
Az IQ.DRIVE különleges modellek
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05IQ.DRIVE Különleges modellek 

IQ.DRIVE különleges 
modellek: dizájn
és intelligencia
Nemcsak jól néznek ki, de szinte együtt gondolkodnak a vezetővel. 

Mi ezt úgy nevezzük: IQ.DRIVE. Egy elnevezés, amely az autózást 

intelligensebbé, kényelmesebbé vagy biztonságosabbá tevő inno-

vációkat takarja. Végül is, ami érvényes az emberekre, érvényes

az autókra is: minél több IQ, annál jobb.
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up! IQ.DRIVE: kisautó,
nagy ötletekkel
Kicsi, de mindent tud! Az új up! IQ.DRIVE szériafelszereltségként kínálja többek között 

a 15 colos „Dublin” könnyűfém keréktárcsákat a hozzájuk illő, feketére fényezett külső 

tükörházakkal, garantálva a hatásos megjelenést. A mindennapokat a hátsó parkoló-

radart, a sebességszabályozó rendszert, valamint a „Plus” multifunkciós kijelzőt 

tartalmazó Komfort csomag teszi fesztelenné és biztonságossá.
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09up! IQ.DRIVE – Belső tér 

Okos, mint a telefonja
Az up! IQ.DRIVE nemcsak meglepően nagy belül, de az IQ-ja is magas. A jól átgondolt, 

ergonomikus belső tér mellett az intelligens vezetőtámogató rendszerek és az okos 

innovációk kápráztatnak el minket. Az opcionális „maps + more” applikációval például 

vezetés közben is élvezheti az okostelefonja által nyújtott előnyöket, hiszen az kijelzi 

a fontos járműadatokat, vagy a legintelligensebb módon navigálja Önt az úti céljához. 

01   A Biztonsági csomag (ábra nélkül) többek között városi vészfékezést, kikap-
csolható utasoldali légzsákot, automatikus fényszóró-bekapcsolást, valamint 
 esőérzékelős első ablaktörlőt tartalmaz. A városi vészfékezés a rendszer határain 
belül segíti Önt, hogy elkerülje a ráfutásos baleseteket vagy csökkentse azok erejét.

02   Az Android és iOS rendszerekkel is kompatibilis Volkswagen „maps + more” 
applikáció* megmutatja Önnek, merre menjen. Ha okostelefonja Bluetooth-
kapcsolatot létesít az opcionális „Composition Phone” rádióval, mindig elérheti 
készüléke telefonkönyvét és teljes zenekönyvtárát, vagy járműadatokat hívhat le, 
mint például a pillanatnyi üzemanyag-fogyasztást. 

03   Az opcionális „maps + more dock” segítségével okostelefonját egyszerűen 
csatlakoztathatja autójához. A flexibilis, levehető, háromkarú okostelefon-tartó 
csíptetős zárral csatlakozik a műszerfalhoz, és azon keresztül a rádióhoz. Az okos-
telefonokhoz 14 cm (5,5 col) méretig kompatibilis tartót USB-csatlakozóval is 
ellátták a töltéshez és adatátvitelhez. 

04   A „Cushion” kárpitozású ülések nemcsak látványosak, de az integrált  fej-
támláknak köszönhetően kifejezetten kényelmesek is. 

*  A szoftver nem kompatibilis minden okostelefonnal. Volkswagen-márkakereskedője 
szívesen nyújt tájékoztatást Önnek.
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Polo IQ.DRIVE: megelőzi 
a korát, de betartja
a követési távolságot
A Polo IQ.DRIVE modell nem pusztán megérti az idők szavát, hanem letisztult, modern 

formanyelvével és magas szintű fedélzeti technikájával meg is előzi a korát. Mindez 

az olyan intelligens vezetőtámogató rendszereknek is köszönhető, mint például az 

„ACC” automatikus távolságszabályozás és a „Front Assist” környezetfigyelő rendszer. 
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13Golf IQ.DRIVE – Belső tér 

01   A Polo IQ.DRIVE modell belső tere többek között 
a csiszolt nemesacél pedáloknak, a multifunkciós 
bőrkormánynak vagy a „Cushion” üléskárpitoknak 
köszönheti sportosan elegáns megjelenését.

02   A Car-Net App-Connect¹⁾ segítségével okostele-
fon-applikációkat jeleníthet meg az infotainment 
rendszer érintőképernyőjén, és rendelkezésre állnak 
az innovatív MirrorLink®, a Google Android Auto™ és 
az Apple CarPlay™ interfészek is, további hasznos és 
szórakoztató funkciókat nyújtva.

03   Intelligens parkolás gombnyomásra: a „Park 
Assist” rendszer²⁾ megtalálja a megfelelő hosszanti 
vagy keresztirányú parkolóhelyet, ahová autonóm 
módon bemanőverezi az autót, a hosszanti parkoló-
helyekről pedig szükség esetén ki is parkol.³⁾ A veze-
tőnek csak a gáz- és fékpedált, valamint a sebesség-
váltót kell kezelnie, és figyelnie az autó környezetét.

04   A dinamikus fellépésről többek között fekete, 
fényesre polírozott, 15 colos „Dublin” könnyűfém 
keréktárcsák gondoskodnak.

(ábra nélkül)   Az „ACC” automatikus távolságszabályozás segít az előre beállított sebesség⁴⁾ és követési 
 távolság betartásában.³⁾ 

Innováció,
gombnyomásra
Telefonálnia kell vezetés közben, aktuális közlekedési információkra 

van szüksége, a navigációt szeretné használni, vagy személyes zene-

listáját akarja meghallgatni? A Polo IQ.DRIVE számos lehetőséget kínál 

arra, hogy kihasználhassa az innovatív technika nyújtotta előnyöket. 

A Car-Net App-Connect¹⁾ applikációval ugyanis menet közben is csak 

egy gombnyomásnyira van a világhálótól. 

1)  Csak a „Composition Media” rádiórendszerrel vagy a „Discover Media” navigációs rendszerrel együtt rendelhető. A Car-Net 
App-Connect a MirrorLink®, Apple CarPlay™ és Android Auto™ interfészeket tartalmazza, amelyek elérhetősége országonként 
változhat. A Car-Net App-Connect technikát már most sok mobiltelefon támogatja, és a Volkswagen szorosan együttműködik 
az okostelefon-gyártókkal, hogy a Car-Net App-Connect széles körű támogatásban részesüljön. Az új és már piacon lévő 
mobiltelefonok kompatibilitásáról a www.volkswagen.de/mobiltelefon honlapon talál tájékoztatást.

2) Magyarországon nem elérhető.
3) A rendszer határain belül.
4) Legfeljebb 210 km/h sebességig. 
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Golf IQ.DRIVE: a haladást 
képviseli álló helyzetben is 
A Golf mindig is a fejlődés jelképe volt, a Golf IQ.DRIVE modellre pedig még inkább igaz 

a megállapítás. A sportos dizájn mellett mindezt az intelligens vezetőtámogató rendszerek 

sokaságával is bizonyítja. Ilyen például az „Emergency Assist” részleges járműkormányzás, 

amely vészhelyzetben részlegesen átveszi a jármű irányítását, és ellenőrzötten leállítja azt.¹⁾ 

A Golf IQ.DRIVE álló helyzetben is a haladást képviseli. 

