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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 1,5; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 11,4;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 34; Клас на енергийна ефективност: A+
Aктуална информация за стойностите на разхода на гориво и емисиите/нормите по отношение на CO₂ можете да намерите в интернет на адрес volkswagen.bg/wltp. Допълнителни варианти на двигатели и трансмисии 
ще бъдат предложени на по-късен етап. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще ви предостави повече информация. Илюстрациите на следващите страници показват отчасти допълнително оборудване.
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05Golf GTE – Възможности за задвижване и зареждане

1 Пробег, определен в съответствие със световната хармонизирана 
тестова процедура за леки и лекотоварни автомобили (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) в най-икономичния 
вариант на оборудването на тестовия стенд. Действителните стой-
ности на пробега по WLTP могат да варират в зависимост от оборуд-
ването. Действителният пробег се различава на практика в зависи-
мост от стила на шофиране, скоростта, външната температура, броя 
на пътниците / полезния товар и топографията.

За допълнителна информация вижте последната корица.

01 Golf GTE е plug-in хибрид, който дава възмож-
ност за лесно зареждане на захранващата електро-
мотора батерия от обикновен домакински контакт. 
В този случай литиево-йонният акумулатор с течно 
охлаждане може да бъде напълно зареден за мак-
симум 5 часа и ще ви позволи да изминете до 62 км 
(според WLTP)1 на изцяло електрическа тяга. С по-
мощта на допълнително предлагания стенен заря-
ден модул Wallbox, както и на обществени зарядни 
станции с помощта на серийно предлагания заря-
ден кабел Mode 3 Type 2, пълното зареждане на  
батерията е още по-бързо – в рамките на 3 часа  
40 минути. S

02 Мощното и динамично хибридно задвижване 
на Golf GTE е изградено от почти безшумен елек-
тромотор с плавно предаване на тягата и модерен 
1,4-литров бензинов TSI двигател с директно 
впръскване и мощност 110 кВт (150 к.с.), който  
осигурява отлична динамика и нисък разход.  
Съвместно, двата двигателя ускоряват Golf GTE 
само за 6,7 секунди от 0 до 100 км/ч и постигат 
максимална скорост от 225 км/ч за кратък период. 
Системната мощност на хибридната система дости-
га 180 кВт (245 к.с.), а въртящият момент впечатля-
ва с максимум до 400 Нм. В допълнение към трите 
интелигентни и лесни за управление хибридни  
режима, GTE предлага и идеален за централните 
градски части изцяло електрически режим с авто-
номен пробег до 62 км (според WLTP)1. На практика 
това означава движение на електричество в града, 
динамично изпреварване с двата двигателя в  
междуградски условия и дълъг автономен пробег  
с двигателя TSI при продължителни пътешествия.

S

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 1,5; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 11,4;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 34; Клас на енергийна ефективност: A+ Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Избор на задвижване и зареждане
Най-доброто от двата свята
За мнозина днес „хибрид“ означава „здрав разум“ и Golf GTE наистина осигурява разумно удоволствие от шофирането. Съчетанието 

от почти безшумния електромотор и динамичния 1,4-литров бензинов TSI двигател с директно впръскване формира впечатляваща 

система за хибридно задвижване с максимална мощност 180 кВт (245 к.с.). Благодарение на автономния пробег от 62 км  

(според WLTP)1 на изцяло електрическа тяга, GTE се представя отлично в града, а комбинацията от двигателя с вътрешно горене 

и електромотора удължава пробега и повишава чувствително динамиката в извънградски условия.



07Golf GTE – EкстериорСтандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 1,5; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 11,4;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 34; Клас на енергийна ефективност: A+

Хибриден и в дизайна:  
eлегантност и динамика
Golf GTE предлага оптимално съчетание на динамика и естетика. Можете веднага да го разпознаете по 

синята лайстна, която свързва емблемата на Volkswagen и динамично оформените фарове например. 

Предните светлини вече използват LED технология като част от стандартното оборудване и се предлагат 

допълнително с Matrix LED система като на снимката вдясно. Хибридният GTE определено няма причина 

да крие изпускателните си тръби, но те несъмнено изглеждат най-добре зад хромирания дифузор, който 

в комбинация със задните LED светлини и спойлера на покрива придава ефект на мощ и елегантност в 

цялостното оформление на задната част.
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09Golf GTE – Интериор

02 Digital Cockpit Pro може да бъде разширен до 
Innovision Cockpit в комбинация с опционалната 
навигационна система „Discover Pro“. Така ще раз-
полагате с два екрана с диагонал 25,4 см (10 инча) 
и 26,04 см (10,25 инча). В допълнение към класиче-
ските показания като оборотомер, скоростомер и 

километраж, така формираното изцяло цифрово 
табло ви дава по-ясна и подробна информация и 
за други полезни данни. На началния екран можете 
да зададете и любими или често използвани функ-
ции с помощта на вашия смартфон. S

Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 1,5; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 11,4;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 34; Клас на енергийна ефективност: A+

01 Трансмисията с два съединителя DSG се упра-
влява посредством новоразработения малък лост  
и осигурява удоволствие от шофирането без пре-
късване за смяна на предавателния режим. Просто  
докоснете лостчето и изберете желаната предавка, 
която ще се включи мигновено от напълно  
електронно свързаната (Shift-by- Wire) с него  
трансмисия. S

