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Έτοιμοι για το μέλλον.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

01 Στο εμπρός μέρος, οι νέοι προβολείς με φώτα ημέρας LED τραβούν την προσοχή. Οι προαιρετικοί προβολείς 
LED έχουν ακόμα καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ο νέας σχεδίασης εμπρός προφυλακτήρας 
με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα και η επανασχεδιασμένη μάσκα ολοκληρώνει την εμφάνιση του νέου Golf.

Στο έντυπο απεικονίζονται το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack με προαιρετικό εξοπλισμό (Πακέτο Εξωτερικής Σχεδίασης R-Line, μεταλλικό χρώμα κτλ). 

Πιο δυναμικό, πιο προηγμένο, πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Το νέο Golf είναι εδώ. 

Με κορυφαία τεχνολογικά συστήματα, με ευφυή συστήματα υποβοήθησης και 

με μία σειρά υπερσύγχρονων συστημάτων Infotainment, ανταποκρίνεται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο σε όσα απαιτεί η καθημερινότητα, σήμερα αλλά και στο μέλλον. 
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05Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - Εξωτερικό

01 Το πίσω μέρος του νέου Golf είναι τώρα πολύ πιο 
δυναμικό χάρη στον ανασχεδιασμένο πίσω προφυλα-
κτήρα και τον νέο διαχύτη με διαφορετικά στοιχεία 
χρωμίου ανάλογα με την έκδοση. Τα νέα πίσω φώτα 
LED, προαιρετικά με δυναμικά φώτα αλλαγής πορείας 
εντυπωσιάζουν. Το νέο Golf είναι πιο μοντέρνο από 
ποτέ και αυτό ενισχύεται από την ανανεωμένη γκάμα 
ζαντών αλουμινίου και χρωμάτων αμαξώματος.

02 Ο εμπρός αισθητήρας που συνεργάζεται με διά-
φορα προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, 
είναι έξυπνα τοποθετημένος πίσω από το λογότυπο 
Volkswagen.

Εξωτερικό

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Με την εντυπωσιακή σιλουέτα του, το νέο Golf οδηγεί με αυτοπεποίθηση 

προς το μέλλον. Η χαρακτηριστική κολόνα Γ, το μεγάλο μεταξόνιο και οι 

χαμηλοί πρόβολοι, υπογραμμίζουν ότι παραμένει ένα αυθεντικό Golf.
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Όλοι οι εξοπλισμοί που αναφέρονται εδώ είναι προϊόντα της Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

R-Line

0 1 – 02 Με το Εξωτερικό Πακέτο R-Line το νέο Golf είναι σαφώς πιο σπορ. Οι ειδικής σχεδίασης προφυλακτήρες, 
με μαύρη γρίλια εμπρός, οι αεραγωγοί σε μαύρο γυαλιστερό και τα σπόιλερ εμπρός και πίσω χαρίζουν απόλυτο 
δυναμισμό.

Πιο δυναμικό, πιο σπορ. Με το Εξωτερικό Πακέτο R-Line της Volkswagen R μπορείτε να 

τονίσετε ακόμη περισσότερο τον αθλητικό χαρακτήρα σας. Και επειδή εδώ παίζει ρόλο και 

η εσωτερική διαρρύθμιση, το Εσωτερικό Πακέτο R-Line ολοκληρώνει τη σπορ διάθεσή 

σας και στο εσωτερικό.
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05 Προαιρετικά, τα σπορ καθίσματα R-Line σε δέρμα «Vienna» με 
ενσωματωμένο λογότυπο «R-Line» στις πλάτες των εμπρός καθισμά-
των παρέχουν ιδανική στήριξη χαρίζοντας ακόμα περισσότερο στυλ.

03 Με το Εσωτερικό Πακέτο R-Line αναδεικνύεται ο δυναμικός χαρακτήρας στο εσωτερικό. Περιλαμβάνει σπορ 
δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με το λογότυπο «R-Line» και διακοσμητικές ραφές, επένδυση οροφής σε μαύρο 
χρώμα, πατάκια με διακοσμητικές ραφές και πεντάλ με επένδυση από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα.

Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - R-Line

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

04 Τα εργονομικά σπορ καθίσματα R-Line σε ύφασμα «Carbon Flag» 
προσφέρουν άνεση και εξαιρετικό στυλ. Οι εσωτερικές πλευρές 
των πλαϊνών επενδύσεων από μικροϊνα «San Remo» σε Γκρι Flint, 
οι διακοσμητικές ραφές σε Γκρι Crystal και το λογότυπο «R-Line» 
στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων ολοκληρώνουν την εμφάνιση 
των καθισμάτων.
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Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - Εσωτερικό

Εσωτερικό
0 1 Ανοίξτε την πόρτα στον ψηφιακό κόσμο, στο εκλεπτυσμένο, ανανεωμένο εσωτερικό του νέου Golf, με έξυπνα 
όργανα χειρισμού και λειτουργίες, με μεγαλύτερες οθόνες αφής και διαισθητικό χειρισμό. Στο προαιρετικό σύστημα 
ραδιοπλοήγησης «Discover Pro» με πρωτοποριακή λειτουργία Gesture Control και μεγάλη οθόνη αφής 9,2" (23,4 cm) 
εμφανίζονται όλες οι χρήσιμες κατά την οδήγηση πληροφορίες. Οι νέες επενδύσεις και τα διακοσμητικά στοιχεία 
στις πόρτες, το ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τα καθίσματα συνθέτουν ένα περιβάλλον απαράμιλλης ευεξίας.

03 Το προαιρετικό θερμαινόμενο τιμόνι εξασφαλίζει ότι ακόμη και μετά από μεγάλους περιπάτους στο κρύο 
τα χέρια σας θα ζεσταθούν αμέσως.

02 Εξατομικευμένη διαμόρφωση του πίνακα οργάνων. Με τον Ψηφιακό Πίνακα Οργάνων (Active Info Display), 
με νέα, διαδραστική υψηλής ανάλυσης οθόνη 12,3" (31,2 cm), μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε 
να έχετε στη διάθεσή σας και να τις φέρετε στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, στη ρύθμιση navigation, ο χάρτης 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης ενώ το ταχύμετρο και το στροφόμετρο θα περιοριστούν στα άκρα 
δίνοντας περισσότερο χώρο στον χάρτη. Επιπλέον, μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη αυτή πληροφορίες 
του συστήματος Infotainment, όπως οι εικόνες των τηλεφωνικών επαφών σας ή τα εξώφυλλα των CD.

1648_Golf_S72.indd   11 15.02.17   12:271648_Golf_S72.indd   10 15.02.17   12:27



0 1 02

03

13Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - Infotainment

1648_Golf_S72.indd   13 15.02.17   12:27

Infotainment

01 Προαιρετική προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου Bluetooth «Comfort» και «Business». Αν έχει συνδεθεί 
ένα κινητό τηλέφωνο μέσω Hands Free Bluetooth® (HFP) με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης, μπορείτε να 
πραγματοποιείτε κλήσεις ασύρματα. Με την προεγκατάσταση «Comfort» αυτό πραγματοποιείται χρησιμοποιώ-
ντας την εξωτερική κεραία του αυτοκινήτου και έτσι προκύπτει μειωμένη ακτινοβολία μέσα στο αυτοκίνητο. 
Ένας πρόσθετος ενισχυτής κεραίας διασφαλίζει επίσης βελτιωμένη ποιότητα λήψης. Ταυτόχρονα μπορούν να 
φορτιστούν ασύρματα συσκευές που είναι συμβατές με το πρότυπο Qi. Η προεγκατάσταση «Business» διαθέτει 
μονάδα τηλεφώνου εσωτερικά στο αυτοκίνητο και μπορεί να δεχτεί εναλλακτικά μια ξεχωριστή κάρτα SIM. 
Επιπλέον, μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας WLAN Hotspot μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

02 | 03 Με την πρωτοποριακή λειτουργία Gesture Control χειρίζεστε το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Pro» 
ακόμη πιο απλά και άνετα. Με ένα απλό πέρασμα του χεριού μπροστά από την οθόνη μπορείτε να μετακινείστε 
μέσα στο μενού και να ενεργοποιείτε μια σειρά επιλογών. Έτσι, με μια κίνηση του χεριού και χωρίς να ακουμπή-
σετε την οθόνη, μεταβαίνετε π.χ. από έναν ραδιοφωνικό σταθμό σε έναν άλλο.