1) A rendszer határain belül.
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Velünk együtt 
gondolkodik
Önt is meglepi majd, hogy a Golf IQ.DRIVE mennyire előrelátó. Szériában nyújt olyan 

 innovatív vezetőtámogató rendszereket, mint a „Lane Assist” sávtartó rendszer vagy 

a hátsó, keresztirányú forgalomasszisztens, amelyek együtt gondolkodva a sarkon 

túlra is látnak.

1)  Csak a „Composition Media” rádiórendszerrel vagy a „Discover Media” és „Discover Pro” navigációs rend-
szerrel együtt rendelhető. A Car-Net App-Connect a MirrorLink®, Apple CarPlay™ és Android Auto™ interfé-
szeket tartalmazza, amelyek elérhetősége országonként változhat. A Car-Net App-Connect technikát már 
most sok mobiltelefon támogatja, és a Volkswagen szorosan együttműködik az okostelefon-gyártókkal, 
hogy a Car-Net App-Connect széles körű támogatásban részesüljön. Az új és már piacon lévő mobiltelefonok 
kompatibilitásáról a www.volkswagen.de/mobiltelefon honlapon talál tájékoztatást.

2)  A Car-Net „Guide & Inform” használatához külön szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. További infor-
máció a www.volkswagen-carnet.com honlapon található. 

3) A rendszer határain belül.
4) Legfeljebb 210 km/h sebességig. 

01   A „Cushion” kárpitozású ülések kellemes komfortérzetet nyújtanak. 

02   A fekete, fényesre polírozott, 16 colos „Dublin” könnyűfém keréktárcsa vonzza 
magára a tekinteteket.

03   Az ötletes logóprojektor igazán szemrevaló innováció, amely külön látványos-
sággá teszi a be- és kiszállást. A technika az ajtó kinyitásakor a jármű mellé vetíti 
az IQ.DRIVE logót, így tökéletesen megvilágítja a lábunk alatti részt.

04   A Car-Net App-Connect alkalmazással az infotainment rendszer érintőképer-
nyőjén jelenítheti meg az okostelefonos applikációkat.¹⁾ A Car-Net által nyújtott 
valósidejű információk pedig könnyebbé teszik a gyors célbaérést.²⁾ 

05   A Golf IQ.DRIVE belső terét olyan exkluzív részletek teszik különlegessé, mint 
a multifunkciós bőrkormány. Kényelmesen kezelheti az infotainment rendszert, 
a multifunkciós kijelzőt és opcionálisan az okostelefonját is, anélkül, hogy el 
kellene engednie a kormányt. Egy másik komfortos és biztonságos felszereltség 
a holttérfigyelő (ábra nélkül), amely menet közben LED-jelzéssel figyelmeztet az 
adott külső tükörben, amint egy másik jármű jelenik meg a holttérben.³⁾ Parkoló-
helyről való kitolatás esetén az integrált hátsó, keresztirányú forgalomasszisztens 
felügyeli a jármű mögötti területet, és figyelmeztet a keresztirányú forgalomra.³⁾ 

(ábra nélkül)   A „Park Assist” rendszer megtalálja a megfelelő hosszanti vagy 
keresztirányú parkolóhelyet, ahová autonóm módon bemanőverezi az autót, 
a hosszanti parkolóhelyekről pedig szükség esetén ki is parkol.³⁾ A vezetőnek 
csak a gáz- és fékpedált, valamint a sebességváltót kell kezelnie, és figyelnie 
az autó környezetét.

(ábra nélkül)   Az „ACC” automatikus távolságszabályozás segít az előre beállított 
sebesség⁴⁾ és követési távolság betartásában.³⁾
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Golf Variant IQ.DRIVE: 
rövid távon is 
több hosszal jobb
Több hely. Több szabad tér. Több innováció. A Golf Variant IQ.DRIVE mindenből többet 

nyújt. A markáns dizájnelemek mellett, mint a 16 colos „Dublin” könnyűfém keréktárcsák, 

számos intelligens vezetőtámogató rendszerrel látták el, amelyek biztonságosabbá 

és kényelmesebbé teszik az utazást – rövid- és hosszú távon egyaránt. 
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21Golf Variant IQ.DRIVE – Belső tér 

01   A belső tér a kifinomult műszaki tartalmat markáns dizájnelemekkel ötvözi, 
ilyen például a csiszolt nemesacél pedálsor, a multifunkciós bőrkormány vagy 
a „Cushion” üléskárpit.

02   Az innovatív logóprojektor látványossággá teszi a be- és kiszállást: az ajtó 
kinyitásakor a jármű mellé vetíti az IQ.DRIVE logót, így tökéletesen megvilágítja 
a lábunk alatti részt.

03   Az alacsony rakodóperemnek köszönhetően a Golf Variant IQ.DRIVE csomag-
terébe a nehéz tárgyakat is kényelmesen pakolhatjuk be. Ha pedig még több 
 helyre van szüksége, a csomagtérroló egyszerűen leszerelhető, és elhelyezhető 
a rakfelület alatt.

04   A holttérfigyelő menet közben LED-jelzéssel fi-
gyelmeztet az adott külső tükörben, amint egy másik 
jármű jelenik meg a holttérben.¹⁾ Parkolóhelyről való 

kitolatás esetén az integrált hátsó, keresztirányú for-
galomasszisztens felügyeli a jármű mögötti területet, 
és figyelmeztet a keresztirányú forgalomra.¹⁾ 

05   Tökéletesen beállítva: a hőmérsékletszabályzással és allergénszűrővel rendel-
kező 2-zónás „Air Care Climatronic” klímarendszer segítségével a két első utas 
egymástól függetlenül szabályozhatja maga számára a hőmérsékletet. 

(ábra nélkül)   A „Park Assist” rendszer megtalálja a megfelelő hosszanti vagy 
keresztirányú parkolóhelyet, ahová autonóm módon bemanőverezi az autót, 
a hosszanti parkolóhelyekről pedig szükség esetén ki is parkol.¹⁾ A vezetőnek 
csak a gáz- és fékpedált, valamint a sebességváltót kell kezelnie, és figyelnie 
az autó környezetét.

(ábra nélkül)   Az „ACC” automatikus távolságszabályozás segít az előre beállított 
sebesség²⁾ és követési távolság betartásában.¹⁾

Alaposan átgondolt,
minden részletében
A Golf Variant IQ.DRIVE minden tekintetben átgondolt – a motorházfedéltől a hátsó részig. 

Rugalmas belsőtér-koncepciójának köszönhetően pedig szinte mindenre felkészült, amit 

Ön mára, holnapra vagy akár holnaputánra tervezett. 

