
Noul Golf  



Noul Golf  Întruchiparea mobilității moderne  

Din punct de vedere statistic, un nou Golf a fost v ndut în medie la fiecare 0 de secunde de la 
lansarea modelului în 9  

•Golf I 9   9

•Golf II 9   99

•Golf III 99   99

•Golf IV 99   00

•Golf V 00   00

•Golf VI 00   0

•Golf VII 0   0

•Noul Golf 0  

De c nd citiţi acest text și p nă m ine la aceeași oră se vor fi produs cca  00 de unități  



Motorizări 



Modele cu motoare pe benzină 

• 1.0 TSI 81 kW (110 CP),
cutie de viteze manuală în 5 trepte, cutie 
de viteze cu dublu ambreiaj în 7 trepte 
DSG, Euro 6

• 1.4 TSI 92 kW (125 CP),
cutie de viteze manuală în 6 trepte, cutie 
de viteze cu dublu ambreiaj în 7 trepte 
DSG, Euro 6

• 1.4 TSI 110 kW (150 CP),
cutie de viteze manuală în 6 trepte, cutie 
de viteze cu dublu ambreiaj în 7 trepte 
DSG, Euro 6

• 1.5 TSI EVO 96 kW (130 CP),
cutie de viteze manuală în 6 trepte, cutie 
de viteze cu dublu ambreiaj în 7 trepte 
DSG, Euro 6

• 1.5 TSI EVO 110 kW (150 CP), cutie de 
viteze manuală
în 6 trepte, cutie de viteze cu dublu 
ambreiaj în 7 trepte DSG, Euro 6

Motorizări TSI 



• Două opțiuni: 96 kW (130CP) și 110 kW (150 CP)

• Ce noutăţi aduce EVO:

 Ciclu de combustie Miller cu raport de compresie mare de 12,5:1

 Turbina cu geometrie variabilă (VTG)

 Injecție cu rampă comună cu o presiune de injecție crescută - 350 bari

 TSI EVO – consum si emisii reduse cu 10%

 ACT (Active Cylinder Management) în varianta standard

 Manșoane de cilindru căptușite cu APS pentru funcționare cu grad redus de uzură, rezistență 

îmbunătățită la șocuri și rezistență crescută la coroziune la utilizarea cu combustibili de 

calitate inferioară (numai pentru 110 kW)  

Motorul TSI EVO va înlocui pe termen lung motorul 1.4 TSI 

Motorizări TSI EVO 



Active Cylinder Management (ACT) 

• Contribuie la reducerea consumului de 
combustibil și a emisiilor de CO  prin 
dezactivarea automată a cilindrilor  și 

• Activarea are loc indiferent de viteza 
selectată, însă depinde de anumite condiții:

 Turaţie: de la 00 la 000 rpm 

Cuplu: sub  Nm

 Viteză: p nă la 0 km h

• (Dez)activare imperceptibilă a sistemului în 
milisecunde, deși modul curent este indicat 
pe afișa



Modele cu motoare diesel 

•  TDI  k  (  CP),
cutie de viteze manuală în  trepte, cutie 
de viteze cu dublu ambreia  în  trepte 
DSG, Euro 

• 0 TDI 0 k  ( 0 CP) MOTION, cutie 
de viteze manuală în  trepte, cutie de 
viteze cu dublu ambreia  în  trepte DSG, 
Euro 

Motorizări TDI 



Noul Golf 

9

cel mai sigur Golf 

 „Capota activă” atenuează 
impactul cu pietonul 
datorită ridicării acesteia cu 
a utorul unui dispozitiv 
pirotehnic 

 „ uncția de recunoaștere a 
pietonilor” ca funcţie 
avansată a sistemului ront 
Assist” 

  „Emergency Assist” 
detectează situațiile în care 
șoferul pierde brusc abilitatea 
de a conduce 

 „ aruri cu tehnologie ED” 
performanță de iluminare 
sporită 

 „Trailer Assist” Noul Golf 
preia controlul volanului la 
deplasarea în marșarier cu 
remorcă 


