и навигационната система във Вашия нов Golf. Възможно е също да 
изберете с глас желаната радиостанция, търсения адрес или номер от теле-
фонната книга. Онлайн гласовото управление на We Connect Plus позволява 
на Вашия нов Golf да Ви разбира още по-добре. Можете например да изберете 
любимата си музика онлайн или да въведете леко и интуитивно целта на пъту-
ването в навигационната система. SO

02 Приложението We Connect App за Вашия смартфон Ви дава възможност да 
следите всички най-важни данни за Вашия нов Golf и в движение – проверете 
например колко километра можете да изминете с горивото в резервоара или 
дали всички врати и прозорци са добре затворени. Освен това чрез него можете 
да програмирате много лесно и удобно и работата на опционалното стацио-
нарно отопление. SO

03 Искате да чуете друга песен? Да промените някоя от настройките? Да усилите осветлението? Няма 
проблем – можете да управлявате функциите на опционалната навигационна система „Discover Pro“ 
удобно и интуитивно с докосване или гласови команди. Системата впечатлява със своя екран с диагонал 
25,4 cм (10 инча), осем високоговорителя, цифров радиоприемник DAB+ и Bluetooth интерфейс за свърз-
ване с мобилен телефон. Просто пожелайте и желанията Ви ще се сбъднат. SO

1  Гласовото управление се предлага при опционалната навигационна система „Discover Pro“.

Илюстрациите на тези страници показват отчасти оборудване R-Line.
R-Line ще се предлага на по-късен етап.

Новият Golf – Инфотейнмънт и свързаност

Независимо дали искате да се обадите по телефона докато шофирате, търсите актуална информация за 

пътнотранспортната обстановка или желаете да чуете любимата си музика, новият Golf ще ви улесни максимално. 

С новото гласово управление е достатъчно да кажете какво искате да направите и новият Golf ще реагира веднага. 

Разбира се, можете да свържете удобно и мобилните си устройства като таблет или смартфон.
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Индивидуализация
В новия Golf можете да настроите в унисон с настроението си не 

само амбиентното осветление, а и графичното оформление на 

екраните на арматурното табло – индивидуално и интуитивно. 

Освен това новият Golf може да запамети до 14 различни индиви-

дуални профили и извършва необходимите настройки в момента, 

в който съответният водач заеме мястото си зад волана.

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

01 Настройте Вашия нов Golf в съответствие с личните си предпочитания – 
позиция на седалката, температура, осетление, сила на звука, настройки на 
навигационната и асистиращите системи. Веднъж направени, функцията за 
индивидуализация запаметява Вашите настройки в отделен профил и ги акти-
вира автоматично в момента, в който се качите в автомобила. Това е изключи-
телно практично в случаите, в които новият Golf се използва от различни хора 
с различни предпочитания и настройки – вече не е необходимо всеки път да 
променяте всичко, системата ще се погрижи самостоятелно за това. SO

02 Сбогом на ровенето за ключа. Вашият смартфон влиза в ролята на мобилен ключ¹, който с лекота 
отключва и стартира Вашия нов Golf. Можете да изпратите дигитални ключове и на Ваши приятели или 
на членове на семейството и така да им позволите да ползват лесно и удобно Вашия автомобил. SO

Новият Golf – Индивидуализация

1  Предлага се само в съчетание с опционалната навигационна система „Discover Pro“ и във връзка с приложението We Connect App. Първона-
чално на разположение са два мобилни ключа, които могат да се активират в рамките на 4 години след сключване на договора за We Connect. 
Предаването на мобилен ключ предполага проверка на самоличността на предаващия ключа чрез процедурата Volkswagen Ident. След инста-
лация на съвместим модел смартфон, мобилният ключ има свързана с крайното устройство валидност за период от една година.
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IQ.DRIVE
Добрите асистенти могат да улеснят много неща в живота. Дори 

шофирането. IQ.DRIVE на Volkswagen обединява всички интелигентни 

асистиращи системи на водача. Системите, които Ви предлагаме още 

сега, тези, които разработваме за утрешния ден и още много други, 

към които са насочени бъдещите ни разработки. Едновременно с това, 

IQ.DRIVE олицетворява и многобройните новаторски идеи, концен-

трирани изцяло върху Вашия комфорт и Вашата безопасност.