1) A rendszer határain belül.
2) Legfeljebb 210 km/h sebességig.
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Golf Sportsvan IQ.DRIVE:
dinamikus és innovatív,
mégis nyugalmat áraszt
A Golf Sportsvan IQ.DRIVE érezhetően a jól ismert Golf modellcsalád tagja, ám ezzel 

együtt mégis önálló. Fellépése egyszerre sportos és innovatív, és efelől a dinamikus 

dizájn mellett az intelligens vezetőtámogató rendszerek sokasága sem hagy kétséget. 
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25Golf Sportsvan IQ.DRIVE – Belső tér 

01   A belső térben többek között a „Cushion” üléskárpit, valamint a multifunk-
ciós bőrkormány gondoskodik a kellemes környezetről. További kényelmet nyújt 
a 20,3 cm-es (8 col), közelítésérzékelős TFT-érintőképernyő, valamint az MP3- és 
WMA-kompatibilis, 8 hangszórós CD-lejátszóval felszerelt „Composition Media” 
rádiórendszer.

02   Az autó oldalán látható „IQ.DRIVE” felirat exkluzív jelleget kölcsönöz a 
Golf Sportsvan IQ.DRIVE modellnek. 

03   A 16 colos „Dublin” könnyűfém keréktárcsák különösen dinamikus fellépést 
biztosítanak. 

04   A Golf Sportsvan IQ.DRIVE felkészülten várja 
a váratlan helyzeteket is. A hátsó üléspad felbillen-
tésével az 500 literes raktér akár 1520 literesre bő-
víthető, ráadásul ha szükséges, a csomagtérpadló 
is problémamentesen kivehető. 

Sok hely, még 
több innováció
Ha egyszer hozzászokott a Golf Sportsvan IQ.DRIVE nagyvonalú helykínálatához, többé 

már nem kíván lemondani róla. Mint ahogy a szériafelszereltségként kínált intelligens 

vezetőtámogató rendszerekről sem, mint például a „Lane Assist” sávtartó rendszer vagy 

az „ACC” automatikus távolságszabályozás.
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27T-Roc IQ.DRIVE

T-Roc IQ.DRIVE:
erős és intelligens
A T-Roc IQ.DRIVE guruló bizonyíték arra, hogy az erő és az intelligencia nem 

zárja ki egymást. Az erőteljes, markáns megjelenéshez a 17 colos „Dublin” 

könnyűfém keréktárcsák és a fekete, fényezett külső tükörházak is hoz-

zájárulnak, miközben az autó számos innovatív technológiát vonultat fel. 
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01   A Vezetőasszisztens csomag sosem hagyja cserben: többek között a „Light 
Assist” távolságifény-szabályozást is tartalmazza, amely 60 km/h felett önállóan 
működteti a fényszórót. 

02   A holttérfigyelő menet közben LED-jelzéssel figyelmeztet az adott külső 
 tükörben, amint egy másik jármű jelenik meg a holttérben.¹⁾ Parkolóhelyről való 
kitolatás esetén az integrált hátsó, keresztirányú forgalomasszisztens felügyeli 
a jármű mögötti területet, és figyelmeztet a keresztirányú forgalomra.¹⁾ 

03   Az ajtó nyitásakor az IQ.DRIVE feliratú, alumínium küszöbléc azonosítja be 
az exkluzív T-Roc IQ.DRIVE modellt. 

04   A T-Roc IQ.DRIVE belő terében minden arra irányul, hogy az Ön utazása 
a lehető legkellemesebb legyen. A multifunkciós bőrkormányról számos funkciót 
vezérelhet anélkül, hogy a kezét le kellene vennie a kormányról. A „Cushion” 
kárpitozású ülések további kényelmet nyújtanak, míg a jó tapadás érdekében 
a csiszolt nemesacél pedálokat csúszásmentes bevonat borítja. 

Nem csak erővel,
ésszel is
Izmai helyett a T-Roc IQ.DRIVE inkább intelligenciáját fitogtatja. Legalábbis, amikor a biztonságról van szó. 

A „Lane Assist” sávtartó rendszer 65 km/h-s sebesség felett felismeri, ha a jármű nem szándékosan hagyja 

el a sávját¹⁾, és korrekciós kormánymozdulattal visszatereli a vezető figyelmét a forgalomra.¹⁾, ²⁾

1) A rendszer határain belül.
2)  A vezetőnek mindig készen kell állnia arra, hogy felülbírálja az asszisztensrendszert és nem mentesül annak 

felelőssége alól, hogy mindig körültekintően vezesse a járművet.
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29T-Roc IQ.DRIVE – Belső tér 
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31Tiguan IQ.DRIVE

Tiguan IQ.DRIVE:
felkelti a figyelmet,
fontos helyzetekben is
A Tiguan IQ.DRIVE erőteljes dizájnja mindig és mindenhol garantálja a figyelmet. 

A számos IQ.DRIVE-innovációnak köszönhetően szerencsére akkor is, amikor ez 

kifejezetten fontos: például sávváltáskor és parkoláskor.
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01   A multifunkciós bőrkormányról kényelmesen, a kormány elengedése nélkül 
kezelheti az infotainment rendszert, a multifunkciós kijelzőt és opcionálisan az 
okostelefonját is.

02   Az „ACC” automatikus távolságszabályozás 
segít az előre beállított sebesség²⁾ és követési 
távolság betartásában.¹⁾

03   Az innovatív logóprojektor élménnyé varázsolja 
a be- és kiszállást: az ajtó kinyitásakor a jármű mellé 
vetíti az IQ.DRIVE logót, így tökéletesen megvilágítja 
a lábunk alatti részt.

04   A belső térben a „Cushion” üléskárpitok, 
a csiszolt nemesacél pedálok és a textilszőnyegek 
teremtenek kellemes környezetet. 

(ábra nélkül)   A „Lane Assist” sávtartó rendszer 
65 km/h-s sebesség felett felismeri, ha a jármű 
nem szándékosan hagyja el a sávját¹⁾, és korrekciós 
kormánymozdulattal visszatereli a vezető figyelmét 
a forgalomra.¹⁾, ³⁾

Hátramenetben 
is előretekintő

1) A rendszer határain belül.
2) Legfeljebb 210 km/h sebességig.
3)  A vezetőnek mindig készen kell állnia arra, hogy felülbírálja 

az asszisztensrendszert és nem mentesül annak felelőssége 
alól, hogy mindig körültekintően vezesse a járművet.

Az intelligencia sok helyzetben hasznos. A Tiguan IQ.DRIVE hátrafelé is lát, és ezzel Ön helyett is előretekint. 

Parkolóhelyről való kitolatás esetén az integrált hátsó, keresztirányú forgalomasszisztens felügyeli a jármű 

mögötti területet, és figyelmeztet a keresztirányú forgalomra.¹⁾
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35Tiguan Allspace IQ.DRIVE

Tiguan Allspace IQ.DRIVE*:
kívül szép, belül okos
A Tiguan Allspace IQ.DRIVE* bizonyíték arra, hogy az igaz szépség belülről fakad – és kívülről is. 

Öntudatos dizájnja éppúgy magával ragad, mint az igényes anyagokkal felszerelt, nagyvonalú 

belső tere. És mivel az intelligencia köztudottan vonzó tulajdonság, innovatív vezetőtámogató 

rendszereinek köszönhetően szinte ellenállhatatlanná válik.

* Magyarországon nem elérhető
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01   A fényesre polírozott, 17 colos „Dublin” könnyű-
fém keréktárcsákból már álló helyzetben is sugárzik 
a dinamika. 