 „ACC”   Viteză maximă de 
p nă la 0 km h 

  „Traffic am Assist 
Conducere semi-automată 
față de alte autovehicule la 
viteze de p nă la 0 km h 

…construit vreodată



Prezentare generală 

• Capotă activă

• Sistem de asistență la manevrarea 
remorcii „Trailer Assist”

• Control adaptiv al vitezei ACC

• Senzor Blind Spot cu alertă Rear Traffic

• uncția de fr nare de urgență în oraș cu 
detectarea pietonilor

• Comandă dinamică a iluminării „Dynamic 
ight Assist”

• „Emergency Assist”

• „ ight Assist”

• Sistem de fr nare automată după coliziune

• „Park Assist”

• Sistem proactiv de protecție a ocupanților

• Camera retrovizoare „Rear View”

• Avertizare la părăsirea benzii de mers „ ane 
Assist”

• Traffic am Assist

• Sistem de monitorizare a traficului „ ront 
Assist”



- Mi carea trebuie realizată paralel cu eranul, 
in partea de os a acestuia  

- Distanta ideală faţă de display este intre  si 
 cm (maxim 0 cm) 

- Mi carea trebuie realizată pe o suprafaţă de 
minim 0  din suprafaţa ecranului  

- Mi carea trebuie realizată in cca   secundă  

- Nu atingeţi ecranul  

Discover Pro Gesture control 
Condiţii de funcţionare 

 0  



Noul Golf 

Noutăţi & Argumente 



Dimensiuni la exterior 

Lungime minimă/lungime cu cârlig de remorcare, mm 4.255 / 4.357 

Lățime minimă/lățime maximă/lățime, inclusiv 
oglinzile exterioare, mm 1.790 / 1.799 / 2.027 

Înălțime maximă, mm 1.491 

Ampatament, mm 2.620 

Lățime minimă ecartament frontal/lățime maximă 
ecartament frontal, mm 1.527 / 1.550 

Lățime minimă ecartament posterior/lățime 
maximă ecartament posterior, mm 1.496 / 1.522 

Garda la sol, mm 142 

Înălțime cu portbagajul deschis/podea, mm 2.006 



Designul părții din față 

• Grila radiatorului este mai lată

• Încep nd cu Comfortline, s-a introdus o bandă cromată 
lucioasă suplimentară între bara de protecție și spoilerul 
din față

• Senzor ront Assist în spatele emblemei Volkswagen (cu 
exceptia GTE)

• Spoiler în față nou cu un design „mai simplu”

• Noi canale de aer (perdele de aer) în spoilerul din față•



Design lateral 

• Aripi cu margine superioară mai bine 
definită, cu un design complex

• Noi ante din alia  „ ita” de  inch

• Două modele noi pentru -inch 
și un nou model cu finisa  lucios 
pentru -inch

 NO : ante din alia  „ arlskoga” de  inch, vopsite complet 

 NO : ante din alia  „Sebring” de  inch, vopsite complet, Volkswagen R 

 NO : ante din alia  „ urva” de  inch, vopsite cu vopsea lucioasă 

inch, vopsite complet inch, vopsite complet 



• Bara de protecție din spate reproiectată, cu un 
aspect mai larg

• Difuzor complet ecranat cu aplicații cromate 
conceput special pentru Comfortline și ighline

• eava de eșapament nu este vizibilă la versiunile 
Trendline, Comfortline și ighline

• Stopuri cu ED de clasă premium cu semnalizatoare 
secvențiale dinamice

• Spațiu mai larg pentru plăcuța de înmatriculare

Designul părții din spate 



Designul difuzorului 

• Difuzor complet ecranat cu aplicații cromate specifice

• Trendline  fără aplicații cromate

• Comfortline  cu aplicații cromate deasupra difuzorului

• ighline  cu aplicații cromate deasupra difuzorului și panou trapezoidal



Designul farurilor de zi 

• Versiune de bază cu faruri cu halogen și faruri de zi ED

• aruri cu tehnologia ED și faruri de zi cu ED (MID)

