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Bild | QR-Scanner

03Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazené prvky výbavy za příplatek.

Golf – Obsah

Vyrábět automobily 
může pouze ten,
kdo zná lidi.

Ještě pozorněji jsme naslouchali, 

pečlivěji pozorovali a kladli více 

otázek. Na paměti jsme přitom 

měli pouze jediné – automobil, 

který dokonale odpovídá lidským 

potřebám, nejlepším způsobem 

reaguje na požadavky budoucnosti 

a nadále ztělesňuje jméno své 

automobilové třídy.
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Volkswagen seeMore – užijte si multimediální obsah na Vašem chytrém 
mobilním telefonu. U každého obrázku označeného symbolem seeMore
na Vás čeká interaktivní zážitek. Stačí si jen do Vašeho chytrého mobilního 
telefonu stáhnout bezplatnou aplikaci Volkswagen seeMore z Google Play 
nebo z App Store, naskenovat příslušný obrázek a vydat se na objevitelskou 
výpravu do digitálního světa Volkswagen.
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360° panoramatický pohled do interiéru

Konfigurátor barev

Konfigurátor kol

Digitální obsah

2.  V aplikaci otevřete položku
„Skener obrázků | QR kódů“. 

1.  Stáhněte si bezplatnou
aplikaci Volkswagen 
seeMore.

3.  Na vyznačených stránkách 
se seznamte s interaktivním 
obsahem.
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Když člověk zahlédne něco
krásného, rozšíří se mu
oční zorničky až o 20 %.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C. Golf – Exteriér
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07Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C. Golf – Exteriér
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Lidský mozek může 
za sekundu zpracovat 
maximálně šest slov. 
Nebo jeden celý obraz.

Na obrázku je linie výbavy Highline ve stříbrné metalíze „Tungsten“, s osmnáctipalcovými koly z lehké slitiny 
„Durban“, s motorem 1,4 l TSI s ACT, 110 kW (150 k). Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 5,8 do 5,9; mimo 
město – od 4,2 do 4,3; kombinovaný provoz – od 4,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – 
od 109 do 113; energetická třída: A až B.
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09

Přímé sluneční světlo zvyšuje
u člověka produkci endorfinů
až osmkrát.

Více světla, více vzduchu, více radosti z jízdy:

panoramatické výklopné/posuvné střešní okno

zajistí třikrát příjemnější atmosféru.

Zavřené, napůl otevřené nebo zcela otevřené. Panoramatické výklopné/posuvné 
střešní okno vozu Golf s elektrickým ovládáním (výbava na přání) Vám otevírá 
spoustu možností. Jeho velká plocha navazuje na čelní okno, takže Vás obklopuje 
téměř jen nebe a okolní krajina. Komfortní nastavení navíc zejména při vyšších 
rychlostech zajistí pohodlné větrání bez víření vzduchu. Díky optimalizovanému 
determálnímu zatmavení odráží sklo zavřeného panoramatického výklopného/ 
posuvného okna 99 % slunečního UV záření, 92 % tepelného záření a 90 % světla. 
Je-li pro Vás i přesto slunce příliš intenzivní nebo obloha příliš zamračená, můžete 
jednoduše zatáhnout velmi kvalitně zpracovanou žaluzii, a to i při otevřeném 
střešním okně. Zajistíte tak příjemné větrání zcela bez průvanu. Sklo předního 
okna odráží infračervené záření a je opatřené vyhříváním bez použití drátků. 
V létě poskytuje ochranu před sluncem a v zimě před námrazou (výbava na přání).

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C. Golf – Exteriér

Na obrázku je linie výbavy Highline v modré metalíze „Pacific“, s osmnáctipalcovými koly z lehké slitiny 
„Durban“, s motorem 1,4 l TSI s ACT, 110 kW (150 k). Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 5,8 do 5,9; 
mimo město – od 4,2 do 4,3; kombinovaný provoz – od 4,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – 
od 109 do 113; energetická třída: A až B.
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Exteriér
Ikona až do nejmenšího detailu: Vnější zpětné zrcátko 
je upevněno na spodní linii oken dveří. Je tak vytvo-
řeno místo pro malé trojúhelníkové okno, které zlep-
šuje výhled z vozu. Zadní světla jsou harmonicky 
integrována do designové linie a jsou tak zřetelným 
důkazem vysoké kvality vozu Golf.
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Naskenujte tuto stránku a podívejte 
se na panoramatický pohled 

do interiéru v perspektivě 360°.
Popis funkce najdete na straně 02.

11Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

V průběhu života
ujede každý člověk
na zbytečných
zajížďkách průměrně
24 000 kilometrů.

Užijte si každý z nich – díky 

komfortu, kvalitě, funkčnosti 

a pocitu velkorysého prostoru 

ve voze Golf.

Golf – Interiér

Na obrázku je linie „Highline“ s výbavou v kůži „Vienna“ v hnědé 
barvě „Marrakesch“.
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Think Blue.

13Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C. Golf – Think Blue.

1622_Golf_K15.indd   13 21.06.16   15:54

Každý měsíc nadýchá 
člověk vzduch o objemu 
150 000 nafukovacích 
balónků.

Golf TSI BlueMotion je vybaven mnoha opatřeními, 
která snižují spotřebu paliva. Karoserie snížená o pat-
náct milimetrů, zadní GTI spoiler, mřížka chladiče 
uzavřená na vnější straně, částečně uzavřená sání 
vzduchu, stejně jako optimalizované vedení chladicího 
vzduchu přispívají ke zlepšení aerodynamických vlast-
ností a jsou tak hlavní příčinou snížené spotřeby 
paliva. K dalším prvkům, které přispívají k příkladné 
hospodárnosti, patří inovativní lehká konstrukce 
karoserie, systém „Start Stop“ (sériová výbava pro 
všechny vozy Golf), rekuperace energie, pneumatiky 
s extrémně sníženým valivým odporem a zvýšeným 
tlakem vzduchu, stejně jako šestistupňová manuální 
převodovka s prodlouženými převodovými stupni. 
Z důvodu úspory hmotnosti, zlepšení aerodynamiky 
a snížení valivého odporu je Golf TSI BlueMotion 
dodáván navíc také s patnáctipalcovými či šestnácti-
palcovými koly z lehké slitiny. Výsledkem všech 

uvedených modifikací je, že tříválcový motor TSI 
o objemu 1,0 litru, spotřebuje pouhých 4,3 l/100 km 
a hodnota jeho emisí je 99 g/km (není v nabídce pro 
Českou republiku). Je tak nejúspornějším benzinovým 
motorem ve třídě Golf; jeho výkon je přitom na velmi 
dobré úrovni. Golf BlueMotion je kromě jiného vyba-
ven sedmi airbagy a elektronickým stabilizačním 
systémem a lze jej poznat podle plaket „BlueMotion“ 
umístěných vpředu, vzadu a po stranách vozu.

Mobilita budoucnosti je otázkou odpovědnosti. My 
jsme si této odpovědnosti plně vědomi, a proto je 
naším cílem ještě větší transparentnost a přísnější 
prosazování idejí udržitelného rozvoje. Tuto misi 
jsme pojmenovali „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.
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01 02

15Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

Váha lidského srdce tvoří přibližně 0,5 % 
hmotnosti člověka a za 80 let života
vykoná tři miliardy tepů.

Kompaktní, lehké, s dlouhou životností:

nová generace motorů TDI a TSI.