02   A „Park Assist” rendszer felismeri a megfelelő 
hosszanti vagy keresztirányú parkolóhelyet, ahová 
autonóm módon bemanőverezi az autót, a hosszanti 
parkolóhelyekről pedig szükség esetén ki is parkol.¹⁾ 
A vezetőnek csak a gáz- és fékpedált, valamint 
a sebességváltót kell kezelnie, és figyelnie az autó 
környezetét.

03   Magas utasok vagy nagy méretű csomagok? 
A Tiguan Allspace IQ.DRIVE számára egyik sem jelent 
problémát. A 18 cm-rel eltolható második üléssor 
(ábra nélkül) aszimmetrikusan felosztható és billent-
hető, így nagyfokú rugalmasságot biztosít. Az opcio-
nális harmadik üléssor²⁾ két további utas számára 
kínál helyet. Ez szintén egészében vagy osztottan 
lebillenthető. 

04   Az igényes, „Cushion” kárpitozású ülések hosz-
szabb utakon is kellemesen komfortosak.

Az IQ mindig jól jön,
manőverezéskor is
A Tiguan Allspace IQ.DRIVE okos válaszokkal rendelkezik a mindennapok kihívásaira, 

hiszen innovatív térkoncepciójának köszönhetően szinte minden eshetőségre felkészült, 

míg intelligens vezetőtámogató rendszereivel kényelmesebb a vezetés és a parkolás is. 

1) A rendszer határain belül.
2) Legfeljebb 1,60 m magasságú utasoknak.
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Touran IQ.DRIVE:
intelligens és átgondolt
Bármilyen szögből is szemléljük, a Touran IQ.DRIVE kétségkívül modern megjelenésű. 

Mindezt olyan jellegzetes dizájnelemek biztosítják, mint a 16 colos „Dublin” könnyűfém 

keréktárcsák, a fekete, fényezett külső tükörházak és a sötétített oldalablakok. Ám ahhoz, 

hogy megtapasztaljuk, valójában mennyire innovatív, a belső térbe is be kell pillantanunk.
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41Touran IQ.DRIVE – Belső tér 

01   Igényes és műszakilag átgondolt: a belső térben 
a multifunkciós bőrkormány és a csiszolt nemesacél 
pedálburkolatok hangsúlyozzák ki az exkluzivitást. 

02   A Car-Net App-Connect alkalmazással az info-
tainment rendszer érintőképernyőjén jelenítheti meg 
az okostelefonos applikációkat.¹⁾ A Car-Net által nyúj-
tott valós idejű információk pedig könnyebbé teszik 
a gyors célba érést.²⁾ 

03   Az „ACC” automatikus távolságszabályozás 
segít az előre beállított sebesség³⁾ és követési távol-
ság betartásában.⁴⁾

04   Az innovatív logóprojektor élménnyé varázsolja a 
be- és kiszállást: az ajtó kinyitásakor a jármű melletti 
részre vetíti az IQ.DRIVE logót, így tökéletesen megvi-
lágítja a lábunk alatti részt.

Tele jó ötletekkel, vagy akár 
1980 liternyi csomaggal
„Side Assist” sávváltást segítő rendszer, „Lane Assist” sávtartó rendszer 

vagy „Park Assist” rendszer – a Touran IQ.DRIVE számos innovációt 

vonultat fel. Mindez a belső térben is folytatódik, hiszen a variálható 

térkoncepciónak köszönhetően pár kézmozdulattal akár 1980 literes 

csomagtér állhat a rendelkezésünkre.

1)  Csak a „Composition Media” rádiórendszerrel vagy a „Discover Media” 
és „Discover Pro” navigációs rendszerrel együtt rendelhető. A Car-Net 
App-Connect a MirrorLink®, Apple CarPlay™ és Android Auto™ inter-
fészeket tartalmazza, amelyek elérhetősége országonként változhat. 
A Car-Net App-Connect technikát már most sok mobiltelefon támo-
gatja, és a Volkswagen szorosan együttműködik az okostelefon-gyár-
tókkal, hogy a Car-Net App-Connect széles körű támogatásban része-
süljön. Az új és már piacon lévő mobiltelefonok kompatibilitásáról 
a www.volkswagen.de/mobiltelefon honlapon talál tájékoztatást.

2)  A Car-Net „Guide & Inform” használatához külön szerződést kell kötni 
a Volkswagen AG-vel. További információ a www.volkswagen-carnet.
com honlapon található. 

3) Legfeljebb 210 km/h sebességig.
4) A rendszer határain belül.
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Sharan IQ.DRIVE*:
sok hely, még több IQ 
Néha több kell. Nemcsak ülőhelyekből vagy raktérből, hanem biztonságból 

és kényelemből is. Intelligens vezetőtámogató rendszereivel, valamint 

opcionális multimédia- és infotainment ajánlatával a Sharan IQ.DRIVE 

nagyvonalúan teljesíti ezeket az igényeket.

* Magyarországon nem elérhető 
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45Sharan IQ.DRIVE – Belső tér 

LED-jelzéssel figyelmeztet a külső tükörben, amint az adott oldalon egy másik 
 jármű jelenik meg a holttérben.¹⁾

03   Az akár 2430 literesre bővíthető, variálható csomagtérnek köszönhetően 
szinte bármit szállíthatunk az autóval. Az első utasülés támlája teljesen lebillent-
hető, így praktikusan szállíthatók hosszabb tárgyak is. Az „EasyFold” rendszernek 
köszönhetően pedig a második üléssor két külső ülése egyetlen kézmozdulattal 
előrebillenthető. 

04   Az „ACC” automatikus távolságszabályozás segít az előre beállított sebes-
ség³⁾ és követési távolság betartásában.¹⁾

(ábra nélkül)   A „Park Assist” rendszer felismeri a megfelelő hosszanti vagy 
keresztirányú parkolóhelyet, ahová autonóm módon bemanőverezi az autót, 
a hosszanti parkolóhelyekről pedig szükség esetén ki is parkol.¹⁾ A vezetőnek 
csak a gáz- és fékpedált, valamint a sebességváltót kell kezelnie, és figyelnie 
az autó környezetét.

01   A Sharan IQ.DRIVE bizonyíték arra, hogy nagy 
méretek mellett is lehet ügyelni az apró részletekre. 
A multifunkciós bőrkormányról kényelmesen és 
a kormány elengedése nélkül kezelheti az infotainment 
rendszert, a multifunkciós kijelzőt és opcionálisan 
okostelefonját is. A „Cushion” kárpitozású ülések 
pedig komfortos utazást biztosítanak.

02   A „Lane Assist” sávtartó rendszer 65 km/h se-
besség felett felismeri, ha a jármű nem szándékosan 
hagyja el a sávját¹⁾, és korrekciós kormánymanőverek-
kel visszatereli a vezető figyelmét a forgalomra.¹⁾, ²⁾ 
Egy másik komfortos és biztonságos felszereltség 
a holttérfigyelő (ábra nélkül), amely menet közben 

Óriási tér a nagy ajtók mögött 
Egy pillantás a méretes elektromos tolóajtók mögé, és egyből kiderül, hogy a Sharan 

IQ.DRIVE nem csak kívülről tár fel új dimenziókat. Okosan átgondolt térkoncepciója 

kellő komfortot nyújt akár hét utas számára is, de az „EasyFold” rendszernek köszön-

hetően akár 2430 literes rakteret is képes biztosítani. Bármilyen igény is merüljön fel, 

a Sharan IQ.DRIVE modellel szinte semmiről sem kell többé lemondania. 