• aruri premium cu tehnologia de iluminare ED și faruri de zi cu ED (TOP)



aruri ED (MID)  cu lumină de vira  statică 

Fază lungă
Lampă cornering

Fază lungă

Fază scurtă

Lumini de drum 
 permanente LED 



aruri ED (TOP) - cu iluminare dinamică fără Dynamic ight Assist 

Fază lungă
Lampă cornering

Fază lungă

Fază scurtă

Lumini de drum 
 permanente LED 



aruri ED (TOP) - cu iluminare dinamică & Dynamic ight assist 

Fază scurtă
Lampă cornering

Fază lungă

Fază scurtă

Lumini de drum 
 permanente LED 



Vopsea de bază Pure hite 

Vopsea de bază Tornado Red 

Vopsea de bază rano Grey 

NO : Vopsea de bază Black Rubin 

Tungsten Silver Metallic 

NO : hite Silver Metallic 

NO : Turmeric ellow Metallic 

NO : Cranberry Red Metallic 

NO : Atlantic Blue Metallic 

NO : Peacock Green Metallic 

NO : Indium Grey Metallic 

Deep Black cu efect perlat 

Oryx hite cu efect sidefat 

inisa e vopsea 



Interior 



Echipare 

• Noi tapițerii și modele pentru scaune

• Scaune din piele electrice cu  poziții cu funcție 
de memorie

• Elemente decorative și ornamente noi

• Active Info Display

• Sistem de navigație „Discover Pro” cu ecran tactil 
de 9,  inch și comandă prin gesturi

• NO : Piele Vienna (cu perforații și fundal colorat)



R- ine 



R- ine exterior 

• Bară de protecție în față cu design stil „R-
line”

• Spoiler față R” cu perdele de aer

• Grilă de protecție pentru radiator R de 
culoare negru lucios cu design cu crestături

• Ornament lateral vopsit cu vopsea neagră 
lucioasă

• Bandă personalizată cu sigla R- ine pe 
panourile laterale și ușile din față

• Bară de protecție în spate R- ine cu 
design stil „R”



Pachetul piele „Vienna” R- ine 

• Scaune în față sportive de lux, cu 
încălzire

• Cotiere centrale și apărători laterale 
interioare din piele „Vienna”

• Sigla „R- ine” pe scaunele din față



Sisteme de asistență pentru șofer și siguranță 



• n dispozitiv pirotehnic și o balama 
activă ridică capota cu aproximativ 0 
mm într-o fracțiune de secundă

• asigura o protecție sporită, în special 
pentru cap și umeri

• Sistemul este activ la viteze între  si 
 km h

Capotă activă 



• oferul setează direcția de deplasare 
utiliz nd butonul de a ustare a oglinzii

• Noul Golf preia controlul volanului la 
deplasarea în marșarier cu remorcă

• oferul controlează numai accelerația și 
fr na

„Trailer Assist” 



• NO : Viteză maximă de p nă la 0 km h

• uncție ollow-to-stop (urmărire p nă la oprire) la bloca e în trafic în combinație cu cutia 
de viteze automată sau DSG cu dublu ambreia

Control adaptiv al vitezei „ACC” 

-stop (urmărire p nă la oprire) la bloca e în trafic în combinație cu cutia 



Senzor Blind Spot 

• Activ de la viteza de  km h,

• sistemul monitorizează zona din spate și din lateralul 
autovehiculului, inclusiv punctul orb

• senzori de tip radar pe o zonă de aproximativ 0 m

• Afișa  gradat cu becuri ED pe oglinda exterioară 
corespunzătoare

– Este iluminat permanent la detectarea unui autovehicul

– Este iluminat intermitent la activarea semnalizatorului pe 
partea respectivă

– Se ia în considerare diferența de viteză măsurată față de 
autovehiculele din spate pentru evaluarea riscurilor

