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Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9. Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
Στις εικόνες στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί.

03

Διαχρονικό σημείο αναφοράς
Το νέο Golf είναι εδώ. Πιο σπορ, πιο δυναμικό και κυρίως πιο προηγμένο
από ποτέ. Το Golf έρχεται με τεχνολογία αιχμής, ψηφιακή αρχιτεκτονική,
προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας και ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδηγού. To νέο Golf θέτει νέα σημεία αναφοράς στην κατηγορία του.

Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9. Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
Βασικός εξοπλισμός Β Έκδοση Style S Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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H εξέλιξη του σχεδιαστικού DNA

Οι ιδανικές αναλογίες και οι εντυπωσιακές γραμμές
προσδίδουν στο νέο Golf ισχυρή, δυναμική παρουσία.
Το νέο Golf τραβάει τα βλέμματα. Με περισσότερο
χαρακτήρα και πιο δυναμικό στυλ. Η σχεδίαση
με επίκεντρο την αισθητική, τη λειτουργικότητα
και την άνεση, θα σας μαγνητίσει.

Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9. Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
Βασικός εξοπλισμός Β Έκδοση Style S Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Ψηφιακό περιβάλλον
Στο εσωτερικό του νέου Golf, η ψηφιακή αρχιτεκτονική ανοίγει μία νέα
διάσταση διαισθητικού χειρισμού. Το Innovision Cockpit με ψηφιακό
πίνακα οργάνων 10", υπερσύγχρονα συστήματα Infotainment με οθόνη
αφής και εύχρηστα χειριστήρια αφής, σας καλωσορίζει στην ψηφιακή
εποχή.

02

01

01 Απολαύστε το εσωτερικό του νέου Golf με ambient εσωτερικό φωτισμό. Επιλέξτε ανάμεσα σε 10 ή προαιρετικά 30 χρώματα ανάλογα με την προσωπικότητα
και τη διάθεσή σας. Δημιουργήστε την κατάλληλη ατμόσφαιρα σε κάθε διαδρομή.
Β

S

02 Σημαντικές πληροφορίες εμφανίζονται εύκολα και γρήγορα στο οπτικό σας πεδίο.
Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Head-up Display. Το παρμπρίζ μετατρέπεται
σε επιφάνεια προβολής, για να βλέπετε την ταχύτητα, τα μηνύματα των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ή τις οδηγίες του συστήματος πλοήγησης. Η προβολή
είναι ευανάγνωστη ακόμη και με αντίθετο φωτισμό. Και εάν δεν χρειάζεστε την
οθόνη, μπορείτε να την απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή. Π
Σε αυτές τις σελίδες απεικονίζονται εν μέρει στοιχεία της έκδοσης R-Line, που θα διατεθεί αργότερα.

Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9.
Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
Βασικός εξοπλισμός Β Έκδοση Style S Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Infotainment και Συνδεσιμότητα
Είτε θέλετε να τηλεφωνήσετε, να δείτε τις τρέχουσες πληροφορίες κυκλοφορίας ή να ακούσετε τη μουσική σας εν κινήσει, στο

03 Άλλο τραγούδι; Αλλαγή ρυθμίσεων ηχοσυστήματος; Αύξηση έντασης φωτισμού; Κανένα πρόβλημα:
Χειριστείτε το σύστημα πλοήγησης «Discover Pro» εύκολα και άνετα με τρεις διαφορετικούς τρόπους, με
αφή, με τη λειτουργία ανέπαφου χειρισμού Gesture Control ή με τη φωνή σας. Εντυπωσιάζει με την οθόνη
10" (25,4 cm), τα οκτώ ηχεία, την ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+ και τo Wireless We Connect App (προβολή
και χειρισμός εφαρμογών smartphone)2. Για να μην μένει ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία. Π

νέο Golf όλα γίνονται πολύ εύκολα χάρη στον διαισθητικό χειρισμό. O νέος φωνητικός έλεγχος ανταποκρίνεται στις φυσικές
φωνητικές εντολές και είναι πολύ εύκολος στη λειτουργία του. Το ίδιο εύκολα μπορείτε να συνδέσετε και τις κινητές συσκευές σας,
όπως ένα smartphone ή tablet.

03

01

02

01 Με τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου (Voice Control)¹ μπορείτε να χειρίζεστε
με τη φωνή σας το τηλέφωνο, το σύστημα κλιματισμού, το ραδιόφωνο και το σύστημα πλοήγησης. Με φωνητικές εντολές μπορείτε να επιλέγετε τον σωστό σταθμό
ή τον αριθμό τηλεφώνου που ψάχνετε. Επιπρόσθετα, με τη λειτουργία Οnline Voice
Control των υπηρεσιών We Connect Plus, το Golf σας καταλαβαίνει ακόμη καλύτερα. Επιλέξτε πανεύκολα, για παράδειγμα, online την αγαπημένη σας μουσική ή τον
προορισμό σας στο σύστημα πλοήγησης. Π
02 Με τις υπηρεσίες We Connect για το smartphone σας, έχετε τα σημαντικότερα
δεδομένα για το νέο σας Golf υπό έλεγχο, ακόμη και εν κινήσει: Ελέγξτε για
παράδειγμα την αυτονομία, εάν είναι κλειστές όλες οι πόρτες και τα παράθυρα ή
την αναφορά θέσης στάθμευσης. Β