1) A rendszer határain belül.
2)  A vezetőnek mindig készen kell állnia arra, hogy felülbírálja az asszisztensrendszert és 

nem mentesül annak felelőssége alól, hogy mindig körültekintően vezesse a járművet.
3) Legfeljebb 210 km/h sebességig. 
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IQ.DRIVE különleges modellek R-Line 
felszereltséggel*: intelligensen 
és sportosan fogadják a kihívásokat
Az R-Line „Exterieur” csomaggal felszerelt IQ.DRIVE különleges modellek megjelenése 

egyszerre egyedi és sportos, így látványos dinamizmussal ötvözik az intelligens műszaki 

megoldásokat. 

* Magyarországon az IQ. DRIVE modellek nem rendelhetőek R-Line felszereltséggel 
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47Polo IQ.DRIVE R-Line

Polo IQ.DRIVE R-Line: 
a hétköznapokban sem mindennapi
Az R-Line „Exterieur” csomaggal felszerelt Polo IQ.DRIVE modell egyből feltűnik mindenkinek. Erről többek között a hűtőrácsot díszítő 

„R-Line” logó, a speciális légbeömlők, valamint a 17 colos „Bonneville” könnyűfém keréktárcsák gondoskodnak. És hogy lehetőség szerint 

az Ön figyelmét se kerülje el semmi, a holttérfigyelő sávváltáskor vagy parkoláskor figyelmezteti a holttérben lévő járművekre.*

* A rendszer határain belül
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Golf IQ.DRIVE R-Line: a vezetési 
élmény és a kényelem ötvözete
A Golf IQ.DRIVE modell esetében az R-Line „Exterieur” csomag szinte semmit sem bíz a véletlenre. De még azt is felkészülten 

várja – a számos intelligens vezetőtámogató rendszernek köszönhetően. Dinamikus fellépését azonban semmi sem korlátozza! 

Erről az olyan „R-Line” specifikus dizájnelemek gondoskodnak, mint a markáns légbeömlők által meghatározott első lökhárító, 

a szélesített küszöbök vagy a még nagyobb leszorítóerőt kifejtő hátsó légterelő. 
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49Golf IQ.DRIVE R-Line & Golf Variant IQ.DRIVE R-Line

Golf Variant IQ.DRIVE R-Line:
szemrevaló, és szemmel tartja környezetét
Legyen az előttünk haladó, vagy a holttérben lévő jármű: innovatív vezetőtámogató rendszereinek segítségével az R-Line „Exterieur” csomaggal 

szerelt Golf Variant IQ.DRIVE szemmel tartja a környezetét. Mindenki más pedig az autóra figyel, hiszen az impozáns megjelenést sportos dizájn-

elemek hangsúlyozzák ki még jobban, mint az R-Line első lökhárító a markáns légbeömlőkkel vagy a 18 colos „Sebring” könnyűfém keréktárcsák. 
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T-Roc IQ.DRIVE R-Line:
új utakon, kerülő nélkül
Kerülőutak? Minek? A T-Roc IQ.DRIVE az R-Line „Exterieur” csomaggal inkább közvetlen módon kápráztat el. Egyrészt innovatív, 

intelligens technológiával, másrészt látványos R-Line dizájnelemekkel. Például erőteljes, színre fényezett lökhárítókkal, dinami-

kusan megformázott légbeömlőkkel vagy a sötétgrafit színű, fényesre polírozott, 19 colos „Suzuka” könnyűfém keréktárcsákkal. 
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51T-Roc IQ.DRIVE R-Line & Tiguan IQ.DRIVE R-Line

Tiguan IQ.DRIVE R-Line:
felkészülve a kihívásokra
Az intelligens vezetőtámogató rendszerek a biztonságos utazásról gondoskodnak, míg az olyan dizájnmegoldások, mint a hátsó légterelő,

a markáns R-Line lökhárító, a fekete sárvédő-szélesítések és a színre fényezett külső dekorációs elemek magabiztos fellépést nyújtanak.
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Tiguan Allspace IQ.DRIVE R-Line:
a vezetést leegyszerűsítő
asszisztensrendszerek
Az R-Line felszereltséggel a Tiguan Allspace IQ.DRIVE a kellemest a sportossal köti össze. Pontosabban, számos segítőkész vezetőtámogató 

rendszert ötvöz a dinamikus fellépéssel és olyan különlegességekkel, mint a 19 colos „Sebring” könnyűfém keréktárcsák. 
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53Tiguan Allspace IQ.DRIVE R-Line & Touran IQ-DRIVE R-Line

Touran IQ.DRIVE R-Line:
nagyvonalú, nem csak
a biztonság szempontjából
Az R-Line felszereltséggel a Touran IQ.DRIVE sportosra veszi a mindennapokat. Miért is ne tenné? Hiszen mindennel rendelkezik, ami 

ehhez szükséges: intelligens vezetőtámogató rendszerek, jól átgondolt belső tér és – mindenekelőtt – sportos R-Line dizájnelemek. 

A „családi egyterű” megnevezést hallva így a jövőben csak egy módon reagálhat: nagyvonalú, fölényes mosollyal. 
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Volkswagen-tartozékok
A Volkswagen-tartozékok felszerelései mindenki tetszését elnyerik 

majd, hiszen a számos lehetőségnek köszönhetően egyéni kívánságaink 

és igényeink alapján teljesen személyre szabhatjuk az IQ.DRIVE külön-

leges modelleket. Teljes kínálatunkat keresse márkakereskedőjénél 

a Volkswagen Eredeti Tartozékok Katalógusban.¹⁾ 

01   A vonóhorogra szerelhető, kompakt és mindössze 
14 kg-os „Compact II” lebillenthető kerékpártartóval 
két kerékpár vagy elektromos kerékpár szállítható 
60 kg-os össztömegig. A lábkapcsoló segítségével 
a tartó a kerékpárokkal együtt is kényelmesen lebil-
lenthető, így a csomagtér is elérhető marad. Teljesen 
összecsukva könnyedén elhelyezhető a csomagtér-
ben, a készlethez praktikus tárolótáska is tartozik. 
 Kívánságra három kerékpár szállítására alkalmas 
 változatban is rendelhető. SO

02   A fényes fekete színű, aerodinamikus tetőboksz 
minimális menetzajt, valamint a gyorszár használatá-
nak köszönhetően egyszerű és gyors rögzíthetőséget 
nyújt. A tetőboksz a gyorszár pumpálásával rögzíthető 
a tartóra. Az innovatív „Duo-Lift” rendszer az elöl-
hátul beépített gázrugóknak köszönhetően mindkét 
oldalon kényelmes és könnyed nyitást tesz lehetővé, 
míg az optimális védelemről hárompontos központi 
zár gondoskodik. Mivel DUROKAM® Thermoplastic 
anyagból készült, a könnyű súlyú és formatartó tető-
boksz ütésálló, ellenáll az UV-sugaraknak és hosszú 
élettartamú. Maximális teherbírása 75 kg. SO