Τα συστήματα Infotainment στο νέο Golf ικανοποιούν υψηλές απαιτήσεις 

παρέχοντας νέα επίπεδα συνδεσιμότητας και διαισθητικό χειρισμό. Μεταξύ 

άλλων, περιλαμβάνουν οθόνη αφής στον βασικό εξοπλισμό, σύνδεση 

τηλεφώνου, φωνητικό έλεγχο και για πρώτη φορά, Gesture Control. 

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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15Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - Infotainment

08 Λεπτές χροιές, ακριβή μπάσα, καθαρά, κρυστάλλινα πρίμα: Βιώστε το ηχοσύ-
στημα «DYNAUDIO Excite» του δανέζικου εξειδικευμένου οίκου Hi-Fi Dynaudio. 
Οκτώ ηχεία, ένα Subwoofer καθώς και ένας ψηφιακός ενισχυτής 10 καναλιών με 
συνολική ισχύ 400 Watt αναπαράγουν για εσάς την ωραιότερη μουσική σε κάθε 
διαδρομή. Χάρη στη λειτουργία Digital Signal Processing (DSP), που λαμβάνει 
υπόψη τη συμπεριφορά εκπομπής των μεμονωμένων ηχείων σε συνάρτηση με τη 
θέση σας, βιώνετε την απόλυτη ηχητική εμπειρία σε κάθε θέση.

(χωρίς εικ.) Discover Care: Ο πιο γρήγορος δρόμος για ανανέωση των χαρτών. 
Έτσι θα διατηρείτε πάντα ενημερωμένα τα δεδομένα του συστήματος ραδιοπλοή-
γησης «Discover Media» ή «Discover Pro»: απλά πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.navigation.com, αναφέρετε το μοντέλο και το έτος κατασκευής και 
φορτώνετε το πιο επικαιροποιημένο υλικό χαρτών στην αντίστοιχη κάρτα SD. 
Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν και διατίθεται ακόμη και μετά το τέλος της 
παραγωγής της εκάστοτε συσκευής για επιπλέον πέντε έτη.

07 Το ηχοσύστημα «Composition Colour» με έγχρωμη οθόνη αφής TFT 6,5" (16,5 cm) 
και 4 ηχεία με ισχύ 4 x 20 Watt, διαθέτει επιπλέον μία υποδοχή καρτών SD, θύρα USB 
και σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα.

04 Ο χειρισμός του συστήματος ραδιοπλοήγησης «Discover Pro» με Car-Net 
App-Connect μπορεί να γίνεται εντελώς διαισθητικά με την έγχρωμη οθόνη αφής 
TFT 9,2" (23,4 cm) με επιφάνεια από γυαλί, αισθητήρες προσέγγισης και την καινοτόμο 
λειτουργία Gesture Control. Έτσι, μπορείτε να ενεργοποιείτε μια σειρά επιλογών 
του μενού με μια απλή χειρονομία. Το σύστημα με ενσωματωμένη μνήμη μεγέθους 
32 GB διαθέτει επίσης προεγκατεστημένους χάρτες για την Ευρώπη, οκτώ ηχεία, 
ραδιοφωνική λήψη FM και DVD Player με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων 
μουσικής σε format MP3, AAC και WMA. Δυο υποδοχές καρτών SD, μια υποδοχή 
AUX-IN και μια θύρα USB καθώς και η σύνδεση κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth 
δημιουργούν μια πλήρη εμπειρία Infotainment.

05 Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media» για το ηχοσύστημα «Composition 
Media» διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8" (20,3 cm) με επιφάνεια από γυαλί και 
αισθητήρες προσέγγισης, εγκατεστημένους χάρτες για την Ευρώπη, CD-Player με 
οκτώ ηχεία και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3, ACC και WMA. Επιπλέον, 
το σύστημα διαθέτει δύο υποδοχές καρτών SD, μία υποδοχή AUX-IN, μία θύρα 
USB και σύνδεση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα.

06 Το ηχοσύστημα «Composition Media» διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8" 
(20,3 cm), με αισθητήρες προσέγγισης και CD-Player με δυνατότητα αναπαραγωγής 
αρχείων MP3 και WMA. Οκτώ ηχεία με ισχύ 4 x 20 Watt καθιστούν το σύνολο 
μία μοναδική εμπειρία πολυμέσων. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει μία υποδοχή 
καρτών SD, μία υποδοχή AUX-IN, μία θύρα USB και σύνδεση Bluetooth για κινητά 
τηλέφωνα.
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Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).
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Connectivity
Οι Mobile Online Υπηρεσίες Car-Net της Volkswagen περιλαμβάνουν εύχρηστες 

υπηρεσίες, πρακτικές παροχές και χρήσιμες εφαρμογές που κάνουν την 

καθημερινότητά σας πιο απλή, πιο άνετη και ταυτόχρονα πιο ενδιαφέρουσα.

