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03Golf Variant - ObsahSpotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazeny prvky výbavy za příplatek.
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Golf Variant 05

Golf Variant. 
Golf ve variantě 
kombi.
Stoprocentní Golf. Žádnému jinému kombi nelze složit tak velký kompli-

ment. Variant si jej však zaslouží. A co teprve ve své nejnovější generaci, 

kdy dynamickým designem, sportovními motory a množstvím asistenčních 

systémů prokazuje v každém detailu svůj původ. A v jednom ohledu svůj 

vzor dokonce předčí – v nabídce místa.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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07Golf Variant - Exteriér

0 1 Přední partie automobilu s leštěnou mřížkou sání vzduchu v černé barvě 
propůjčuje vozu Golf Variant výrazný vzhled s puncem vysoké kvality. S

02 Volitelné bi-xenonové světlomety jsou vybavené systémem dynamického 
osvětlení zatáček a samostatnými světly pro denní svícení tvořenými LED diodami. 
Bi-xenonové světlomety osvětlují vozovku mnohem kontrastněji a efektivněji než 
běžné světlomety a navíc mají mnohem delší životnost. K jejich výbavě patří také 
ostřikovače a dynamická regulace délky osvětlené plochy. SO

Umění inženýrů
moderní doby.
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Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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09Golf Variant - KomfortSériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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Zaujme jak při pohledu
zvenčí, tak i zevnitř.

02 Opěradlo zadního sedadla lze pohodlně automaticky sklopit buď z prostoru za vozem prostřednictvím 
dálkového ovládání, nebo manuálně z interiéru vozu. S

03 Panoramatické posuvné/výklopné střešní okno s elektrickým ovládáním Vám otevře spoustu možností. 
Rozmanitá nastavení okna umožňují jízdu bez průvanu. A chcete-li nechat slunce zcela venku, stačí zatáhnout 
elektricky ovládanou roletu. SO

0 1 Zavazadlový prostor má objem 605 litrů. Při zcela sklopených opěradlech zadních sedadel je to dokonce 
až 1 620 litrů. Po otevření průvlaku ve střední loketní opěrce (nedodává se pro linii Trendline) je zde možné 
transportovat buď dva páry lyží, nebo snowboard. Kromě toho je možné snížit průběžnou rovinu podlahy 
zavazadlového prostoru, a pro maximalizaci jeho objemu lze podlahu dokonce zcela vyjmout. Těžké předměty 
lze pohodlně nakládat a vykládat díky velmi nízko položené hraně zavazadlového prostoru, která je pouhých 
60 cm. S
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11Golf Variant - Komfort

0 1 Zdroje bílého světla osvětlení „Ambiente“ (nedodává se pro výbavu Trendline) 
vytvářejí v interiéru vozu útulnou atmosféru. Osvětlení prostoru pro nohy z LED 
diod, stejně jako osvětlená otevírací madla dveří, osvětlené loketní opěrky 
a dekory v předních dveřích dodávají interiéru jedinečný vzhled a usnadňují orien-
taci v noci. Osvětlení „Ambiente“ navíc zahrnuje čtecí lampičky s chromovanými 
lemy vpředu i vzadu. H SO

02 V závislosti na linii výbavy jsou na multifunkčním volantu potaženém kůží 
umístěné ovládací prvky automatické regulace odstupu ACC, tempomatu, rádia, 
mobilního telefonu a multifunkčního displeje palubního počítače „Plus“ nebo 
„Premium“. Na přání může být věnec volantu také vyhřívaný. V případě, že je 
automobil vybaven dvouspojkovou převodovkou DSG, mohou být na zadní straně 
volantu umístěny ovládací prvky řazení, které umožňují pohodlnou změnu rych-
lostních stupňů bez toho, abyste museli z volantu sundat ruce. H SO

03 Sedadlo ergoActive¹⁾ s masážní funkcí je zárukou uvolněného cestování. 
Bederní opěrka, polohovatelná ve čtyřech směrech pomocí elektrického ovládání, 
umožňuje mnoho individuálních nastavení a zajistí tak Vašim zádům perfektní 
oporu i na dlouhých cestách. SO

(Bez vyobrazení.) Designový paket „Milano“²⁾ navodí v interiéru přátelskou 
a luxusní atmosféru. Kromě dekorů „Sapelli Zebrano“ na přístrojové desce a oblo-
žení dveří zahrnuje také čalounění v kůži s dvojitým obšitím barevnými švy na 
volantu a hlavici řadicí páky. Rádio a ovládací panel klimatizace jsou opatřeny 
krytem v designu „Piano Black“. Harmonickým završením celkového dojmu jsou 
pak koberce, které jsou rovněž zdobené dvojitým barevným obšitím, a černé 
čalounění stropu i sloupků karoserie. SO

Nastoupit se vyplatí: Díky 
ergonomickým sedadlům a vysoce 
kvalitní výbavě interiéru se každá 
jízda změní ve skutečný zážitek.

 1) Nedodávají se pro linii výbavy Trendline. 
2) Není v nabídce pro Českou republiku.
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Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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13Golf Variant - Motory, převodovky & podvozek

Jen zlomek atletů
 je i po absolvování
tisíců kilometrů 
 v tak skvělé formě.
Jeho sportovní charakter je zcela evidentní – na první pohled a na každém 

metru. Silné motory TDI a TSI zajistí, aby radost z jízdy trvala i při cestování 

na dlouhé vzdálenosti. A díky jejich ekonomickému provozu nebude hned 

tak něčím zkalena. Do cíle své cesty se tak dostanete s minimálním počtem 

zastávek a zcela bez stresu.
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Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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15Golf Variant - Motory, převodovky & podvozek

 1)  Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 5,1 do 6,8; mimo město – od 3,7 do 4,5; kombinovaný provoz – od 4,2 do 5,4; 
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 108 do 123; energetická třída: A–B.

2) Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 5,1 do 5,8; mimo město – od 3,7 do 4,3; kombinovaný provoz – od 4,2 do 4,9; 
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 108 do 125; energetická třída: A.

3) Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,2 do 6,8; mimo město – od 4,4 do 4,5; kombinovaný provoz – od 5,0 do 5,4; 
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 116 do 123; energetická třída: B.

4) Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží 
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, 
ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Výbava a příslušenství (doplňkové díly, 
pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou 
tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu 
a mohou se lišit v závislosti na zvoleném formátu pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle směrnice 1999/94/ES, v aktuálním znění, 
je možné další informace o oficiální spotřebě paliva a oficiálních emisích CO₂ nových modelů osobních automobilů získat v příručce „Návod na 

měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby nových osobních automobilů“, která je zdarma k dostání na všech prodejních místech 
v rámci celé Evropské unie. 