03   Az alumíniumból készült, aerodinamikus és zár-
ható síléc- és hódeszkatartó könnyen felszerelhető 
az alaptartóra. Praktikusan kihúzható, így könnyen 
pakolható, míg az extranagy nyitógombokkal vastag 
kesztyűben is egyszerűen kezelhető. SO

04   Biztos tartás menet közben – ezt nyújtják a 
Volkswagen-tartozékok sokoldalú tartórendszerei. 
A tetősín nélküli autók esetében a méretre szabott 
alaptartóra épül a rendszer, míg a tetősínnel rendel-
kező járműveknél a kereszttartók jelentik az alapot. 
Biciklijét a tetőre szerelhető kerékpártartóval szállít-
hatja biztonságosan és stabilan. A különleges kialakí-
tású kerettartó és keréksín automatikusan a megfele-
lő helyzetben tartja a biciklit. A kerékpárkeret kényel-
mesen rögzíthető az innovatív, nyomatékkorlátozó 
forgógomb segítségével. A kerettartó nagy, puha 
párnázású, így egyenletesen osztja el a nyomást, és 
megóvja a vázat. A kerékpártartó megfelel a szigorú 
City-Crash-Plus biztonsági előírásoknak is. SO

05   Exkluzív megjelenés a legkisebb részletig! 
A Volkswagen-logóval díszített négydarabos szelep-
sapkakészlet megfelelően védi a szelepet a portól, 
nedvességtől és szennyeződésektől. SO

SO Extrafelszereltség
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06   A praktikus és méretre szabott, átlátszó rakodó-
perem-védőfólia megelőzi a sérüléseket a be- és ki-
pakoláskor. A hátsó lökhárító rakodóperemére lehet 
felragasztani. SO

07   A dizájnelemnek is tetszetős, nemesacél hatású 
rakodóperem-védőfólia óvja a fényezést be- és ki-
pakoláskor. Gyorsan és egyszerűen felragasztható 
a hátsó lökhárító rakodóperemére. SO

08   Az adott modellnév feliratával díszített, széles 
barázdákkal rendelkező, robusztus csomagtérteknő²⁾ 
mindentől véd, ami szállítás közben nyomokat hagy-
hatna a csomagtérben. A magas, körbefutó perem 
megakadályozza a folyadékok kiömlését a jármű aljá-
ba, sima, műanyag felületének köszönhetően pedig 
könnyen tisztítható. A kivitel eltérő lehet az egyes 
modellek esetében. SO

09   A poggyásztér padlójának külső szabadon elhe-
lyezhető csomagtérmegosztóval³⁾ rugalmasan oszt-
hatja fel járműve csomagterét, hogy megelőzze 
a csomagok csúszkálását. A szilárd tartásról telesz-
kópos rúd gondoskodik. SO

10   A pontosan illeszkedő, csúszásgátló csomagtér-
betét⁴⁾ megbízhatóan óvja a rakteret a szennyeződé-
sektől és a nedvességtől. Használaton kívül felteker-
hető és helytakarékosan tárolható. SO

11   Az adott modellnév feliratával díszített, praktikus 
és robusztus csomagtértálca⁵⁾ lemosható és hosszú 
élettartamú. A csomagteret körbefutó perem védi 
a szennyeződésektől. SO

12   A szakadásálló csomagrögzítő háló⁶⁾ a csomagtér széria rögzítőfüleihez 
erősíthető, és biztosítja, hogy a helyükön maradjanak a kisebb és közepes 
méretű tárgyak. SO

1)  További tájékoztatás a www.volkswagen.com oldalon található.
2)  Nem rendelhető az up! IQ.DRIVE, T-Roc IQ.DRIVE 

és a Tiguan Allspace IQ.DRIVE modellekhez.
3)  Nem rendelhető az up! IQ.DRIVE, Sharan IQ.DRIVE 

és a Touran IQ.DRIVE modellekhez.
4) Nem rendelhető a Tiguan Allspace IQ.DRIVE modellhez.
5) Nem rendelhető az up! IQ.DRIVE modellhez.
6) Nem rendelhető a Sharan IQ.DRIVE modellhez.

Az illusztrációkon szereplő Volkswagen-tartozékokat a szériamodellen 
mutatjuk be, és kompatibilisek az adott IQ.DRIVE különleges modellel. 
A Volkswagen-tartozékok a német piacon kaphatók. Az országspecifikus 
eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője szívesen tájékoztatja Önt.
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13   A könnyen felhelyezhető elválasztórács⁷⁾ elhatá-
rolja az utasteret a csomagtértől a háttámla és 
a tetőrész között. A stabil acélfonat egyszerűen, né-
hány kézmozdulattal rögzíthető az ehhez kialakított 
pontokon. A csomagtértakaró az elválasztóráccsal 
együtt is használható SO

14   A mindig megfelelő hőmérsékletű italokat a 
25 literes űrtartalmú, A++ energiahatékonyságú hűtő- 
és fűtőláda biztosítja, amelyben két palack állva szál-
lítható. Egyszerűen csatlakoztatható az autóban lévő 
12 voltos áramellátáshoz vagy az otthoni 230 voltos 
konnektorhoz. A készlethez az akkumulátor lemerü-
lése elleni védelem és cserélhető szigetelőfedél is 
tartozik. SO

15   A „G2-3 ISOFIT” gyerekülésben 3–12 év közötti 
gyermekek (15–36 kg) utazhatnak biztonságosan 
és kényelmesen. Az alvótámasz, valamint a magasság 
és a dőlésszög igény szerint variálható, az ISOFIX 
rögzítési pontok egyszerű felszerelést tesznek lehető-
vé, a háttámla pedig levehető. Volkswagen-márkake-
reskedője szívesen nyújt tájékoztatást Önnek a teljes 
gyermekülés-választékról. A praktikus hálózsebekkel 
ellátott, könnyen tisztítható, csúszásgátló ülésvédő 
további védelmet nyújt az érzékeny üléseknek. SO

16 – 17   A járműben lévő 12 voltos csatlakozóról 
működtethető mobil Espresso-AutoSet kávéfőzővel 
mindig magánál tudhatja saját kis kávézóját. A készlet 
két törésmentes kávéscsészéből, szalvétából, 25 ká-
véstasakból és tartótokból áll. A gépet tilos menet 
közben használni. SO

18   Vannak esetek, amikor inkább szeretnénk kívül 
tartani a napsugarakat. Például, ha gyerekek vagy 
háziállatok utaznak hátul. A hátsó szélvédőhöz és 
hátsó oldalablakokhoz járó napellenzők⁸⁾ úgy csök-
kentik a hőhatást, hogy közben nem befolyásolják 
a közlekedés biztonságát. Zárt és nyitott ablakoknál 
egyaránt használhatóak. A kivitel eltérő lehet a külön-
böző modellek esetében. SO

