
Volkswagen e-mobility



Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές είναι αυτονόητη

και η Volkswagen με την εισαγωγή των ηλεκτρικών μοντέλων

κάνει τις καινοτόμες τεχνολογίες διαθέσιμες σε όλους.

Έτσι, μπορείτε να οδηγείτε ένα τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο 

φτιαγμένο για καθημερινή χρήση που διαθέτει παράλληλα 

εξαιρετική ποιότητα, υψηλή άνεση και οικονομία. 

Το μέλλον ξεκινά εδώ 
και είναι ηλεκτρικό! 



5

Το e-up! συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την καθημερινή 

χρήση και είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της πόλης 

αλλά και για εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς. Οι μηδενικές 

εκπομπές ρύπων του ηλεκτροκινητήρα ωφελούν το περιβάλλον 

ενώ ο οδηγός απολαμβάνει την οδήγηση χάρη στις εντυπωσιακές 

του επιδόσεις, με επιτάχυνση 0-100km σε 12,4 δευτερόλεπτα 

και ροπή 210 Nm από τις 0 στροφές/λεπτό σε συνδυασμό με 

αυτονομία έως 160 km, με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας!

e-up! Και μικρό
και ηλεκτρικό!

Το e-up! - Εξωτερικό
Κατανάλωση σε kWh/100 km:11,7 (μικτή), Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0 (αφορά στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας).

01

02

01   Το e-up! είναι ειδικά εξοπλισμένο με αεροδυναμικά σχεδιασμένες ζάντες ελαφρού κράματος 
15’’, που αναδεικνύνουν την εμφάνισή του αλλά και εξοικονομούν ενέργεια.

02   Το e-up! διαθέτει μια μοντέρνα και κομψή 
εμφάνιση, χάρη στα χαρακτηριστικά
φώτα ημέρας LED και τους ενσωματωμένους 
στον πίσω προφυλακτήρα, ανακλαστήρες.
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Το e-up! εντυπωσιάζει και στο εσωτερικό, με ελκυστικό σχεδιασμό

και με έξυπνα συστήματα και λειτουργίες που σας βοηθούν να 

έχετε τα πάντα υπό έλεγχο.

Όλα μπροστά σας.
Όλα στα χέρια σας.

01   Χάρη στο δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και την οθόνη πολλαπλών οργάνων 
που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων, ο οδηγός του e-up! έχει πάντοτε στη διάθεση του τις πιο 
σημαντικές πληροφορίες, όπως π.χ για την τρέχουσα και μέση κατανάλωση, την αυτονομία, 
το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας και φόρτισης. Η επιφάνεια ταμπλό ‘’Sharkskin” που είναι 
αποκλειστική για το e-up! δίνει στυλ και εργονομία στην χρήση.

02  To e-up! φροντίζει για ένα ευχάριστο κλίμα και στο εσωτερικό, καθώς περιλαμβάνει στον 
βασικό εξοπλισμό το αυτόματο σύστημα κλιματισμού Climatronic που διατηρεί σταθερή την 
επιθυμητή θερμοκρασία και καθαρή την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του οχήματος. Επίσης, 
ο εσωτερικός φωτισμός  Ambiente σε μπλε χρώμα προσθέτει μια μοντέρνα πινελιά στις 
νυχτερινές σας διαδρομές.

 Το e-up! Εσωτερικό

01 | 02
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Με κάθε νέα έκδοσή του, το Golf επαναδιαμορφώνει την αντίληψή 

μας για το αυτοκίνητο. Γι’ αυτό και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή 

και επιτυχημένα μοντέλα. Ήταν λοιπόν θέμα χρόνου για την 

Volkswagen να γράψει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτήν την επιτυχημένη 

ιστορία, με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Golf: το e-Golf.

Με αυτονομία έως 300 km και επιτάχυνση 0-100 km σε 9,6’’

που συνδυάζεται με 290 Nm ροπής, το e-Golf είναι ο ορισμός

της οδηγικής απόλαυσης!

e-Golf σημαίνει
e-Auto.

Το e-Golf  - Εξωτερικό
Κατανάλωση σε kWh/100 km: 12,7 (μικτή), Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0 (αφορά στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας).

02 | 03

01

02   Τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED σε σχήμα C ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας και 
προσφέρουν στο e-Golf μια ξεχωριστή εμφάνιση.

03   Οι ζάντες ελαφρού κράματος 16’’ “Astana” διαθέτουν αεροδυναμικό σχεδιασμό, έχουν
βελτιστοποιηθεί ως προς το βάρος και σε συνδυασμό με τα ελαστικά χαμηλής αντίστασης
κύλισης καθιστούν το e-Golf πιο οικονομικό και αποδοτικό σε σχέση με το συμβατικό Golf.

01    Όλα τα στοιχεία φωτισμού είναι τεχνολογίας 
LED, γιατί τα φώτα LED παρέχουν υψηλότερη 
ασφάλεια καθώς ανταποκρίνονται πιο γρήγορα 
από τους συμβατικούς λαμπτήρες, ενώ είναι και πιο 
οικονομικά αφού καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.
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Το εσωτερικό του e-Golf είναι εργονομικά σχεδιασμένο και διαθέτει 

πoλλά συστήματα που κάνουν κάθε διαδρομή άνετη και ξεκούραστη.