Тук бъдещето се чувства у дома 
В интериора на Golf GTE елегантността и спортният дух вървят ръка за ръка – не само с първокласните 

декоративни панели и фини шевове, а преди всичко със сензорните панели за управление на функциите 

на озвучителната система, климатичната инсталация или светлините. Амбиентното LED осветление в  

интериора се грижи за винаги добро настроение и приятна динамична атмосфера – също както педалите 

от неръждаема стомана и черната облицовка на тавана. Екраните с висока резолюция на арматурното 

табло на свой ред ви напомнят, че въпреки чувството за уют и удобство тук и сега, в Golf GTE вие се  

срещате с бъдещето.
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11Golf GTE – Асистиращи системи

03 При опционалната интелигентна система на 
светлините IQ.Light пътят се осветява от изключи-
телно мощните матрични LED фарове с функция  
за автоматично управление на дългите светлини 
„Dynamic Light Assist“. Пакетът включва и инова-
тивните динамични светлини на мигачите, които 
показват нагледно посоката на завиване под  
формата на анимирана светлинна лента.¹ Разбира 
се, включените в стандартното оборудване LED  
фарове също гарантират отлично осветяване на 
пътното платно и подчертават динамичния външен 
вид на GTE.

02 Серийно предлаганата система „Travel Assist“ 
осигурява изключителен комфорт при шофиране, 
като ви подкрепя в монотонни и уморителни ситуа-
ции зад волана. Така например, системата поддър-
жа автоматично както лентата на движение на  
магистрала и добре поддържани междуградски  
отсечки, така и скоростта и дистанцията до превоз-
ното средство отпред. В комбинация с трансмисия-
та с два съединителя DSG, Travel Assist ви осигурява 
комфорт и спокойствие и в задръствания и натова-
рено градско движение.¹

1 В рамките на ограниченията на системата. 
2  Необходимо е наличието на други превозни средства, комуникира-

щи чрез pWLAN в обхвата на системата.

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 1,5; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 11,4;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 34; Клас на енергийна ефективност: A+ Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Асистиращи системи

01 Възможността за комуникация между автомо-
билите в движение може да направи пътищата мно-
го по-безопасни. Стандартното предупреждение за 
опасност ви осигурява полезна информация за  
наближаващи пътни ремонти или автомобили със 
специално предназначение например1. Комуника-
цията между превозните средства се осъществява с 
технологията Car2X чрез WLAN (pWLAN)2. S
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13Golf GTE – Тапицерии и декорацииСтандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 1,5; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 11,4;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 34; Клас на енергийна ефективност: A+

Тапицерии и декорации
Golf GTE е оборудван стандартно с първокласни спортни седалки за водача и пътника отпред.  

Te предлагат регулиране на височината и на лумбалните опори, осигуряват отлична опора на тялото,  

комфорт и разбира се – допълнително предлаганата функция за отопление. Тапицериите са от здрава  

и модерна материя в десен „Scale Paper“.

01 Текстилни тапицерии в десен „Scale Paper“ в Soul-Black-Blue UP S  
02 Кожени тапицерии „Vienna“ в Soul-Black-Crystalgray UN SO  
03 Декоративни панели в „Black Metal Chrome“ S
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15Golf GTE – Лакови покрития и колела

11 17-цолови алуминиеви джанти „Richmond“ S  
12 18-цолови алуминиеви джанти „Bakersfield“ SO

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: 1,5; комбиниран разход на електроенергия в кВтч/100 км: 11,4;  
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 34; Клас на енергийна ефективност: A+ Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Лакови покрития и колела

01 Универсално лаково покритие в сиво Uranogray 5K S  
02 Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q S  
03 Универсално лаково покритие в сиво Mondsteingray C2 SO  
04 Лаково покритие металик в сребристо Reflexsilver 8E SO  
05 Лаково покритие металик в сиво Delfingray B0 SO  
06 Лаково покритие металик в жълто Limonenyellow C1 SO  
07 Лаково покритие металик в синьо Atlantic Blue H7 SO  
08 Лаково покритие металик в червено Kings Red P8 SO  
09 Лаково покритие с перлен ефект в бяло Oryxwhite 0R SO  
10 Лаково покритие с перлен ефект в черно Deep Black 2T SO



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) – по-близък до условията на реално пътно дви-
жение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата на еми-
сиите на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя постепенно 
Новия европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving Cycle). Поради по-близ-
ките до реалната пътна обстановка условия на измерване, установените при WLTP про-
цедурата 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 данъч-
ното облагане на автомобилите. Допълнителна информация относно разликите между 
WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на адрес www.volkswagen.bg/ 
wltp. Към момента е задължително обявяването на данните, измерени според процеду-
рата NEDC. Когато става дума за нови автомобили, получили типово одобрение по 
WLTP, стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP стойностите. Допълни-
телното 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 авто-
мобили. Допълнителното оборудване и принадлежностите (аксесоари, размер на  
гумите и др.) могат да променят съответните параметри на автомобила, като напр.  
тегло, съпротивление при търкаляне и аеродинамично съпротивление и наред с метео-
рологичните условия, пътната обстановка и индивидуалния стил на шофиране да ока-
жат 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 емиси-
ите 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.

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 инфор-
мация 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®  
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 излезлите 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 определе-
ните законови изисквания. За по-подробна информация се свържете с Вашия 
Volkswagen дилър или посетете www.volkswagen.bg.

Golf GTE
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Вносителят си запазва правото на промени
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