5) Udávané hodnoty se vztahují na H-plyn. Při použití L-plynu mohou vycházet jiné hodnoty pro výkon, točivý moment, jízdní výkony a spotřebu. 
Šíře rozpětí hodnot spotřeby vychází z hmotnosti prázdného vozidla s dodatečnou výbavou.

6) Kvalita plynu H nebo L.
7) Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich užitečné hmotnosti. Automobily, které dosahují průměr-

ných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C 
a ta, jejichž hodnoty jsou vyšší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G.

8) Není v nabídce pro Českou republiku.

Údaje o výkonu a spotřebě paliva předpokládají použití benzinu s oktanovým číslem 95 podle normy DIN EN 228. Při provozu je v zásadě možné 
použít bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 s maximálním podílem etanolu do 10 procent. Podrobné informace o kompatibilitě paliva E10 
najdete na adrese www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Benzinové motory 63 kW (85 k) TSI
BlueMotion Technology

81 kW (110 k) TSI 
BlueMotion Technology

85 kW (115 k) TSI⁸⁾ 
BlueMotion

92 kW (125 k) TSI 
BlueMotion Technology 

110 kW (150 k) TSI 
BlueMotion Technology 

Spotřeba paliva, benzin (l/100 km)⁴⁾
s manuální převodovkou: 5stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,3–6,2/4,3–4,2/5,1–5,0 6,4–6,3/4,4–4,3/5,1–5,0 5,3/3,7/4,3 7,0–6,9/4,5–4,4/5,4–5,3 6,8–6,7/4,5–4,4/5,4–5,3 
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – 7stupňovou 7stupňovou 7stupňovou 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz – 6,1–6,0/4,5–4,4/5,1–5,0 5,4/4,0/4,5 6,3–6,2/4,5–4,4/5,2–5,1 6,3–6,2/4,5–4,4/5,1–5,0
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)⁴⁾
s manuální převodovkou: 117–115 119–117 99 125–123 123–121
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – 117–115 103 120–118 118–116
Energetická třída⁷⁾ 
s manuální převodovkou: B B A B B
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – B A B B

Naftové motory 81 kW (110 k) TDI 
BlueMotion Technology 

81 kW (110 k) TDI⁸⁾ 
BlueMotion Technology 
4MOTION 

110 kW (150 k) TDI 
BlueMotion Technology 

110 kW (150 k) TDI 
BlueMotion Technology 
4MOTION 

Spotřeba paliva, benzin (l/100 km)⁴⁾
s manuální převodovkou: 5stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 4,7–4,6/3,6–3,5/4,0–3,9 5,6–5,5/4,1–4,0/4,6–4,5 5,3–5,2/3,9–3,8/4,4–4,3 5,8/4,3–4,2/4,9–4,8
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou – 6stupňovou –
město/mimo město/kombinovaný provoz 4,6–4,5/3,8–3,7/4,1–4,0 – 5,4–5,3/4,2/4,6–4,5 –
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)⁴⁾
s manuální převodovkou: 104–102 121–119 112–110 125–124
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 106–104 – 120–119 –
Energetická třída⁷⁾
s manuální převodovkou: A–A+ A A A
s dvouspojkovou převodovkou DSG: A – A –
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Motory, převodovky & podvozek

TGI BlueMotion (motor na stlačený zemní plyn) 81 kW (110 k) TGI 
BlueMotion
stlačený zemní plyn (CNG)⁶⁾ 

Spotřeba paliva, benzin (l/100 km)⁴⁾, ⁵⁾
s manuální převodovkou: 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,9/4,4/5,3 
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,4/4,4/5,1 
Spotřeba paliva, zemní plyn (CNG)⁶⁾ (m³ [kg]/100 km)⁴⁾, ⁵⁾
s manuální převodovkou: 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,8/4,4/5,3 (4,5/2,9/3,5) 
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,7/4,3/5,2 (4,4/2,8/3,4)
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)⁴⁾, ⁵⁾
s manuální převodovkou: 94 (CNG)/124
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 92 (CNG)/119
Energetická třída⁷⁾
s manuální převodovkou: A+
s dvouspojkovou převodovkou DSG: A+

0 1 Díky přeplňování turbodmychadlem a přímému 
vstřikování paliva systémem Common Rail jsou 
motory TDI velmi úsporné, výkonné a mají klidný 
chod. Nabídka zahrnuje pět agregátů TDI. Z tabulky 
na následující straně si vyberte ten, který nejlépe 
uspokojí Vaše nároky.

Přeplňování turbodmychadlem, dvouspojková převodovka 

DSG a nejvyšší rychlost až 218 km/h¹⁾ – není pochyb 

o tom, že ve voze Golf Variant bije velké sportovní srdce. 

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro motor 2,0 litru TDI²⁾ 

s krouticím momentem až 340 Nm, nebo pro motor 

1,4 litru TSI s výkonem 110 kW (150 k)³⁾, jedno bude jisté. 

Tep Vašeho srdce se vždy zvýší.

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

(Bez vyobrazení.) Díky volbě jízdního profilu můžete 
chování automobilu optimálně přizpůsobit Vašemu 
jízdnímu stylu. Na výběr přitom máte možnosti 
„NORMAL“, „ECO“ nebo „SPORT“. V módu „INDIVI-
DUAL“ pak můžete jednotlivá naladění kombinovat 
podle Vašeho individuálního přání. Ve spojení s adap-
tivní regulací podvozku DCC bude zvolenému nasta-
vení přizpůsobeno i naladění tlumičů a spektrum 
možných voleb bude rozšířeno o mód „COMFORT“.
SO

(Bez vyobrazení.) Benzinové motory TSI mají díky 
kombinaci malého zdvihového objemu, přeplňování 
turbodmychadlem a přímému vstřikování velmi 
rovnoměrný výkon. Maximální krouticí moment je 
k dispozici již při nízkých otáčkách, což vede ke sní-
žené spotřebě paliva a nízké hladině hluku.

(Bez vyobrazení.) Adaptivní regulace podvozku DCC 
včetně volby jízdního profilu umožňuje individuální 
naladění pérování a jeho automatické permanentní 
přizpůsobení jízdní situaci. SO

1622_Golf_Variant_K15.indd   14 14.06.16   10:23



17Golf Variant - R-Line 
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

* Pro Českou republiku lze objednat pouze dohromady jako akční paket R-Line. 

Všechny zde uvedené výbavy jsou součástí nabídky firmy Volkswagen R GmbH.
Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.