Η άριστη κατασκευή και η υψηλή ποιότητα των υλικών είναι 

εμφανής σε κάθε λεπτομέρεια. Όπως ταιριάζει σε ένα Golf.

Απολαύστε 
κορυφαία άνεση.

Το e-Golf  - Εσωτερικό

01 02

01   Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το αυτόματο σύστημα κλιματισμού 
“Climatronic” που εξασφαλίζει το κατάλληλο κλίμα και στο εσωτερικό αυτόματου 
κλιματισμού. 
02   Στο νέο e-Golf ο παραδοσιακός πίνακας οργάνων έχει αντικατασταθεί από μία 
οθόνη υψηλής ανάλυσης. Ο καινοτόμος, πλήρως ψηφιακός και διαδραστικός πίνακας 
οργάνων Active Info Display σας δίνει περισσότερες πληροφορίες πέρα από την 
ταχύτητα και τη στάθμη καυσίμου. 
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Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km: μικτή 1,7, Εκπομπές CO₂, g/km: μικτή 38.

Δυνατό, σπορ, άμεσο: το νέο Golf GTE, το οποίο διαθέτει ένα plug-

in υβριδικό σύστημα που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα, και έναν 

ηλεκτροκινητήρα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Με το πάτημα ενός κουμπιού οι δύο κινητήρες ενώνουν τις 

δυνάμεις τους και επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση αλλά και 

υψηλή οδηγική απόλαυση 204 ίππων.

Νέο Golf GTE.
Δύο κόσμοι σε έναν.

Το Golf GTE – Εξωτερικό

01   Χάρη στους νέου σχεδιασμού LED προβολείς και τα 
LED φώτα ημέρας με το χαρακτηριστικό σχήμα C, εσείς 
θα έχετε πάντοτε τη βέλτιστη ορατότητα και το Golf GTE 
μια εντυπωσιακή εμφάνιση χάρη στα LED φώτα και την 
μπλε λωρίδα στη μάσκα.

02  Ακόμη και όταν πέφτει η νύχτα, το Golf GTE ξεχωρίζει 
χάρη στα πίσω φώτα τεχνολογίας LED σε σκούρο κόκκινο,  
που εξασφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα κατά τη νύχτα. 
Γεγονός που μπορούν να  επιβεβαιώσουν και οι άλλοι, όταν 
τους προσπερνάτε.

03  Το  Golf GTE με πλήρη φόρτιση του ηλεκτροκινητήρα 
διαθέτει αυτονομία 50 km ενώ μαζί με τον βενζινοκινητήρα 
η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 883 km.01 

02

03
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Αίσθηση GTE. 
Και στο εσωτερικό.

Το Golf GTE -Εσωτερικό

Το GTE διαθέτει τα γονίδια του θρυλικού GTI και αυτό είναι 

εμφανές στον σπορ σχεδιασμό του εσωτερικού και στην υψηλή 

άνεση και ποιότητα των υλικών.

01

02 

01   H κεντρική κονσόλα, το κέντρο ελέγχου του GTE, διαθέτει λιτό και καθαρό σχεδιασμό, 
ώστε να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο. Η σπορ λειτουργικότητα του οχήματος αναδεικνύεται 
από τα στοιχεία αλουμινίου και τις μπλε λωρίδες στο λεβιέ ταχυτήτων καθώς και στις μπλε 
διακοσμητικές ραφές στο κάλυμμα του κιβωτίου.

02  Τα εμπρός Top-sport καθίσματα “Clark”  σε απόχρωση Μπλε-Μαύρο Titan, εξασφαλίζουν 
πλευρική υποστήριξη και άνεση. Το τριάκτινο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με 
διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου και λογότυπο “GTE” φροντίζει για να διατηρείτε τον 
έλεγχο σε όλες τις συνθήκες. Ο μπλε εσωτερικός φωτισμός ambient με κρυφά φώτα στις 
επενδύσεις των θυρών τονίζει την απαράμιλλη αίσθηση GTE. 
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Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km: μικτή 1,8, Εκπομπές CO₂, g/km: μικτή 40.

To νέο Passat GTE θέτει υψηλά standards και τα ακολουθεί πιστά. 

Στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, μπορεί να συνδυάσει μηδενικές 

εκπομπές και αυτονομία έως 50 km, που στην υβριδική κίνηση 

ξεπερνά τα 1.000 km. Και αν προτιμάτε την sport οδήγηση, με το 

πάτημα του κουμπιού GTE μπορείτε να έχετε συνολική ισχύ 218 PS 

από το όχημα. Έτσι, συνδυάζει τα καλύτερα από δύο κόσμους, 

εύκολα και χωρίς συμβιβασμούς.

Νέο Passat GTE. 
Ανοίγει νέους 
δρόμους.