1 Ο φωνητικός χειρισμός είναι διαθέσιμος για το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης «Discover Pro».
2 Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®.
Σε αυτές τις σελίδες απεικονίζονται εν μέρει στοιχεία της έκδοσης R-Line, που θα διατεθεί αργότερα.
Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9. Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
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Εξατομίκευση
Στο νέο Golf μπορείτε να προσαρμόζετε στη διάθεσή σας όχι μόνο
τον ambient εσωτερικό φωτισμό, αλλά και τις ενδείξεις στον ψηφιακό
πίνακα οργάνων (Digital Cockpit) και την οθόνη του συστήματος
Infotainment. Εξατομικευμένα και εύχρηστα. Το νέο Golf θυμάται
άλλωστε μέχρι και 14 προφίλ οδηγού και προσαρμόζεται στον οδηγό,
μόλις αυτός λάβει θέση πίσω από το τιμόνι.

01 Ρυθμίστε το νέο Golf στις προσωπικές σας προτιμήσεις: Θέση καθίσματος,
θερμοκρασία, ambient εσωτερικός φωτισμός, ένταση ήχου μουσικής, συστήματα
πλοήγησης και υποβοήθησης – αφού τα εγκαταστήσετε μία φορά, η λειτουργία
Εξατομίκευσης θυμάται το προφίλ σας και το ενεργοποιεί μόλις επιβιβαστείτε.
Ιδιαίτερα πρακτικό, όταν χρησιμοποιούν περισσότερα άτομα το νέο Golf με διαφορετικές ρυθμίσεις. Έτσι δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε συνέχεια τα πάντα από την
αρχή, αυτό το αναλαμβάνει το σύστημα από μόνο του. Β

01

02

02 Αναζήτηση κλειδιών τέλος – με τη λειτουργία Mobile Key¹ μπορείτε να ξεκλειδώσετε και να εκκινήσετε το
νέο σας Golf με το smartphone σας. Μπορείτε επίσης να στείλετε πρόσθετα ψηφιακά κλειδιά στους φίλους σας
και σε μέλη της οικογένειας κάνοντας έτσι ακόμη πιο εύκολη για αυτούς τη χρήση του αυτοκινήτου σας. Π
1 Απαιτείται προεγκατάσταση Mobile Key, σύστημα Infotainment Discover Pro, σύστημα Keyless Access και ενεργοποιημένες υπηρεσίες
We Connect. Αρχικά διατίθενται δύο κινητά κλειδιά εντός των πρώτων 4 ετών από τη σύναψη της σύμβασης We Connect. Η παραχώρηση
ενός κινητού κλειδιού προϋποθέτει την ταυτοποίηση του αποστολέα του κλειδιού μέσω της διαδικασίας Volkswagen Ident. Μετά την
εγκατάσταση σε ένα συμβατό smartphone, το κινητό κλειδί είναι έγκυρο για ένα έτος σε συνδυασμό με την τελική συσκευή.
Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9. Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
Βασικός εξοπλισμός Β Έκδοση Style S Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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01 Τα οχήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους μπορούν
να κάνουν πιο ασφαλείς τους δρόμους, να φροντίζουν
για λιγότερα μποτιλιαρίσματα και να προειδοποιούν
για τοπικά επικίνδυνα σημεία. Η λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία με επικοινωνία Car2X
υποστηρίζει τον οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες, για
παράδειγμα, μπορεί να προειδοποιεί για έργα ή ειδικά
οχήματα.1 Η επικοινωνία λειτουργεί με τεχνολογία
Car2X μέσω WLAN (pWLAN). Β

IQ.DRIVE
Το IQ.DRIVE αντιπροσωπεύει για τη Volkswagen όλα τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Όλα όσα διαθέτουμε ήδη, όσα σχεδιάζουμε
για αύριο και όσα ερευνούμε για το μέλλον. Τα συστήματα υποβοήθησης
IQ.DRIVE αποτελούν συνώνυμο της καινοτομίας με έναν ξεκάθαρα εστιασμένο στόχο: την άνεση και την ασφάλειά σας.