Pro vytvoření dynamického dojmu není nutné být v pohybu. A maximálně 

to platí pro Golf Variant s pakety R-Line „Sport“, „Exterieur“ a „Interieur“,*

které i v případě, že se vůz nepohybuje, akcentují jeho atletický vzhled.

R-Line

1622_Golf_Variant_K15.indd   16 14.06.16   10:23
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19Golf Variant - R-Line

0 1 Dynamika vozu se u paketu R-Line „Exterieur“ projeví již při prvním pohledu 
na přední i zadní nárazník, rozšířené boční prahy a černé leštěné díly vertikálních 
spoilerů na D-sloupku karoserie. Detaily, jako např. vstupy vzduchu v R-designu, 
mlhové světlomety, černě leštěné lamely mřížky chladiče a černý leštěný difuzor 
na zádi, dále akcentují sportovní charakter vozu, který ještě podtrhují volitelná 
osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Salvador“¹⁾. SO

02 Součástí paketu R-Line „Exterieur“ je také logo „R-Line“ na mřížce chladiče, 
které představuje punc sportovní výbavy Vašeho vozu Golf Variant. SO  

01–02 „Sportpaket“ R-Line, jehož součástí je progresivní řízení a sportovní pod-
vozek, se postará o ještě větší radost z jízdy. Zatmavené sklo dveří zavazadlového 
prostoru a zatmavená skla zadních bočních oken akcentují sportovní charakter 
vozu také vizuálně. SO

1) Dodávají se také ve velikosti sedmnáct palců.

1622_Golf_Variant_K15.indd   19 14.06.16   10:23

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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21Golf Variant - R-Line

03 Zvýšený tep ještě před rozjezdem – paket R-Line „Interieur“ zvýší radostné očekávání zážitků z jízdy pro-
střednictvím takových prvků, jako jsou multifunkční sportovní volant potažený kůží s ozdobnými švy v šedé
barvě „Kristall“ a logem „R-Line“, kryty pedálů z ušlechtilé oceli s kartáčovanou úpravou povrchu nebo ozdobné 
švy v šedé barvě „Kristall“ na manžetě řadicí páky. Součástí paketu R-Line „Interieur“ jsou také dekory „Black 
Lead Grey“ a černé čalounění stropu. SO

04 Kontrastní kombinace: Harmonie látkových potahů „Race“ a mikrovlákna „San Remo“ na středních plo-
chách dodává sportovním sedadlům R-Line velmi atraktivní vzhled. Ten je dále akcentován logy „R-Line“
na horních partiích opěradel a ozdobnými švy v šedé barvě „Kristall“. SO

05 R-Line sportovní sedadla mohou být na přání čalouněna kůží „Vienna“ v černé barvě. Také v tomto prove-
dení jsou potahy zdobené švy v šedé barvě „Kristall“ a logy „R-Line“ na horních částech opěradel předních 
sedadel. SO

1622_Golf_Variant_K15.indd   21 14.06.16   10:23

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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23Golf Variant - Think Blue. & BlueMotion TechnologySpotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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Mobilita budoucnosti je otázkou odpovědnosti. My jsme si této odpověd-

nosti plně vědomi, a proto je naším cílem ještě větší transparentnost 

a přísnější prosazování idejí udržitelného rozvoje. Tuto misi jsme pojme-

novali „Think Blue.“. Jako výrobci automobilů proto implementujeme 

myšlenky filozofie „Think Blue.“ do našich modelů. Od četných efektivních 

technologií až po modely Plug-In Hybrid a modely poháněné jen čistě 

elektřinou. Více informací získáte na adrese www.thinkblue.cz.

0 1 BlueMotion Technology v sobě spojuje více 
opatření, která přispívají k úspoře paliva a přitom 
nijak neomezují radost z jízdy. Velkým příspěvkem 
pro hospodárnost je inovativní lehká konstrukce 
karoserie, systém „Start Stop“ a využívání energie 
uvolněné při brzdění prostřednictvím její rekuperace. 
Díky ideálnímu načasování řazení vše dále zlepšuje 
dvouspojková převodovka DSG (výbava na přání). 
Za všechna tato opatření pak hovoří faktická data – 
průměrná spotřeba i emise vozu Golf Variant TSI 
BlueMotion Technology s výkonem 81 kW¹⁾ jsou na 
působivě nízké úrovni – 5,0 l/100 km, resp. 115 g/km.

1)  Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,0 do 6,4; mimo město – 
od 4,3 do 4,5; kombinovaný provoz – od 5,0 do 5,1; emise CO₂ (g/km): 
kombinovaný provoz – od 115 do 119; energetická třída: B.
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0 1 Karoserie snížená o patnáct milimetrů, speciální aerodynamické kryty spodku 
vozu, částečně uzavřená mřížka chladiče a spoiler na D-sloupcích karoserie zlep-
šují aerodynamiku. Pneumatiky s extrémně sníženým valivým odporem a zvýše-
ným tlakem vzduchu snižují tření. Díky těmto opatřením je dosaženo podstatného 
snížení průměrné spotřeby paliva. Velký vliv na hospodárnost má také inovativní 
lehká konstrukce karoserie a převodovka, která díky svým prodlouženým pomě-
rům převodových stupňů snižuje otáčky motoru. Samozřejmostí je rovněž systém 
„Start Stop“ a rekuperace energie uvolněné při brzdění, které jsou nedílnou sou-
částí sériové výbavy každého vozu Golf Variant.

02 Úspěch, který lze snadno rozpoznat – díky unikátním plaketám „BlueMotion“, 
které jsou umístěné vpředu, vzadu a po stranách vozu Golf Variant BlueMotion.

Zanechá více emocí,
avšak méně emisí.
Ekonomický provoz je u modelu Golf Variant BlueMotion přirozenou samo-

zřejmostí, neznamená to však, že byste museli obětovat radost z jízdy. 