Pohonné jednotky určené pro Golf jsou skutečnými 
motory „Think Blue.“. Díky nejmodernější odlehčené 
konstrukci a prvkům „BlueMotion Technology“, které 
patří k jejich sériové výbavě, jsou extrémně efektivní, 
mají velmi nízké emise a představují tak vzor pro 
udržitelnou mobilitu. Skutečným vrcholem je pak 
agregát použitý v modelu Golf BlueMotion.

01   Naftové motory TDI jsou díky přeplňování turbo-
dmychadlem a přímému vstřikování paliva Common 
Rail velmi hospodárné a výkonné, a přestože jde 
o motory naftové, mají velmi kultivovaný chod. 

02   Benzinové motory TSI. Kombinace zmenšeného 
zdvihového objemu, přeplňování turbodmychadlem 
a přímého vstřikování paliva umožňuje velmi rovno-
měrné vyvíjení síly. Maximální krouticí moment je 
u TSI motorů k dispozici již při nízkých otáčkách, což 
vede ke snížené spotřebě paliva i ke snížené úrovni 
hluku.

Golf – Motory
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Z důvodu úspory energie
vypíná 53 % všech lidí přístroje, 
které nejsou právě potřebné.

Dobrá idea uvedená do praxe nejmodernější 

technologií. Aktivní systém vypínání válců ACT* 

může dočasně deaktivovat dva válce. Spotřebuje 

se tak pouze ta energie, která je aktuálně potřebná.

Šetrné využívání zdrojů: Tento požadavek, pro Volkswagen zcela přirozený, je ve 
voze Golf názorně demonstrován zavedením systému aktivního vypínání válců 
ACT*. Při jízdě v rozsahu otáček od 1 400 do 4 000 min–¹ a rychlosti do cca 
130 km/h mohou být nezávisle na zařazeném rychlostním stupni deaktivovány 
dva ze čtyř válců, a to naprosto nepozorovatelně. Tím je optimalizována účinnost 
motoru. Ve voze Golf se systémem aktivního vypínání válců ACT* je tak možné 
v kombinovaném provozu ušetřit až 0,5 litru paliva na 100 km a snížit emise CO₂ 
až o 10 g/km. V závislosti na jízdní situaci může úspora paliva dosáhnout až jed-
noho litru na 100 km. Systém aktivního vypínání válců ACT* se dodává v kombinaci 
s motorem 1,4 l o výkonu 110 kW (150 k)*.

*  Motor 1,4 l TSI, 110 kW (150 k) s ACT. Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 5,8 do 5,9; mimo 
město – od 4,2 do 4,3; kombinovaný provoz – od 4,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný 
provoz – od 109 do 113; energetická třída: A až B. Není v nabídce pro Českou republiku.
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17Sériová výbava Trendline S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

Golf – Motory
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Motory

Dvouspojková převodovka DSG řadí automaticky 
a bez přerušení přenosu hnací síly na již předvolený 
následující převodový stupeň. Výsledkem jsou téměř 
nepostřehnutelné změny převodových stupňů. 
Dvouspojková převodovka může být doplněna také 
volnoběžnou funkcí, která v případě, že řidič sundá 
nohu z pedálu plynu, automaticky dočasně odpojí 
motor. Podle způsobu jízdy je tak možné ušetřit až 
0,5 litru paliva na 100 km. Pro optimální přizpůsobení 
nastavení převodovky a charakteristiky motoru 

Vašemu individuálnímu jízdnímu stylu máte k dispo-
zici tři jízdní módy – „NORMAL“, „ECO“ a „SPORT“. 
Po nastavení nového módu „ECO“ pojedete velmi 
hospodárným způsobem. Naproti tomu po zvolení 
módu „SPORT“ bude jízdní chování vozu citelně dyna-
mičtější. V kombinaci s adaptivní regulací podvozku 
DCC bude zvolenému jízdnímu módu přizpůsobena 
také charakteristika tlumičů. Ve spojení s DCC máte 
nadto k dispozici mód „COMFORT“, po jehož navolení 
budete cestovat maximálně pohodlně. SO
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Stlačený zemní plyn (CNG) 81 kW (110 k) TGI
BlueMotion

81 kW (110 k) TGI
BlueMotion

Spotřeba paliva zemní plyn (CNG)⁴⁾ [m³ (kg)/100 km]¹⁾, ³⁾ Spotřeba paliva benzin (l/100 km)¹⁾, ³⁾
s manuální převodovkou: 6stupňovou s manuální převodovkou: 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,8 (4,5)/4,4 (2,9)/5,3 (3,5) město/mimo město/kombinovaný provoz 6,9/4,4/5,3
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,7 (4,4)/4,3 (2,8)/5,2 (3,4) město/mimo město/kombinovaný provoz 6,4/4,4/5,1
Emise CO₂ kombinovaný provoz (g/km)¹⁾, ³⁾ Emise CO₂ kombinovaný provoz (g/km)¹⁾, ³⁾
s manuální převodovkou: 94 s manuální převodovkou: 124
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 92 s dvouspojkovou převodovkou DSG: 119
Energetická třída²⁾, ³⁾
s manuální převodovkou: A+
s dvouspojkovou převodovkou DSG: A+

1)  Uvedené hodnoty jsou získávány zákonně 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). Dodatečná výbava a příslu-
šenství (nástavby, 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 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 pokynů směrnice ES 1999/94, 
v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních 
automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

2)  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.

3)  V závislosti na použité příplatkové výbavě se mění hmotnost vozidla, což vede k odlišným hodnotám spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické třídy.
4)  Kvalita stlačeného zemního plynu H nebo L.
5)  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.com nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit. 

Golf – Motory

Naftové motory 81 kW (110 k) TDI
BlueMotion Technology

81 kW (110 k) TDI⁵⁾
BlueMotion Technology
4MOTION

110 kW (150 k) TDI
BlueMotion Technology

110 kW (150 k) TDI
BlueMotion Technology
4MOTION

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾, ³⁾
s manuální převodovkou: 5stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 4,6–4,5/3,6–3,5/3,9–3,8 5,6–5,5/4,1–4,0/4,6–4,5 5,2–5,1/3,8–3,67/4,3–4,2 5,7/4,1/4,7
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou – 6stupňovou –
město/mimo město/kombinovaný provoz 4,5–4,4/3,7–3,6/4,0–3,9 – 5,3–5,2/4,1/4,6–4,5 –
Emise CO₂ kombinovaný provoz (g/km)¹⁾, ³⁾
s manuální převodovkou: 101–99 121–119 112–109 122
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 104–102 – 119–117 –
Energetická třída²⁾, ³⁾ 
s manuální převodovkou: A B A B
s dvouspojkovou převodovkou DSG: A – B –
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Za jeden den v kanceláři člověk spálí
přibližně 840 kilokalorií. Jeho výkon
je přitom přibližně 0,12 kW.

Den za dnem mít vyšší výkon a efektivnější spalování: To je cílem 

nové generace benzinových motorů TSI a naftových motorů TDI 

ve voze Golf.