Senzor „Blind spot” cu alertă Rear Traffic 



Rear Traffic Alert 

• senzorilor de tip radar pentru senzorul Blind 
Spot de pe bara de protecție din spate

• Două niveluri de alertă:

 prima etapă: semnal acustic și mesa
text pe computer bord 

 a doua etapă: activarea funcției de 
fr nare de urgență în cazul unei coliziuni 
iminente și în lipsa reacției șoferului 

 (numai la viteze de p nă la  km h) 

Senzor „Blind spot” cu alertă Rear Traffic 



uncția de fr nare de urgență în oraș 

Sistem de fr nare de urgență în oraș 

• Activ p nă la 0 km h

• Senzor de tip radar

• Declanșează o reacție de fr nare în cazul unei posibile 
coliziuni dacă șoferul nu reacționează

• Nu există o avertizare vizuală sau acustică în avans



Recunoașterea pietonilor 

• Activ p nă la  km h

• tilizează un sistem cu cameră aflat la baza 
oglinzii interioare

• Calcularea probabilității unei coliziuni pe baza 
direcției și vitezei de deplasare

• Trei niveluri de alertă: prima etapă: Avertizare vizuală și acustică 

a doua etapă: În cazul în care șoferul nu reacționează,  
sistemul declanșează inițial un șoc preventiv al 
fr nelor înainte de reducerea automată a 
vitezei   

a treia etapă: Acționarea imediată a fr nelor în funcție de 
riscul potențial 

uncția de fr nare de urgență în oraș cu detectarea pietonilor 



• tilizeaza camera aflată la baza oglinzii 
interioare

• După activare, autovehiculul rulează cu 
fază lungă permanentă la viteze de peste 

 km h

• uncție de mascare („light roller”) pentru 
diminuarea parțială a fazei lungi c t mai 
mult posibil

• Cerințe: aruri bi-xenon sau cu ED

Comandă dinamică pentru fază lungă „Dynamic ight Assist” 



• Camera aflată la baza oglinzii interioare 
scanează zona din fața autovehiculului

• Activarea automată a fazei lungi pe 
întuneric și la activarea fazei scurte de la 
viteza e  km h;

• Dacă șoseaua este iluminată suficient sau 
dacă autovehiculul rulează la o viteză mai 
mică de 0 km h, sistemul efectuează în 
mod automat comutarea la fază scurtă

Sistem de asistență pentru fază lungă „ ight Assist” 



• Senzorii de coliziune detectează coliziunile 
într-o fracțiune de secundă pentru a evita 
coliziunile iminente

• Viteza autovehiculului este redusă la 0 
km h în timp ce ESC previne deraparea 
autovehiculului

• Activarea automată a luminilor de 
avertizare în caz de pericol

• oferul poate prelua controlul în orice 
moment apăs nd pedala de accelerație sau 
de fr nă

Sistem de fr nare automată după coliziune 



• Selectarea și stocarea locurilor de parcare paralele și înguste adecvate prin intermediul 
senzorilor ultrasonici - pe ambele păți ale străzilor cu sens unic

• Selectarea automată a manevrelor de parcare necesare și executarea mișcărilor ideale ale 
volanului la deplasarea înainte și în marșarier în locurile de parcare

• ofer: Selectează locul de parcare, selectează viteza, apasă ușor pedala de accelerație, face 
corecturile necesare la final, păstrează controlul în permanență pentru a menține 
responsabilitatea

• Proces automat în mai multe etape pentru ieșirea din locurile de parcare paralele și 
finalizarea tentativelor de parcare „eșuate” - chiar și în locuri de parcare înguste

„Park Assist”



• Informații cu privire la starea actuală a traficului datorită 
combinației de senzori de la ESC și „ ront Assist”

• Pe baza analizei acestor senzori, toate sistemele de 
siguranță relevante sunt pregătite pentru un potențial 
accident:

– Centurile șoferului și pasagerului din față sunt str nse 
(cresc nd spațiul de supraviețuire)

