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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.
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Think Blue.

05Golf GTE - Think Blue.

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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07Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

1 ) Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.

Golf GTE - Exteriér
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GTE boost
Při představě výkonu 150 kW (204 k)¹⁾ vytanou v mysli každého jedince 

zřejmě velmi podobné obrazy. To proto, že se jedná o maximální výkon 

vozu Golf GTE. Po stisku tlačítka totiž nastává tzv. boost, kdy díky použité 

technologii Plug-In Hybrid dochází k souběžné činnosti elektromotoru 

i benzinového motoru. Elektromotor přitom získává energii z vysokoka-

pacitní baterie, která je nabita energií z elektrické sítě. Ve voze Golf GTE 

je radost z jízdy již předprogramovaná – stejně jako představy o jeho 

výkonu v hlavě každého jednotlivce.

01 Po stisku tlačítka dochází u vozu Golf GTE k sou-
běžné činnosti obou jeho motorů. Výsledkem je zry-
chlení z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy, což s sebou 
přináší zcela nový zážitek z jízdy. Jeho kombinovaná 
spotřeba je přitom jen 1,5 l/100 km a tomu odpovídají 
emise pouhých 35 g/km. Golf GTE však dokáže jezdit 
ještě úspornějším způsobem. Po nabití baterie ujede 
na čistě elektrický pohon vzdálenost až 50 km a jeho 
celkový dojezd při kombinovaném pohonu dosahuje 
až 939 km. S
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1)  Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 7,5 do 8,1; mimo město – 
od 5,1 do 5,4; kombinovaný provoz – od 6,0 do 6,4; emise CO₂ 
(g/km): od 139 do 147; energetická třída: C, D.

Sex and the 
Electricity.

02 Při prvním zběžném pohledu vypadá Golf GTE, 
jako by z oka vypadl modelu GTI¹⁾. A tak by to také 
mělo být. Ten, kdo však bude mít štěstí a bude jej 
moci pozorovat v klidu, přece jen zachytí jemné odliš-
nosti, jako např. modrou linku typickou pro design 
elektromobilů nebo logo Volkswagen na modrém 
podkladu vpředu i na zádi. Černou uzavřenou mřížku 
chladiče zdobí nápis „GTE“. A také nárazník ve spor-
tovním designu zaujme dvěma výraznými prvky – 
LED světly pro denní svícení v charakteristickém 
tvaru písmene „C“ a markantními žebry. S

Golf GTE - Exteriér
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.
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11Golf GTE - ExteriérSériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.
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V záři reflektorů.

03 Golf GTE září i po setmění. To proto, že on sám 
je tím nejlepším zdrojem světla. Jeho dělená tmavě 
červená zadní světla zajistí ideální viditelnost i v té 
nejhlubší tmě. Současně také zaručeně zapůsobí na 
ty, které nechá za sebou. S

04 Nově navržené světlomety využívají, stejně jako 
světla pro denní svícení ve tvaru písmene „C“, tech-
nologii LED diod. Zajistí dokonalé osvětlení vozovky 
a v kombinaci s doplňkovými malými bodovými LED 
světly a modře podsvícenou e-designovou linií zane-
chají velmi silný dojem. To platí v případě, že se Vám 
snad náhodou podaří Golf GTE spatřit i zepředu. S
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03 Golf GTE je tzv. Plug-In Hybrid, a proto má jak 
víčko nádrže na benzin na boku, tak také nabíjecí 
připojovací konektor pod předním logem Volkswagen. 
Prostřednictvím připojovacího síťového kabelu, 
který je součástí sériové výbavy, lze vysokonapěťovou 
baterii z běžné elektrické zásuvky nabít z vybitého 
stavu na plnou kapacitu zhruba za 3 hodiny a 45 minut. 
Pro ty, kteří nechtějí čekat tak dlouho, je k dispo-
zici tzv. wallbox, jenž se dodává na přání a který čas 
nabíjení zkrátí přibližně o jednu a půl hodiny. Vše je 
velmi snadné. Připojit do zásuvky, nabít a hotovo. 
Kompletní nabídku wallboxů i jejich instalaci zajišťuje 
náš smluvní partner. Kontakt získáte u Vašeho pro-
dejce automobilů Volkswagen. Výhod jízdy na elek-
trický pohon se však nemusíte vzdát ani na svých 
cestách – prostřednictvím dalšího kabelu je Golf GTE 
možné nabíjet také z veřejných nabíjecích stanic se 
střídavým proudem. S

(Bez vyobrazení.) Aby Golf GTE při svém provozu 
jezdil skutečně bez emisí a jako ekologický produkt 
budoucnosti urychlil vizi e-mobility se značkou 
Volkswagen, musí ke svému provozu využívat energii 
z obnovitelných zdrojů. A právě proto Volkswagen 
posiluje propojení elektromobility se zdroji obnovi-
telné energie.

Golf GTE - Pohon & tankování
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Hraje klasiku i elektro.
A obojí spojuje ve svižný rock ’n’ roll.

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.