1)  Η mobile online υπηρεσία (Car-Net) μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με τον προαιρετικό εξοπλισμό Discover 
Media και Discover Pro. Επίσης απαιτείται ένα κινητό τερματικό (π.χ. smartphone) με δυνατότητα λειτουργίας 
ως WLAN hotspot. Εναλλακτικά, ένα κινητό τηλέφωνο με remote SIM Access Profile (rSAP) ή μία κάρτα 
SIM με επιλογές κλήσεων και δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το interface του κινητού τηλεφώνου 
στην επιλογή «Premium». Η υπηρεσία Car-Net διατίθεται μόνο με ένα υπάρχον πρόγραμμα κινητού ή κά-
ποιο άλλο που θα συμφωνήσετε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, και μόνο εντός περιοχής κάλυψης του 
συγκεκριμένου δικτύου. Πρόσθετα τέλη (π.χ. χρεώσεις περιαγωγής – roaming) μπορεί να προκύψουν όταν 
λαμβάνετε δεδομένα από το internet, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων του κινητού σας και κυρίως 
όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία στο εξωτερικό. Λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων όταν χρησιμοποιείται 
η υπηρεσία Car-Net, σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα λήψης απεριόριστων δεδομένων με τον 
πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Ανεξάρτητο συμβόλαιο με τη Volkswagen AG πρέπει να υπογραφεί online 
για τη χρήση του Car-Net. Μετά την παράδοση του οχήματος, ο πελάτης έχει 90 ημέρες για να εγγράψει 
το όχημα στο www.volkswagen.com/Car-Net. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Car-Net μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με τη χώρα. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τη διάρκεια του συμβολαίου και μπορεί να υποστεί 
πιθανές αλλαγές περιεχομένου στο διάστημα αυτό. Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net θα βρείτε στο 
www.volkswagen.com/Car-Net και στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Volkswagen. Για πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα τηλεφωνίας σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

2)  Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα «Composition Media» ή το σύστημα πλοήγησης «Discover Media». 
Το Car-Net App Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες MirrorLink™, CarPlay™ και Android Auto™. Η διαθεσι-
μότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το «Car-Net App Connect» υποστη-
ρίζεται μόνο από συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Η Volkswagen 
συνεργάζεται στενά με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές smartphone για να προωθήσει την ευρεία υπο-
στήριξη του Car-Net App Connect. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των κινητών τηλεφώνων, 
επισκεφθείτε το: www.volkswagen.com/car-net.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 
(μεικτός κύκλος). Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές 
CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος). Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 
(μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

01 Με τις Υπηρεσίες Car-Net Guide & Inform¹⁾ θα έχετε στη διάθεσή σας όποια 
πληροφορία χρειάζεστε. Μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντες προορισμούς στην 
περιοχή σας, τα πιο κοντινά σημεία στάθμευσης ή πρατήρια καυσίμων.

Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - Connectivity

02 Car-Net App-Connect²⁾ – τρεις καινοτόμες τεχνολογίες με τις οποίες μπορείτε 
να φέρετε εύκολα τις εφαρμογές του smartphone σας στην οθόνη αφής του συστή-
ματος Infotainment: MirrorLink™, Apple CarPlay™ και Android Auto™ της Google. 
Έτσι μπορείτε να χειρίζεστε τις σημαντικότερες λειτουργίες του Smartphone σας 
σε ό, τι αφορά τηλέφωνο, ειδήσεις και μουσική και κατά τη διάρκεια της διαδρομής: 
πολύ απλά, με ασφάλεια και άνετα μέσω της οθόνης του συστήματος 
Infotainment.

