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Η κόκκινη γραμμή εμπρός, η κυψελωτή γρίλια και τρία γράμματα, G,T και I είναι τα στοιχεία που κάνουν τη  

μάσκα του Golf GTI τόσο ξεχωριστή και διαχρονικά εμβληματική. Και στη νέα γενιά του Golf GTI είναι έντονος  

ο σπορ χαρακτήρας, που τονίζεται με τους στενούς προβολείς LED, τους εντυπωσιακούς και δυναμικούς  

προφυλακτήρες και τα φαρδιά πλαϊνά σπόιλερ. Οι προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix στον προαιρετικό εξοπλισμό 

διαθέτουν διαδραστικό έλεγχο φωτισμού και προσαρμόζουν τη δέσμη τους ιδανικά ανάλογα με τις συνθήκες. 

Στο πίσω μέρος, η αεροτομή, οι επιχρωμιωμένες απολήξεις εξατμίσεων και τα πίσω φώτα LED ολοκληρώνουν 

την επιβλητική εμφάνιση. 

Ένας έρωτας.
Από το 1976

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος 7,0–8,0. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος 168–175. 
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09Golf GTI – Εσωτερικό

Εξωτερικά: γρήγορο,
εσωτερικά: χαλαρωτικό
Πίσω από το σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι GTI με τις λεπτές 

ραφές έχετε στον έλεγχό σας όλη τη δύναμη των 245 ίππων (180 kW) και 

μια πολύ όμορφη αίσθηση στην αφή. Τα πεντάλ από ανοξείδωτο ατσάλι 

τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα. Με τον εσωτερικό φωτισμό Ambient μπο-

ρείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 30 χρώματα ανάλογα με τη διάθεσή σας 

και να δημιουργήσετε μία μοναδική ατμόσφαιρα. Οι υψηλής ανάλυσης 

οθόνες και τα χειριστήρια αφής προσφέρουν μία πρωτόγνωρη hi-tech 

εμπειρία.

infotainment παρέχει άμεση πρόσβαση στις αγαπημέ-
νες εφαρμογές του smartphone σας και στις λειτουρ-
γίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, με μία εύκολη 
αντιστοίχιση στις εκάστοτε προτιμήσεις. Β

02 Οι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις DCC 
αντιδρούν συνεχώς στην επιφάνεια του οδοστρώματος 
και τις οδηγικές συνθήκες, προσαρμόζοντας την απαι-

τούμενη απόσβεση για κάθε τροχό και αποθηκεύο-
ντας αυτόματα τις ρυθμίσεις αυτές. Μέσω ενός ψηφι-
ακού slider ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει τις 
ρυθμίσεις με ακρίβεια στο προσωπικό του προφίλ 
οδήγησης. Σε συνεργασία με το σύστημα ελέγχου 
Vehicle Dynamics Manager, εξασφαλίζονται εξαιρετι-
κά ακριβή δυναμικά χαρακτηριστικά και απολαυστική 
οδήγηση. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος 7,0–8,0. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος 168–175. 
Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π

01 Innovision Cockpit: δύο οθόνες βρίσκονται στο 
επίκεντρο του καινοτόμου ψηφιακού cockpit: ο ψηφι-
ακός πίνακας οργάνων 10" (25,4 cm) με δυνατότητα 
διαμόρφωσης και εξατομικευμένης διάταξης των  
ενδείξεων και η οθόνη αφής 10,2" (26,04 cm) του συ-
στήματος Infotainment. Εδώ η αφή έχει τον πρώτο 
λόγο και οι έλεγχοι και οι ρυθμίσεις πραγματοποιού-
νται διαισθητικά. Η αρχική οθόνη του συστήματος 

03 Το σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με 
touch controls είναι εύκολο στον χειρισμό ακόμη και 
με τις άκρες των δαχτύλων. Β

1  Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι ανά πάσα 
στιγμή σε ετοιμότητα να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και 
δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη να οδηγεί προσεκτικά το όχημα. 
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11Golf GTI – IQ.DRIVE

03 Οι προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix με δυναμική 
ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Dynamic Light 
Assist» διαθέτουν διαδραστικό έλεγχο φωτισμού. 
Χάρη στην τεχνολογία Matrix, επιμέρους τμήματα LED 
ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται στοχευμένα, 
προσαρμόζοντας την εμβέλεια και την κατανομή του 
φωτός ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτό καθιστά δυνατή 
τη συνεχή χρήση της μεγάλης σκάλας των φώτων  
χωρίς το φως να είναι εκτυφλωτικό για τους υπόλοι-
πους οδηγούς ή πεζούς. Τα δυναμικά φλας υποδει- 
κνύουν την κατεύθυνση στην οποία στρίβετε με μία 
κινούμενη λωρίδα φωτός. Π

02 Το Travel Assist φροντίζει με το πάτημα ενός κου-
μπιού για άνεση υψηλού επιπέδου κατά την οδήγηση1, 
παρέχοντάς σας υποστήριξη σε μονότονες και κουρα-
στικές συνθήκες οδήγησης. Ιδίως στον αυτοκινητό-
δρομο και σε καλούς επαρχιακούς δρόμους, το Travel 
Assist μπορεί να διατηρεί το όχημα στη λωρίδα κυ-
κλοφορίας και να φροντίζει για την απόσταση από τα 
προπορευόμενα οχήματα. Σε συνδυασμό με το κιβώ-
τιο διπλού συμπλέκτη DSG, κινείστε ξεκούραστα σε 
μποτιλιάρισμα και κίνηση σημειωτόν.1 Π