Kromě BlueMotion Technology je vybaven celou řadou dalších opatření, 

která snižují spotřebu paliva i emise CO₂.
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27Golf Variant - Asistenční systémy & bezpečnost
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

 Jede s Vámi více
než 20 asistentů.
 A přesto ještě zbývá
 spousta místa.
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29Golf Variant - Asistenční systémy & bezpečnost

04 Systém rozpoznávání dopravních značek identi-
fikuje v rámci daných možností značky omezující 
rychlost a značky zákazu předjíždění a zobrazuje je 
na multifunkčním displeji palubního počítače. SO

05 Automatická regulace odstupu ACC přizpůsobí 
v rámci možností daných systémem Vaši rychlost 
rychlosti vozu jedoucího před Vámi, a to až do 
nastaveného limitu, a udržuje od něj stanovenou 
vzdálenost. SO

06 Systém kontroly okolí „Front Assist“ s funkcí 
nouzového brzdění „City“ Vám v případě hrozící kolize 
v rámci možností daných systémem pomáhá zmírnit 
následky potenciální srážky a v ideálním případě může 
kolizi zcela zabránit. SO

07 Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu 
„Lane Assist“ dokáže v rámci daných možností pro-
střednictvím protipohybu řízení vrátit pozornost 
řidiče k dění na vozovce v případě, že automobil 
neúmyslně opouští jízdní pruh. SO
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0 1 Multikolizní brzda¹⁾ po nárazu a v případě, že řidič nereaguje – v rámci mož-
ností daných systémem – automaticky zpomaluje automobil až do rychlosti 
10 km/h. Brání tak možným následným kolizím nebo zmírní jejich případné 
následky. S  

02 Proaktivní systém ochrany cestujících dokáže v rámci daných možností roz-
poznat nebezpečné situace. V reakci na ně automaticky zavře okna dveří i pano-
ramatické výklopné/posuvné střešní okno až do úrovně malé štěrbiny a preven-
tivně napne bezpečnostní pásy na předních sedadlech. SO  

03 Jakmile systém sledování únavy zaregistruje u řidiče například odchylku od 
normálního ovládání volantu, doporučí mu – v rámci daných možností – prostřed-
nictvím optických a akustických signálů přestávku na odpočinek. S

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

1) Vyobrazení ukazuje průběh možné kolize s použitím multikolizní brzdy (nahoře) a bez ní (dole).
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31Golf Variant - Asistenční systémy & bezpečnost

12 Parkovací asistent „Park Assist“ v rámci možností daných systémem rozpoznává příčná i podélná parkovací 
místa a automaticky přebírá kontrolu nad řízením vozu při parkování. Na řidiče přitom zbývá pouze ovládání 
pedálů spojky, plynu a brzdy. SO

13 Systém kontroly poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách podporuje řidiče při sledování úrovně nahuštění kol. 
Brání tak nadměrnému opotřebení pneumatik i zvýšení spotřeby paliva. S

14 Zpětná kamera v rámci svého zorného pole snímá oblast za vozem, zobrazuje ji na displeji navigačního 
systému a usnadňuje tak parkování. Vyznačené pomocné linie jízdní dráhy Vás přitom spolehlivě navádějí. SO
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08 Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS v rámci 
možností daných systémem zlepšuje trakci při rych-
lém průjezdu zatáčkou tím, že cíleně přibrzďuje 
přesně dávkovaným brzdným tlakem přední kolo 
na její vnitřní straně. Výsledkem je ještě přesnější 
a sportovnější chování vozu. S

09 Elektronický stabilizační systém může v kritic-
kých jízdních situacích cíleným zásahem do řídicí 
jednotky motoru a brzd zabránit smyku automobilu.¹⁾

S

10 Systém airbagů zahrnuje čelní, boční, kolenní 
a hlavové airbagy a chrání tak cestující v případě 
kolize. V kombinaci s bezpečnostními pásy a dalšími 
bezpečnostními systémy napomáhá snížit nebezpečí 
vážných zranění zejména v oblasti hlavy a hrudníku.

S

11 „Blind Spot senzor“ v rámci možností daných 
systémem varuje před automobily, které se nacházejí 
v tzv. „mrtvém úhlu“, a usnadňuje tak například 
změnu jízdního pruhu při předjíždění. Asistent pro 
„vyparkování“ (viz obrázek) Vás varuje a brzdí auto-
mobil v situaci, kdy se při couvání z parkovacího 
místa blíží do prostoru za vozem jiné vozidlo. SO

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

1)  Řidič však přesto musí dbát na zásady bezpečné jízdy, protože ani 
elektronický stabilizační systém nedokáže překonat hranice dané 
fyzikálními zákony.
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33Golf Variant - Klimatizace, multimédia & navigace

01 Paket „Zrcátka“ zahrnuje elektricky nastavitelná a sklopná vnější zpětná 
zrcátka, funkci naklonění vnějšího zpětného zrcátka na straně spolujezdce při 
zařazení zpátečky a osvětlení okolí vozu. SO

02 Soubor prvků zimní výbavy přispěje k tepelné pohodě řidiče a spolujezdce 
prostřednictvím vyhřívaných předních sedadel. Ničím nerušený výhled pak zajistí 
ostřikovače světlometů, automaticky vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla 
a varovná kontrolka nízké hladiny náplně v nádržce ostřikovače. S

03 Manuální klimatizace není v nabídce pro Českou 
republiku. Všechny modely vozu Golf Variant jsou 
sériově vybaveny automatickou klimatizací „Air Care 
Climatronic“ s antialergenním filtrem.

04 Klimatizace „Air Care Climatronic“ s antialer-
genním filtrem reguluje teplotu elektronicky a dělí 
interiér na dvě klimatizované zóny – na straně řidiče 
a spolujezdce, ve kterých je možné individuálně 
nastavit teplotu. Senzor kvality nasávaného vzduchu 
v případě potřeby automaticky zajistí přepnutí venti-
lace na vnitřní cirkulaci. Antialergenní filtr zachytí i ty 
nejmenší částice a snižuje jejich koncentraci v inte-
riéru vozu. Po aktivaci funkce „Air Care“ projde vzduch 
uvnitř automobilu několikrát přes filtr a tím dojde 
k dalšímu vylepšení jeho kvality. Součástí klimatizace 
je také chlazená přihrádka na palubní desce. S

05 Nezávislé topení umožňuje vyhřát nebo naopak 
vyvětrat interiér vozu i při vypnutém motoru. A díky 
dálkovému ovládání je to možné dokonce ještě před 
nastoupením. SO

(Bez vyobrazení.) Paket „Světla a výhled“ zahrnuje 
komfortní automatickou funkci vnějšího osvětlení 
„Leaving home“ a manuálně ovládanou funkci 
„Coming home“, vnitřní zpětné zrcátko s automa-
tickou clonou, dešťový senzor a také regulaci dálko-
vých světel „Light Assist“. H SO
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Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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35Golf Variant - Klimatizace, multimédia & navigace

11 Telefonní rozhraní „Comfort“ na přání propojí Váš mobilní telefon s navigačním systémem. Hands free 
pomocí protokolu bluetooth automaticky rozpozná mobilní telefon, který lze připojit, a umožní telefonování 
prostřednictvím reproduktorů vozidla. Spojení s vnější anténou vozu se přitom uskutečňuje pomocí indukční 
vazby, a tedy zcela nezávisle na připojeném přístroji. Všechny běžné mobilní telefony je tak nutné pouze bez-
pečně upevnit do odkládací přihrádky. Připojení přes USB rozhraní přitom zajistí dobíjení telefonu. SO