Benzinové motory 63 kW (85 k) TSI
BlueMotion Technology

81 kW (110 k) TSI
BlueMotion Technology

85 kW (115 k) TSI⁵⁾
BlueMotion

92 kW (125 k) TSI
BlueMotion Technology

110 kW (150 k) TSI
BlueMotion Technology

110 kW (150 k) TSI ACT⁵⁾
BlueMotion Technology

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾, ³⁾
s manuální převodovkou: 5stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,2–6,1/4,3–4,2/5,0–4,9 6,2–6,1/4,3–4,2/5,0–4,9 5,3/3,7/4,3 6,8–6,7/4,4–4,3/5,3–5,2 6,8–6,6/4,5–4,3/5,3–5,2 5,9–5,8/4,3–4,2/4,8–4,7
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – 7stupňovou 7stupňovou 7stupňovou 7stupňovou 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz – 6,0–5,9/4,4–4,3/5,0–4,9 5,3/3,8/4,3 6,2–6,1/4,4–4,3/5,1–5,0 6,3–6,2/4,5–4,4/5,1–5,0 5,9–5,8/4,3–4,2/4,8–4,7
Emise CO₂ kombinovaný provoz (g/km)¹⁾, ³⁾
s manuální převodovkou: 115–113 116–114 99 123–120 122–119 112–109
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – 114–112 99 119–116 118–116 113–110
Energetická třída²⁾, ³⁾ 
s manuální převodovkou: B B A C B B
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – B A B B B–A
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Lidské oko potřebuje 
přibližně 35 minut, než 
se úplně adaptuje na tmu.

Inovativní systémy osvětlení se ve zlomcích sekundy

přizpůsobí světelným poměrům a situaci na silnici

s cílem zajistit optimální osvětlení vozovky.

Dynamická regulace dálkových světel „Dynamic Light 
Assist“ (výbava na přání) představuje v tom nejpřes-
nějším smyslu slova highlight vozu Golf. Pomocí 
kamery identifikuje (v rámci daných možností) proti-
jedoucí i vpředu jedoucí vozidla a automaticky cloní 
osvětlený prostor tak, aby nebyl narušen výhled 
ostatních účastníků silničního provozu. Protože dál-
ková světla jsou cloněna jen částečně, řidič má vždy 
k dispozici to nejlepší možné osvětlení vozovky. Ve 
spojení s xenonovými světlomety je k dispozici dyna-

mická regulace délky osvětlené plochy (výbava na 
přání), jež v závislosti na naklonění vozu a jeho rych-
losti přizpůsobuje osvětlené pole průběhu vozovky. 
Pro optimální osvětlení serpentin slouží funkce dyna-
mického osvětlení zatáček (výbava na přání), která 
zajišťuje synchronní natáčení světlometů v závislosti 
na natočení volantu. Součástí bi-xenonových světlo-
metů (výbava na přání) jsou integrovaná světla pro 
denní svícení, jež zlepšují viditelnost za denního světla 
a dodávají vozu Golf jeho nezaměnitelnou tvář. 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 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

Golf – Bezpečnostní a asistenční systémy
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Pozornost řidiče je přibližně 
10krát za hodinu odvedena
od dění na silnici.

Ať v krátkých okamžicích nepozornosti nebo 

při jízdách na dlouhé vzdálenosti za špatné

viditelnosti – celá řada asistenčních systémů

permanentně vyhodnocuje pohyb vozu a v kritických

situacích může řidiči poskytnout pomoc.

ACC a „Front Assist“: 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 stanovený 
odstup. Systém kontroly okolí „Front Assist“ s funkcí 
„City“ nouzového brzdění ve městě Vám v případě 
hrozící kolize v rámci možností daných systémem 
pomáhá zmírnit následky potenciální srážky a v ideál-
ním případě může kolizi zcela zabránit. SO

Systém kontroly okolí „Front Assist“ s funkcí „City“ 
nouzového brzdění ve městě v rámci daných mož-
ností rozpozná kritickou hodnotu odstupu od pře-
kážky před vozem a pomáhá zkrátit brzdnou dráhu. 
V kritických situacích systém v rámci daných mož-
ností varuje řidiče a současně zahájí nouzové brzdění.
SO

Systém pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane 
Assist“ může v rámci daných možností prostřednic-
tvím protipohybu do řízení vrátit pozornost řidiče 
k dění na vozovce v případě, že automobil neúmyslně 
opouští jízdní pruh. SO

Systém rozpoznávání dopravních značek v rámci 
daných možností pomocí kamery identifikuje značky 
omezující rychlost a značky zákazu předjíždění 
a zobrazuje je na multifunkčním displeji. SO

„Blind spot senzor“ v rámci možností daných systé-
mem varuje před automobily, které se nacházejí v tzv. 
„mrtvém úhlu“, a usnadňuje tak například změnu 
jízdního pruhu při předjíždění. Asistent pro „vypar-
kování“ Vás varuje a brzdí automobil v situaci, kdy 
se při couvání z parkovacího místa blíží do prostoru 
za vozem jiné vozidlo. SO

Nový proaktivní systém ochrany cestujících dokáže 
v rámci daných možností rozpoznat nebezpečnou 
situaci. V reakci na ni automaticky zavře okna i pano-
ramatické střešní okno a preventivně napne bezpeč-
nostní pásy na předních sedadlech. SO

Multikolizní brzda po nárazu – v rámci možností 
daných systémem – automaticky zpomaluje auto-
mobil a brání tak možným následným kolizím nebo 
zmírní jejich případné následky. S

* Až do rychlosti 160 km/h.
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23Sériová výbava Trendline S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

04   Mlhové světlomety zajistí díky své vysoké 
svítivosti lepší viditelnost v husté mlze, sněhové 
vánici nebo při intenzivním dešti. H SO

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

S

06   Parkování s pomocí dobrého ducha. Parkovací 
asistent „Park Assist“ v rámci možností systému 
rozpoznává příčná i podélná parkovací místa a auto-
maticky přebírá kontrolu nad řízením vozu při parko-
vání. Na řidiče přitom zbývá pouze ovládání pedálů 
spojky, plynu a brzdy. SO

07   Golf je sériově vybaven systémem hlavových 
airbagů pro přední i zadní místa. Sedadla řidiče a spo-
lujezdce jsou vybavena také bočními airbagy a přede-
pínači bezpečnostních pásů. Boční airbagy a předepí-
nače bezpečnostních pásů pro cestující na zadních 
místech jsou součástí výbavy na přání. S

Golf – Bezpečnostní a asistenční systémy
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01   Zpětná kamera v rámci svého zorného pole snímá 
oblast za vozem, zobrazuje ji na displeji navigačního 
systému a usnadňuje tak parkování. Vyznačené 
pomocné linie Vás přitom spolehlivě navigují. SO

02   Systém ParkPilot Vás při parkování – v rámci 
daných možností – prostřednictvím akustických 
signálů varuje před překážkami vpředu i vzadu. 
V závislosti na verzi použitého rádia nebo navigač-
ního systému je odstup od překážek zobrazován 
také opticky na displeji (OPS – optický parkovací 
systém). SO

03   Tempomat udržuje od rychlosti 30 km/h – 
v závislosti na stoupání, resp. klesání – Vámi zvolené 
tempo, což je zejména při jízdách na dlouhé vzdále-
nosti významný přínos pro komfort. Integrovaný 
omezovač rychlosti pak umožňuje zadat maximální 
rychlost, která, například při průjezdu stavbou, 
nebude překročena ani po sešlápnutí plynového 
pedálu. C H SO
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Golf – Multimédia a komfort

optimalizovanou orientaci až po detailní informace 
o Vašem automobilu – díky systému Car-Net a jeho 
mobilním službám online budete mít možnost využí-
vat výhody internetu i na Vašich cestách – a navíc se 
stanete jeho součástí. SO

