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Ikonikus 
stílus
Megérkezett az új Golf. Sportosabb, dinamikusabb és jóval több digitális 

funkcióval rendelkezik, mint korábban valaha. A Golf 8 a legkorszerűbb 

multimédia- és vezetőtámogató rendszereket vonultatja fel, és szinte 

mindenre készen áll, amit a jelenben és a jövőben elénk tár az élet. 

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO Az új Golf
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A mindennapokon 
sem hétköznapi 

Az új Golf feltűnő külseje egyből magára vonzza 

a tekinteteket. Megjelenése magabiztos, markáns 

és dinamikus, miközben továbbra is tipikus Golf. 

A dizájnra, a funkcióra és a kényelemre összpontosító 

különböző felszereltségi szinteknek köszönhetően 

pedig mindenki megtalálhatja a saját ízlésére 

szabott modellt.

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO Az új Golf – Külső megjelenés
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Digitálisan 
eredeti
A feltűnő dizájn az új Golf belső terében is folytatódik, köszönhetően 

a teljesen digitális műszerfalnak, az intuitív érintőképernyőnek, 

a hangulatvilágításnak és az információkat közvetlenül a látótérbe 

vetítő, opcionális Head-up-Display technológiának. 

01 Tegye még egyedibbé az új Golf modellt! A 10, vagy akár 30 különböző 
árnyalatot kínáló hangulatvilágítás hidegebb vagy melegebb színhatással 
varázsol kifinomult atmoszférát a belső térbe – a fényes nagyvárosban és 
a sötét éjszakai országúton egyaránt. SO

02 Mindig szem előtt a legfontosabb információk, miközben nem kell 
levennünk a tekintetünket az útról: ezt kínálja az opcionális Head-up-Display. 
A sebességmérőt, a vezetőtámogató rendszerek üzeneteit vagy a navigáció 
utasításait a szélvédőre vetítve láthatjuk, majd ha nincs szükségünk az ellen-
fényben is tisztán leolvasható kijelzőre, egyszerűen kikapcsolhatjuk azt. SO

Az új Golf – Belső tér

A fotókon részben R-Line felszereltségi szint látható. Az R-Line szint későbbi időponttól lesz rendelhető. 

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO
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Infotainment & konnektivitás

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

01 Az opcionális hangvezérléssel1 az új Golf modellben érintés nélkül, hangutasí-
tásokkal kezelheti a rádiót, a telefont, a klímaberendezést és a navigációt. Például 
kiválaszthatja a megfelelő adót, címjegyzékbejegyzést vagy hívószámot. A We 
Connect Plus online hangvezérléssel pedig az új Golf még jobban megérti Önt. 
Válassza ki például online kedvenc zeneszámát, vagy adja meg teljesen intuitívan 
a célállomást a navigációnak. SO

02 Okostelefonja We Connect appjával menet közben is szemmel tarthatja az új 
Golf legfontosabb adatait: ellenőrizheti a fennmaradó hatótávot vagy például azt, 
hogy be van-e zárva minden ajtó és ablak. Emellett egyszerűen és kényelmesen 
programozhatja be az opcionális állófűtést is. SO

03 Egy újabb dal a kedvencei közül? A rendszerbeállítások megváltoztatása? Netán erősebb világítás? 
Mindez nem jelent gondot az érintéssel vagy hangvezérléssel is kényelmesen és intuitívan kezelhető, 
opcionális „Discover Pro” navigációs rendszer számára. A 25,4 cm (10 col) átmérőjű érintőképernyő 
mellett 6+1 hangszóróval és DAB+ digitális rádióvétellel rendelkezik, valamint Bluetooth-kapcsolattal 
a mobiltelefonok számára. Így egyetlen kívánsága sem marad válasz nélkül. SO

1  A hangvezérlés az opcionális „Discover Pro” navigációs rendszerhez áll rendelkezésre. 

A fotókon részben R-Line felszereltségi szint látható. Az R-Line szint későbbi időponttól lesz rendelhető. 

Az új Golf – Infotainment & konnektivitás

Vezetés közben telefonálna? Kíváncsi az aktuális közlekedési információkra? Kedvenc zenéit kívánja hallgatni? 

Mindez mi sem egyszerűbb! Az új hangvezérléssel csak meg kell mondania, mit kíván, és az új Golf azonnal reagál. 