Το νέο Passat GTE - Εξωτερικό

01   Το εμπρός μέρος με τον ειδικό σχεδιασμό GTE που περιλαμβάνει τα LED φώτα ημέρας σε σχήμα 
C και την επιχρωμιωμένη μάσκα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Η μπλε γραμμή που διασχίζει
το μπροστινό μέρος όπως και το ενσωματωμένο λογότυπο “GTE” τραβούν αμέσως το βλέμμα.
Επιπλέον, οι προφυλακτήρες με την διακοσμητική λωρίδα χρωμίου κάτω από τον αεραγωγό και
οι Full LED προβολείς ολοκληρώνουν την δυναμική εμφάνιση του Passat GTE.

01 



19 To νέο Passat GTE – Εσωτερικό

Κορυφαία ποιότητα.
Χαμηλή κατανάλωση.
Το εσωτερικό του νέου Passat GTE εντυπωσιάζει χάρη στον

κρυφό εσωτερικό φωτισμό Ambient Plus, τα σπορ καθίσματα σε 

συνδυασμό Δέρμα/Alcantara, τα υψηλής ποιότητας διακοσμητικά 

στοιχεία από αλουμίνιο αλλά και τα διακοσμητικά στοιχεία σε 

μαύρο γυαλιστερό χρώμα. Καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης 

και συστήματα ψυχαγωγίας παρέχουν άνεση και κάνουν κάθε 

διαδρομή πιο ξεκούραστη. Όλα μαζί αποδεικνύουν ότι μπορεί να 

συνδυάσει κανείς το στυλ με την οικονομία και τις επιδόσεις.

01   Το εσωτερικό του νέου Passat GTE πείθει για την ποιότητά του με διάφορα 
χρήσιμα στοιχεία: π.χ. τον ειδικά προσαρμοσμένο για το GTE διαδραστικό Ψηφιακό 
Πίνακα Οργάνων που σας παρέχει πληροφορίες όπως την κατάσταση του οχήματος, 
το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. 
Επιπλέον, μπορείτε να χειριστείτε διάφορες λειτουργίες από το βασικό δερμάτινο 
πολυλειτουργικό τιμόνι που φέρει μπλε διακοσμητικές ραφές.

01 
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Βάλτε το στην πρίζα, 
φορτίστε το και… φύγατε!

Κινητήρες.

Το 80% των οδηγών δεν κάνει πάνω από 80 km την ημέρα*, έτσι τόσο το e-up! όσο και 

το e-Golf, έχοντας αυτονομία 160km και 200km αντίστοιχα με αμιγή ηλεκτροκίνηση, 

είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση.

Το  e-up! και το e-Golf διαψεύδουν εύκολα την πεποίθηση ότι τα 

ηλεκτροκίνητα οχήματα δεν έχουν υψηλές επιδόσεις. Το e-up! 

διαθέτει απόδοση 82 PS, τελική ταχύτητα 130 km/h και επιτάχυνση 

0-100 km σε 12,4”. Το e-Golf αντίστοιχα διαθέτει μέγιστη απόδοση 

136 PS και ροπή 290 Nm, τελική ταχύτητα 150 km/h και επιτάχυνση 

0-100km σε 9,6”, με κατανάλωση μόλις 12,7 kWh ανά 100 km.

02  To Διπλό Σύστημα Φόρτισης CCS (Combined Charging System) 
περιλαμβάνει δύο υποδοχές: μία υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος AC 
για φόρτιση από πρίζες παροχής οικιακού ρεύματος από σταθμούς φόρτισης 
και από το wallbox και μια υποδοχή συνεχούς ρεύματος DC για φόρτιση από 
δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

To e-up! και το e-Golf διαθέτουν διάφορους εναλλακτικούς 
τρόπους φόρτισης γιατί για να παραμένουν συνέχεια σε 
κίνηση, πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής φόρτιση της 
ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου.
Μια εναλλακτική είναι η φόρτιση μέσω καλωδίου που 
μπορεί να συνδεθεί με μια οποιαδήποτε πρίζα παροχής 
οικιακού ρεύματος. Η πλήρης φόρτιση γίνεται μέσω 
εναλλασσόμενου ρεύματος και διαρκεί 9 και 17 ώρες 
αντίστοιχα για κάθε μοντέλο.
Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το σύστημα φόρτισης 
wallbox στο σπίτι σας, που επιτρέπει υψηλότερα επίπεδα 
φόρτισης και μειώνει τον χρόνο στις 6 και 10 ώρες 
αντίστοιχα. 
Η τρίτη και πιο ταχεία εναλλακτική είναι η χρήση του 
Διπλού Συστήματος Φόρτισης CCS (Combined Charging 
System) που σας επιτρέπει να φορτίσετε την μπαταρία 
μέχρι το 80% σε μόλις 30’ και 45’ αντίστοιχα, με χρήση 
συνεχούς ρεύματος από δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

Ανάκτηση ενέργειας είναι η λειτουργία μέσω της οποίας 
ανακτάται η ενέργεια που παράγεται κατά το φρενάρισμα και 
που μέχρι τώρα χανόταν.
Αυτή επιτυγχάνεται με την μετατροπή της λειτουργίας του 

κινητήρα σε γεννήτρια. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται κατά το 
φρενάρισμα  αποθηκεύεται στην μπαταρία του οχήματος για μελλοντική 
χρήση. 
Ο οδηγός στο e-up! και στο e-Golf μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 
τέσσερα επίπεδα ανάκτησης που κυμαίνονται από τη μέγιστη έως την 
ελάχιστη ανάκτηση της παραγόμενης κατά το φρενάρισμα ενέργειας. 
Έτσι με κάθε φρενάρισμα επιτυγχάνεται  ανάκτηση ενέργειας.

