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A fogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási értékekről/szabványokról a volkswagen.de/emission oldalon található aktuális információk. További motor/sebességváltó kombinációk  

későbbi időponttól rendelhetők. Volkswagen-márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást Önnek. A katalógusban szereplő fotók egy részén extrafelszereltségek láthatók.
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05Golf GTE – Hajtásrendszer & töltés

1 A hatótávolság megállapítása a személyautókra és kishaszonjármű- 
vekre optimalizált nemzetközi vizsgálati eljárás (World Harmonised  
Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történt, a legkisebb fo-
gyasztású modellváltozattal a próbapadon. A tényleges WLTP-értékek 
az adott modell felszereltségétől is függnek. A tényleges hatótávolsá-
got olyan tényezőktől is befolyásolják, mint a vezetési stílus, a sebes-
ség, a járulékos szerelvények és tartozékok használata, a külső hőmér-
séklet, az utasok száma, a csomagok súlya és a földrajzi viszonyok. 

01 A plug-in hibrid Golf GTE elektromotorjának ak-
kumulátora egyszerűen tölthető az otthoni konnek-
torról. A folyadékhűtéses lítiumion-akkumulátortelep 
legtöbb 5 óra alatt töltődik fel teljesen, és 62 km-es 
hatótávot (a WLTP-ciklus szerint)1 biztosít. Az opcio-
nális Mode 3 Type 2-es töltőkábellel a nyilvános töl-
tőállomásokon, valamint a felár ellenében kapható, 
otthoni Wallbox töltőkészülék segítségével akár 3 óra 
40 perc alatt is lehetséges a teljes feltöltés. S

02 A Golf GTE nyomatékos hibridhajtása egy szinte 
zajtalan, fokozatmentes erőátvitelű elektromotorból 
és egy innovatív 1,4 literes, közvetlen befecskendezé-
ses, 150 LE (110 kW) teljesítményű TSI-benzinmotor-
ból áll, amely tekintélyes dinamikát biztosít alacsony 
fogyasztás mellett. A két motor együttesen csupán 
6,7 másodperc alatt gyorsítja fel 0-ról 100 km/h-ra  
a Golf GTE modellt – amely rövid időre akár 225 km/h 
csúcssebességet is elérhet. A 245 LE (180 kW) össz-
teljesítmény mellett imponáló, 400 Nm maximális 
forgatónyomaték áll rendelkezésre. Az intuitívan 
használható három hibrid üzemmód mellett az autó 
tisztán elektromos üzemmódot is biztosít, amelyik 
ideális a városi környezetben – akár 62 km-en át  
(a WLTP-ciklus szerint)1. Vagyis városban elektromos 
üzemmódban haladhat, országúti előzéseknél mind-
két erőforrást használja, hosszabb utakon pedig  
a TSI-motor növeli a hatótávolságot. S

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

Hajtásrendszer & töltés
Mindkét világ legjava
A hibrid szó hallatán a racionalitásra asszociálunk. A Golf GTE azonban nagyfokú vezetési élménnyel ötvözi a racionális  

mértékletességet. A szinte zajtalan elektromotort ugyanis dinamikus, 1,4 literes, közvetlen befecskendezéses TSI-benzinmotor 

egészíti ki. A végeredmény: akár még a versenypályán is tiszteletet parancsoló, 245 LE (180 kW) összteljesítményű hajtásrendszer. 

A 62 km-es (WLTP-ciklus szerint)1 tisztán elektromos hatótávolsága jól használhatóvá teszi a városban, míg országúton együttesen 

működik a belső égésű erőforrás és az elektromotor – így biztosítva megfelelő hatótávot.



07Golf GTE – Külső megjelenésSzériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

Optikailag is hibrid:  
elegáns és dinamikus
A Golf GTE dinamizmussal ötvözi az esztétikumot. Többek között a kék színű dekorációs csíkról is  

felismerhető, amely a Volkswagen-logótól a dinamikusan megformált fényszórókig húzódik – utóbbiak  

szériában LED-technikát alkalmaznak, de ahogyan a képen is látható, LED-es mátrixfényszórókként is  

kaphatók. A GTE modellnek ugyan nem kell elrejtenie a kipufogóvégeit, azonban azok mégis a krómozott  

diffúzor mögött néznek ki a legjobban. A LED-technikájú hátsó lámpák és a tetőspoiler kombinációjával 

együtt így erőteljes és elegáns összhatást biztosítanak a jármű hátsó részének. 
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09Golf GTE – Belső tér