12 Telefonní rozhraní „Business“ zahrnuje telefonní modul integrovaný ve vozidle, který je pro zajištění 
optimální kvality příjmu propojen s vnější anténou vozu. Volitelně je možné tento modul spojit s mobilním 
telefonem řidiče nebo do něj lze vložit samostatnou SIM kartu. Telefonní rozhraní „Business“ navíc zahrnuje 
možnost vytvoření přístupového bodu k internetu WLAN hotspot. SO

13 Audiosystém DYNAUDIO¹⁾ Vás okouzlí precizním a jedinečným zvukem. Výkon 400 W rozděluje mezi osm 
vysoce kvalitních a vzájemně dokonale sladěných reproduktorů DYNAUDIO, které společně se subwooferem 
zajišťují brilantní prostorový zvuk. SO

08 Rádio „Composition Media“ je vybaveno barevným dotykovým TFT displejem s přibližovacími senzory 
a úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce), CD přehrávačem s podporou formátů MP3 a WMA a volitelně také příjmem 
digitálního signálu (DAB+). Osm reproduktorů s výkonem 4x 20 wattů završuje celkový multimediální zážitek. 
Rádio dále disponuje slotem na SD kartu, rozhraním AUX-IN, USB konektorem a možností připojení mobilního 
telefonu prostřednictvím protokolu bluetooth. H

09 Rádio „Composition Colour“ s barevným dotykovým TFT displejem s úhlopříčkou 12,7 cm (5 palců) je vyba-
veno CD přehrávačem s podporou formátů MP3 a WMA, osmi reproduktory a má výkon 4x 20 wattů. Jeho 
výbava dále zahrnuje jeden slot na SD kartu a rozhraní AUX-IN. C

10 Rádio „Composition Touch“ s monochromatickým displejem s úhlopříčkou 12,7 cm (5 palců) je vybaveno 
čtyřmi reproduktory vpředu a má výkon 2x 20 wattů. Podporuje hudební formáty MP3 a WMA a k jeho výbavě 
patří také slot na SD kartu a rozhraní AUX-IN. Rádio „Composition Touch“ se dodává pouze pro linii výbavy 
Trendline. S

1) Pouze pro linie výbavy Comfortline a Highline.
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06 Navigační systém „Discover Pro“ je vybaven 
velkým dotykovým barevným displejem s úhlopříčkou 
20,3 cm (8 palců), díky kterému je jeho ovládání zcela 
intuitivní. Vynikající možnosti zobrazení a individuální 
předvolby hudby i navigačních dat Vás zaujmou stejně 
jako brilantní zvuk z osmi reproduktorů, pevný disk 
nebo DVD přehrávač s podporou formátů MP3 
a WMA. Navíc je systém samozřejmě vybaven mož-
ností hlasového ovládání, protokolem bluetooth pro 
připojení mobilního telefonu a USB rozhraním. Na 
přání může být doplněn informačním systémem 
Car-Net, který poskytuje dopravní informace získané 
z internetu, zobrazení Google Street View® a Google 
Earth®, stejně jako možnost vyhledávání restaurací, 
pamětihodností či jiných potenciálních cílů. SO

07 Navigační systém „Discover Media“ pro rádio 
„Composition Media“ zahrnuje barevný dotykový 
TFT displej s přibližovacími senzory s úhlopříčkou 
16,5 cm (6,5 palce), CD přehrávač s podporou for-
mátů MP3 a WMA a osm reproduktorů. Navíc dispo-
nuje jedním slotem na SD kartu, rozhraním AUX-IN, 
USB konektorem a možností připojení mobilního 
telefonu prostřednictvím protokolu bluetooth. Na 
displeji může být kromě jiného zobrazována také 
vnější teplota. SO

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

 Výjimečný sériově.
Unikátní na přání.
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0 1 Linie Highline je synonymem pro exkluzivní detaily a ušlechtilé materiály. 
K sériové výbavě tohoto modelu patří osvětlení interiéru „Ambiente“ v příjemné 
bílé barvě a četné chromované prvky jak zvenku, tak i v interiéru. Exkluzivní je 
však také komfort, který si můžete užívat například díky klimatizaci „Air Care 
Climatronic“ s antialergenním filtrem, rádiu „Composition Media“ či multifunkč-
nímu volantu v kůži. Velikost vozu Golf Variant se zde projevuje dokonce i v jeho 
výbavě. H

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.
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03 Linie Trendline zapůsobí již v rámci sériové 
výbavy suverénním dojmem. K výrazným prvkům 
této linie patří například velký dotykový displej na 
středové konzole s úhlopříčkou 12,7 cm (5 palců), 
moderní displej palubního počítače „Basic“, rádio 
„Composition Touch“ či dvouzónová klimatizace 
„Air Care Climatronic“. Kromě komfortu se ale 
nezapomnělo ani na bezpečnost – četné asistenční 
systémy, jako např. multikolizní brzda, kontrola 
poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách, systém 
sledování únavy řidiče nebo elektronická uzávěrka 
diferenciálu XDS, pomáhají řidiči v nebezpečných 
situacích. Golf Variant však nevyvolá nadšení pouze 
při jízdě. Černě lakovaná a leštěná mřížka chladiče 
dokazuje i v klidu, že se jedná o pravý Golf. S

02 Linie Comfortline učiní jízdu ve voze Golf Variant 
ještě o něco příjemnější. Tato výbava se vyznačuje 
zejména vysoce kvalitním a flexibilním interiérem. 
K sériovým prvkům patří například mnoho chromo-
vaných detailů a praktická odkládací přihrádka ve 
střední loketní opěrce. Rovněž rádio „Composition 
Colour“, multifunkční displej palubního počítače 
„Medium“ a systém sledování únavy řidiče patří 
do sériové výbavy. Kromě pohodlí je tedy dobře 
postaráno i o Vaši pozornost. C
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09 Střešní box zaujme dobrou aerodynamikou, minimálním hlukem při jízdě a jednoduchou montáží. K nosné 
konstrukci se připevňuje pomocí ráčnového rychloupínacího mechanismu. K jeho dalším přednostem patří 
pohodlné a snadné otevírání z obou stran díky inovativnímu systému „DuoLift“ a optimální zajištění proti 
krádeži díky tříbodovému centrálnímu zamykání. Střešní boxy se dodávají v objemech 340 a 460 litrů. SO  