01

02 Το Travel Assist2 φροντίζει με το πάτημα ενός
κουμπιού για άνεση υψηλού επιπέδου κατά την οδήγηση1, παρέχοντάς σας υποστήριξη σε μονότονες και
κουραστικές συνθήκες οδήγησης. Ιδίως στον αυτοκινητόδρομο και σε καλούς επαρχιακούς δρόμους, το
Travel Assist μπορεί να διατηρεί το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας και να φροντίζει για την απόσταση
από τα προπορευόμενα οχήματα. Σε συνδυασμό με το
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, κινείστε ξεκούραστα
σε μποτιλιάρισμα και κίνηση σημειωτόν. S

04 Οι προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix με δυναμική ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Dynamic Light Assist» φωτίζουν πιο έντονα και σε μεγαλύτερη απόσταση
τον δρόμο. Χάρη στην τεχνολογία Matrix υπάρχει επιπρόσθετα η δυνατότητα στοχευμένης ενεργοποίησης ή/και απενεργοποίησης μεμονωμένων τμημάτων LED.
Πλεονέκτημα: Σε διαδρομές με αναμμένη τη μεγάλη σκάλα φώτων μπορούν να
ανιχνεύονται μέσω κάμερας τα οχήματα που κινούνται στην αντίθετη λωρίδα
κυκλοφορίας και τα προπορευόμενα οχήματα. Συγκεκριμένα τμήματα LED
απενεργοποιούνται, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχής χρήση της μεγάλης
σκάλας των φώτων, χωρίς το φως να είναι εκτυφλωτικό για τους υπόλοιπους
οδηγούς ή πεζούς. Π

03

02

Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9.
Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
Βασικός εξοπλισμός Β Έκδοση Style S Προαιρετικός εξοπλισμός Π

03 Το σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενα οχήματα
ACC βοηθά να τηρείτε μια μέγιστη ταχύτητα3 καθώς και μια απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα, τις οποίες έχετε προηγουμένως επιλέξει. Σε συνδυασμό με
ένα προαιρετικό σύστημα πλοήγησης, το σύστημα διευρύνεται με τη λειτουργία
προνοητικής ρύθμισης ταχύτητας. Καθώς χρησιμοποιούνται τα επίσημα όρια
ταχύτητας, έχετε υποστήριξη για αποφυγή της υπέρβασής τους.1 Με τη βοήθεια
των δεδομένων της διαδρομής που παρέχονται από το σύστημα πλοήγησης, το
σύστημα προσαρμόζει επιπλέον την ταχύτητα κίνησης σε στροφές, διασταυρώσεις
(αλλαγές κατεύθυνσης) και κυκλικούς κόμβους.1 Β

04

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.
2 Θα διατεθεί αργότερα.
3 Με ταχύτητα έως 210 km/h.

Το νέο Golf – Συστήματα υποβοήθησης
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Επενδύσεις καθισμάτων και Διακοσμητικά

01
02
03
04

Ύφασμα «Maze» Soul BD Β
Ύφασμα microfleece «ArtVelours» Soul BD S
Ύφασμα «Maze» Γκρι Storm CE Π
Ύφασμα microfleece «ArtVelours» Γκρι Storm CE

01

02

01 Διακοσμητικό «Nature Cross Brushed» Β
02 Διακοσμητικό «New Brushed Dark Metal»

Π

S

01

03

04

02

Οι εικόνες σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές. H εκτύπωση δεν μπορεί να αποδώσει τις επενδύσεις των καθισμάτων και τα διακοσμητικά, όπως είναι στην πραγματικότητα.
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.
Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9.
Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
Βασικός εξοπλισμός Β Έκδοση Style S Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Χρώματα και Ζάντες

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q0Q Π
Γκρι Urano απλό χρώμα 5K5K Β
Γκρι Moonstone απλό χρώμα C2C2 Π
Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E8E Π
Γκρι Dolphin μεταλλικό χρώμα B0B0 Π
Κίτρινο Lime μεταλλικό χρώμα C1C1 Π
Μπλε Atlantic μεταλλικό χρώμα H7H7 Π
Λευκό Oryx περλέ χρώμα 0R0R Π
Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T2T Π

01

01

02

02

03

04

05

03

06

07

08

01 Ζάντα ελαφρού κράματος 16" «Norfolk»
02 Ζάντα ελαφρού κράματος 17" «Ventura»
03 Ζάντα ελαφρού κράματος 18" «Dallas»

Β
S
Π

09
Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν μπορεί να αναπαράγει τα χρώματα και τις ζάντες όπως είναι στην πραγματικότητα. Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση από 3,7 έως 4,9. Εκπομπές CO₂ σε g/100 km (NEDC): μεικτή κατανάλωση, από 97 έως 112.
Βασικός εξοπλισμός Β Έκδοση Style S Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Το νέο Golf
9X5.1220.23.72
Έκδοση: Φεβρουάριος 2020
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών
www.volkswagen.gr

Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect, ο πελάτης χρειάζεται έναν λογαριασμό χρήστη
Volkswagen ID και πρέπει να συνδέεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο
We Connect. Απαιτείται επίσης η online σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης We Connect ή
We Connect Plus με τη Volkswagen AG.
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®, 4MOTION®,
BlueMotion® και TSI® είναι σήματα 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 ®, 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.

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις
μεθόδους μέτρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από 01.09.2017, ορισμένα καινούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου με βάση την εναρμονισμένη μέθοδο ελέγχου 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
αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τις
διαφορές 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
συνάγονται 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 προσφοράς. 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 συνθήκες καθώς
και με το προσωπικό στιλ οδήγησης, να επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση
ρεύματος, οι εκπομπές CO₂ και οι επιδόσεις ενός οχήματος. 'Eνας 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.