(χωρίς εικ.) Η θύρα USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών πηγών 
ήχου στο σύστημα ραδιοπλοήγησης. Έτσι, μπορεί π.χ. να αναπαράγεται μουσική 
από το Smartphone σας ή το MP3-Player.
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1) Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος. 2) Με μέγιστη ταχύτητα 210 km/h.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Συστήματα υποβοήθησης
Το αυτοκίνητο που έχει δημιουργήσει και ορίσει μία ολόκληρη κατηγορία, ανοίγει 

και πάλι τον δρόμο φέρνοντας καινοτομίες στην κατηγορία Golf. To νέο Golf 

εξοπλίζεται με ευφυή συστήματα υποβοήθησης και ημι-αυτόνομης οδήγησης που 

βοηθούν στην αντιμετώπιση ή την αποφυγή κρίσιμων καταστάσεων. 

01 Το σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση «Traffic Jam Assist» παρέχει τη δυνατότητα 
άνετης οδήγησης σε καταστάσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης και συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων.¹⁾ Το σύστημα 
διατηρεί το αυτοκίνητο στη λωρίδα κυκλοφορίας και ελέγχει αυτόματα το γκάζι και το φρένο, σε συνδυασμό με 
το κιβώτιο DSG.

02 Το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης «Emergency Assist» μπορεί για παράδειγμα, 
εάν ο οδηγός χάσει τις αισθήσεις του και δεν μπορεί να ελέγξει το όχημα – απώλεια ελέγχου 
διεύθυνσης, επιτάχυνσης ή φρεναρίσματος – να διατηρήσει το όχημα στη λωρίδα του και να το 
ακινητοποιήσει πλήρως.

03 Το σύστημα ACC (Adaptive Cruise Control) προσαρμόζει συνέχεια την ταχύτητα²⁾ σε σχέση με 
το προπορευόμενο όχημα, διατηρώντας σταθερή την προκαθορισμένη από τον οδηγό απόσταση¹⁾.

04 Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου Front Assist με City Emergency Brake 
και λειτουργία αναγνώρισης πεζών¹⁾ παρακολουθεί μέσω αισθητήρων τον χώρο γύρω από το 
όχημα και επεμβαίνει υποστηρικτικά στη διαδικασία φρεναρίσματος σε περίπτωση ανάγκης. 
Αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πεζοί στο οδόστρωμα ενημερώνει εγκαίρως τον οδηγό με οπτικά 
και ακουστικά σήματα ή και φρενάροντας κοφτά το όχημα ή ακόμη και ακινητοποιώντας το¹⁾, 
αν χρειαστεί.

05 Το σύστημα υποβοήθησης ρυμουλκούμενου «Trailer Assist» όταν είναι ενεργοποιημένο, 
αναλαμβάνει τον έλεγχο και μετατρέπει¹⁾ σε μια απλή υπόθεση κάθε μανούβρα με ρυμουλκούμενο. 
Έτσι σας εξοικονομεί χρόνο και σας απαλλάσσει από το άγχος.
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Όρεξη για περιπέτεια.
Όταν η καθημερινότητα είναι λιγότερο συνηθισμένη. Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος 

και off-road αναρτήσεις, ράγες οροφής και μεγαλύτερο χώρο αποσκευών το νέο Golf Alltrack 

είναι έτοιμο για όλα. Η τετρακίνηση 4MOTION προσφέρει αξιόπιστη πρόσφυση σε όλες 

σχεδόν τις επιφάνειες εδάφους.

0 1 Το εσωτερικό του νέου Golf Alltrack εντυπωσιάζει χάρη στην εκλεπτυσμένη σχεδίασή του και την επιλογή 
υψηλής ποιότητας υλικών. Η ξεχωριστή επένδυση καθισμάτων «Summits» ή προαιρετικά η επένδυση ArtVelours 
ή σε δέρμα «Vienna» προσδίδουν έναν αέρα πολυτέλειας που ενισχύεται από τα διακοσμητικά στοιχεία 
«Polar Night Black» στον πίνακα οργάνων και την κεντρική κονσόλα και τα αποκλειστικά διακοσμητικά στοιχεία 
«Brushed Dark Metal» στο ταμπλό και το εσωτερικό των θυρών. Το κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά διαθέτει 
χώρο αποθήκευσης για κινητό τηλέφωνο, κλειδιά κ.λπ. ενώ έχει στο πίσω μέρος δυο αεραγωγούς για τον κλιμα-
τισμό του χώρου των πίσω επιβατών. Κάτω από τα μπροστινά καθίσματα υπάρχει από ένα πρακτικό συρτάρι. 
Προαιρετικά, το κάθισμα συνοδηγού έχει πλήρως αναδιπλούμενη πλάτη παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερες 
δυνατότητες αποθήκευσης και φόρτωσης.