05   Rádio „Composition Colour“ s barevným doty-
kovým TFT displejem s úhlopříčkou 12,7 cm (5 palců) 
je vybaveno CD přehrávačem s podporou formátů 
MP3 a WMA, osmi reproduktory a má výkon 4x 20 W. 
Jeho výbava dále zahrnuje slot na SD kartu a roz-
hraní AUX-IN. C SO

06   Rádio „Composition Touch“ s monochroma-
tickým 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. S

07   Audiosystém DYNAUDIO Vás okouzlí přesným 
a jedinečným zvukem. Výkon 400 W rozděluje mezi osm 
vysoce kvalitních a vzájemně dokonale sladěných 
reproduktorů DYNAUDIO, které zajišťují prostorový 
a čistý zvuk. Unikátním prvkem je také výkonný subwoofer, 
jenž zajistí mocný zvuk hlubokých tónů. SO

*  Využívání mobilních služeb online Car-Net je možné pouze v kom-
binaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo „Discover Pro“, 
který je součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové 
mobilní zařízení (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fun-
govat jako mobilní WLAN hotspot. Alternativně lze v kombinaci s roz-
hraním pro mobilní telefon „Premium“ využívat mobilní telefon, který 
podporuje Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM kartu s telefo-
nem umožňující datové přenosy. Mobilní služby online Car-Net jsou 
přístupné pouze prostřednictvím stávající nebo separátní smlouvy 
mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí mobilní 
sítí. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operáto-
rem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vzni-
kat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních 
služeb online Car-Net se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobil-
ním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Využí-
vání mobilních online služeb Car-Net je podmíněno uzavřením 
separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má po 
převzetí vozidla devadesátidenní lhůtu na jeho zaregistrování na 
adrese http://volkswagen-carnet.com. Dostupnost služeb Car-Net 
se může v jednotlivých zemích v jednotlivých detailech lišit. Uvedené 
služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se v průběhu trvání 
smlouvy může měnit. Bližší informace o mobilních službách online 
získáte na adrese http://volkswagen-carnet.com nebo u Vašeho pro-
dejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte 
u Vašeho mobilního operátora.
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01   Navigační systém „Discover Pro“ lze zcela intui-
tivně ovládat prostřednictvím jeho barevného displeje 
s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců). Nadšení vyvolají jeho 
vynikající možnosti zobrazení a individuální předvolby 
hudby a navigačních dat, stejně jako osm brilantních 
reproduktorů. Navíc je mimo jiné vybaven pevným 
diskem a DVD přehrávačem s podporou formátů MP3 
a WMA. Samozřejmostí je rovněž hlasové ovládání 
a podpora připojení mobilního telefonu prostřednic-
tvím protokolu bluetooth. Na přání lze získat také 
rozhraní pro připojení přehrávače iPod. Tento info-
tainment systém Vám v kombinaci s mobilními služ-
bami online Car-Net ukazuje jak nekratší, tak také 
nejrychlejší cestu do cíle Vaší cesty – přehledně a se 
zohledněním aktuální dopravní situace. SO

02   Navigační systém „Discover Media“ pro rádio 
„Composition Media“ je vybaven velkým barevným 
TFT dotykovým displejem s přibližovacími senzory 
s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce), CD přehrávačem 
s podporou formátů MP3 a WMA a osmi reproduk-
tory. Součástí jeho výbavy jsou předinstalované 
mapy Evropy. Navíc disponuje jedním slotem na 
SD kartu, rozhraním AUX-IN, USB konektorem a mož-
ností připojení mobilního telefonu prostřednictvím 
protokolu bluetooth. Na displeji může být kromě 
jiného zobrazována také vnější teplota. Díky mobil-
ním službám online Car-Net budete mít i na Vašich 
cestách ten nejlepší přístup k internetu. SO

03   Rádio „Composition Media“ je vybaveno velkým 
barevným TFT dotykovým displejem s přibližovacími 
senzory s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce) a CD přehrá-
vačem s podporou formátů MP3 a WMA. Jeho osm 
reproduktorů a výkon 4x 20 wattů jsou zárukou vyni-
kajícího multimediálního zážitku. Dále disponuje slo-
tem na SD kartu, rozhraním AUX-IN, USB konektorem 
a možností připojení mobilního telefonu prostřed-
nictvím protokolu bluetooth. H SO

04   S informačním systémem Car-Net* se Váš 
Volkswagen promění na mobilní síť. Zajistí Vám pří-
stup k nejaktuálnějším informacím přímo z internetu 
a z kabiny vozu vytvoří rozhraní pro připojení Vašeho 
chytrého mobilního telefonu nebo počítače. 
Od nepřetržitě aktualizované navigace, přes 
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27Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

Člověk průměrně vlastní
okolo 10 000 věcí.

Vše tady najde své místo: Větší objem zavazadlového prostoru 

a nové funkční vlastnosti činí z vozu Golf velký automobil.

Ať potřebujete zajistit stěhování nebo jedete na velký 
nákup – díky nízko položené nakládací hraně, sklop-
nému opěradlu zadního sedadla a zcela sklopnému 
pravému přednímu sedadlu (výbava na přání) lze do 
vozu Golf snadno a rychle naložit dokonce i dlouhé 
předměty. Také zavazadlový prostor může být, stejně 
flexibilně jako interiér, přizpůsoben téměř každé 
potřebě. Variabilní podlahu lze velice jednoduše 

umístit ve dvou polohách. V případě, že převážíte 
větší množství malých předmětů, může být plocha 
zavazadlového prostoru pomocí druhé roviny výrazně 
zvětšena. Po sklopení opěradla zadního sedadla pak 
podlaha může navazovat na rovinu sklopeného opě-
radla a může tak vzniknout téměř rovná ložná plocha. 
Při transportu rozměrnějšího nákladu lze kryt zavaza-
dlového prostoru rychle uložit pod jeho podlahu.

Golf – Komfort

Na obrázku je linie výbavy Highline v modré metalíze „Pacific“ s výbavou v kůži „Vienna“ v barvě „Shetland“.
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Stání i sezení zatěžují člověka
natolik, že večer je až o dva 
centimetry menší než ráno.

Uvolnění od rána do večera. Certifikovaná 

sedadla ergoActive s masážní funkcí jsou 

zárukou trvalého pohodlí.

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

05   Sedadlo ergoActive pro řidiče umožňuje mimo 
jiné nastavení 14 parametrů včetně manuálního 
nastavení výšky, sklonu opěradla a hloubky sedáku 
a dále výškové nastavení opěrky hlavy. K jeho další 
výbavě patří elektricky ve čtyřech směrech nastavi-
telná bederní opěrka s masážní funkcí, která přispívá 
k uvolnění těla a zejména při cestování na dlouhé 
vzdálenosti zajišťuje pohodlné sezení. Sedadlo 
ergoActive bylo v Německu oceněno celosvětově 
uznávanou pečetí kvality AGR. SO

Golf – Komfort
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01   Klimatizace „Air Care Climatronic“ s antialergenním filtrem reguluje teplotu 
elektronicky a dělí interiér na dvě klimatizované zóny na straně řidiče a spolujezdce. 
Teplotu je možné v obou zónách individuálně nastavit. Kvalita nasávaného vzduchu 
je kontrolována senzorem, který v případě potřeby zajistí přepnutí ventilace na 
vnitřní cirkulaci. Součástí klimatizace je také chlazená přihrádka na palubní desce.