– Geamurile laterale deschise și trapa sunt închise 
aproape complet (se susține airbag-ul și se asigură 
protecția față de corpurile străine din afara 
autovehiculului)

NO  : Timp de reacție redus semnificativ față de versiunile 
anterioare datorită funcției „ ront Assist” 

Sistem proactiv de protecție a ocupanților 



• Imaginile din întreaga zonă din spatele autovehiculului,
inclusiv de la nivelul barei de protecție, sunt afișate pe
ecranul tactil în timp real: sistemul poate detecta chiar și
obstacolele joase sau aflate în mișcare

• iniile de orientare de pe ecranul tactil facilitează diri area 
și evaluează situația la deplasarea în marșarier

• În afară de imagini, sunt furnizate semnale de avertizare 
acustice prin intermediul sistemului integrat ParkPilot

• Coordonare ideală cu „Trailer Assist” și „Park Assist”

Camera retrovizoare „Rear View” 



• Senzorul din sigla frontală (cu excepţia GTE) a 
autovehiculului monitorizează distanțele
(critice) față de autovehiculele din față

• Evaluarea datelor și reacție în două etape în 

cazul unei coliziuni:

 prima etapă: semnale acustice și vizuale și
pregătire pentru fr nare de urgență 

  a doua etapă: un singur șoc scurt al fr nei, furnizarea imediată a puterii integrale de fr nare 

•  r nare automată independentă sau creșterea puterii de fr nare în cazul în care șoferul nu 
reacționează cu promptitudine, acțion nd chiar fr narea completă, dacă este necesar

• uncția de fr nare de urgență în oraș cu recunoașterea pietonilor este inclusă în varianta 
standard

Sistem de monitorizare a traficului „ ront Assist” 



• Înregistrează toate marca ele rutiere prin intermediul unei camere aflate la baza oglinzii 
interioare și evaluează poziția relativă a autovehiculului pe șosea

• Se activează automat încep nd cu viteza de  km h

• Ecranul tactil, tonul de avertizare și vibrațiile volanului avertizează șoferul în cazul în care 
este pe punctul de a părăsi în mod neintenționat banda de mers;

• Dacă este necesar, sistemul diri ează autovehiculul acțion nd ușor asupra volanului

„ ane Assist” 



• Detectează situațiile în care șoferul pierde brusc
abilitatea de a conduce

• Intervenție pas-cu pas în cazul în care șoferul nu utilizează
volanul, pedala de accelerație și pedala de fr nă:
  Pe ecranul tactil apare un mesa  solicit nd șoferului să preia controlul volanului, se

declanșează un sunet de gong la anumite intervale și un șoc perceptibil al fr nei („shaking 
awake”) 

 Pregătire pentru o urgență: Se aprind luminile de avertizare în caz de pericol și autovehiculul 
se deplasează ușor în derivă pe banda de mers pentru a avertiza traficul din spatele 
autovehiculului 

 Autovehiculul fr nează p nă la oprire și activează fr na de parcare 

„Emergency Assist” 



• tilizarea senzorilor de tip radar și a 
camerei pentru lane assist”

• Conducere semi-automată mențin ndu-
se o distanță prestabilită față de alte 
autovehicule la viteze de p nă la 0 km
h

• Preia controlul asupra volanului, 
accelerației și fr nei în bloca e în trafic

• oferul este responsabil în permanență

Traffic am Assist 



Echipamente de comandă 



Active Info Display 

• Afișa  T T cu diagonală de  inch ( ,  centimetri)

• Opțiuni speciale de afișare cu privire la MOTION pentru o mai bună orientare în afara 
drumurilor publice



Infotainment 



Sisteme de infotainment și conceptul de funcționare 

Sistem radio „Composition Colour” în varianta 
standard 

• diagonală de  inch ( ,  cm) 
cu 000 de culori

• Sensibil la presiune (rezistent)

*Nu are CD Player i boxe spate



Sisteme de infotainment și conceptul de funcționare 

Sistem radio „Composition Media” cu 
funcție de navigație „Discover Media” 