Főleg, hogy okostelefonját vagy a táblagépét is gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatja.
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Személyre szabottan
Az új Golf modellben nemcsak a hangulatvilágítást, de a műszerfal 

kijelzőjének megjelenését is saját ízlésének megfelelően állíthatja 

be. Az új Golf emellett akár 14 vezetői profilt is megjegyez és 

automatikusan aktiválja az egyéni beállításokat, amint az adott 

vezető a volánhoz ül.

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

01 Állítsa be az új Golf modellt a preferenciái szerint. Üléshelyzet, hőmérséklet, 
fények, hangerő, navigáció és vezetőtámogató rendszerek – miután mindegyiket 
beállította a saját ízlésének megfelelően, a személyre szabási funkció megjegyzi 
profilját és újból aktiválja, amikor Ön helyet foglal a volán mögött. Kifejezetten 
praktikus funkció, ha többen is használják az új Golf modellt, hiszen így nem szük-
séges mindig elvégezni a kívánt beállításokat. SO

02 Viszlát, kulcskeresés! Okostelefonja mobilkulcs funkciójával¹ könnyedén kinyithatja és elindíthatja autóját. 
Küldjön további digitális kulcsokat barátainak és családtagjainak, és tegye lehetővé, hogy így ők is egyszerűen 
használhassák járművét. SO

Az új Golf – Személyre szabási lehetőségek

1  Csak az opcionális „Discover Pro” navigációs rendszeren futó We Connect applikációval együtt érhető el. Kezdetben két ingyenes mobilkulcs áll 
rendelkezésre, amelyeket a We Connect szerződés megkötésétől számított négy éven belül lehet beváltani. A mobilkulcs továbbadásához szüksé-
ges a kulcs küldőjének online ellenőrzése a Volkswagen Ident eljáráson keresztül. Az telepítést követően a mobilkulcs egy évig érvényes az adott 
készüléken.
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IQ.DRIVE
A jó asszisztensek egyszerűbbé teszik életünket és a vezetést is. 

Az IQ.DRIVE elnevezés az intelligens technológiákat takarja – mind-

egyiket, amelyekkel a márka már ma rendelkezik, holnap fejleszt ki, 

vagy a jövőben akar elérni. Az IQ.DRIVE emellett a kényelemre és 

a biztonságra összpontosító innovatív ötleteket is magába foglalja.

03 Az „ACC” automatikus távolságszabályozás az előttünk haladó járműhöz 
adaptálja a beállított legmagasabb sebességet1, miközben betartja a vezető által 
előzetesen megadott követési távolságot. Az opcionális navigációs rendszerrel 
együtt az „ACC” előretekintő sebességszabályozással és kanyarodásasszisztenssel 
egészül ki. A technológia egyrészt figyelembe veszi a sebességkorlátozásokat, így 
elkerülhetjük a sebességtúllépést1, másrészt a navigáció szakaszadatai alapján 
hozzáigazítja a jármű sebességét a kanyarokhoz, kereszteződésekhez, lehajtókhoz 
és körforgalmakhoz.1 S

04 Az opcionális IQ.LIGHT LED-Matrix fényszórók a „Dynamic Light Assist” 
dinamikus távolságifény-szabályozással együtt nagyobb fényerőt biztosítanak 
és távolabbra világítják meg az előttünk lévő utat. A mátrix technikának köszön-
hetően pedig egyes LED-modulok célzottan be-, illetve kikapcsolhatók. A szembe-
jövő és előttünk haladó járműveket egy kamera észleli, a technológia pedig 
az adott LED-modulok kikapcsolásával automatikusan kiárnyékolja a megfelelő 
fénykévéket. Így folyamatosan haladhatunk távfénnyel, anélkül, hogy ezzel 
zavarnánk a közlekedés többi résztvevőjét. SO

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

01 Az utakon egymással kommunikáló járművek 
biztonságosabbá teszik a közlekedést, csökkentik 
a stresszt és figyelmeztetnek az esetleges veszélyes 
helyzetekre. A széria veszélyjelző hasznos informá-
ciókkal támogatja a vezetőt, figyelmezteti például 
útépítésekre vagy megkülönböztetett jelzéseket 
használó járművekre.1 A Car2X technikát használó 
kommunikáció WLAN (pWLAN) rendszeren keresztül 
működik. S