H αυτονομία αυξάνεται με τα προφίλ οδήγησης  ECO 

και ECO+, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε με το πάτημα 

ενός κουμπιού. Στο προφίλ ECO+, η μέγιστη αυτονομία 

επιτυγχάνεται μέσω μείωσης της επιτάχυνσης και της τελικής 

ταχύτητας, ενώ απενεργοποιείται εντελώς το σύστημα κλιματισμού. 

Για τους οδηγούς που θέλουν να συνδυάσουν την αυτονομία με την 

άνεση και την ταχύτητα, ενδείκνυται το προφίλ οδήγησης ECO, που 

επιτρέπει μέγιστη τελική ταχύτητα έως 115 km/h σε συνδυασμό με 

μειωμένη απόδοση του συστήματος κλιματισμού.

01    Ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ οδήγησης, εμφανίζεται στην οθόνη η αντίστοιχη αυτονομία.

Κινητήρες e-up! / e-Golf

Ηλεκτροκινητήρας e-up! 82 PS

Κατανάλωση, kWh/100 km¹⁾, μικτή

Αυτονομία, km (NEDC)²⁾ 

Τελική ταχύτητα, km/h

Επιτάχυνση (0–100 km/h)

Εκπομπές CO₂, g/km¹⁾

Ηλεκτροκινητήρας e-Golf 115 PS

Κατανάλωση, kWh/100 km¹⁾, μικτή

Αυτονομία, km (NEDC)²⁾

Τελική ταχύτητα, km/h

Επιτάχυνση (0–100 km/h)

Εκπομπές CO₂, g/km¹⁾

11,7

120-160

130

12,4”

0

12,7

300

150

9,6”

0

01   Η φόρτιση μέσω του wallbox διαρκεί έως 6 ώρες στο e-up! και 
10 ώρες στο e-Golf.

02

01

01

*Πηγή: “Αυτοκίνηση στην Γερμανία”, του Υπουργείου Μεταφορών και Αστικής 
Ανάπτυξης, 2002 και 2008. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: mobilitaet-in-deutschland.de
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Συνδυασμένη απόδοση, (PS)

Απόδοση κινητήρα βενζίνης, (PS)

Απόδοση ηλεκτροκινητήρα, (PS)

Συνδυασμένη αυτονομία (NEDC), km1)

Αυτονομία με ηλεκτροκίνηση, km2) 

Τελική ταχύτητα με ηλεκτροκίνηση, km/h1)

Μέγιστη τελική ταχύτητα, km/h

Επιτάχυνση (0–100 km/h), δευτερόλεπτα

Επιτάχυνση με ηλεκτροκίνηση (0–60 km/h), δευτερόλεπτα

Κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας μικτή, l/100 km1)

με αυτόματο κιβώτιο DSG, 6 ταχυτήτων:

Εκπομπές CO₂, μικτή, g/km1)

με αυτόματο κιβώτιο DSG, 6 ταχυτήτων:

Golf GTE

204

150

102

883

50

130

222 (με Boost)

7,6

4,9

1,7

38

Passat GTE

218

156

115

1.070–1.114

50

130

225 (με Boost)

7,4

4,9

1,8

40

Έξυπνα σχεδιασμένα, 
με βάση τις επιθυμίες σας.

Κινητήρες GTE

02 | 03  Το Golf GTE και το Passat GTE συνδυάζουν 
το κλασικό σύστημα κίνησης με το ηλεκτρικό, με 
έως πέντε διαφορετικούς τρόπους, που ταιριάζουν 
τέλεια με τις συνθήκες που θα συναντήσετε. 
Εκτός από τρία εύχρηστα προγράμματα υβριδικής 
οδήγησης, έχετε τη δυνατότητα της αμιγούς 
ηλεκτροκίνησης (e-mode), που είναι ιδανική για 
την πόλη, για κατοικημένες περιοχές αλλά και για 
τις εθνικές οδούς, καθώς είναι αθόρυβη, διαθέτει 
μηδενικές εκπομπές ρύπων, εντυπωσιακή ροπή, 
τελική ταχύτητα έως 130 km/h και αυτονομία έως 
50 km. Έτσι, αν το θέλετε, μπορείτε να κινήστε 
με τον ηλεκτροκινητήρα π.χ. για να πάτε στη 
δουλειά σας. Πατώντας το κουμπί GTE επιλέγετε 

01   To υβριδικό σύστημα των μοντέλων Golf GTE και Passat GTE διαθέτει ένα ρεζερβουάρ βενζίνης στο πλάι και μια υποδοχή για ηλεκτρική φόρτιση μπροστά, στο σήμα Volkswagen. Με το καλώδιο φόρτισης 
που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, μπορείτε να φορτίσετε την υψηλής τάσης μπαταρία από οποιαδήποτε πρίζα παροχής οικιακού ρεύματος, σε 3,5 με 4,5 ώρες περίπου. Για πιο γρήγορη φόρτιση, 
διατίθεται το προαιρετικό wallbox, που φορτίζει πλήρως την μπαταρία σε 2,5 ώρες, απλά συνδέοντας το καλώδιο με την υποδοχή του οχήματος. Για περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του wall-
box συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen. Στην περίπτωση που είστε στον δρόμο και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια οικιακή παροχή, διατίθεται ένα πρόσθετο 
καλώδιο φόρτισης για σύνδεση με δημόσιους σταθμούς φόρτισης από συνεχές ρεύμα AC. 