S

02   Klimatizace – není v nabídce pro Českou republiku. Všechny modely jsou 
sériově vybaveny automatickou klimatizací „Air Care Climatronic“.

03   Prostřednictvím nově tvarovaného dálkového ovládání centrálního zamykání 
můžete po stisku tlačítka odemknout zámky dveří. Jeho tvary vycházejí z nové 
linie designu. S

04   Nezávislé topení/větrání je možné ovládat prostřednictvím dotykového 
displeje. Pomocí dálkového ovládání můžete interiér vozu ještě před nastoupením 
vyhřát nebo vyvětrat. SO

(Bez vyobrazení.)   S rozhraním pro mobilní telefon „Comfort“ i „Premium“ bude 
Vaše telefonování ještě komfortnější. Spojení s mikrofonem a reproduktory vozu 
se uskutečňuje prostřednictvím protokolu bluetooth. Vy si tak můžete dopřát 
vysokou kvalitu komunikace a používat mobilní telefon, aniž byste jej museli 
vyndat z kapsy. Varianta „Comfort“ zahrnuje základní funkce telefonování, držák 
pro Váš telefon, USB konektor a vnější anténu. Varianta „Premium“ zahrnuje 
kromě základních funkcí také telefonní modul integrovaný ve voze, který zajišťuje 
lepší kvalitu přijímaného signálu, možnost spojení s telefonem klienta přes rSAP, 
integrovaný slot na SIM kartu a WLAN hotspot. SO
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Golf – Komfort
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06   Adaptivní regulace podvozku DCC včetně volby 
jízdního profilu umožňuje individuální naladění péro-
vání a charakteristiky řízení a současně také jejich 
automatické permanentní přizpůsobení jízdní situaci. 
Po stisknutí tlačítka můžete volit jednu ze čtyř mož-
ností nastavení – „NORMAL“, „ECO“, „COMFORT“ 
a „INDIVIDUAL“. SO

07   Osvětlení „Ambiente“ navodí díky bílému světlu 
nepřímého osvětlení v interiéru příjemnou atmosféru. 
Osvětlení prostoru pro nohy pomocí LED diod, stejně 
jako osvětlení otevírání dveří, loketní opěrky a dekorů 
předních dveří vytváří pocit většího prostoru. Součástí 
osvětlení „Ambiente“ jsou také čtecí lampičky tvořené 
LED diodami s chromovanými lemy vpředu i vzadu.

H SO

08   Multifunkční volant v kůži je vybaven ovládacími 
prvky automatické regulace odstupu ACC, tempo-
matu, rádia, mobilního telefonu a multifunkčního 
displeje palubního počítače „Plus“ nebo „Premium“. 

S multifunkčním volantem v kůži v kombinaci s pře-
vodovkou DSG můžete prostřednictvím ovládacích prvků 
na jeho zadní straně řadit také převodové stupně.

H SO

Multifunkční volant může být na přání vybaven rovněž 
vyhříváním. SO

09   Zadní světla tvořená LED diodami působí luxus-
ním a sportovním dojmem. Zlepšují viditelnost vozu 
a díky své grafice přispívají ve dne i v noci k nezamě-
nitelnému vzhledu vozu Golf. SO

(Bez vyobrazení.)   Alarm „Plus“ s kontrolou interiéru 
je umístěn v panelu vnitřního osvětlení. Jeho dalšími 
prvky jsou elektronický imobilizér a ochrana proti 
odtažení. SO

(Bez vyobrazení.)   Výklopné tažné zařízení je možné 
mechanicky zajistit ze zavazadlového prostoru. Lze 
k němu připojit přívěs o hmotnosti až 2,0 tuny. SO
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33Sériová výbava Trendline S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

Comfortline
Styleguide

Výbavová linie Comfortline se vyznačuje hodnotněj-
ším zevnějškem a ještě flexibilnějším interiérem, do 
jehož výbavy patří například četné chromované prvky 
a praktický odkládací box ve střední loketní opěrce. 
Součástí sériové výbavy je také rádio „Composition 
Colour“, multifunkční displej palubního počítače 
„Plus“, tempomat, systém sledování únavy řidiče 
a patnáctipalcová kola z lehké slitiny „Lyon“.

Užijte si Golf Comfortline v klasické podobě: 

01   Látkové potahy „Zoom/Merlin“ v barvě 
„Shetland“. C

02   Modrá metalíza „Pacific“. SO

Golf – Linie výbavy
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Trendline

Linie Trendline již v rámci sériové výbavy disponuje 
vším, co z automobilu dělá Golf. Rádio „Composition 
Touch“ s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou 12,7 cm 
(5 palců), automatická klimatizace, systém sledování 
únavy řidiče či multifunkční displej palubního počí-
tače jsou příkladem nejvyššího komfortu. Celá řada 
asistenčních systémů, jako multikolizní brzda, systém 
kontroly poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách 
a elektronická uzávěrka diferenciálu XDS, činí jízdu 
ještě bezpečnější. Jeho suverénní projev je pak zavr-
šen mřížkou chladiče v leštěném černém laku s chro-
movanými lištami.

Naše doporučení pro mimořádně dynamický 
Golf Trendline:

01   Modrá metalíza „Night“. SO

02   Látkové potahy „Pepper“, titanově černá. S

03   Šestnáctipalcová kola z lehké slitiny 
„Toronto“. SO

Na obrázkách je linie výbavy Trendline s látkovými potahy „Pepper“ 
v titanově černé barvě a linie výbavy Comfortline s látkovými potahy 
„Zoom/Merlin“ v barvě „Shetland“.

Styleguide
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Golf – Linie výbavy
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Highline
Styleguide

Na obrázku je linie výbavy Highline s výbavou v kůži „Vienna“ v barvě 
„Marrakesch“.

Výbavová linie Highline se vyznačuje exkluzivními 
detaily a obzvláště ušlechtilými materiály. K sériové 
výbavě patří osvětlení „Ambiente“ s příjemným 
bílým světlem a četné chromované prvky jak vně, 
tak v interiéru. Exkluzivní je také komfortní výbava, 
která mimo jiné zahrnuje klimatizaci „Air Care 
Climatronic“ s antialergenním filtrem a s regulací 
teploty ve dvou zónách, multifunkční volant v kůži, 
sportovní sedadla, rádio „Composition Media“, šest-
náctipalcová kola z lehké slitiny „Dover“, mlhové 
světlomety a dešťový senzor.

Příklad naprosto výjimečné elegance: Golf Highline
v následující kombinaci:

01   Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Geneva“. SO

02   Lak s perleťovým efektem, černá „Deep“. SO

03   Potahy v kůži „Vienna“ v barvě „Marrakesch“. SO
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R-Line

S pakety R-Line „Sport“, „Interieur“ a „Exterieur“ 
projeví Golf svůj atletický charakter.