07 Rozměrově přesné příčníky představují systémovou základnu pro všechny střešní nástavby. Byly testovány 
v nárazových zkouškách City-Crash. Díky bezpečnostním uzávěrům jsou spolehlivě chráněny proti odcizení a Vy 
jste tak ušetřeni nepříjemných překvapení. Nosič jízdních kol je tvořen aerodynamicky tvarovaným plastovým 
profilem a držákem rámu kola z matně chromované oceli. Je uzamykatelný a byl testován ve zkouškách City-
-Crash. Lze jej velmi snadno připevnit na příčníky. SO

08 Držák lyží a snowboardů „Komfort“ umožňuje pohodlnou a bezpečnou přepravu až šesti párů lyží, resp. 
čtyř snowboardových prken. Lehký systém z eloxovaných hliníkových profilů umožňuje díky praktické možnosti 
vysunutí snadné nakládání i vykládání. SO

06 Skládací box se několika snadnými pohyby v oka-
mžiku promění z úzké tašky na prostornou a stabilní 
přepravku – a naopak. Lehký skládací box je vyroben 
z odolného a vodu odpuzujícího materiálu, který se 
nešpiní. Jeho nosnost je 30 kg, snadno se s ním 
manipuluje a snadno se udržuje v čistotě. Box je 
opatřen tónovaným logem Volkswagen. SO  

05 Ideální pro zabalení věcí na víkend: Tato spor-
tovní cestovní taška s dvoucestným zipem probíha-
jícím po obvodu horní otevírací chlopně umožňuje 
pohodlný přístup do hlavního úložného prostoru. 
Ramenní popruh je opatřen flexibilním gumovým 
polstrováním a umožňuje tak nošení tašky i v diago-
nálním směru. Uvnitř tašky je kapsa se zapínáním 
na zip a také samostatné kapsy na mobilní telefon 
a tablet. Vzor podšívky je odvozen od vzhledu povrchu 
bloku motoru. SO

1622_Golf_Variant_K15.indd   43 14.06.16   10:23
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Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

Ve voze Golf Variant je vše dokonale přizpůsobeno Vašim potřebám. Je proto samozřejmostí, že i všechny 

doplňkové komponenty k němu musí bez problémů pasovat. Kompletní nabídku Volkswagen Livestyle 

i Originálního příslušenství Volkswagen® najdete u svého prodejce automobilů Volkswagen.

Další informace získáte na adrese http://www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky.

02 Na svých cestách už nepojedete nikdy sami: Pří-
věšek na klíče – strážný anděl je tvořen robustním 
zinkovým odlitkem. Samotný anděl je pak z ušlechtilé 
oceli. Jeho povrch má na jedné straně kartáčovanou 
úpravu, z druhé strany je leštěný a opatřený nápisem 
„Drive Safe“. SO  

03 Dokonalost v miniaturním provedení: Kromě 
spousty prostoru nabízí Golf Variant v měřítku 1:87 
také sportovní design a projevuje tak svůj styl i kva-
litu. Model automobilu se dodává v šedé metalíze 
„Limestone“. SO  

01 Mobilní akumulátor „Power Tube“ v robustním 
a stylovém kovovém pouzdře představuje záložní 
zdroj energie s kapacitou 5 200 mAh. Je vybaven 
čtyřstupňovým ukazatelem stavu nabití a zapuštěným 
vypínačem. Z integrovaného USB portu z něj lze přes 
vlastní nabíjecí kabel nabíjet chytré mobilní telefony 
i tablety vybavené micro USB portem. Díky minimální 
vlastní spotřebě vydrží „Power Tube“ jako zásoba 
energie po dobu více než jednoho roku. SO

04 Sportovně elegantní cestovní taška přes rameno 
je ideálním zavazadlem pro každodenní transport pra-
covních potřeb, jako např. notebooku, desek s doku-
menty apod. Vnější kapsa se zapínáním na zip zajiš-
ťuje rychlý přístup k uloženým věcem a je rozdělena 
na dvě oddělení. V nich jsou umístěna poutka na 
tužky speciální kapsa na mobilní telefon, kapsy na 
karty a další kapsa se zapínáním na zip. Uvnitř tašky 
je pak také polstrovaná přihrádka na notebook. SO  
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12 Pevná síť na zavazadla se postará o to, aby vše zůstalo na svém místě. Je ideální pro upevnění malých 
a středně velkých předmětů, které by se za jízdy mohly pohybovat. Síť se upevňuje pomocí závěsů k sériovým 
úchytným okům v zavazadlovém prostoru. SO

13 Pěnová vložka do zavazadlového prostoru je velmi lehká, přesně přizpůsobená jeho tvarům a spolehlivě 
jej chrání před znečištěním a vlhkostí. Její protiskluzový povrch brání pohybu zavazadel za jízdy. Není-li 
potřebná, lze ji srolovat do kompaktního tvaru a uložit. SO

14 Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru je vhodným doplňkem pro transport choulostivých, 
znečištěných nebo mokrých věcí. Na lícové straně je z měkkého šetrného veluru, zatímco na rubu je z proti-
skluzového plastu s nopy. Integrovaná ochrana nákladové hrany ji po vyklopení chrání při nakládání a vyklá-
dání zavazadel. SO

15 Vana do zavazadlového prostoru se širokými drážkami a vysokými okraji je extrémně robustní, odolná 
vůči kyselinám a vhodná pro transport všeho, co by po sobě mohlo zanechat stopy, jako např. špinavá obuv 
nebo sazenice rostlin. Vana chrání zavazadlový prostor před znečištěním a díky svému hladkému povrchu se 
snadno udržuje v čistotě. Pro upevnění zavazadel jsou na levé i pravé straně vany elastické popruhy, které se 
kotví k okům na zadní stěně. Reliéfní nápis „Golf“ odkazuje na její automobilový původ. SO

16 Plastová vložka do zavazadlového prostoru s okrajem vysokým 4 cm jej spolehlivě chrání před znečištěním. 
Robustní vložka s nápisem „Golf“ má dlouhou životnost, je omyvatelná a odolná vůči kyselinám. Dělicí mříž 
je umístěna mezi horní hranou opěradla zadního sedadla a stropem a odděluje zavazadlový prostor od pro-
storu pro cestující. Její montáž je velmi snadná. Využití krytu zavazadlového prostoru není instalací dělicí 
mříže nijak omezeno. SO

Golf Variant - Volkswagen Lifestyle & Originální příslušenství Volkswagen®
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Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