Extrafelszereltség SO
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19 – 23   Praktikus, kényelmes és flexibilis: az innovatív, moduláris úti és kényelmi 
rendszer⁹⁾ igazi mindenes, amely rendezett és áttekinthető belső teret biztosít. 
Az első ülések fejtámlatartóira erősíthető alapmodulhoz igény szerint, egyszerűen 
rögzíthetők a külön kapható kiegészítőmodulok. Mostantól az első osztályon 
 utazva érezheti magát az olyan praktikus és rugalmasan cserélhető moduloknak 
köszönhetően, mint a hordozható ruhaakasztó, az erős, megbízható táskatartó, 
az elfordítható, legtöbb géppel kompatibilis táblagéptartó, a „GoPro” kamera-
tartó vagy a pohártartóval felszerelt, állítható és összecsukható asztalka¹⁰⁾. 
Egyetlen eszköz, számos lehetőség: a modulok igény szerint, gyorsan rögzít-
hetők az alaptartóra, és rugalmasan cserélhetők egy másikra. SO

7) Nem rendelhető az up! IQ.DRIVE, T-Roc IQ.DRIVE és Tiguan Allspace IQ.DRIVE modellekhez.
8) Nem rendelhető a T-Roc IQ.DRIVE típushoz.
9) Nem rendelhető az up! IQ.DRIVE típushoz.
10) Ha a mögötte lévő helyen utas ül, a pohártartós összecsukható asztalt menet közben fel kell billenteni. 

Az illusztrációkon szereplő Volkswagen-tartozékokat a szériatípuson mutatjuk be, és kompatibilisek az adott 
IQ.DRIVE különleges típussal. A Volkswagen-tartozékok a német piacon kaphatók. Az országspecifikus eltéré-
sekről Volkswagen-márkakereskedője szívesen tájékoztatja Önt. 
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Keréktárcsák
Az IQ.DRIVE különleges modellekhez igényes könnyűfém keréktárcsák széles 

választéka áll rendelkezésre, így mindenki megtalálja a saját stílusának megfelelőt.

1) Szériafelszereltség

Az itt látható illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek, a nyomtatási színek nem a valóságnak megfelelően adják vissza a keréktárcsák színét. 

Az illusztrációk csak az adott dizájnt mutatják meg, a colméret figyelembevétele nélkül. 

A fotókon látható keréktárcsák a Volkswagen R GmBH kínálatának részét képezik, modellspecifikusan további keréktárcsák állnak rendelkezésre. 
További információért keresse fel a www.volkswagen.com honlapot, vagy érdeklődjön Volkswagen-márkakereskedőjénél.

Járműveinket gyárilag nyári abroncsokkal szereljük fel. Volkswagen-márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást Önnek.

01   „Dublin” könnyűfém keréktárcsa 
15 col: up! IQ.DRIVE¹⁾, Polo IQ.DRIVE¹⁾
16 col: Golf IQ.DRIVE¹⁾, Golf Variant IQ.DRIVE¹⁾, Golf Sportsvan IQ.DRIVE¹⁾, Touran IQ.DRIVE¹⁾
17 col: T-Roc IQ.DRIVE¹⁾, Tiguan IQ.DRIVE¹⁾

02  „la boca black” könnyűfém keréktárcsa
16 col: up! IQ.DRIVE

03  „Sebring” könnyűfém keréktárcsa
17 col: Golf IQ.DRIVE, Golf Variant Q.DRIVE 

04  „Montego Bay” könnyűfém keréktárcsa
18 col: T-Roc IQ.DRIVE

05  „Madrid” könnyűfém keréktárcsa
17 col: Golf IQ.DRIVE, Golf Variant IQ.DRIVE, Golf Sportsvan IQ.DRIVE

06  „Salvador” könnyűfém keréktárcsa
17 col: Touran IQ.DRIVE

07  „Marseille” könnyűfém keréktárcsa
18 col: Touran IQ.DRIVE 

08  „Nizza” könnyűfém keréktárcsa
18 col: Tiguan IQ.DRIVE

09  „Bonneville” könnyűfém keréktárcsa
10  „Suzuka” könnyűfém keréktárcsa
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Fényezések

01 Petróleumkék metálfényezés Z3Z3: up! IQ.DRIVE SO

02 Petróleumkék metálfényezés Z3Z3: Polo IQ.DRIVE SO

03 Petróleumkék metálfényezés Z3Z3: Golf IQ.DRIVE SO

04 Petróleumkék metálfényezés Z3Z3: Tiguan IQ.DRIVE SO

(ábra nélkül)   Petróleumkék metálfényezés Z3Z3: Golf Variant IQ.DRIVE, Golf Sportsvan IQ.DRIVE, 
T-Roc IQ.DRIVE, Touran IQ.DRIVE SO

Az ezen az oldalon illusztrált járművek csak tájékoztató jelleggel ábrázolják a fényezéseket, és nem tartalmaz-
zák az különleges modellre vonatkozó részletet. Az adott modellekre vonatkozó további fényezési lehetősé-
gekről Volkswagen-márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást Önnek. Az itt látható illusztrációk kizárólag 
tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak megfelelően adják vissza a fényezések színét.

A Petróleumkék metálfényezés mellett a színek 

további, teljes palettája áll rendelkezésére. 

Volkswagen-márkakereskedője szívesen nyújt 

tájékoztatást Önnek. 

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO
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Üléskárpitok

01 „Cushion” szövet üléskárpit, titánfekete: up! IQ.DRIVE S

02 „Cushion” szövet üléskárpit, titánfekete: Polo IQ.DRIVE S

03  „Cushion” szövet üléskárpit, titánfekete: Golf IQ.DRIVE, Golf Variant IQ.DRIVE S

04 „Cushion” szövet üléskárpit, titánfekete: Golf Sportsvan IQ.DRIVE S

05 „Cushion” szövet üléskárpit, titánfekete: T-Roc IQ.DRIVE S

06  „Cushion” szövet üléskárpit, titánfekete: Tiguan IQ.DRIVE S

07 „Cushion” szövet üléskárpit, titánfekete: Touran IQ.DRIVE S

08 „Cushion” szövet üléskárpit, titánfekete: Sharan IQ.DRIVE S

Az itt látható illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak megfelelően 
adják vissza az üléskárpitok színét. A képeken látható ülések az alapülést ábrázolják, és eltérhetnek az adott 
esetben választott, magasabb minőségű kiviteltől.

Minden vezető számára öröm, ha fesztelenül 

foglalhat helyet igényes és komfortos üléseken. 