01   „Sportpaket“ R-Line zajistí velmi dynamický 
pocit z jízdy. Sportovní podvozek se speciálně vyladě-
nými pružinami, tlumiči a stabilizátory snižuje světlou 
výšku vozu a umožňuje, aby Golf ještě lépe seděl na 
vozovce. Díky progresivnímu řízení se při dynamic-
kém způsobu jízdy chová ještě agilněji a citelně lépe 
drží stopu. Jeho sportovní projev navíc podtrhují 
zatmavená skla. SO

02   Paket R-Line „Interieur“ může být na přání dopl-
něn vysoce kvalitními sportovními sedadly R-Line 
s čalouněním v černé kůži „Vienna“, která zajišťují 
optimální držení těla při sportovním způsobu jízdy. 
Opěradla předních sedadel jsou opatřena vyšívanými 
logy „R-Line“ a zdobena švy v šedé barvě „Kristall“. 
Pro Českou republiku je v nabídce akční paket R-Line, 
jehož součástí jsou pakety „Exterieur“ a „Interieur“, 
které nelze objednat samostatně. SO

Golf – R-Line

Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na stránce 
www.volkswagen.com.
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Golf – R-Line
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03   S paketem R-Line „Exterieur“ získáte sportovní 
odznak výjimečné umělecké hodnoty – logo „R-Line“ 
na mřížce chladiče. SO

04–05   Paket R-Line „Interieur“ propůjčuje interiéru 
vozu mimořádně sportovní vzhled. Zahrnuje osvětle-
né dekory „Black Lead Grey“, černé čalounění stropu 
stejně jako kryty pedálů z ušlechtilé kartáčované 
oceli, jež dodávají sportovní akcenty prostoru pro 
nohy. Sportovní stránka interiéru je dále podtržena 
ozdobnými švy v šedé barvě „Kristall“ na manžetě 
řadicí páky a na sportovním volantu potaženém kůží, 
který je doplněn logem „R-Line“. Sportovní R-Line 
sedadla potažená látkou „Race“ v kombinaci s mikro-
vláknem „San Remo“ s logy „R-Line“ na opěradlech 
předních sedadel, stejně jako ozdobné švy v šedé barvě 
„Kristall“ jsou pak završením působivého designu. SO

06   Paket R-Line „Exterieur“ dodá vozu Golf ještě 
atletičtější a dynamičtější charakter. Jeho součástí 
je přední a zadní R-Line nárazník, R-Line specifické 
vstupy vzduchu, mlhové světlomety, černé leštěné 
lamely na mřížce chladiče, stejně jako rozšířené prahy. 
Zadní spoiler vytváří dodatečný přítlak na zadní 
nápravu. K výčtu sportovních prvků patří také černý 
leštěný difuzor na zádi vozu a chromovaná koncovka 
výfuku*. Kola z lehké slitiny „Salvador“, lakovaná 
v šedé metalíze a dodávaná v rozměru sedmnáct či 
osmnáct palců, je možné na přání získat ke všem 
paketům R-Line. SO

* Pouze pro motory s viditelnými koncovkami výfuků.
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Golf – Originální příslušenství Volkswagen®

03   Koncovky výfuků dodávají vozu Golf mimořádný 
vzhled evokující jeho sílu. Dodávají se buď v provedení 
z leštěné ušlechtilé oceli, nebo s povrchem z černého 
chromu. Jejich šikmá rovina řezu, stejně jako vysoce 
kvalitní design z nich činí výjimečný detail zádi vozu.
SO  

04   Ať už se jedná o přívěs pro přepravu lodě, kara- 
van nebo jen o další úložný prostor – pro připojení 
přívěsu je nutné tažné zařízení. Dodává se jako pevné 
(viz obrázek), nebo jako odnímatelné. Dodávku elektři-
ny pro přívěs zajišťuje elektrická sada se třinácti póly, 

která umožňuje jeho provoz, podporuje parkovací 
systém i stabilizaci jízdní soupravy. SO

05   Potěšení pro oči: Individuálním světelným akcen-
tem zádi je osvětlení panelu poznávací značky pomocí 
LED diod, které zajišťuje její lepší čitelnost. SO

06   Mimořádně odolné lapače nečistot pro přední 
i zadní kola chrání jak Váš vůz, tak také ty, kteří jedou 
za Vámi, před zvířenými nečistotami, vodou a nebez-
pečnými odletujícími kamínky. SO

Originální příslušenství Volkswagen® se vztahuje pouze na německý trh. 
O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého 
prodejce automobilů Volkswagen.
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Originální příslušenství Volkswagen®
Golf rozumí lidským přáním. Proto v nabídce Originálního příslušenství Volkswagen® najdete 

další doplňky, díky nimž dokonale uspokojíte své potřeby. Prvky příslušenství jsou perfektně 

integrovány do automobilu a současně uspokojí i ty nejvyšší nároky. Informace o kompletním 

sortimentu příslušenství získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen nebo na adrese 

www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky.

01 – 02   S paketem „Aerodynamika“, který díky opti-
malizované aerodynamice zlepšuje sportovní jízdní 
vlastnosti, působí Golf ještě silnějším a dynamičtějším 
dojmem. Paket zahrnuje aerodynamicky tvarovaný 
přední spoiler, sadu bočních prahů, aerodynamicky 
tvarovaný zadní nárazník s difuzorem a střešní 
spoiler. Kola z lehké slitiny „Twinspoke“ o rozměru 
7,5 J x 19 s pneumatikami 225/35 R 19, ochranná lišta 
hrany dveří zavazadlového prostoru v chromovém 
vzhledu a centrálně umístěná dvojitá koncovka tlu-
miče výfuku o průměru 2x 90 mm vytvářejí další 
výrazné optické akcenty. Sada pro snížení karoserie 
dále zvýrazňuje sportovní vzhled a silový projev vozu. 
Její součástí jsou čtyři vinuté pružiny, díky nimž se 
těžiště vozu sníží přibližně o 25 až 30 mm. Výsledkem 
jsou sportovní a agilní jízdní vlastnosti. SO

Nedodává se v kombinaci s regulací světlé výšky vozu.
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Golf – Originální příslušenství Volkswagen®

12   Prostor pro nohy bude v každém ročním období 
čistý: Tvarově přesná sada celoročních koberců 
s reliéfním nápisem „Golf“ na předních místech 
chrání podlahu před znečištěním a vlhkostí. Celoroční 
koberce tlumí hluk a lze je 100% recyklovat. SO

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

14   Vysoce kvalitní textilní koberce „Premium“ jsou 
vyrobené z hustě tkaného veluru a jsou tak velmi 
odolné proti opotřebení. Jejich otěruvzdorný povrch 
zakončený ozdobným bílým lemem chrání podlahu 
prostoru pro nohy před znečištěním. Přední koberce 
jsou opatřeny pryžovými etiketami s nápisem „Golf“.
SO

15   Chrání lesk laku Vašeho vozu před nepříznivými 
vlivy okolního prostředí – potah Car Cover je přesně 
přizpůsobený rozměrům Vašeho vozu Golf, je antista-
tický, prodyšný a omyvatelný, je vyrobený z elastic-
kého materiálu, má nízkou hmotnost, je nepromo-
kavý, tvarově stálý a použitelný v teplotním rozsahu 
od –40 °C do +80 °C. Plachta je na vnitřní straně opa-
třena speciálním rounem, které chrání lak vozu. SO

16   Vysoce kvalitní ochranné fólie na nástupní prahy 
chrání exponovaný lak prahů a navíc přispívají k indi-
viduálnímu vzhledu Vašeho vozu. Dodávají se v kom-
binaci černé a stříbrné barvy. SO

17   Elegantní a vysoce kvalitní nástupní prahové lišty 
z hliníkové slitiny s nápisem „Golf“ jsou krásným 
detailem již při nastoupení. Kromě toho spolehlivě 
chrání prahy dveří před poškozením. SO
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07   Kola z lehké slitiny „Blade“ o rozměru 7 J x 17
v černé barvě s leštěným povrchem zajistí velmi 
výrazný vzhled. SO