10 | 11 Skládací nosič jízdních kol Micro II je doko-
nalým prostředkem pro spontánní výlet na kole. Stačí 
jej pouze vyjmout z prostoru pro rezervní kolo, rozlo-
žit a pomocí rychloupínacího mechanismu upevnit na 
tažné zařízení. Následně na něm lze pohodlně trans-
portovat až dvě jízdní kola s celkovou hmotností do 
60 kilogramů. Maximálně praktický je i mechanismus 
umožňující sklopení nosiče (a to i v případě, že na 
něm jsou upevněna kola), díky kterému je možné bez 
problémů otevřít dveře zavazadlového prostoru. SO
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24 Koncovky výfuků s šikmou rovinou řezu, z leštěné 
ušlechtilé oceli nebo s povrchem z černého chromu, 
akcentují silový vzhled vozu Golf Variant. SO

25 Mimořádně odolné lapače nečistot chrání jak Váš 
vůz, tak také ty, kteří jedou za Vámi, před zvířenými
nečistotami, vodou a odletujícími kamínky. SO

23 Zbavte se nepříjemného přehřívání interiéru 
v horkých dnech a užívejte si čerstvý cirkulující 
vzduch. Deflektory, které jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitního recyklovatelného akrylátu, velmi dobře 
vypadají, lehce se udržují v čistotě, jsou odolné proti 
UV záření, stabilní při průjezdu automyčkou a velmi 
snadno se instalují zasunutím do rámu okna. SO

22 Tažné zařízení se dodává jako pevné, nebo jako 
odnímatelné. Jeho součástí je 13pólová elektrická 
sada, která zajišťuje dodávku elektřiny pro přívěs. SO

21 Atraktivní ochranná lišta s chromovým vzhledem
účinně chrání hranu dveří zavazadlového prostoru.
SO
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17 Nástupní prahové lišty jsou velmi praktickým 
a estetickým prvkem. Jsou vyrobené z vysoce kvalitní 
a stabilní ušlechtilé oceli a spolehlivě chrání expono-
vaný nástupní prostor. SO

19 Ochrana nákladové hrany se vzhledem ušlechtilé
oceli chrání nejenom lak při nakládání a vykládání,
ale je i vizuálně atraktivním prvkem. Rychle a jedno-
duše se přilepí na nakládací hranu zadního nárazníku.
SO

18 Vysoce kvalitní ochranné fólie na nástupní prahy 
v černo-stříbrné kombinací chrání choulostivý prostor 
dveří a dodávají vozu individuální vzhled. SO

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

20 Praktická, transparentní ochranná fólie nákla-
dové hrany je přesně přizpůsobená jejím rozměrům. 
Chrání horní plochu zadního nárazníku před poškoze-
ním při nakládání a vykládání zavazadel. Jednoduše 
se nalepí na nakládací hranu zadního nárazníku. SO
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30 Velká bezpečnost i pro děti: Dětské sedačky jsou 
k dispozici pro každý věk a každou velikost dítěte. 
Přesvědčí i svým vysokým komfortem sezení a snad-
nou údržbou, neboť potahy všech sedaček je možné 
jednoduše sejmout a prát při teplotě 30 °C. Na kom-
pletní nabídku dětských sedaček se prosím infor-
mujte u svého prodejce automobilů Volkswagen. SO

29 Někdy je lépe nechat slunce venku. Ochranné 
sluneční clony pro okno dveří zavazadlového pro-
storu, zadní boční okna a okna zadních dveří účinně 
brání pronikání slunečních paprsků a fungují i jako 
tepelná izolace, aniž by přitom omezovaly bezpeč-
nost provozu. Lze je použít i při otevřených oknech.
SO

31 Tvarově přesná sada celoročních koberců v černé 
barvě s reliéfním nápisem „Golf“ na předních místech 
chrání podlahu před znečištěním a vlhkostí. Díky 
integrovanému systému jsou přední koberce pevně 
ukotveny na podlaze vozu. Celoroční koberce tlumí 
hluk a lze je 100% recyklovat. SO

32 Vysoce kvalitní textilní koberce „Premium“ jsou 
vyrobené z veluru a díky svému bílému lemu nejenom 
zkrášlují prostor pro nohy, ale současně jej také chrání 
před znečištěním. Přední koberce jsou opatřeny bílými 
nápisy „Golf“. SO

34 Sada krytů pedálů z ušlechtilé oceli s kartáčova-
nou úpravou potěší svým vysoce kvalitním designem, 
protiskluzový povrch je pak zárukou jistoty při ovládá-
ní vozu. Instalace krytů pedálů je velmi snadná. SO

33 Textilní koberce „Optimat“ s nápisem „Golf“ 
kombinují vlastnosti pryžových koberců s elegancí 
koberců textilních. Jsou přesně přizpůsobené tvarům 
podlahy. Jejich zvýšený okraj spolehlivě zadrží nečis-
toty i vlhkost na jejich ploše. SO

35 Individuální až do nejmenšího detailu. Čtyři 
čepičky ventilků jsou zdobeny logem Volkswagen. 
Představují optimální ochranu před prachem, nečis-
totami a vlhkostí. Jsou vhodné jak pro hliníkové ven-
tilky, tak i pro ventilky z kombinace pryže a kovu. 
Sada obsahuje 4 kusy. SO
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Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

26 Váš oděv se cestou nepomačká. Stylové ramínko na šaty se rychle a snadno připevňuje k nosné konstrukci 
opěrky hlavy předního sedadla. SO

28 Ještě více individuality v interiéru vozu. Vysoce kvalitní sportovní hlavice řadicí páky padne pohodlně do 
dlaně a její montáž je velmi snadná. Dodává se pouze pro vozy s manuální převodovkou. SO

27 S mobilní sadou „Espresso AutoSet“ máte svůj vlastní caffee bar stále po ruce. Přístroj je napájen z 12V 
zásuvky v kabině automobilu. Sada obsahuje kromě dvou odolných šálků na espresso, ubrousků a 25 balení 
kávy espresso také praktické úložné pouzdro. SO
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Potahy sedadel

0 1 Látkové potahy „Pepper“ titanově černá TW S

02 Látkové potahy „Zoom“/„Merlin“ béžová „Shetland“ XW C

03 Látkové potahy „Zoom“/„Merlin“ titanově černá TW C

04 Potahy v kombinaci alcantary a látky „Global“ titanově černá/tmavá „Quarzit“ TW H

05 Potahy v kombinaci alcantary a látky „Global“ „Quarzit“/tmavá „Quarzit“ JW H

06 Potahy v kombinaci alcantary a látky „Global“ béžová „Shetland“ XW H

07 Látkové potahy „Mel Stripe“ titanově černá TW SO  
08 Potahy v kombinaci látky „New York“ a kůže „Vienna“ titanově černá TW SO

