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Golf R

Platnost od 24.8.2015

Zdvihový objem (l) Převodovka
Kombinovaná

spotřeba
l/100 km

Výkon kW (k) R

Manuální 6 st. pr.
2,0 TSI BMT Manuální 6 st. pr. 7.1 221 (300) 935 900

Aut. DSG6
2,0 TSI BMT Aut. DSG6 6.9 221 (300) 995 900

DSG - 6stupňová automatická převodovka s dvojitou spojkou s možností manuálního řazení. 4Motion - pohon všech kol. BMT - motor se sníženou spotřebou.
Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě,
akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách
www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.
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Asistenční systémy
– Tempomat
Bezpečnost a asistenční systémy
– 2 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu

výškové nastavení předepínače, zvuková a
světelná výstraha při nezapnutí

– 3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
– Alarm s integrovaným nezávislým zdrojem

Back-up-Horn ostraha interiéru senzor
naklonění vozu

– Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu
– Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy

vpředu i vzadu
– Čelní airbagy řidiče a spolujezdce možnost

deaktivace u spolujezdce
– Elektromechanická ruční brzda s funkcí Auto

Hold
– Isofix příprava pro připevnění 2 dětských

sedaček na vnějších sedadlech vzadu
– Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu
– Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
– Multikolizní brzda
– Systém sledování únavy řidiče
– Tři opěrky hlavy vzadu
– Výstražný trojúhelník
Funkční výbava
– 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
– Ambiente osvětlení osvětlení prostoru pro

nohy lampičky LED pro čtení podsvícené
dekorační lišty na dveřích

– Automatická klimatizace Climatronic
– Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 2

sklapovací klíče
– Dešťový senzor
– Elektrické ovládání oken vpředu
– Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS
– Funkce Coming/Leaving Home
– Funkce start/stop
– Palubní počítač Premium s barevným

multifunkčním ukazatelem
– Posilovač řízení
– Textilní koberečky vpředu a vzadu s šedým

obšitím
– Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a

vyhřívaná zrcátko u řidiče asferické
– Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou
Kola / Pneumatiky
– 18" kola z lehkých slitin "Cadiz" 7,5 J x 18

pneumatiky 225/40 R 18
– Dojezdové rezervní kolo
Podvozky
– Sportovní podvozek snížení světlé výšky o

25mm
Rádia a multimédia
– Rádio "Composition Media" 6,5" barevný

dotykový displej 8 reproduktorů CD
přehrávač FM/AM příjem slot na SD kartu
USB Bluetooth handsfree Aux-in zdířka

Světla
– Bi-xenonové světlomety s LED diodami

včetně LED denního svícení dynamické
přisvěcování do zatáček ostřikovače
světlometů ukazatel stavu nádržky
ostřikovačů

– LED osvětlení SPZ
– Paket Světla a výhled funkce Coming

Home a Leaving Home automatický
spínač světlometů vnitřní zpětné zrcátko s
automatickou clonou dešťový senzor

R

Volanty
– Kožený sportovní multifunkční volant (pro

verzi DSG pádla pro řazení pod volantem)
Ostatní
– Emisní norma EU6 BlueMotion Technology
Vnější výbava
– Černé brzdové třmeny s nápisem "R"
– Dvojitá chromovaná koncovka výfuku vlevo

a vpravo
– Koncová LED světla zatmavená brzdové

světlo LED
– Maska chladiče černá s logem R
– Nápis R na bocích
– Nárazníky a podběhy lakovány v barvě

vozu (vzadu s Motorsport designem)
– Tónovaná skla v zeleném odstínu
– Vnější zpětná zrcátka v matném chromu,

uchycení vozu v černé barvě kliky dveří v
barvě vozu

Vnitřní výbava
– Bederní opěrky vpředu
– Čalounění stropu v černé barvě
– Dekorační obložení "Carbon Touch" na

palubní desce a středové konzoli na
straně řidiče na palubní desce na straně
spolujezdce a výplně dveří

– Chromované orámování spínače světlometů
a panelu pro ovládání vnějších zpětných
zrcátek a oken

– Loketní opěrka vpředu s odkládacím
prostorem a výdechy ventilace dozadu

– Loketní opěrka vzadu vč. průvlaku pro
transport dlouhých předmětů

– Obložení stropu černé
– Odkládací kapsy na zadní straně předních

sedadel
– Pedály z ušlechtilé oceli
– Potahy sedadel v látce Race boční části

sedadel Alcantara prošívané šedou nití
nápis "R" na opěrkách hlavy předních
sedadel

– Přihrádka spolujezdce osvětlená
klimatizovaná

– Přihrádka ve stropě uzavíratelná
– Přihrádky pod předními sedadly
– Řadící páka v kůži Nappa Carbon
– Sedadla vpředu výškově nastavitelná
– Top-sportovní sedadla
– Variabilní zavazadlový prostor
– Zadní opěradlo dělené a sklopné
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Cena v Kč
vč. 21% DPH