• NO : diagonală de  inch ( 0,  cm) cu 
000 de culori

• Sensibil la atingere (capacitiv) cu senzori 
de proximitate

• Butoane fizice rotative în dreapta și în 
st nga

• Software nou



Sisteme de infotainment și conceptul de funcționare 

Sistem de navigație „Discover Pro” 

• NO : diagonală de 9,  inch ( ,  cm) cu 
000 de culori

• Sensibil la atingere (capacitiv) cu 
senzori de proximitate

• NO : Comandă prin gesturi

• NO : Numai cu taste soft

• Software nou

NO : Comandă prin gesturiNO : Comandă prin gesturiNO : Comandă prin gesturiNO : Comandă prin gesturiNO : Comandă prin gesturiNO : Comandă prin gesturi



Discover Pro Gesture control 
Condiţii de funcţionare 

• n senzor sensibil la lumină aflat în spatele 
afișa ului reacționează la modificările luminii 
în momentul generate de mișcarea m inii

• Acțiuni posibile:

– Schimbarea paginilor din meniu

– Derularea listei de posturi radio

– Derularea listei de albume, titluri și 
fotografii în Picture Viewer

• eedback vizual și acustic pentru a indica 
momentul în care un gest a fost detectat și 
executat



Car-Net 



Structura pachetului Car-Net 

Pachete de servicii 

Plus

Basic 

Guide & Inform 

Plus

Basic 

Security & Service 

Serviciul de apeluri de urgență

Interfață

MirrorLink TM

Serviciul de apeluri 

Apple CarPlay TM

Google Android Auto TM

Ap
p-

C
on

ne
ct

 



Informații de bază Car-Net 

• Car-Net: aplicații și servicii online de la Volkswagen

• Pentru utilizarea serviciilor trebuie stabilită conexiunea de date între sistemele IT 
Volkswagen, autovehicul și dispozitivele clientului

• Înregistrarea prin portalul Car-Net: Configurați un cont de utilizator și adăugați 
autovehiculul

• Portalul Car-Net ca sursă de informații centrală, de exemplu pentru instrucțiuni video simple 
și răspunsuri la întrebările frecvente

• Sunt disponibile în prezent prin Car-Net: 

App-Connect

 Guide & Inform

 Security & Service

 e-Remote



Guide & Inform (Basic și Plus) 

• Guide & Inform Basic
(sistemul de navigație radio „Discover Media”):
- căutare online POI (text) și destinație și importarea 
rutei;

- informații cu privire la stațiile de alimentare (inclusiv 
prețurile pentru combustibili) și

- locurile de parcare din imediata apropiere;

- știri și informații meteo;

- funcții individuale, cum ar fi „Personal POI”

• Guide & Inform Plus
(sistemul de navigație „Discover Pro”):

- Google Street ViewTM and Google EarthTM; 
actualizare hărți online și căutare POI (comandă 
vocală)

• Extinderea și actualizarea opțiunilor din 
sistemele de Infotainment și a funcțiilor de 
navigație datorită conexiunii la Internet

• Asistent de configurare online pentru 
înregistrarea pe portalul Car-Net în termen 
de 90 de zile de la livrarea autovehiculului 
pentru perioada inițială de utilizare gratuită

• Sunt disponibile două versiuni în combinație 
cu sistemele de Infotainment din a doua 
generație



• Security & Service Basic (gratuit timp de zece ani):
 - Serviciul apel de urgenţă; 

• Security & Service Plus (gratuit timp de un an):
 - Notificări cu privire la zonă și viteză; 

 - Acces la localizarea parcărilor (GPS) și activarea funcției „honk & flash”; 

   - Protecție anti-furt și alarmă anti-furt „doors & lights” după activarea 
sistemului de alarmă al autovehiculului;  

 - Servicii suplimentare e-Remote la autovehiculele electrice sau GTE 

Car-Net Security & Service (Basic și Plus) 





Golf GTI 



Motor 

• putere crescută cu 0 CP

• Motor cu performanțe GTI „tipice”