τον πέμπτο τρόπο οδήγησης. Τότε ενεργοποιείται 
το προφίλ οδήγησης “Sport” ενώ αντίστοιχα 
προσαρμόζονται και οι αναρτήσεις. Οι δύο 
κινητήρες, ο ηλεκτρικός και ο βενζινοκινητήρας, 
λειτουργούν σε πλήρη ισχύ με εντυπωσιακές 
επιδόσεις: 0-100 km/h σε 7,6’’ και 7,4’’ και τελική 
ταχύτητα 222 km/h και 225 km/h για το Golf GTE 
και το  Passat GΤΕ αντίστοιχα. Στον διαδραστικό 
Πίνακα Οργάνων των μοντέλων GTE καθώς 
και στις οθόνες των συστημάτων infotainment, 
μπορείτε να βλέπετε ποιο είναι το επιλεγμένο 
προφίλ οδήγησης καθώς και η ροή ενέργειας, 
ενώ όταν φρενάρετε ανακτάτε ενέργεια, η οποία 
τροφοδοτεί την υψηλής τάσης μπαταρία.

01 

02 

03 
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Οι Mobile Online Υπηρεσίες Car-Net της Volkswagen περιλαμβάνουν εύχρηστες υπηρεσίες και πρακτικές εφαρμογές που κάνουν την 

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

Συνδεσιμότητα.

Συνδεσιμότητα

01-02   Με τις Υπηρεσίες Car-Net «Security & Service»1) είστε πάντα 
ασφαλείς. Το νέο πακέτο υπηρεσιών του Car-Net σάς προσφέρει 
πρόσβαση εν κινήσει σε σημαντικές λειτουργίες καθώς και πληροφορίες 
του αυτοκινήτου και παρέχει ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Είτε πρόκειται 
για προγραμματισμό ραντεβού Service, Service έκτακτης ανάγκης, 
κλήση βλάβης ή Online σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, σάς 
υποστηρίζουν και σάς παρέχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες κατά 
την οδήγηση (βασικός εξοπλισμός για e-Golf, Golf GTE και Passat GTE).

01  Με τις Υπηρεσίες Car-Net Guide & Inform θα έχετε στη διάθεσή σας όποια πληροφορία χρειάζεστε. Μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντες 
προορισμούς στην περιοχή σας, τα πιο κοντινά σημεία στάθμευσης ή πρατήρια καυσίμων. Προγραμματίστε την επόμενη διαδρομή στο 
Car-Net Portal ή στείλτε μέσω της εφαρμογής Car-Net τον επόμενο προορισμό στο σύστημα πλοήγησης, για να εξοικονομήσετε χρόνο 
ήδη πριν την οδήγηση. 

02  Car-Net App Connect  – τρεις καινοτόμες τεχνολογίες με τις οποίες μπορείτε να φέρετε εύκολα τις εφαρμογές του smartphone 
σας στην οθόνη αφής του συστήματος 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.

03  Με την πρωτοποριακή λειτουργία ανέπαφου χειρισμού Gesture Control χειρίζεστε το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Pro» 
ακόμη πιο απλά και άνετα. Με ένα 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 ακουμπήσετε την οθόνη, μεταβαίνετε π.χ. από έναν 
ραδιοφωνικό σταθμό σε έναν άλλο. 

01

1) Για τη χρήση του Car-Net Security & Service πρέπει να συναφθεί online ξεχωριστό συμβόλαιο με την Volkswagen AG. Για να μπορεί ο πελάτης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια ισχύος, έχει στη διάθεσή του 90 ημέρες προθεσμία μετά την παράδοση για την 
εγγραφή του αυτοκινήτου στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net. Η υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη ήδη από την παράδοση του αυτοκινήτου χωρίς εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Car-Net μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με 
τη χώρα. Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου κατά τη διάρκεια του συμβολαίου. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Car-Net απαιτείται έναsmartphone με 
λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM με δυνατότητα δεδομένων με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Μέσω της αποστολής ή λήψης πακέτων δεδομένων μέσω του διαδικτύου, μπορεί, 
αναλόγως της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net «Security &Service» θα βρείτε στη διεύθυνση  
www.volkswagen.com/car-net και στον πλησιέστερο συνεργάτη της Volkswagen, πληροφορίες για τους όρους χρέωσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Ο αντιπρόσωπος της Volkswagen της περιοχής σας θα χαρεί να σας πληροφορήσει 
σχετικά.