02 Infotainment με προσωπικό προφίλ: Με το σύ-
στημα ραδιοπλοήγησης «Discover Pro» έχετε κατά 
τη διάρκεια της διαδρομής πρόσβαση σε όλες τις ση-
μαντικές πληροφορίες και στις διάφορες συνδέσεις 
για εξωτερικές πηγές ήχου. Επιπλέον, με τις ηλεκτρο-
νικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις DCC και το Σύστημα 
Επιλογής Οδηγικού Προφίλ (προαιρετικός εξοπλισμός) 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εναλλακτικά προ-
φίλ οδήγησης και να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του 
αυτοκινήτου ανάλογα με τις προσωπικές σας προτι-
μήσεις και τις συνθήκες του δρόμου.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - Alltrack
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Φυσικό αέριο (CNG) 81 kW (110 PS) TGI
BlueMotion

Κατ/ση καυσίμου φυσικό αέριο (CNG), m³ (kg)/100 km¹⁾ Κατανάλωση καυσίμου Super, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 6 ταχυτήτων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 6 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 7,3 (4,8)/4,5 (3,0)/5,5 (3,6) [7,3 (4,8)/4,5 (3,0)/5,5 (3,6)]²⁾ εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 7,3/4,6/5,6 [7,3/4,6/5,6]²⁾
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 7 ταχυτήτων με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 7 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 6,7 (4,4)/4,6 (3,1)/5,3 (3,5) [6,7 (4,4)/4,6 (3,1)/5,3 (3,5)]²⁾ εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 6,6/4,6/5,3 [6,6/4,6/5,3]²⁾
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾ Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 98 [98]²⁾ με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 127 [127]²⁾
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 95 [95]²⁾ με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 122 [122]²⁾

Πετρελαιοκινητήρες 85 kW (115 PS) TDI
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TDI
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TDI 4MOTION³⁾
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TDI 4MOTION
BlueMotion Technology

135 kW (184 PS) TDI 4MOTION³⁾
BlueMotion Technology

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 5 ταχυτήτων 6 ταχυτήτων 6 ταχυτήτων 6 ταχυτήτων –
εντός πόλης 4,6–4,7 [4,6–4,7]²⁾ 5,0–5,1 [5,2–5,3]²⁾ 6,0–6,1 5,8–5,9 [5,9–6,0] –
εκτός πόλης 3,8–3,9 [3,8–3,9]²⁾ 3,7–3,8 [3,8–3,9]²⁾ 4,5–4,6 4,2–4,3 [4,4–4,5] –
μεικτός κύκλος 4,1–4,2 [4,1–4,2]²⁾ 4,2–4,3 [4,3–4,4]²⁾ 5,1–5,2 4,8–4,9 [5,0–5,1] –
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 7 ταχυτήτων 7 ταχυτήτων – – 6 ταχυτήτων
εντός πόλης 4,1–4,2 [4,2–4,3]²⁾ 5,1–5,3 [5,3–5,4]²⁾ – – 5,9–6,0
εκτός πόλης 3,8–3,9 [3,8–3,9]²⁾ 3,9–4,1 [4,1]²⁾ – – 4,8–4,9
μεικτός κύκλος 3,9–4,0 [4,0–4,1]²⁾ 4,4–4,6 [4,5–4,6]²⁾ – – 5,2–5,3
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 106–109 [106–109]²⁾ 109–111 [111–113]²⁾ 133–135 127–129 [130–132] –
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 102–105 [103–106]²⁾ 114–120 [117–120]²⁾ – – 137–139

 1)  Οι αναφερόμενες τιμές εξακριβώθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες από τον νόμο διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αφορούν σε με-
μονωμένο, συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς, είναι απλά τιμές σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών 
τύπων οχημάτων. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική χρήση του καυσί-
μου εκ μέρους του οχήματος, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες (π.χ. περιβαλλοντικές 
συνθήκες). Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (ενσωματωμένα εξαρτήματα, ελαστικά κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους 
του οχήματος, όπως π.χ., βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική και επηρεάζουν μαζί με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές συνθήκες 
τις τιμές κατανάλωσης και απόδοσης. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ ισχύουν, όταν αναφέρεται το εύρος, σε συνάρ-
τηση με την επιλεγμένη μορφή των ελαστικών και των προαιρετικών εξοπλισμών. Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/EG βάσει της 
ισχύουσας έκδοσής της: Ένας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα 
μοντέλα επιβατικών οχημάτων είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2)  Οι τιμές στις αγκύλες ισχύουν για το νέο Golf Variant.
3)  Διατίθεται μόνο για το νέο Golf Alltrack.