• 0 TSI 9 k  ( 0 CP)

• cutie de viteze manuală în  trepte în varianta 

standard

• Cutie de viteze DSG în  trepte  cu dublu 

ambreia  opțională



Exterior 

• Spoilerul din față este reproiectat cu un nou design 
de tip fagure la grila radiatorului și admisia de aer

• NO : Prize de aer negre vopsite

• Bandă GTI specifică la orificiile de aer din exterior

• Bandă GTI specifică cu ornamente roșii pe toată 
partea din față

• NO : Separator negru în față continu nd pe 
panourile de la praguri pe lateral

• Difuzor evidențiat cu design clasic de tip fagure

• Sistem de eșapament cu țeavă dublă cu ornament 
mai mare pe țeava de eșapament

de tip fagure la grila radiatorului și admisia de aer

Bandă GTI specifică cu ornamente roșii pe toată 



Roți 

• ante din alia  „Brooklyn” de  inch în varianta standard

• ante din alia  „Milton eynes” de  inch, vopsite cu 
vopsea lucioasă

•

• ante din alia  „Santiago” de 9 inch, finisate, 
Volkswagen R

•

NO : ante din alia  „Sevilla” de  inch, de culoare 
Dark Graphite cu dungă fină roșie

NO : ante din alia  „Brescia” de 9 inch, finisate, 
Volkswagen R



Interior 

• Concept de design bazat pe 
accesoriile GTI clasice

• Material în carouri „Clark”  reinterpretarea 
materialului clasic „ acky”

• use opționale Titanium Black Red Art 
Velours piele sintetică

• NO : Piele perforată „Vienna”
de culoare neagră cu fundal lash Red

use opționale Titanium Black Red Art use opționale Titanium Black Red Art 



Echipamente de comandă 

• Active Info Display cu monitor T T cu 
diagonala de

-inch ( ,  cm) pentru configurarea 
afișa ului din habitaclu în varianta standard

• Cinci opțiuni de vizualizare diferite pentru 
afișarea informațiilor relevante în diferite 
dimensiuni și configurări, uneori în D sau 
pe afișa  animat

• Orientarea în cadrul sistemului și 
vizualizarea detaliilor sunt posibile cu 
mult mai multă ușurință - inclusiv pentru 
afișa ele din cadrul sistemului de 
Infotainment



Golf GTD 



Motor 

• Tehnologia 0 TDI BlueMotion  k  (  CP)

• Adoptat de la modelul predecesor

• cutie de viteze manuală în  trepte în varianta 
standard

• Cutie de viteze DSG în  trepte cu dublu 
ambreia  opțională



Exterior 

• Echipament GTD similar cu GTI

• Grila radiatorului cu bandă ornamentală gri 
argintiu cromată și sigla GTD

• Benzile cromate suplimentare se extind 
p nă la faruri

• eavă de eșapament dublă cromată cu 
ornamente mari pe țeava de eșapament în 
partea st ngă



Roți 

Volkswagen Academy Sales and Service   |    Noul Golf 88 

• jante din aliaj „Brooklyn” de 17 inch în varianta 
standard 

• jante din aliaj „Milton Keynes” de 18 inch, vopsite cu 
vopsea lucioasă 

• NOU: jante din aliaj „Sevilla” de 18 inch, de culoare  
Dark Graphite cu dungă fină roșie 

• jante din aliaj „Santiago” de 19 inch, finisate, 
Volkswagen R 

• NOU: jante din aliaj „Brescia” de 19 inch,  
finisate, Volkswagen R 

NOU: jante din aliaj „Sevilla” de 18 inch, de culoare NOU: jante din aliaj „Sevilla” de 18 inch, de culoare NOU: jante din aliaj „Sevilla” de 18 inch, de culoare 

NOU: jante din aliaj „Brescia” de 19 inch, NOU: jante din aliaj „Brescia” de 19 inch, 



