
Новият Golf R



3Новият Golf R – Представяне

Веднъж. Завинаги.

 
Разход на гориво в л/100 км: градско 9,0; извънградско 6,0; комбиниран 7,1; комбинирани емисии на CO₂ в г/км 163;  
клас на енергийна ефективност: D

Новият Golf R. Автомобил, създаден за хората, кои-

то се стремят към по-високи постижения, но искат 

да останат верни на принципите си. Символ на едно 

ново измерение на динамиката, което не само го 

поставя на върха в гамата на Golf, но го превръща и 

в звездата на марката R. Само 4,7 секунди от 0 до 

100 км/ч и допълнителна възможност за максимал-

на скорост от 270 км/ч. Четвъртият еволюционен 

етап в развитието на 2.0-литровия двигател TSI с 

максимална мощност 235 кВт (320 к.с.) и 7-степен-

ната трансмисия с два съединителя DSG са в основата 

на един много специфичен стил на живот – дина-

мичен, прогресивен и вдъхновяващ.
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5Новият Golf R – Динамични показатели

Силните чувства
изискват отдаденост.
Новият Golf R въплъщава страстта към моторните спортове и е истин-

ско олицетворение на марката R, чиято изключителна динамика се 

усеща веднага. Мощта на последното поколение на легендарния 

двигател TSI се предава на пътя оптимално от системата за двойно 

предаване 4MOTION, като новата система R Performance Torque 

Vectoring разпределя тягата гъвкаво и интелигентно между колелата 

на задния мост, осигурявайки по-висока скорост в завой с идеално 

сцепление и стабилност на пътя. Настройките на окачването на Golf R 

са плод на изпитанията на легендарната Северна отсечка на пистата 

Нюрбургринг, а опционалният пакет R-Performance променя елек-

тронното ограничение на максималната скорост от 250 км/ч на 270 км/ч. 

Уникалните за модела профили „Drift“ и „Special“ ще Ви осигурят 

разтърсващи емоции само с едно докосване на бутона.01 Новият Golf R е отражение на  
чистата динамика във всеки детайл. 
Опционалният пакет оборудване 
R-Performance впечатлява със заден 
спойлер в стила на моторните спорто-
ве и 19-цолови алуминиеви джанти 
„Estoril“ в черно с гланцова полирана 
повърхност.

 
Разход на гориво в л/100 км: градско 9,0; извънградско 6,0; комбиниран 7,1; комбинирани емисии на CO₂ в г/км 163;  
клас на енергийна ефективност: D
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7Новият Golf R – Екстериор

Изпреварва изумените погледи.

 
Разход на гориво в л/100 км: градско 9,0; извънградско 6,0; комбиниран 7,1; комбинирани емисии на CO₂ в г/км 163;  
клас на енергийна ефективност: D

Новият Golf R оставя следи не само върху асфалта, но и в съзнанието 

на всички наоколо. Специфичното за R-модела динамично оформле-

ние на предната броня е съчетано с внушителни по размер въздушни 

отвори, впечатляващи странични прагове и възможност за избор на 

изпускателна система R-Performance от AkrapoviĊ с титаниеви крайни 

шумозаглушители. Готовността на новия модел за състезателната 

писта се отразява във всеки детайл от функционалния дизайн. Опцио-

налното външно лаково покритие „Lapiz Blue“ излъчва елегантност и 

качество, олицетворявайки сдържано и достойно марката R. В същото 

време лакираните в синьо спирачни апарати подчертават уникалната 

динамика на допълнително предлаганите 19-цолови алуминиеви 

джанти, а логото R на задния капак и блестящо черният дифузор  

нанасят завършващите щрихи в образа на първокласния спортист.

01 Яркият, привличащ вниманието характер на  
новия модел може да се сравни единствено с впе-
чатляващата му динамика. Особен акцент е оформ-
лението на задната част на новия Golf R с вдъхновен 
от моторните спортове спойлер, който се предлага 
в пакета оборудване R-Performance и освен значи-
телно по-висока аеродинамична сила на притискане 
се грижи и за яркото спортно излъчване.



9Новият Golf R – Интериор

Вдъхновяващ на пътя 
и в съзнанието.
Впечатляващ спортен дух, който можете да почувствате с всички се-

тива. Потопете се в един изцяло нов свят, изпълнен с мощ и комфорт 

и усетете пистата в първокласните спортни седалки с вградени опори 

за глава. Предлаганите като опция тапицерии от кожа Напа са изклю-

чителен акцент, съчетаващ в едно елегантност и динамичен стил. 

Благодарение на висококачественото изпълнение на мултифункцио-

налния спортен волан с увеличен размер на планките за превключ- 

ване на предавките можете да разчитате на стабилен контрол, а  

показанията на Digital Cockpit Pro с R-View осигуряват най-важната 

информация директно пред погледа. Със своите висококачествени 

декоративни панели, педалите от неръждаема стомана и амбиентното 

осветление интериорът предлага директно и дълбоко вътрешно усе-

щане за динамична естетика. Изборът на профил на шофиране е на-

пълно интуитивен и дава възможност поведението на новия Golf R да 

се адаптира към индивидуалните предпочитания и има точен отговор 

за почти всеки стил на шофиране.