08   Kola z lehké slitiny „Preston“ o rozměru 7,5 x 18 
v černé barvě s leštěným povrchem díky svému 
designu radiálních paprsků zvýrazňují siluetu vozu. 
SO

09   Kola z lehké slitiny „Rotary“ o rozměru 7,5 J x 18
v barvě „Anthrazit“ v dvanáctipaprskovém designu 
umocňují dynamický projev vozu Golf. SO

10   Kola z lehké slitiny „Twinspoke“ o rozměru 
7,5 J x 19 v černé barvě s leštěným povrchem a jedi-
nečným designem podtrhují dynamický vzhled 
automobilu. SO

11   Deflektory se snadno udržují, jsou stabilní při 
průjezdu automyčkou a jsou vyrobeny z vysoce kva-
litního akrylátu. Díky optimálnímu větrání interiéru 
vozu přispívají k lepšímu klimatu a tím i k většímu 
komfortu jízdy. Vy si tak můžete užívat cirkulující 
čerstvý vzduch i v případě, že venku prší nebo sněží. 
V horkých dnech pak mírně otevřená okna eliminují 
nepříjemné přehřívání interiéru. SO
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Golf – Originální příslušenství Volkswagen®

26   Základní střešní nosič představuje základnu pro 
všechny střešní nástavby, jako např. nosiče jízdních 
kol či surfových prken. Na obrázku je na základním 
střešním nosiči nainstalován nosič lyží a snowboardů, 
který je vyroben z lehkých aerodynamických hliníko-
vých profilů. Je uzamykatelný a snadno se instaluje 
na základní nosič. Pro usnadnění nakládání i vyklá-
dání jej lze snadno vysunout. Mimořádně velká oteví-
rací tlačítka pak usnadňují ovládání nosiče i v silných 
rukavicích. SO

27   Stabilní střešní box z vysoce kvalitního plastu 
je uzamykatelný a díky rychloupínacímu ráčnovému 
mechanismu se snadno upevňuje k základnímu nosiči. 
Box lze otevřít jak ze strany řidiče, tak i spolujezdce 
a díky velkému úhlu otevření umožňuje snadné 
nakládání i vykládání přepravovaných předmětů. 
Střešní boxy se dodávají v objemech 340 a 460 litrů.
SO

28   Nosič jízdních kol je tvořen aerodynamicky tva-
rovaným plastovým profilem a držákem rámu kola 
z matně chromované oceli. Je uzamykatelný a byl 
testován v nárazových zkouškách „City-Crash“. SO

29–30   Skládací nosič jízdních kol Micro II je možné 
uložit do prostoru pro rezervní kolo. Po rozložení jej 
lze pomocí rychloupínací spony velmi snadno připev-
nit na tažné zařízení. Umožňuje tak pohodlný trans-
port až dvou jízdních kol, která jsou navíc chráněna 
proti odcizení. Jeho nosnost je 60 kg. SO
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18   Plastová vložka do zavazadlového prostoru 
s nápisem „Golf“ je lehká, pružná a tvarově i rozmě-
rově přesná. Její pět centimetrů vysoký okraj chrání 
zavazadlový prostor před znečištěním. SO

19   Pevná síť na zavazadla je ideální pro zajištění 
malých a středně velkých předmětů proti pohybu. 
Síť se upevňuje pomocí závěsů k sériovým úchytným 
okům v zavazadlovém prostoru. SO

20   Pěnová vložka do zavazadlového prostoru s pro-
tiskluzovým povrchem je velmi lehká, přesně přizpů-
sobená jeho tvarům a spolehlivě jej chrání před zne-
čištěním a vlhkostí. Není-li potřebná, lze ji srolovat 
do kompaktního tvaru a uložit. SO

21   Robustní vana do zavazadlového prostoru s nápi-
sem „Golf“ je doplněna třemi posuvnými dělicími 
přepážkami, díky nimž účelně oddělíte přepravované 

věci. Vana je přesně přizpůsobená rozměrům zavaza-
dlového prostoru, je omyvatelná, odolná proti kyse-
linám a má protiskluzový povrch. Její vysoký lem 
je spolehlivou ochranou před náhodně rozlitými 
tekutinami. SO

22   Měkký a šetrný velur na lícové straně a protisklu-
zové plastové nopy na rubu. Oboustranný koberec do 
zavazadlového prostoru je přesně přizpůsobený jeho 

tvarům a pro každý transport má připravený vhodný 
povrch. Integrovaná ochrana nákladové hrany ji po 
vyklopení chrání při nakládání a vykládání zavazadel.
SO

23   Audiosystém „Plug & Play“ s integrovaným digi-
tálním signálním procesorem a výkonným subwoofe-
rem je zárukou hudebních zážitků na nejvyšší úrovni. 
Systém disponuje celkovým výkonem 300 wattů 
sinus/480 wattů a možností specifického nastavení 
zvuku pro automobil i individuálního nastavení pro 
řidiče. Subwoofer je v případě audiosystému „Plug 
& Play“ úsporně vestavěn do prostoru pro rezervní 
kolo. SO

24–25   Ochrana nákladové hrany se vzhledem 
ušlechtilé oceli nebo z transparentní fólie chrání lak 
při nakládání a vykládání a současně je také atraktivním 
prvkem. SO
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Volkswagen Lifestyle

01   Černý skládací deštník Vás ochrání před deštěm. 
Byl vyvinutý v souladu s designem Volkswagen a je 
vyrobený z polyesterové látky s teflonovou impreg-
nací. Deštník lze automaticky otevřít i zavřít a jeho 
plastová rukojeť padne dobře do ruky. SO

02   Mobilní akumulátor „Power Tube“ s kapacitou 
5 200 mAh představuje záložní zdroj energie v robust-
ním a stylovém kovovém pouzdře. Pomocí nabíjecího 
kabelu z něj lze přes micro USB port nabíjet chytré 
mobilní telefony a tablety. Díky minimální vlastní 
spotřebě vydrží „Power Tube“ jako zásoba energie 
po dobu jednoho roku. SO

03   Přívěšek na klíče – strážný anděl z ušlechtilé 
oceli bude Vaším věrným průvodcem při každé cestě. 
Jeho povrch má na jedné straně kartáčovanou 
úpravu, z druhé strany je leštěný a opatřený nápisem 
„Drive Safe“. SO

04   Sportovně elegantní cestovní taška v šedostří-
brné barvě je ideálním zavazadlem na víkendové 
cesty. Taška nabízí spoustu místa, další kapsu se 
zavíráním na zip a kapsu na chytrý mobilní telefon 
a tablet. Čtyři půlkulové kovové opěrné body chrání 
robustní spodní plochu tašky před poškozením při 
položení na zem. SO

05   Pro každodenní transport pracovních potřeb, jako 
je notebook nebo desky na dokumenty, přijde vhod 
taška přes rameno v šedostříbrné barvě. Vnitřek tašky 
je rozdělen na více přihrádek, které jsou opatřené oky 
na zasunutí tužek, kapsami na chytré mobilní telefony 
a dělicími přepážkami nebo zipy. Dalším oddělením je 
polstrovaná přihrádka na notebook. K zajištění kom-
fortu nošení jsou polstrovaná také ucha tašky i její 
ramenní popruh. SO

Originální příslušenství Volkswagen se vztahuje pouze na německý trh. 
O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého pro-
dejce automobilů Volkswagen. Úplnou nabídku Originálního příslušen-
ství i Lifestyle najdete u svého prodejce automobilů Volkswagen nebo 
na adrese http://www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_
prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky.