03 Опционалната система за автоматичен контрол на дистанцията ACC Ви 
помага да поддържате както предварително зададената от Вас максимална 
скорост3, така и съответната дистанция до превозното средство пред Вас. В 
съчетание с опционална навигационна система, функциите на АСС се разширя-
ват с превантивен контрол на скоростта и асистенция в завой. С това тя Ви пома-
га да избегнете превишенията на скоростта, съобразявайки я с ограниченията 
в съответните участъци.1 Освен това, на основата на данните за маршрута от 
навигацията, системата адаптира скоростта на автомобила в завоите, на кръс-
товищата (отклоненията) и кръговите движения.1, 2 S

04 Опционалните IQ.LIGHT LED-Matrix фарове с функция „Dynamic Light Assist“ 
за динамично управление на дългите светлини осветяват пътя по-ярко и по-нада-
леч. Освен това, матричната технология позволява включване и съответно 
изключване на отделните LED-елементи. Така зоната около регистрираните от 
видеокамерата насрещно движещи се и движещи се в близост отпред превозни 
средства може да се изолира чрез изключване на съответните LED-елементи в 
режим на дълги светлини и те могат да останат включени постоянно без риск 
от заслепяване на другите участници в движението. SO

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; 
Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

01 Aвтомобилите, които общуват помежду си по 
време на движение, могат да повишат значително 
безопасността на пътя, да намалят задръстванията 
и да предупреждават своевременно водачите за 
наличие на опасности. Включеното в стандартното 
оборудване предупреждение за опасност подкрепя 
водача с полезна информация – за ремонти на пътя 
или за приближаване на автомобили със специален 
режим например.1 Комуникацията се осъществява с 
технологията Car2X чрез WLAN мрежа (pWLAN) S

02 Опционалният „Travel Assist“2 издига комфорта 
на пътуване1 на високо ниво само с натискане на 
един бутон, подкрепяйки Ви в еднообразни и умори-
телни режими на шофиране. Особено на магистрали 
и първокласни междуградски пътища, „Travel Assist“ 
може да следи вместо Вас лентата за движение, 
скоростта и дистанцията до движещите се отпред 
автомобили. В съчетание с DSG трансмисията дви-
жението в задръствания и натоварен градски трафик 
е много по-комфортно и спокойно. SO

Новият Golf – Aсистиращи системи

1  В рамките на ограниченията на системата. Водачът трябва да бъде в непрестанна готовност да поеме 
управлението от асистиращата система и не се освобождава от отговорността за благоразумно упра-
вление на автомобила.

2 Ще се предлага на по-късен етап.
3 До макс. 210 км/ч.
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Илюстрациите на тези страници могат да служат само за ориентация. Печатните мастила не могат да изобразят тапицериите на седалките и декоративните облицовки в истинския им вид. 
Илюстрациите на седалките показват основната форма на седалката на модела и е възможно да се различават от евентуално предлаганите варианти от по-висок клас.

01 Тапицерия текстил „Quad Paper“ в Soul BD S

02 Тапицерия текстил „Maze“ в Soul BD S

03 Тапицерия микровелур „ArtVelours“ в Soul BD SO

04 Тапицерия текстил „Maze“ в Storm Grey CE SO

05 Тапицерия микровелур „ArtVelours“ в Storm Grey CE SO

01 Dekor „Nature Cross Brushed“ S

02 Dekor „New Look“ SO

03 Dekor „New Brushed Dark Metal“ SO

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; 
Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Тапицерии и декоративни облицовки

Новият Golf – Тапицерии и декоративни облицовки
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Лакови покрития и колела

Илюстрациите на тези страници могат да служат само за ориентация. Печатните мастила не могат да изобразят лаковите покрития и колелата в истинския им вид. Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми.