 
Разход на гориво в л/100 км: градско 9,0; извънградско 6,0; комбиниран 7,1; комбинирани емисии на CO₂ в г/км 163;  
клас на енергийна ефективност: D
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11Новият Golf R – Електронен контрол на динамиката

Майстор от висока класа.

 
Разход на гориво в л/100 км: градско 9,0; извънградско 6,0; комбиниран 7,1; комбинирани емисии на CO₂ в г/км 163;  
клас на енергийна ефективност: D

Създаден за големи предизвикателства, новият Golf R усеща всеки 

детайл от пистата. Digital Cockpit Pro предлага отлично забавление 

зад волана, а бутонът R на мултифункционалния спортен волан  

разкрива пред водача изцяло нов свят на динамика и емоции. Пока-

занията R-View като хоризонталния оборотомер например, са адап-

тирани за първи път към характеристиките на Golf R и внасят непо-

средствена състезателна атмосфера в купето. Спортните профили за 

шофиране „Special“ и „Drift“ добавят две уникални характеристики 

на новия Golf R, които ще ви очароват трайно. Веднъж. Завинаги.

02 Новият Golf R неминуемо ще ускори пулса на всеки истински 
спортен ентусиаст. Режимът „Drift“ дава възможност за впечатлява-
щи изпълнения на осигурени трасета с помощта на специалните  
настройки на електронната система за стабилност ESC и разпреде-
лението на тягата R-Performance Torque Vectoring.

01 Пистата винаги е само на един бутон разстояние. Digital Cockpit 
Pro предлага уникално спортно оформление, което в R-View съче-
тава показанията и управлението на функциите и може да се адапти-
ра оптимално към всяко шофиране. Профилът „Special“ е създаден 
специално за Северната отсечка на пистата Нюрбургринг и дава 
възможност на новия Golf R да се адаптира перфектно към предиз-
викателствата на легендарната писта с редица индивидуални на-
стройки на опционалното адаптивно окачване DCC, специалната 
функция за максимална напречна динамика и оптималното спортно 
разпределение на тягата с R-Performance Torque Vectoring.
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13Новият Golf R – Декоративни облицовки и тапицерии

Изображенията на тези страници могат да служат само за ориентир. 

Печатните мастила не могат да изобразят декоративните облицовки  

и тапицериите на седалките точно такива, каквито са в действителност.

0 1  Текстилни тапицерии с централна част от текстил десен „Sardegna“  
в Soul-Black-Blue, вътрешни части на страничните опори от микровелур 
„ArtVelours“ във Flintgray, лого R на облегалките на предните седалки S

02  Пакет кожени тапицерии „Nappa“ и централна част с перфорирани вътреш-
ни части на страничните опори. Материя тип кожа в „Carbon-Style“ и лого R на 
облегалките на предните седалки с активна климатизация SO

Облицовки и
тапицерии

0 1 Декоративни облицовки „Carbon Grey“ S

 
Разход на гориво в л/100 км: градско 9,0; извънградско 6,0; комбиниран 7,1; комбинирани емисии на CO₂ в г/км 163;  
клас на енергийна ефективност: D

S = стандартно оборудване, SO = допълнително оборудване
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15Новият Golf R – Джанти и лакови покрития

0 1 Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q S  
02 Лаково покритие металик в синьо Lapiz Blue L9 SO  
03 Лаково покритие с перлен ефект в черно Deep Black 2T SO

S = стандартно оборудване, SO = допълнително оборудване

Джанти и
лакови покрития

0 1 18-цолови алуминиеви джанти „Jerez“ в Black и с блестящо полирана повърхност S  
02 19-цолови алуминиеви джанти „Adelaide“ в Black и с блестящо полирана повърхност SO  
03 19-цолови алуминиеви джанти „Estoril“ в Black и с блестящо полирана повърхност SO  
04 19-цолови алуминиеви джанти „Estoril“ в Black SO

Показаните на тези страници цветове могат да служат само за 
ориентир. Печатните мастила не могат да изобразят лаковите 
покрития и колелата точно такива, каквито са в действителност.

 
Разход на гориво в л/100 км: градско 9,0; извънградско 6,0;  
комбиниран 7,1; комбинирани емисии на CO₂ в г/км 163;  
клас на енергийна ефективност: D



Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми.

Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени в 
съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017 го-
дина, определени превозни средства се хомологират в съответствие със Световно хармо-
низираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на реално пътно дви-
жение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата на емисиите 
на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя постепенно Новия 
европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving Cycle). Поради 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 между WLTP и NEDC 
(NEFZ) можете да намерите в интернет на адрес volkswagen.bg/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 един-
ствено 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, съпротивление 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 елек-
троенергия, количеството на емисиите на CO₂ и динамичните характеристики на даден  
автомобил.

Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните количе-
ства 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.

Новият Golf R
095.1220.08.13
Издание януари, 2021 година
Вносителят си запазва правото на промени.

volkswagen.bg/GolfR