09 Potahy v kůži „Vienna“ titanově černá TW SO

 10 Potahy v kůži „Vienna“ hnědá „Marrakesch“ YW SO

 1 1 Potahy v kůži „Vienna“ béžová „Shetland“ XW SO

 12 Potahy R-Line v kombinaci látky „Race“ a mikrovlákna „San Remo“¹⁾ titanově černá TW SO

 13 Potahy R-Line v kůži „Vienna“¹⁾ titanově černá TW SO

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

1) Dodávají se pouze pro paket Golf Variant R-Line „Interieur“.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu a příjemnost čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. 
Vyobrazení ukazují základní modely sedadel, které se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.
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Laky

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

01 Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO

02 Šedá „Urano“ základní lak 5K S

03 Červená „Tornado“ základní lak G2 SO

04 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E SO

05 Modrá „Pacific“ metalický lak D5 SO

06 Stříbrná „Tungsten“ metalický lak K5 SO

07 Šedá „Limestone“ metalický lak Z1 SO

08 Modrá „Night“ metalický lak Z2 SO

09 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T SO

 10 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R SO

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy
nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.
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Vyberte si svá oblíbená kola z lehké slitiny z nabídky, 

která zahrnuje 12 možností. Ať se rozhodnete pro 

kterákoli z nich, dobrý vkus projevíte v každém případě.

0 1 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Marseille“, Volkswagen R SO

02 Šestnáctipalcová kola z lehké slitiny „Dover“ H

03 Šestnáctipalcová kola z lehké slitiny „Toronto“ SO

04 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Dijon“ SO

05 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Madrid“ SO

06 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Geneva“ SO

07 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Salvador“,¹⁾ Volkswagen R SO

08 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Durban“ SO

09 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Blade“, Originální příslušenství Volkswagen® SO

1 0 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Preston“, Originální příslušenství Volkswagen® SO

11 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Rotary“, Originální příslušenství Volkswagen® SO

12 Devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Twinspoke“,²⁾ Originální příslušenství Volkswagen® SO

Sériová výbava/Trendline S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

 1) Dodávají se také v rozměru sedmnáct palců.
2)  Pro jejich použití je nutné osvědčení o souladu s podmínkami provozu na pozemních komunikacích včetně

respektování požadavků EHK/ES.

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.

Kola
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57Golf Variant - Kombinace & Autostadt

Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro 
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte 
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo 
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen 
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou 
koncernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech 
plochy mezi lagunami se můžete seznámit s rozma-
nitými atrakcemi tohoto jedinečného parku světa 
automobilů.

V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK, 
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen, 
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se 
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvis-
losti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN. 
Můžete také žasnout nad tím, jak si Vaši nejmenší 
udělají dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním 
či bezpečnostním polygonu můžete ověřit své řidič-
ské dovednosti.

Autostadt, který je prezentačním centrem automo-
bilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze 
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfs-
burgu. Do provozu byl uveden před osmnácti lety 
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavi-
lony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley, 
Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen 
a Volkswagen – užitkové vozy. Zcela v souladu 
s výjimečným charakterem značky se automobilka 
Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním 
pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá 
koule fascinujících rozměrů.

Koule a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými 
symboly racionální dokonalosti a zároveň představují 
výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest 
a postupů – právě proto zvolili architekti pro pavilon 
automobilky Volkswagen toto symbolické emotivní 
pojetí.

Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické 
kino ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct 
metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve spodní 
části koule, běží sedmiminutový film o věčném 

lidském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky 
unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci doslova 
vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela obklopují 
a oni se stávají součástí promítaného příběhu.

Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci 
pavilonu značky Volkswagen do prostor, které nejsou 
zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod přírod-
ním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují 
nejnovější modely vozů značky Volkswagen a ve vitrí-
nách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvyspělej-
ších technických prvků vystavených modelů. 

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této 
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala 
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily 
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty, 
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro 
volný čas.

Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den 
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků 
spojených s automobily a motory, testovat svoje 
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem 
a významem uměleckých plastik… V každém případě 
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si 
mezi své potenciální cíle měl uložit každý motorista, 
pro nějž automobil není jenom prostým „nástrojem 
mobility“. Svět automobilů je stále ještě skvělým 
místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím.

Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku 
okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích. 
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet 
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít pro-
dukty, akce, sponzoring a životní styl světa automo-
bilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální 
realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako apli-
kaci v iTunes Store nebo na adrese 
www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/magazin.

Objevte svět 
automobilů 
Volkswagen.
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Kombinace
Potahy sedadel Čalounění stropu Koberce Přístrojová deska
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Látkové potahy „Pepper“ S

titanově černá (TW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO –
Látkové potahy „Zoom“/„Merlin“ C

béžová „Shetland“ (XW) béžová „Shetland“ černá titanově černá/„Shetland“ SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

titanově černá (TW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy alcantara a látka „Global“ H

titanově černá/tmavá „Quarzit“ (TW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

„Quarzit“/tmavá „Quarzit“ (JW) béžová „Shetland“ černá titanově černá/„Quarzit“ SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

béžová „Shetland“ (XW) béžová „Shetland“ černá titanově černá/„Shetland“ SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

Látkové potahy „Mel Stripe“, 
sportovní sedadla SO

titanově černá (TW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kombinaci látky „New York“
a kůže „Vienna“, sedadla ergoActive SO

titanově černá (TW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Vienna“ SO

titanově černá (TW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

hnědá „Marrakesch“ (YW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S – SO SO SO SO SO SO SO

béžová „Shetland“ (XW) béžová „Shetland“ černá titanově černá/„Shetland“ SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kombinaci látky „Race“ a mikrovlákna
„San Remo“¹⁾, sportovní sedadla SO

titanově černá (TW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy R-Line v kůži „Vienna“¹⁾ 
sportovní sedadla SO

titanově černá (TW) šedá „Perl“ černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO

Symbol u potahové látky udává, které čalounění je dodáváno sériově S  , nebo jako výbava za příplatek SO  , C  , H  . Přiřazení v tabulce znázorňuje, zda je lak dodáván sériově S  , jako výbava za příplatek SO  , nebo zda se nedodává ( – ).
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,9 do 5,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 92 do 125; energetická třída: A+ až B.

1) Pouze pro paket Golf Variant R-Line „Interieur“.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Golf Variant

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. Údaje 
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních 
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku 
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého 
prodejce automobilů Volkswagen. Změny vyhrazeny. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® 
a TSI® – v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami 
koncernu Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze 
vykládat tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího 
písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr 
a recyklaci starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklova-
telné a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší 
informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese 
www.volkswagen.com nebo na telefonní lince 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36), 
která je v rámci Německa bezplatná.
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