02 A „Digital Cockpit Pro” és az opcionális „Discover 
Pro” navigációs rendszer kombinációjával „Innovision 
Cockpit” műszerfal jön létre. Ebben az esetben két, 
25,4 cm (10 col) és 26,04 cm (10,25 col) átmérőjű  
képernyő áll rendelkezésére. Az így létrejött kijelzőn  

a megszokott tartalmak mellett, mint a kilométer-
számláló, fordulatszám- és sebességmérő, további 
hasznos adatokat tarthat szemmel még áttekinthe-
tőbben és részletesebben. Az okostelefon csatlakoz-
tatásával elérhetők a kedvenc funkcióink is. S

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

01 A kettős tengelykapcsolós DSG automata sebes-
ségváltó az újonnan kifejlesztett kis váltókapcsolóval 
megszakítás nélküli vezetési élményről gondoskodik. 
A „Shift-by-wire” technológián alapuló, kis méretű 
kapcsoló megnyomásával egyszerűen válthat a kívánt 
menetfokozatba. S

A jövő itt otthon érzi magát
A Golf GTE belső terében egymást erősíti a sportosság és az elegancia. A tapintás nemcsak  

a nemes dekorációs betéteknél és díszvarrásoknál kellemes, de az érintésre érzékeny felületeken  

is, amelyekkel az audiorendszer, a klímaberendezés vagy a világítás is kezelhető. Apropó világítás:  

a LED-technikájú hangulatvilágítás mindig a megfelelő atmoszférát csempészi az utastérbe –  

akárcsak a nemesacél pedálok és a fekete tetőkárpit. A műszerfal nagy felbontású kijelzői pedig  

arra emlékeztetnek, hogy a Golf GTE nemcsak a jelen, de egyben a jövő autója is. 
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11Golf GTE – Vezetőtámogató rendszerek

03 Az opcionális IQ.LIGHT LED-Mátrix fényszórók  
a „Dynamic Light Assist” dinamikus távolságifény- 
szabályozással együtt nagyobb fényerőt biztosítanak  
és távolabbra világítják meg az előttünk lévő utat.  
A csomaghoz integrált dinamikus irányjelző is tarto-
zik, amely mozgó fénysorral mutatja a kanyarodás irá-
nyát.1 Természetesen a széria LED-fényszórók is meg-
felelő világítással ötvözik a sportos kinézetet. SO

02 Az opcionális „Travel Assist” magas szintű veze-
tési kényelmet biztosít, hiszen egyhangú és fárasztó 
közlekedési helyzetekben támogatja a vezetőt. Autó-
pályán és jól kiépített országutakon például megtartja 
a megadott sávot és sebességet, miközben figyelem-
be veszi a követési távolságot is. A kettős tengelykap-
csolós DSG automata sebességváltóval együtt pedig 
dugókban és araszoló forgalomban is fesztelenül  
haladhat.1 SO

1 A rendszer határain belül.
2  A működéshez további, WLAN-rendszerrel kommunikáló járművek  

szükségesek a hatótávon belül. 

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

Vezetőtámogató rendszerek 

01 Az utakon egymással kommunikáló járművek  
biztonságosabbá teszik a közlekedést. A széria  
veszélyjelző hasznos információkkal támogatja  
a vezetőt, figyelmezteti például útépítésekre vagy 
megkülönböztetett jelzéseket használó járművekre.1  
A Car2X technikát használó kommunikáció WLAN 
(pWLAN) rendszeren keresztül működik.2 S
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13Golf GTE – Üléskárpitok & dekorációs betétekSzériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

Üléskárpitok & dekorációs betétek
A Golf GTE szériában igényes első sportülésekkel rendelkezik. Az állítható magasság és deréktámasz  

megfelelő tartást és kényelmet biztosít, opcionálisan pedig természetesen ülésfűtés is rendelkezésre áll. 

Hosszú élettartamú és stílusteremtő „Scale Paper” szövetkárpit borítja őket.

01 „Scale Paper” szövetkárpit, Soul-fekete-kék UP S  
02 „Vienna” bőrkárpit, Soul-fekete-kristályszürke UN SO  
03 „Black Metal Chrome” dekorációs betét S
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15Golf GTE – Fényezések & keréktárcsák

11 17 colos „Richmond” könnyűfém keréktárcsa S  
12 18 colos „Bakersfield” könnyűfém keréktárcsa SO

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem 
a valóságnak megfelelően adják vissza a fényezések és a keréktárcsák 
színét. Járműveinket gyárilag nyári gumiabroncsokkal szereljük fel.