IQ.DRIVE

01 Τα οχήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους μπο-
ρούν να κάνουν πιο ασφαλείς τους δρόμους, να φρο-
ντίζουν για λιγότερα μποτιλιαρίσματα και να προει- 
δοποιούν για τοπικά επικίνδυνα σημεία. Η λειτουργία 
ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία με επικοινω-
νία Car2X, που ανήκει στον βασικό εξοπλισμό, υπο-
στηρίζει τον οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες, για πα-
ράδειγμα, μπορεί να προειδοποιεί για έργα ή ειδικά 
οχήματα.1 Η επικοινωνία λειτουργεί με τεχνολογία 
Car2X μέσω WLAN (pWLAN).2 Β

1 Εντός των ορίων του συστήματος. 
2  Απαραίτητη προϋπόθεση είναιι να υπάρχουν και άλλα οχήματα εντός 

εμβέλειας που επικοινωνούν μέσω pWLAN.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος 7,0–8,0. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος 168–175. 
Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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13Golf GTI – Εσωτερικές επενδύσεις

04 Όλα τα στοιχεία στο εσωτερικό, από τα διακο-
σμητικά στοιχεία και τη μαύρη επένδυση οροφής έως 
τα πεντάλ από ατσάλι, συνδυάζονται αρμονικά για να 
αναδείξουν τον κορυφαίο σπορ χαρακτήρα GTI. Ο 
εσωτερικός φωτισμός Ambient φροντίζει να αναδει-
κνύει όλες τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες με το κατάλ-
ληλο χρώμα. Β

05 Διακοσμητικό «Black Metal Chrome» Β

Εσωτερικές επενδύσεις 

03 Το Golf GTI διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό τα 
υψηλής ποιότητας Top-Sport καθίσματα εμπρός. Τα 
άνετα αυτά καθίσματα διαθέτουν ενσωματωμένα 
προσκέφαλα και ορθοπεδικό στήριγμα ενώ προαιρε-
τικά μπορούν να είναι και θερμαινόμενα. Στην εικόνα 
εμφανίζονται τα δερμάτινα καθίσματα Vienna που 
αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό. Π

01 Ύφασμα Scale Paper Μαύρο Soul – Κόκκινο Tornado UG Β  
02 Δέρμα Vienna Μαύρο Soul – Κόκκινο Tornado UG Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος 7,0–8,0. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος 168–175. 
Βασικός εξοπλισμός σειράς Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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15Golf GTI – Χρώματα και Ζάντες

10 Ζάντα ελαφρού κράματος 17" Richmond Β  
11 Ζάντα ελαφρού κράματος 18" Richmond Π  
12 Ζάντα ελαφρού κράματος 19" Adelaide Π

Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν 
μπορεί να αναπαράγει τα χρώματα και τις ζάντες όπως είναι στην πραγ-
ματικότητα. Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό 
εξοπλισμό.

Χρώματα και Ζάντες

 
01 Γκρι Urano απλό χρώμα 5K Β

02 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q Β  
03 Γκρι Moonstone απλό χρώμα C2 Π

04 Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E Π

05 Γκρι Dolphin μεταλλικό χρώμα B0 Π

06 Μπλε Atlantic μεταλλικό χρώμα H7 Π

07 Κόκκινο Kings μεταλλικό χρώμα P8 Π

08 Λευκό Oryx περλέ χρώμα 0R Π

09 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km (WLTP): μεικτός κύκλος 7,0–8,0. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος 168–175. 
Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις 
μεθόδους μέτρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από 01.09.2017, ορισμένα και-
νούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου με βάση την εναρμονισμένη μέθοδο ελέγ-
χου για επιβατικά οχήματα και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα (Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), η οποία είναι μια πιο ρεαλιστική μέθοδος ελέγχου για 
τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 01.09.2018, η μέθοδος 
WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο μέτρησης (NEDC). Λόγω των 
πιο ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ 
σύμφωνα με τη μέτρηση με τη μέθοδο WLTP, είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερες από 
τις αντίστοιχες με τη μέθοδο NEDC. Από 01.09.2018 ενδέχεται επομένως να υπάρξουν αντί-
στοιχες αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τις δια-
φορές μεταξύ WLTP και NEDC θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.de/wltp. Προς το 
παρόν, είναι ακόμη υποχρεωτικό να δημοσιεύονται οι τιμές NEDC. Εφόσον πρόκειται για 
καινούργια οχήματα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει WLTP, οι τιμές NEDC συνά-
γονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών WLTP είναι προαιρετική μέχρι 
να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Όταν οι τιμές NEDC αναφέρονται ως εύρη τιμών, δεν 
αναφέρονται σε συγκεκριμένο, μεμονωμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφο-
ράς. Χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύγκρισης ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα. Από στοιχεία 
πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ (παρελκόμενα, διαστάσεις ελαστικών κτλ.) μπορούν 
να αλλάξουν σημαντικές παράμετροι του οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης 
και αεροδυναμική αντίσταση, και, σε συνδυασμό με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθή-
κες καθώς και με το προσωπικό στιλ οδήγησης, να επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου, η 
κατανάλωση ρεύματος, οι εκπομπές CO₂ και οι επιδόσεις ενός οχήματος. 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 πώλησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το φυλλάδιο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς. 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 τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των 
χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο Volkswagen. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων. Τα DSG® και TSI® είναι σή-
ματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων επιχειρήσεων του ομίλου Volkswagen στη 
Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αν στο παρόν έγγραφο ένα σήμα δεν διαθέτει την ένδειξη R, 
δεν σημαίνει ότι αυτό το σήμα δεν αποτελεί σήμα κατατεθέν ή/και ότι αυτό το σήμα θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Volkswagen AG.