Golf – Originální příslušenství Volkswagen a Volkswagen Lifestyle
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31   Velmi kvalitní sportovní hlavice řadicí páky padne pohodlně do dlaně a její 
montáž je velmi snadná. Dodává se pouze pro vozy s manuální převodovkou. SO

32   Sada sportovních krytů pedálů z ušlechtilé oceli s kartáčovanou úpravou 
potěší svým vysoce kvalitním designem. Jejich protiskluzový povrch je pak záru-
kou jistoty při ovládání vozu. Instalace krytů pedálů je velmi snadná. Dodávají 
se jak pro vozy s manuální, tak i s automatickou převodovkou. SO

33   Čtyři čepičky ventilků jsou zdobeny logem Volkswagen. Představují optimální 
ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí. Jsou vhodné jak pro hliníkové 
ventilky, tak i pro ventilky z kombinace pryže a kovu. SO

34   Dětská sedačka G 2-3 ISOFIT je ideální pro bezpečnou a pohodlnou přepravu 
dětí od tří do dvanácti let (od 15 kg do 36 kg). Díky individuálnímu nastavení sklo-
nu a výšky ji lze přizpůsobit postavě dítěte. Dodává se také v provedení GTI. Potah 
sedadla, který se snadno čistí a má protiskluzový povrch, chrání sedadlo před zne-
čištěním a opotřebením např. dětskou sedačkou. Praktické síťové kapsy na jeho 
spodní části navíc slouží jako další odkládací prostor. Sedačku lze použít i pro 
sedadla vybavená úchyty ISOFIX. SO

35   Někdy je lepší nechat slunce venku. Například cestují-li na zadních sedadlech 
děti nebo zvířata. Ochranné sluneční clony pro 5dveřovou karoserii účinně brání 
pronikání slunečních paprsků a fungují i jako tepelná izolace, aniž by přitom 
omezovaly bezpečnost provozu. Lze je použít i při otevřených oknech. SO
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49Sériová výbava Trendline S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

Golf – Potahy sedadel
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 Potahy sedadel

01 Látkové potahy „Pepper“, titanově černá TW S

02 Látkové potahy „Mel Stripe“, titanově černá TW SO

03 Látkové potahy „Zoom/Merlin“, béžová „Shetland“ XW C

04 Látkové potahy „Zoom/Merlin“, titanově černá TW C

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

06 Potahy v kombinaci alcantary a látky „Global“, titanově černá TW H

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

08 Potahy v kombinaci látky „New York“ a kůže „Vienna“, titanově černá TW SO   v kombinaci se sedadly ergoActive

09 Potahy v kůži „Vienna“, titanově černá¹⁾ TW SO

10 Potahy v kombinaci látky „Race“ a mikrovlákna „San Remo“, šedá „Magnetit“ a „Anthrazit“²⁾ TW SO

11 Potahy v kůži „Vienna“, hnědá „Marrakesch“ YW SO

12 Potahy v kůži „Vienna“, béžová „Shetland“ XW SO

 1) Dodávají se také v kombinaci se sportovními sedadly R-Line. 
2) Pouze v kombinaci s paketem 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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51Sériová výbava Trendline S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

Golf – Laky
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Naskenujte tuto stránku a seznamte 
se s konfigurátorem barev.
Popis funkce najdete na straně 02.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy 
nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

0 1 Bílá „Pure“ základní lak 0Q0Q SO

02 Šedá „Urano“ základní lak 5K5K S

03 Červená „Tornado“ základní lak G2G2 SO

04 Stříbrná „Tungsten“ metalický lak K5K5 SO

05 Modrá „Night“ metalický lak Z2Z2 SO

06 Modrá „Pacific“ metalický lak D5D5 SO

07 Šedá „Limestone“ metalický lak Z1Z1 SO

08 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E8E SO

09 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T2T SO

 10 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R0R SO

Laky
Protože gen pro vidění červené barvy je součástí 

chromozomu X, vnímají ženy barvy jiným způsobem 

než muži. Z bohaté nabídky laků pro Golf si ten 

„pravý“ odstín vybere každý.
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53Sériová výbava Trendline S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.

Golf – Kola
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Naskenujte tuto stránku a seznamte 
se s konfigurátorem kol.
Popis funkce najdete na straně 02.

Kola
Osm skvělých možností, jak můžete vyjádřit 

svou individualitu: kola z lehké slitiny.

* Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na stránce www.volkswagen.com. 

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.

0 1 Kola z lehké slitiny „Dover“, 6,5 J x 16 H SO

02 Kola z lehké slitiny „Toronto“, 6,5 J x 16 SO

03 Kola z lehké slitiny „Dijon“, 7 J x 17 SO

04 Kola z lehké slitiny „Madrid“, 7 J x 17 SO

05 Kola z lehké slitiny „Geneva“, 7 J x 17 SO

(Bez vyobrazení.)   Kola z lehké slitiny „Salvador“, Volkswagen R*, 7 J x 17 SO

06 Kola z lehké slitiny „Salvador“, Volkswagen R*, 7,5 J x 18 SO

07 Kola z lehké slitiny „Durban“, 7,5 J x 18 SO

08 Kola z lehké slitiny „Marseille“, Volkswagen R*, 7,5 J x 18 SO
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Objevte svět automobilů 
Volkswagen.

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 řidičské 
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 výji-
mečným charakterem značky se automobilka Volks-
wagen v Autostadtu prezentuje originálním pavilo-
nem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá koule 
fascinujících rozměrů. Koule a krychle (nebo kruh 

a čtverec) jsou odvěkými symboly racionální doko-
nalosti 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 lid-
ském 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 
vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvy-
spělejších technických prvků vystavených modelů.

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této kon-
cernové značky je rozdělen do dvou částí – hala o roz-
loze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily Volkswa-
gen 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.

Golf – Kombinace a Autostadt
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Potahy sedadel Čalounění stropu Koberce Přístrojová deska
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Látkové potahy „Pepper“ S

titanově černá/TW šedá „Perl“ černá titanově černá S SO SO SO SO SO SO SO SO –
Látkové potahy „Mel Stripe“, sportovní sedadla SO

titanově černá/TW šedá „Perl“ černá titanově černá S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Látkové potahy „Zoom/Merlin“ C

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

titanově černá/TW šedá „Perl“ černá titanově černá S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy alcantara a látka „Global“ H

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

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

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

Potahy R-Line látka „Race“ a mikrovlákno
„San Remo“, sportovní sedadla¹⁾ SO

šedá „Magnetit“/„Anthrazit“/TW titanově černá černá titanově černá S SO 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 S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Vienna“ SO

titanově černá/TW šedá „Perl“ černá titanově černá S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

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

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

Potahy R-Line v kůži „Vienna“,
sportovní sedadla¹⁾ SO

titanově černá/TW titanově černá černá titanově černá S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

 1) Lze objednat pouze v kombinaci s paketem R-Line „Interieur“.
2) Nedodává se v kombinaci s paketem R-Line „Exterieur“.

Kombinace

Sériová výbava Trendline S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO Nedodává se  –
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 124; energetická třída: A+ až C.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

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. BlueMotion®, DSG® 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 recyklovatelné 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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