Interior 

• Interior GTI de înaltă calitate cu design GTD modificat

• În comparație cu modelul Golf GTI, modelul GTD are un 
aspect mai șic cu elemente de design gri în locul celor 
roșii

• Scaune sport de lux cu tapițerie „Clark” 
de culoare Titanium Black lint Grey

•

• NO : Piele perforată „Vienna” de culoare 
neagră cu fundal Crystal Grey

Tapițerie opțională Art Velours imitație de piele de 
culoare Titanium Black lint Grey



Echipamente de comandă 

• Active Info Display cu monitor T T cu diagonala de -inch ( ,  cm) pentru 
configurarea afișa ului din habitaclu în varianta standard

• Cinci opțiuni de vizualizare diferite pentru afișarea informațiilor relevante în diferite 
dimensiuni și configurări, uneori în D sau pe afișa  animat

• Orientarea în cadrul sistemului și vizualizarea detaliilor sunt posibile cu mult mai multă 
ușurință - inclusiv pentru afișa ele din cadrul sistemului de Infotainment



Golf R 



Motor 

• Turbocompresor TSI cu creșterea puterii cu 0 
CP pentru modelul R, ating nd maxim 0 CP 
(  k )

• Cuplul maxim crescut cu 0 Nm 
p nă la 00 Nm  )

• Viteza maximă de  km h prin îndepărtarea 
siguranței pentru viteză maximă

• Capac pentru motor cu sigla „R”

• Tracțiune permanentă pe patru roți MOTION 
pentru îmbunătățirea tracțiunii și siguranță la 
vira e cu viteză mare

• NO : DSG in  trepte
1) Numai pentru cutia de viteze DSG cu dublu ambreia   anterior 0 Nm de la viteza a treia; prima și a doua
viteză cu 0 Nm 



Exterior  Design frontal 

• Bară de protecție în față cu design Motorsport

• Grilă de protecție pentru radiator R-style de 
culoare negru lucios

• Spoiler față cu grilă pentru admisia de aer în 
stil sport și C-signature negru lucios

• NO : Perdele de aer exterioare (admisii de 
aer) încon urate de prize de aer negre 
lucioase

• NO : aruri noi de lux cu ED 
cu faruri de zi și fundal negru

• Separator în față

Perdele de aer exterioare (admisii de 



Exterior  Design lateral 

• Separator la pragul din față și lateral

• Prag lateral nou cu finisa  negru lucios

• ante din alia  „Cadiz” de  inch în echiparea standard, finisate, Volkswagen R

• Etriere fr ne negre vopsite cu sigla „R”



Exterior  Designul părții din spate 

• Bara de protecție din spate cu design R

• Difuzor cu design fagure R-styled negru lucios

• Stopuri cu ED nuanțate suplimentar

• Spoiler de plafon cu clapete aerodinamice

• Sistem de eșapament cvadruplu tipic R-style



Exterior  inisa e vopsea 

Atlantic Blue Metallic Deep Black cu efect 
perlat 

Indium Grey cu efect 
perlat 

apiz Blue Metallic 

Vopsea de bază Pure 
hite 

Turmeric ellow 
Metallic 

hite Silver Metallic Vopsea de bază 
Tornado Red 



Exterior  Roți 

1) ante din alia  „Cadiz” de  inch în echiparea standard, finisate, Volkswagen R

2) ante din alia  „Pretoria” de 9 inch de culoare Silver sau Black, vopsite complet, Volkswagen R
- cu pneuri semi-curse opționale

3) NO : ante din alia  „Spielberg” de 9 inch, negre, finisate, Volkswagen R

) Cadiz
) Pretoria de

culoare Silver 
) Pretoria de

culoare Black ) Spielberg



Interior 

• NOU: Scaune sport de lux
cu tapițerie textilă „Race” și sigla „R” 
integrată pe spătare; apărătoare laterale 
Alcantara cu cusături Crystal Grey

• Ornament decorativ specific R „Carbon 
Touch”

• NOU: Afișaje specifice R
în grupul de instrumente configurabile, 
cu vitezometru până la 320 km/h
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