02 Az opcionális „Travel Assist” utazási asszisztens-
rendszer² gombnyomásra gondoskodik a magas szin-
tű vezetési kényelemről.1 Egyhangú és fárasztó közle-
kedési helyzetekben támogatja a vezetőt – különösen 
autópályán és jól kiépített országutakon hasznos, 
ahol tartja a megadott sávot és sebességet, miközben 
figyelembe veszi a követési távolságot is. A kettős 
tengelykapcsolós DSG automata sebességváltóval 
együtt pedig dugókban és araszoló forgalomban is 
fesztelenül haladhat. SO

Az új Golf – Vezetőtámogató rendszerek

1  A rendszer határain belül. A vezetőnek mindig készen kell állnia arra, hogy felülbírálja az asszisztensrendszert 
és nem mentesül annak felelőssége alól, hogy folyamatosan körültekintően vezesse a járművet.

2  Későbbi időponttól rendelhető.
3  Legfeljebb 210 km/h sebességig.
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Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak megfelelően adják vissza az üléskárpitok színét. 
A fotókon az alapülésforma látható, amely eltérhet a választható, igényesebb kiviteltől.

01 „Quad Paper” Soul szövet üléskárpit*  BD S

02 „Maze” Soul szövet üléskárpit  BD SO

03 „ArtVelours” Soul mikroszálas üléskárpit  BD SO

04 „Maze” viharszürke szövet üléskárpit  CE SO

05 „ArtVelours” viharszürke mikroszálas üléskárpit  CE SO

*Magyarországon nem elérhető.

01 „Nature Cross Brushed” dekorációs betét S

02 „New Look” dekorációs betét* SO

03 „New Brushed Dark Metal” dekorációs betét SO

*Magyarországon nem rendelhető.

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

Üléskárpitok & dekorációs betétek

Az új Golf – Üléskárpitok & dekorációs betétek
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Fényezések & keréktárcsák

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak megfelelően adják vissza a fényezések és a keréktárcsák színét.
Járműveinket gyárilag nyári abroncsokkal szereljük fel.

Szériafelszereltség S Extrafelszereltség SO

01 Hófehér normálfényezés  0Q0Q S

02 Urano-szürke normálfényezés  5K5K SO

03 Moonstone-szürke normálfényezés  C2C2 SO

04 Reflexezüst metálfényezés  8E8E SO

05 Delfinszürke metálfényezés  B0B0 SO

06 Lime-sárga metálfényezés  C1C1 SO

07 Atlantic-kék metálfényezés  H7H7 SO

08 Orix-fehér gyöngyházhatású fényezés  0R0R SO

09 Mélyfekete gyöngyházhatású fényezés  2T2T SO

01 16 colos „Norfolk” könnyűfém keréktárcsa S

02 17 colos „Belmont” könnyűfém keréktárcsa SO

03 17 colos „Ventura” könnyűfém keréktárcsa SO

04 18 colos „Dallas” könnyűfém keréktárcsa SO

Az új Golf – Fényezések & keréktárcsák



Az Ön Volkswagen-márkakereskedője: 

9X5.1220.23.16
Változtatások joga fenntartva – Kiadás dátuma: 2020. április
www.volkswagen.hu

A We Connect szolgáltatások használatához az ügyfeleknek rendelkezniük kell Volkswagen ID 
felhasználói fiókkal, majd felhasználónévvel és jelszóval be kell jelentkezniük a We Connect 
applikációba. Mindehhez külön We Connect, illetve We Connect Plus szerződést kell kötniük 
a Volkswagen AG-val. 

A katalógusban szereplő járművek közül egyes modellek felár ellenében kapható extrafel-
szereltséget is tartalmazhatnak. Minden felszereltségi és műszaki adat a német piac sajá-
tosságait veszi alapul, és megfelel mindazon ismereteknek, amelyek a nyomdába adáskor 
rendelkezésre álltak. Az országonkénti eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője nyújt 
 tájékoztatást. A változtatás joga fenntartva. A DSG® és TSI® a Volkswagen AG és a német-
országi 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 bele-
egyezése nélkül használható lenne. A Volkswagen gondoskodik a használt járművek vissza-
vételéről és újrahasznosításáról. Így minden Volkswagen gépjármű újrahasznosítása kör-
nyezetbarát módon történik, és a törvényben foglalt feltételek teljesítésével díjmentesen 
visszaadható. További információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez vagy 
keresse fel a www.volkswagen.hu honlapot!

Az új Golf