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

Fényezések & keréktárcsák

01 Urano-szürke normálfényezés 5K S  
02 Hófehér normálfényezés 0Q S  
03 Moonstone-szürke normálfényezés C2 SO  
04 Reflexezüst metálfényezés 8E SO  
05 Delfinszürke metálfényezés B0 SO  
06 Citromsárga metálfényezés C1 SO  
07 Atlantic-kék metálfényezés H7 SO  
08 Királyvörös metálfényezés P8 SO  
09 Oryx-fehér gyöngyházhatású fényezés 0R SO  
10 Mélyfekete gyöngyházhatású fényezés 2T SO



A katalógusban szereplő járművek közül egyes modellek felár ellenében kapható extrafel-
szereltséget is tartalmazhatnak. Minden felszereltségi és műszaki adat a német piac sajá-
tosságait veszi alapul, és megfelel a nyomdába adáskor rendelkezésre álló információknak. 
Az országonkénti eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője nyújt tájékoztatást. A változ-
tatás joga fenntartva. A DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® és TSI® a Volkswagen AG és a 
Volkswagen-csoport németországi és más országokban jelen lévő vállalatainak bejegyzett 
márkái. Az a tény, hogy a dokumentumban egy márkajelzés nincs ® jelöléssel ellátva, nem 
értelmezhető úgy, hogy a jelzés nem bejegyzett márka, és/vagy a Volkswagen AG előzetes 
írásos beleegyezése nélkül használható lenne. A Volkswagen gondoskodik a használt jár-
művek visszavételéről és újrahasznosításáról. Így minden jármű újrahasznosítása környe-
zetbarát módon történik, és a törvényben foglalt feltételek teljesítésével díjmentesen  
visszaadható. További információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez vagy  
keresse fel a www.volkswagen.hu honlapot!

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek meghatározása a hatályos jog-
szabályoknak megfelelő módon történt. 2017. szeptember elsejétől az értékesítésre szánt 
új modellek üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a személyautókra és  
kishaszonjárművekre optimalizált nemzetközi vizsgálati eljárás (World Harmonised Light 
Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján új, reálisabb tesztnek vetik alá. 2018. szeptember  
elsejétől a WLTP fokozatosan a jelenlegi eljárás, az Új Európai Menetciklus (NEDC) helyébe 
lépett. A reálisabb tesztelési feltételek miatt a WLTP szerint mért üzemanyag-fogyasztási 
és a szén-dioxid-kibocsátási értékek sok esetben magasabbak, mint azok, amelyeket a 
NEDC alapján mértek. Mindez változást hozhatott az adott jármű adózási besorolásában is. 
További tájékoztatást a volkswagen.de/wltp honlapon talál vagy érdeklődjön Volkswagen- 
márkakereskedőjénél. A NEDC-értékeket jelenleg továbbra is kötelező kommunikálni.  
A már a WLTP-szabvány alapján típusengedélyezett új modellek esetében a NEDC-értéke-
ket a WLTP-értékekből számítják át. A WLTP-értékek megadása önkéntes módon történik a 
kötelező használatuk előírásáig. A megadott NEDC-értékek nem egy adott járműre vonat-
koznak, és nem részei az ajánlatnak, kizárólag összehasonlítási alapot nyújtanak a különbö-
ző típusokhoz. A gépjármű üzemanyag-fogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása nemcsak az 
üzemanyag hatékony felhasználásától függ, hanem a vezetési stílustól és egyéb, nem tech-
nikai tényezőktől is (például környezeti feltételek). Járulékos szerelvények és tartozékok 
(felépítmények, gumiabroncsok stb.) megváltoztathatják a lényeges járműparamétereket, 
mint pl. tömeg, gördülési ellenállás és légellenállás, amelyek az időjárási és környezeti fel-
tételek mellett befolyásolhatják a fogyasztási és menetteljesítményi értékeket. További tá-
jékoztatás az új autók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és a hivatalos, specifikus szén- 
dioxid-kibocsátásáról az „Iránymutató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, 
szén-dioxid-kibocsátásáról és áramfelhasználásáról” kiadványban található, amely ingye-
nesen kapható az Európai Unió értékesítőhelyein, valamint ingyenesen beszerezhető  
Németországból a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH-tól (Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 
73760 Ostfildern) vagy a dat.de/co2 honlapon.
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