A „Cushion” dizájnnak köszönhetően ráadásul 

az ülések stílusa is egyedi.
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IQ.DRIVE 
a Volkswagentől: 
úton az önvezető 
járművek felé 
AZ IQ.DRIVE elnevezés a Volkswagen által kínált intelligens vezetőtámogató rend-
szereket takarja. Mindegyiket, amellyel már ma rendelkezünk, holnap fejlesztünk ki, 
vagy a jövőben vágyunk elérni. AZ IQ.DRIVE azonban egyidejűleg innovatív ötleteket 
is jelent, amelyek egy dologra összpontosítanak: az Ön kényelmére és biztonságára. 
A vezetőtámogató rendszerek a rendszerhatárokon belül már ma is jelentős telje-
sítményt nyújtanak az alábbi területeken:

- balesetek elkerülése
- az élet megkönnyítése
- a mobilitás fesztelenebbé tétele

Ilyen technológia például az „ACC” automatikus távolságszabályozás, amely 
az autó sebességét önállóan hozzáigazítja az elöl haladó járműéhez, közben meg-
tartja az Ön által beállított, kényelmes követési távolságot. Vagy szükség esetén 
fékez, akár leállásig – mindezt automatikusan. Akárcsak a „Traffic Jam Assist”, 
amely torlódás esetén tehermentesíti Önt a kormányzás, gázadás és fékezés fel-
adatai alól. Az IQ.DRIVE azonban manőverezés közben is segítséget nyújt a veze-
tőnek, hiszen a „Park Assist” rendszer megtalálja a megfelelő parkolóhelyet, és 
természetesen be is parkol oda. Az IQ.DRIVE sokféle módon érzékelteti Önnel 
a műszaki fejlődést, egyszersmind felvillantja a mobilitás jövőjét, amikor a torlódá-
sok és balesetek teljességgel a múlt emlékeivé válhatnak. A jelenkori, intelligens 
vezetőtámogató rendszerek számunkra ugyanis csak egy további lépést jelentenek 
a jövő önvezető járművei felé vezető úton. 
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Fedezze fel 
a Volkswagen 
világát!

200 000 kilométer belátható útszakasz
Garancia4 – négy év garancia felár nélkül

1.  Egyedülálló módon 200 000 km-ig érvényes.
2. Teljes körű, akár a gyári garancia.
3. Nincsenek előre nem látható javítási költségek.
4.  Minden magyarországi márkaszervizben 

érvényesíthető.
5.  A javítás eredeti alkatrészekkel és gyári technológi-

ával történik, ami az autó értéktartását is szolgálja. 
Minden új autó garanciája véges. Ki ne aggódna ami-
att, mit hoznak a lejárat utáni napok, milyen váratlan 
költségekkel kell megbirkózni? Ki szavatolja az új 
alkatrészek eredetiségét és a szerviz minőségét? Ki 
garantálja az utazás nyugalmát? 

A Garancia4 szolgáltatást azért fejlesztettük ki, hogy 
Önt megszabadítsuk ezektől a gondoktól. Új autó 
 vásárlása esetén a Garancia4 problémamentes utazást 
biztosít az Ön számára 200 000 km-en vagy akár négy 
éven át. A Volkswagen modelleket négy év általános 
garanciával kínáljuk, ráadásul Önnek ezért nem kell 
felárat fizetnie! A négyéves garancia igénybevételének 
egyetlen feltétele, hogy a karbantartást a gyári elő-
írások szerinti technológia betartásával, és megfelelő 
alkatrészekkel végezzék el az első négy évben.

Pontosan milyen garanciális szolgáltatások 
 vonatkoznak a Volkswagen modellekre?

•  2 év kilométerkorlát nélküli garancia a gyártól, 
a megszokott módon.

• 3 év gyári fényezési garancia.
•  +2 év Garancia4* nevű extra garanciaszolgáltatás 

a 3. és 4. évben, ami kiemelkedő módon egészen 
200 000 km futásteljesítményig érvényes.

•  12 év átrozsdásodás elleni garancia**.

A Volkswagen-mobilitás

A Volkswagen-mobilitás azt jelenti, hogy Ön útközben 
mindig és mindenhol jó kezekben tudhatja magát. 
Erről a Mobilitásgarancia gondoskodik, melynek vé-
delmét Ön a Volkswagenjével megtett első útjától 
kezdve élvezheti. A szolgáltatások a helyszíni segít-
ségnyújtástól a csereautó rendelkezésre bocsátásán 
át a szállásbiztosításig terjednek, ha az autó a kifo-
gyott üzemanyag, defekt, baleset vagy műszaki hiba 
miatt valóban üzemképtelenné válik, és Ön saját ere-
jéből nem tud továbbutazni. Mindehhez annyit kell 
tennie, hogy autóját rendszeresen elviszi a szervizfü-
zetben előírt kötelező átvizsgálásokra. A Mobilitás-
garancia teljes szolgáltatási csomagja tartalmazza 
a szervizköltségeket is. Szükség esetén egyszerűen 
forduljon a legközelebbi Volkswagen-márkaszervíz-
hez, ahol rövid időn belül a segítségére lesznek. Ha ez 
nem elérhető, például hétvégén vagy ünnepnapokon, 
hívja a +36 80 204 143-as ingyenes segélyhívó számot, 
külföldről pedig a +36 1 345 1776-os telefonszámot, 
és mi értesítjük a legközelebbi márkaszervizt, ahol 
minden szükséges segítséget azonnal megkap.

 *  Garancia4: a 4 éves általános garancia mögött a márka magyarországi 
importőrének saját exkluzív terméke áll, amit speciálisan az általunk 
importált Volkswagen modellekre fejlesztettünk ki, ezért ez kizáróla-
gosan csak a magyarországi Volkswagen-márkakereskedőktől vásárolt 
autók esetében érvényes.

**  Átrozsdásodás elleni garancia: a Volkswagen a legmagasabb igények-
nek megfelelően alkotta meg az autóit, hogy még évek múltán, sok-
sok megtett kilométer után is értékállóak legyenek. Az egyes alkatré-
szek a legnagyobb pontossággal illeszkednek egymáshoz, minimálisra 
csökkentett illesztési hézagokkal. A nagy karosszériaelemek egyetlen 
darabból készülnek, így még évek múltán sem lehet semmiféle zörejt, 
recsegést hallani. A szélvédő és a hátsó ablak pontos ragasztása is a 
karosszéria stabilitását fokozza. A fontosabb részek lézerhegesztése 
igen szilárd illeszkedést eredményez. A minőség tehát nem csupán a 
felhasznált anyagokon múlik, hanem a feldolgozás módján is.
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IQ.DRIVE különleges modellek

Az Ön Volkswagen-márkakereskedője:

8X5.1196.69.16 · Printed in Germany
Változtatások joga fenntartva. Kiadás dátuma: 2019. március
www.volkswagen.hu

A katalógusban szereplő járművek közül egyes modellek felár ellenében kapható extrafelsze-
reltséget is tartalmazhatnak. Minden felszereltségi és műszaki adat a német piac sajátossá-
gait veszi alapul, és megfelel mindazon ismereteknek, amelyek a nyomdába adáskor rendel-
kezésre álltak. Az országonkénti eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője nyújt tájékoz-
tatást. A változtatás joga fenntartva. A DSG® és TSI® a Volkswagen AG és a németországi és 
más országokban jelen lévő Volkswagen-csoport vállalatainak bejegyzett márkái. Az a tény, 
hogy a dokumentumban egy jelzés nincs ® jelöléssel ellátva, nem értelmezhető úgy, hogy 
a jelzés nem bejegyzett márka, és/vagy a Volkswagen AG előzetes írásos beleegyezése 
nélkül használható lenne. A Volkswagen gondoskodik a használt járművek visszavételéről 
és újrahasznosításáról. Így minden Volkswagen gépjármű újrahasznosítása környezetbarát 
módon történik, és a törvényben foglalt feltételek teljesítésével díjmentesen visszaadható. 
További információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez, vagy keresse fel a 
www.volkswagen.hu honlapot.
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