Asistenční systémy
Adaptivní tempomat s funkcí Front Assist a City Break
automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu s funkcí Front Assist; zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení
odstupu; funkce City Break - nouzové brzdění (do 30 km/h)

o 13 000

Blind Spot Senzor + Lane Assist
kombinace systému hlídání mrtvého úhlu vnějšího zpětného zrcátka a systému pro udržování vozu v jízdním pruhu; varování před nechtěným
opuštěním jízdního pruhu včetně aktivního zásahu do řízení; výstraha při nebezpečí vzniku kolize při změně jízdního pruhu včetně aktivního
zásahu do řízení

o 8 000

Lane Assist & Dynamic Light Assist
systém pro udržování vozu v jízdním pruhu - varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu zásahem do řízení; dynamická regulace
dálkových světlometů umožňující trvalé použití dálkových světel bez oslňování vozů v protisměru

o 16 300

Lane Assist & Light Assist
systém pro udržování vozu v jízdním pruhu - varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu zásahem do řízení; automatické přepínání
mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru

o 13 800

Parkpilot
signalizace vzdálenosti dopředu i dozadu; vizuální signalizace zobrazená na displeji rádia či navigace; automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky

o 13 500

Zpětná kamera "Rear Assist" o 5 500

Bezpečnost a asistenční systémy
Blind Spot Senzor
systém hlídání mrtvého úhlu vnějšího zpětného zrcátka; výstraha při nebezpečí vzniku kolize při změně jízdního pruhu; v kombinaci s
Parkassistem zabraňuje vzniku kolize při vyparkování

o 8 000

Boční airbagy vzadu včetně akustické a optické signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů vzadu o 10 100

Funkční výbava
5 dveří
elektrické ovládání oken vpředu/vzadu

o 29 000

App-Connect inkl. Mirror Link propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)
nelze pro iPhone; seznam telefonů aktuálně podporujících Mirrorlink 1.1 je na Mirrorlink.com

o 5 000

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené 65% absorpce světla o 8 900

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené 90% absorpce světla o 10 600

Hlasové ovládání o 4 800

Paket Zrcátka
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná, vyhřívaná; automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení
zpátečky; osvětlení okolí

o 5 100

PreCrash
proaktivní bezpečnostní systém; v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření oken, příp.
panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů

o 3 600

Telefonní rozhraní "Comfort"
2 USB připojení inkl. iPod/iPhone; AUX-IN připojení

o 9 000

Telefonní rozhraní "Comfort"
2 USB připojení inkl. iPod/iPhone; AUX-IN připojení; kombinovatelné s Car-Netem

o 9 000

Vyhřívané čelní sklo
bezdrátově

o 7 600

Kola / Pneumatiky
19" kola z lehkých slitin "Pretoria"
8 J x 19; pneumatiky 235/35 R 19; černé provedení; boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené, 65% absorpce světla

o 25 700

Navigace
Navigace "Discover Media"
6,5" barevný dotykový display; Bluetooth; USB; Aux-In; 4 reproduktory vpředu, 4 vzadu; 2 sloty na SD karty; 3 roky aktualizací zdarma;
navigační data pro Evropu; Car-Net "Guide & Inform" na 3 roky; připojení mobilního zařízení

o 22 000

Navigace "Discover Pro"
8" barevný dotykový displej; 8 reproduktorů; DVD-přehrávač; FM/AM příjem; 2 sloty na SD karty; USB; 64GB harddisk; hlasové ovládání;
Bluetooth handsfree; Aux-in; 3 roky aktualizací zdarma; navigační data na interním disku; MirrorLink; Car-Net "Guide & Inform" na 3 roky;
připojení mobilního zařízení

o 53 900
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Cena v Kč
vč. 21% DPH

Podvozky
Adaptivní regulace podvozku DCC
nastavení režimu podvozku: Sport, Comfort nebo Normal; volba profilu jízdy

o 25 400

Volba profilu jízdy o 2 900

Rádia a multimédia
CarStick
USB Stick pro příjem mobilních dat

o 2 100

Soundsystem Dynaudio Excite
výkon 400 W

o 16 400

Sedadla
Výbava v kůži "Vienna"
top-sportovní sedadla vpředu; vnitrní středový pruh a vnitrní boční části sedadel v kůži; hlavové opěrky z umělé kůže; boční čalounění a
čalounění dveří v umělé kůži; vyhřívaná přední sedadla

o 60 900

Zimní paket
vyhřívané přední sedačky; vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla, ostřikovače světlometů; ukazatel stavu nádržky ostřikovačů

o 13 300

Střecha
Panoramatické střešní okno o 24 100

Ostatní
Metalický lak o 14 800

Perleťový lak - černý o 14 800

Základní lak - bílá Pure o 3 100

Základní lak - černá+červená o 4 600

Základní lak - šedá Urano o 0

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

o 7 100