01

02
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Με τον Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα 
Οργάνων Active Info Display με 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, είτε πρόκειται 
για το στροφόμετρο, το κοντέρ, την 
ένδειξη χιλιομέτρων ή τη διαδρομή που 
θα ακολουθήσετε. Για παράδειγμα, στη 
λειτουργία πλοήγησης, το κοντέρ και το 
στροφόμετρο μικραίνουν και μετακινούνται 
στα άκρα δίνοντας περισσότερο χώρο στον 
χάρτη, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος της οθόνης. 
Μέσω των διαφορετικών δυνατοτήτων 
προβολής των πληροφοριών έχετε τη 
δυνατότητα εξατομικευμένης διαμόρφωσης 
του πίνακα οργάνων. Έτσι, μπορείτε να 
έχετε απευθείας στο οπτικό σας πεδίο 
πληροφορίες του συστήματος Infotainment 
όπως τις εικόνες των τηλεφωνικών σας 
επαφών ή εξώφυλλα CD. O χειρισμός του 
Ψηφιακού Πίνακα Οργάνων γίνεται από το 
πολυλειτουργικό τιμόνι.

Όλες οι πληροφορίες, 
στη διάθεσή σας.

Συνδεσιμότητα

Εφαρμογή Car-Net.
Η Volkswagen σας προσφέρει μια ακόμη τεχνολογική καινοτομία: την 

εφαρμογή για smartphone Volkswagen Car-Net που σας επιτρέπει μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.volkswagen.com/Car-Net να χειρίζεστε εξ 

αποστάσεως πολλές λειτουργίες του οχήματος. Έτσι, σας παρέχει υψηλή 

άνεση αλλά και πολλές δυνατότητες όπως να ενεργοποιείτε το air condition 

με πλήρη αυτονομία και να βελτιστοποιείτε την κατανάλωση.

Με την εφαρμογή Car-Net μπορείτε να ελέγξετε από 
το smartphone σας την εξωτερική θερμοκρασία και 
να ενεργοποιήσετε το σύστημα κλιματισμού προτού 
ξεκινήσετε ακόμη, ώστε να έχετε μια ευχάριστη 
θερμοκρασία στο εσωτερικό. Με τις λειτουργίες “air-
condition” και “charge” μπορείτε να προγραμματίσετε 
το χρόνο λειτουργίας και φόρτισης. Ακόμη, όταν το 
όχημα βρίσκεται σε δημόσιο σταθμό φόρτισης, μπορείτε 
να ξεκινήσετε την φόρτιση εξ αποστάσεως και να την 
σταματήσετε όποτε θέλετε. Ανά πάσα στιγμή εμφανίζεται 
στο κινητό σας το επίπεδο φόρτισης, η αντίστοιχη 
αυτονομία καθώς επίσης και ο χρόνος που απομένει 

για την πλήρη φόρτιση. Επιπλέον, μπορείτε να 
λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το οδηγικό 
σας στυλ όπως την τρέχουσα ταχύτητα  και τη 
διάρκεια της διαδρομής που έχετε διανύσει. 

Παράλληλα μπορούν να εμφανίζονται πληροφορίες 
σχετικές με το όχημα όπως π.χ. αν είναι ανοιχτές οι 
πόρτες ή τα φώτα αλλά και η πιο πρόσφατη θέση 
στάθμευσης.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις λειτουργίες στη 
διεύθυνση www.volkswagen.com/Car-Net.
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Τόσο το σύστημα Discover Media (βασικός εξοπλισμός για τα μοντέλα GTE) όσο και το Discover Pro (βασικός εξοπλισμός για το e-Golf 

παρέχουν υψηλή ψυχαγωγία και άνεση ενώ παράλληλα σας κρατούν ενήμερους για όλες τις σχετικές με την ηλεκτρική λειτουργία των 

οχημάτων πληροφορίες. 

Οδηγική απόλαυση. Ψηφιακός έλεγχος.

01 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, 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. 

02  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 ανέπαφου χειρισμού Gesture Control. Το 
σύστημα με ενσωματωμένη μνήμη 32 GB διαθέτει επίσης προεγκατεστημένους χάρτες για την Ευρώπη, 
οκτώ ηχεία, λήψη FM, DVD Player και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων 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.

03    Με τη λειτουργία e-manager μπορείτε να προγραμματίζετε εγκαίρως τη φόρτιση, ώστε να
κάνετε χρήση του φθηνότερου νυχτερινού ρεύματος. Η λειτουργία αυτονομία 360ο σας δείχνει πόση 
απόσταση μπορείτε να διανύσετε με το e-Golf, με βάση την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης. 
Η επιφάνεια εντός της εσωτερικής ακτίνας καταγράφει τη συνολική διαδρομή μαζί με την επιστροφή,

 ενώ η εξωτερική επιφάνεια δείχνει την μέγιστη απόσταση που μπορείτε να διανύσετε μέσω της πιο 
εύκολης διαδρομής.

04   Η λειτουργία ανάκτησης ενέργειας  σας ενημερώνει κάθε λεπτό για την ποσότητα της ανακτημέ -
νης ενέργειας στη διάρκεια της διαδρομής.

05  Η ένδειξη ροής ενέργειας παρουσιάζει με γραφικά τη ροή ενέργειας ανάμεσα στον ηλεκτροκι-
νητήρα και την μπαταρία, καθώς και το τρέχον επίπεδο φόρτισης.