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 5,0 и 3,5; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 115 и 91; Класове на енергийна ефективност: между B и A+
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

01 Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q0Q S

02 Универсално лаково покритие в сиво Uranograu 5K5K SO

03 Универсално лаково покритие в сиво Mondsteingrau C2C2 SO

04 Лаково покритие металик в сребристо Reflexsilber 8E8E SO

05 Лаково покритие металик в сиво Delfingrau B0B0 SO

06 Лаково покритие металик в жълто Limonengelb C1C1 SO

07 Лаково покритие металик в синьо Atlantic Blue H7H7 SO

08 Лаково покритие с перлен ефект в бяло Oryxweiß 0R0R SO

09 Лаково покритие с перлен ефект в черно Deep Black 2T2T SO

01 16-цолови алуминиеви джанти „Norfolk“ S

02 17-цолови алуминиеви джанти „Belmont“ SO

03 17-цолови алуминиеви джанти „Ventura“ SO

04 18-цолови алуминиеви джанти „Dallas“ SO

Новият Golf – Лакови покрития и колела
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Вносителят си запазва правото на промени

volkswagen.bg

За използване на услугите WE Connect е необходимо клиентът да притежава Volkswagen ID 
акаунт и трябва да влезе със своето име и парола в We Connect. Освен това следва да бъде 
сключен онлайн отделен We Connect, респ. We Connect Plus договор с Volkswagen AG.

Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително обо-
рудване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики 
се основава на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната 
информация към момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще 
Ви информира за специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия. 
Запазваме си правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие. DSG®, 
4MOTION®, BlueMotion® и TSI® са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG 
и други компании на Volkswagen Group в Германия и други държави. Обстоятелството, 
че определен знак в този документ не е маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, 
че въпросният знак или марка не е регистрирана марка и/или че този знак или марка 
може да се използва без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. 
Volkswagen има грижата за обратното приемане и последващо рециклиране на излез-
лите от употреба превозни средства. По този начин всички автомобили Volkswagen 
подлежат на рециклиране и могат да бъдат върнати от собствениците им безплатно 
при изпълнение на определените законови изисквания. За по-подробна информация 
се свържете с Вашия Volkswagen дилър, посетете адрес www.volkswagen.com в 
интернет или се обадете на безплатния във Федерална Република Германия телефон 
0800 – VOLKSWAGEN (0800-86 55 79 24 36).

Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени 
в съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017 
година, определени превозни средства се хомологират в съответствие със Световно 
хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на ре-
ално пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количе-
ствата на емисиите на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя 
постепенно Новия европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving Cycle). Пора-
ди по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване, установените при 
WLTP процедурата стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO₂ 
в много случаи са по-високи от тези, измерени в съответствие с правилата на NEDC. 
Вследствие на това, от 1 септември 2018 година могат да възникнат съответните промени в 
данъчното облагане на автомобилите. Допълнителна информация относно разликите меж-
ду WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на адрес www.volkswagen.de/wltp. 
Към момента е задължително обявяването на данните, измерени според процедурата 
NEDC. Когато става дума за нови автомобили, получили типово одобрение по WLTP, 
стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP стойностите. Допълнителното 
обявяване на WLTP стойностите може да става доброволно до задължителното им 
въвеждане. Тъй като стойностите по NEDC се обявяват в определен диапазон, те не се 
отнасят за определено конкретно превозно средство и не са част от търговска оферта. 
Те могат да служат единствено за сравнение между различните видове автомобили. 
Допълнителното оборудване и принадлежностите (аксесоари, размер на гумите и др.) 
могат да променят съответните параметри на автомобила, като напр. тегло, съпроти-
вление при търкаляне и аеродинамично съпротивление и наред с метеорологичните 
условия, пътната обстановка и индивидуалния стил на шофиране да окажат влияние 
върху разхода на гориво, потреблението на електроенергия, количеството на емисиите 
на CO₂ и динамичните характеристики на даден автомобил. Допълнителна информация 
за официалния разход на гориво и за официалните количества на емисиите на CO₂ 
при новите леки автомобили можете да откриете в „Справочник с данни за разхода на 
гориво, емисиите на CO₂ и разхода на електроенергия при новите леки автомобили“, 
който се предлага безплатно във всички места за продажба.
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