Ανάλογα με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς προκύπτουν επιμέρους βάρη και συνεπώς διαφορετικές καταναλώσεις και εκπομπές CO₂.

Τα στοιχεία σχετικά με την ισχύ και την κατανάλωση αναφέρονται στη λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη 95 RON χωρίς θείο, σύμφωνα με 
το πρότυπο DIN EN 228. Κατά κανόνα, είναι δυνατή η χρήση αμόλυβδης βενζίνης RON 95 και μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10 % (E10).
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμβατότητα των καυσίμων E10 θα βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.volkswagen.com ή 
www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - Κινητήρες
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Επιλέξτε ανάμεσα σε μία μεγάλη γκάμα κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου 

ή τον κινητήρα διπλού καυσίμου φυσικού αερίου κίνησης CNG και βενζίνης. 

Όλοι οι κινητήρες είναι ισχυροί, με χαμηλή κατανάλωση και υψηλή απόδοση.

Βενζινοκινητήρες 63 kW (85 PS) TSI
BlueMotion Technology

81 kW (110 PS) TSI
BlueMotion Technology

132 kW (180 PS) TSI³⁾
4MOTION

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 5 ταχυτήτων 6 ταχυτήτων –
εντός πόλης 5,9–6,0 5,9–6,0 [6,0–6,1]²⁾ –
εκτός πόλης 4,1–4,2 4,1–4,2 [4,2–4,3]²⁾ –
μεικτός κύκλος 4,8–4,9 4,8–4,9 [4,9–5,0]²⁾ –
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – 7 ταχυτήτων 6 ταχυτήτων
εντός πόλης – 5,6–5,7 [5,7–5,8]²⁾ 8,2–8,3
εκτός πόλης – 4,2–4,3 [4,3–4,4]²⁾ 5,8
μεικτός κύκλος – 4,7–4,8 [4,8–4,9]²⁾ 6,7
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 108–111 109–112 [112–115]²⁾ –
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – 107–109 [110–113]²⁾ 156–157

Κινητήρες

01 | 02 Η κίνηση με φυσικό αέριο έχει ως χαρακτηριστικό τις μειωμένες καταναλώσεις και τις χαμηλές εκπομπές 
ρύπων. Τα ρεζερβουάρ φυσικού αερίου έχουν επίσης μικρές διαστάσεις, είναι ενσωματωμένα κάτω από το 
δάπεδο και έτσι δεν περιορίζουν τον όγκο του εσωτερικού και τον όγκο φόρτωσης. Και αν αδειάσει το ρεζερ-
βουάρ αερίου, θα φτάνετε εύκολα στο πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων φυσικού αερίου χάρη στο πρόσθετο 
ντεπόζιτο βενζίνης.
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 1 0 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q
 11 Γκρι Urano απλό χρώμα 5K
 12 Κόκκινο Tornado απλό χρώμα G2
 13 Μαύρο Rubin απλό χρώμα V5
 14 Χρυσό Kurkuma⁵⁾ μεταλλικό χρώμα 6T
 15 Πράσινο Peacock μεταλλικό χρώμα 8U
 16 Μπλε Atlantic⁵⁾ μεταλλικό χρώμα H7
 17 Ασημί Tungsten μεταλλικό χρώμα K5
 18 White Silver μεταλλικό χρώμα K8
 19 Μπλέ Lapiz⁶⁾ μεταλλικό χρώμα L9
2 0 Γκρι Indium μεταλλικό χρώμα X3
21 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T
22 Λευκό Oryx περλέ χρώμα 0R