06  Η λειτουργία επιτήρηση της αυτονομίας σας ενημερώνει με γραφικά για την τρέχουσα αυτονομία 
καθώς και το πώς επηρεάζεται αυτή από τα διάφορα συστήματα του οχήματος που είναι σε λειτουργία.

02 03
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Συνδεσιμότητα

Το maps + more είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του e-up!.  Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android και μετατρέπει 

το smartphone σας σε ένα πλήρως συμβατό μέρος των συστημάτων infotainment του e- up!  Tο Smartphone σας σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή της Volkswagen «maps + more» και το σύστημα infotainment «Composition Phone» συμπεριλαμβανομένης βάσης, είναι η πυξίδα 

που σας συνοδεύει στις μετακινήσεις σας.

maps + more.

01  Σας δείχνει πάντα τι πρέπει 
να γίνει: η νέα εφαρμογή της 
Volkswagen «maps + more» για 
Android ή iOS. Ανεξάρτητα από το 
αν χρησιμοποιείτε προβολή 2D ή 
3D, με το ενσωματωμένο σύστημα 
πλοήγησης TomTom μπορείτε πάντα 
να τα καταφέρετε. Δεν αποφεύγετε 
απλά τα μποτιλιαρίσματα, αλλά χάρη 
στην Offline πλοήγηση εξοικονομείτε 
τα τέλη περιαγωγής στο εξωτερικό.

02 – 07 Η εφαρμογή «maps + more» 
είναι πολυτάλαντη και σας βοηθάει 
να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο. Από 
τη στιγμή που το Smartphone σας 
συνδεθεί μέσω Bluetooth με το 
σύστημα infotainment «Composition 
Phone»,μπορείτε για παράδειγμα να 
έχετε απεριόριστη πρόσβαση στον 
τηλεφωνικό κατάλογο ή σε ολόκληρη 
τη μουσική συλλογή του Smartphone 
σας – γρήγορα και απλά χάρις στη 
λειτουργία αναγνώρισης γραφής.

01 03
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Η υψηλή τεχνολογία είναι εμφανής και στα συστήματα υποβοήθησης και 

ασφάλειας των ηλεκτρικών μοντέλων της Volkswagen. Όλα τα οχήματα 

διαθέτουν πολλά συστήματα υποβοήθησης στον βασικό εξοπλισμό, που 

εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Τα πάντα μπρoστά σας
και υπό τον έλεγχό σας.

08  Το ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικού XDS 
αποτελεί βασικό εξοπλισμό των μοντέλων 
GTE αλλά και του e-Golf. Το σύστημα - στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος - 
βελτιώνει την πρόσφυση όταν προσεγγίζετε 
στροφές, ασκώντας πίεση στο εσωτερικό 
των εμπρός τροχών για να να αποτρέψει 
την υπερστροφή. Έτσι η οδήγηση παραμένει 
σπορ αλλά και ασφαλής, χωρίς να χάνετε τον 
έλεγχο.

01 Στο Passat GTE, ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού το Head-up Display και σημαντικές πληροφορίες 
όπως π.χ. για την ταχύτητα, για την διαδρομή που θα ακολουθήσετε, για κυκλοφοριακές σημάνσεις κλπ 
προβάλλονται πάνω από το ταμπλό οργάνων. Έτσι, έχετε τα πάντα μπροστά σας, χωρίς να χάνετε την οπτική 
επαφή με τον δρόμο. Επιπλέον, η υψηλή φωτεινότητα εξασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία σας είναι ευδιάκριτα ακόμη 
και σε συνθήκες έντονου φωτισμού. 

03 | 04  Η λειτουργία city emergency brake για το 
e-up! συμβάλλει σημαντικά στην οδηγική ασφάλεια, 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Το σύστημα 
διαθέτει αισθητήρες και όταν ανιχνεύσει εμπόδιο 
εμπρός, σε απόσταση μέχρι 10 μέτρα, φρενάρει το 
αυτοκίνητο μόνο του και εφόσον κινείστε με ταχύτητα 
κάτω από τα 30km/h (στο Passat GTE μέχρι 65 
km/h). Στο e-Golf διατίθεται σε συνδυασμό με το 
σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου 
“Front Assist” το οποίο προσαρμόζει την ταχύτητα 
του οχήματος σε σχέση με αυτή του προπορευόμενου, 
προκειμένου να αποφευχθεί μια σύγκρουση. Στο 
Passat GTE αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο και 
περιλαμβάνει και τη λειτουργία αναγνώρισης πεζών. 
Το σύστημα παρακολουθεί μέσω αισθητήρων τον 
χώρο γύρω από το όχημα. 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 το - 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος - αν 
χρειαστεί.

01

1) Δεν διατίθεται για το e-up!

Συστήματα Υποβοήθησης

02   Το σύστημα multicollision brake 1), αν δεν αντιδράσει ο ίδιος ο οδηγός, 
επεμβαίνει μετά από μια σύγκρουση,  και - στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
του - φρενάρει ή και ακινητοποιεί το όχημα, ώστε να αποτρέψει τυχόν 
επόμενες συγκρούσεις.

07    Το νέο Passat GTE διαθέτει και συστήματα αυτόνομης οδήγησης: Το σύστημα υποβοήθησης 
κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση “Traffic Jam Assist”, που φροντίζει ώστε να παραμένει 
το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας του, να σταματά και να ξεκινά αυτόματα, σε περιπτώσεις 
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Έτσι αποφεύγετε τις κουραστικές, επαναλαμβανόμενες στάσεις 
και εκκινήσεις αλλά και πιθανές συγκρούσεις. Επιπλέον, 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.

05 | 06   Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του το σύστημα 
ParkPilot του e-up! προειδοποιεί με ηχητικά 
σήματα για εμπόδια στο πίσω μέρος του οχήματος. 
Όσο πιο κοντά πλησιάζετε στο εμπόδιο, τόσο πιο 
γρήγορα επαναλαμβάνονται τα ηχητικά σήματα. 
Σε συνδυασμό με το σύστημα ραδιοπλοήγησης, 
απεικονίζεται στην οθόνη η απόσταση από τα 
εμπόδια.  Στον βασικό εξοπλισμό των μοντέλων e-
Golf και Golf GTE διατίθενται και αισθητήρες εμπρός. 
Το e-Golf και Passat GTE εξοπλίζεται με τo σύστημα 
υποβοήθησης στάθμευσης “Park Assist”. Το 
σύστημα εκτελεί - στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του 
συστήματος - ελιγμούς παρκαρίσματος πολλαπλών 
σταδίων σε παράλληλους και κάθετους χώρους 
στάθμευσης. Αφού βάλετε την όπισθεν, το όχημα 
αναλαμβάνει αυτόνομα τον έλεγχο και σταθμεύει 
στον επιλεγμένο χώρο. Το μόνο που πρέπει να κάνει 
ο οδηγός είναι να πατά τον συμπλέκτη, το γκάζι και το 
φρένο.
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Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν μέρει εφοδιασμένα 
με προαιρετικό εξοπλισμό και επιπλέον επιβάρυνση. Όλα τα στοιχεία σχετικά με τον 
εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά βασίζονται σε δεδομένα που ήταν γνωστά 
κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος εντύπου. Ο Εξουσιοδοτημένος  Έμπορος της 
Volkswagen είναι πρόθυμος να σας ενημερώσει για τυχόν αποκλίσεις που ισχύουν 
στη χώρα σας. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών. Τα σήματα DSG® και TSI® είναι 
σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου 
Volkswagen στη Γερμανία, καθώς και σε άλλες χώρες. Εάν τα σήματα στο παρόν 
έντυπο δεν διαθέτουν την ένδειξη ®, δεν σημαίνει ότι δεν αποτελούν σήματα 
κατατεθέντα και/ή ότι τα σήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Volkswagen AG.

515.1190.17.GR • Τυπώθηκε στην Ελλάδα
Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών 
Έκδοση: Ιούλιος 2017 

www.volkswagen.gr

Volkswagen e-mobility

O Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

1) Οι τιμές που αναφέρονται μετρήθηκαν σύμφωνα με τις υποχρεωτικές μεθόδους
μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο αυτοκίνητο και 
δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς αλλά χρησιμεύουν μόνο για τη σύγκριση 
διαφορετικών μοντέλων. Η κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας και οι εκπομπές ρύπων 
CO2 ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποδοτική εκμετάλλευση του 
καυσίμου ή της ενέργειας από την μπαταρία του οχήματος, αλλά επηρεάζονται και 
από την οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλους μη τεχνικούς (π.χ. περιβαλλοντικούς) 
παράγοντες. Προαιρετικός εξοπλισμός και αξεσουάρ (π.χ. πρόσθετα μέρη, ελαστικά 
κλπ) μπορούν να αλλοιώσουν σχετικές παραμέτρους του οχήματος όπως το βάρος, 
την αντίσταση κύλισης ή την αεροδυναμική και σε συνδυασμό με τον καιρό και τις 
οδηγικές συνθήκες να επηρεάσουν τις μετρήσεις κατανάλωσης, εκπομπών ρύπων 
και επιδόσεων. Τα στοιχεία σχετικά με τις καταναλώσεις και τις εκπομπές ρύπων 
CO2 ισχύουν σε συνδυασμό με συγκεκριμένο εύρος γκάμας των ελαστικών και του 
προαιρετικού εξοπλισμού.

2) Διάφοροι παράγοντες όπως ο τρόπος οδήγησης, η ταχύτητα, η χρήση
ενεργοβόρων συστημάτων όπως το κλιματιστικό, ο αριθμός των επιβατών, το 
βάρος του μεταφερόμενου φορτίου, το επιλεγμένο προφίλ οδήγησης (Normal, ECO, 
ECO +), η εξωτερική θερμοκρασία, το οδόστρωμα (αστικός/επαρχιακός δρόμος, 
εθνική οδός) ή η τοπογραφία μπορεί να επηρεάσουν  τα επίπεδα αυτονομίας.

facebook.com/volkswagengr youtube.com/volkswagenGreece