01 Υφασμάτινη επένδυση «Zoom/Merlin» Μαύρο Titan TW
02 Υφασμάτινη επένδυση «Zoom/Merlin» Shetland XW
03 Υφασμάτινη επένδυση «Summits»¹⁾ Μαύρο Titan TW
04 Επένδυση μικροφλίς «ArtVelours»²⁾ Μαύρο Titan TW 
05 Επένδυση μικροφλίς «ArtVelours» ⁵⁾ Shetland XW
06 Επ/ση ύφασμα/μικροφλίς «Carbon Flag/San Remo» ³⁾ Γκρι Flint-Μαύρο/Γκρι Flint TW
07 Επένδυση σε δέρμα «Vienna»⁴⁾ διάτρητη, Μαύρο-Γκρι Crystal TW
08 Επένδυση σε δέρμα «Vienna»⁵⁾ διάτρητη, Shetland-Shetland XW
09 Επένδυση σε δέρμα «Vienna», διάτρητη, Γκρι Pure-Κόκκινο Ruby UW

1) Διατίθεται μόνο για το νέο Golf Alltrack. 2) Διατίθεται και για το νέο Golf Alltrack ως προαιρετικός εξοπλισμός. 3) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με πακέτο R-Line.
4) Διατίθεται και για σπορ καθίσματα R-Line και για το νέο Golf Alltrack ως προαιρετικός εξοπλισμός. 5) Δεν διατίθεται για το νέο Golf Alltrack. 6) Διατίθεται σε συνδυασμό με τα Πακέτα R-Line. 

Οι απεικονίσεις είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των χρωμάτων και των επενδύσεων καθισμάτων. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται 
το βασικό κάθισμα, το οποίο μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχήμα από τα καθίσματα του προαιρετικού εξοπλισμού. 

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Επενδύσεις και
Χρώματα
Είναι σημαντικό να έχεις επιλογές. Αυτό σας το εξασφαλίζει η 

πλούσια γκάμα χρωμάτων αμαξώματος και επενδύσεων καθισμάτων 

που διαθέτει το νέο Volkswagen Golf και Golf Variant.
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27Το νέο Golf, Golf Variant και Golf Alltrack - Ζάντες
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01 Ζάντες αλουμινίου 16" «Hita»
02 Ζάντες αλουμινίου 16" «Toronto»
03 Ζάντες αλουμινίου 17" «Dijon»
04 Ζάντες αλουμινίου 17" «Karlskoga»
05 Ζάντες αλουμινίου 17" «Madrid»
06 Ζάντες αλουμινίου 17" «Madrid», Atlantic Blue
07 Ζάντες αλουμινίου 17" «Singapore», Volkswagen R
08 Ζάντες αλουμινίου 17" «Valley» ¹⁾
09 Ζάντες αλουμινίου 18" «Kalamata»¹⁾
 10 Ζάντες αλουμινίου 18" «Jurva»
 1 1 Ζάντες αλουμινίου 18" «Marseille», Volkswagen R
 12 Ζάντες αλουμινίου 18" «Durban»
 13 Ζάντες αλουμινίου 18" «Sebring»,²⁾ Volkswagen R

Ζάντες και ελαστικά

1) Διατίθεται μόνο για το νέο Golf Alltrack.
2) Διατίθεται και ως ζάντα αλουμινίου 17".

Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

Το νέο Golf. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 3,9–5,3 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 102–129 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Variant. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 4,0–5,4 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 103–132 (μεικτός κύκλος).
Το νέο Golf Alltrack. Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 5,1–6,7 (μεικτός κύκλος), εκπομπές CO₂ σε g/km: 133–157 (μεικτός κύκλος).

Η μεγάλη γκάμα ζαντών αλουμινίου σας διευκολύνει στη διαμόρφωση 

του νέου σας Golf, Golf Variant ή Golf Alltrack σύμφωνα με το προσωπικό 

σας γούστο. Η επιλογή είναι δική σας.
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς, που χρεώνονται ξεχωριστά. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά 
δεδομένα βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται 
στις γνώσεις που είχαμε στη διάθεσή μας κατά τον χρόνο της εκτύπωσης. Για τις αποκλί-
σεις που ισχύουν στη χώρα σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδο-
τημένο Έμπορο της Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα BlueMotion®, DSG® και TSI® 
είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen 
στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν διαθέτει το ® στο παρόν έντυπο, αυτό 
δεν σημαίνει πως το σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.

Το νέο Golf, 
Golf Variant και Golf Alltrack
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