01 | 02 Golf GTE může oba své motory využívat v pěti 
různých módech, které jsou dokonale přizpůsobené 
dané jízdní situaci. Kromě tří intuitivně zřejmých 
provozních režimů hybridního pohonu je pro jízdu ve 
městě k dispozici pohon čistě elektrický – e-Mode¹⁾. 
Ten umožňuje jízdu zcela bez emisí a bez rušivého 
hluku nejen městskými centry a obytnými čtvrtěmi, 
ale i po městských magistrálách, a to až do rychlosti 
130 km/h a s dojezdem do 50 km. Přitom však dává 
k dispozici působivý krouticí moment. V průběhu 
týdne je tak u vozu Golf GTE možné využívat čistě 
elektrický pohon například pro cesty do zaměstnání. 
A kdy dojde na rock’n’roll? Ten nastane při volbě 
pátého provozního módu, tj. po stisku tlačítka GTE. 
Jízdní profil se přepne do módu „Sport“, při kterém 

dojde k progresivnímu nastavení řízení i podvozku 
a elektromotor i benzinový motor pracují synchronně. 
Golf GTE pak předvede své výjimečné jízdní vlast-
nosti – zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy 
a maximální rychlost 222 km/h. Informace o tom, 
jaký mód pohonu je aktuálně zvolen, i znázornění 
toku energie se zobrazuje na displeji rádia, resp. 
navigačního systému a současně také na multifunkč-
ním displeji palubního počítače. Při všech volitelných 
módech pohonu je pak energie uvolněná při brzdění 
ukládána prostřednictvím rekuperace zpět do vysoko-
napěťové baterie a využívána při následné jízdě. S

1)  e-Mode není k dispozici v případě, že vnější teplota poklesne 
pod -10 °C.
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15Golf GTE - InteriérSériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.
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Auto, které přináší radost.

01 Středová konzola, která je řídicím centrem GTE, 
je přehledně uspořádaná a Vy tak máte vždy vše pod 
kontrolou. Jejím dominantním prvkem a důkazem 
toho, že design podřízený funkčnosti může i dobře 
vypadat, je hlavice řadicí páky s aluminiovým vzhle-
dem s vsazenými modrými prvky a také manžeta 
řadicí páky s modrými ozdobnými švy. S

02 Optimální držení těla zajistí přední sportovní 
sedadla „Top“ s látkovými potahy „Clark“ v kombi-
naci titanově černé a modré barvy. Díky tříramen-
nému multifunkčnímu volantu v kůži s aluminiovým 
dekorem a logem „GTE“ budete mít své GTE vždy 
pod kontrolou. Osvětlení „Ambiente“ včetně modře 
podsvícených nástupních prahových lišt pak dotváří
jedinečnou atmosféru vozu GTE. S
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17Golf GTE - Multimédia

02 Rádio „Composition Media“ s barevným TFT displejem s úhlopříčkou 16,5 cm 
(6,5 palce) je vybaveno dotykovou obrazovkou s přibližovacími senzory, CD pře-
hrávačem s podporou formátů MP3 a WMA, osmi vysoce kvalitními reproduktory 
a jeho celkový výkon je 4x 20 wattů. S

03 Díky příjmu digitálního signálu DAB+ přijímá rádio nebo navigační systém 
nejenom audiosignál (hudbu a mluvené slovo), ale také další data (informace 
o dopravní situaci, vysílaný program, hudbu, zprávy o počasí atd.). Je-li rádio, resp. 
navigační systém vybaven vhodným displejem, mohou na něm být zobrazovány 
také grafické informace, např. plány měst nebo animace. Systémem DAB+ mohou 
být doplněna všechna rádia i navigační systémy. SO

Aplikace „Volkswagen Car-Net e-Remote“ Vám pro-
střednictvím Vašeho chytrého mobilního telefonu 
umožňuje přístup k mnoha užitečným funkcím auto-
mobilu. Můžete tak např. ještě před započetím jízdy 
snadno aktivovat nezávislou klimatizaci vozu GTE. 
Díky programování času odjezdu je možné na dálku 
spustit nebo ukončit proces nabíjení. Přitom je zobra-
zována úroveň nabití baterie a dojezdová vzdálenost. 
Současně je také kdykoli možné vyvolat individuální 
data, jako např. průměrnou rychlost či dobu trvání 
jízdy. Aplikace Vás navíc informuje o tom, zda jsou 
zapnuta světla nebo zda jsou zamknuté dveře vozidla. 
A ve zmatku města přijde vhod zobrazení místa, na 
kterém je automobil zaparkovaný. Všechny funkce 
je ostatně možné ovládat také přes webový portál 
http://volkswagen-carnet.com. S
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Hrací plán.

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.

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, 
podpora připojení mobilního telefonu prostřednic-
tvím protokolu bluetooth a USB konektor. Maximální 
flexibilitu zajistí také rozhraní pro připojení přehrá-
vače iPod. Tento infotainment systém Vám v kombi-
naci s mobilními službami online Car-Net ukazuje 
jak nekratší, tak také nejrychlejší cestu do cíle Vaší 
cesty – přehledně a se zohledněním aktuální dopravní 
situace. A díky softwarovému rozhraní App-Connect 
můžete prostřednictvím displeje ve středové konzole 
pohodlně ovládat aplikace, které paralelně běží na 
Vašem chytrém mobilním telefonu. SO
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19Golf GTE - Bezpečnost

Dokonale drží stopu.
I v zatáčkách.

01 Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS zlepšuje 
v rámci možností daných systémem trakci při rychlej-
ším průjezdu zatáčkou tím, že cíleně přibrzďuje přesně 
dávkovaným brzdným tlakem přední kolo na její 
vnitřní straně. Výsledkem je ještě přesnější a spor-
tovnější chování vozu. SO
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.
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Síla 204 koní.
Avšak spotřeba
jednoho poníka.

Golf GTE - Motor Plug-In Hybrid

1), 2), 3) Viz zadní strana obálky.

Celkový výkon pohonného systému (kW [k]) 150 (204) 
Výkon benzinového motoru (kW [k]) 110 (150)
Výkon elektromotoru (kW [k]) 75 (102)
Celková dojezdová vzdálenost (km) 939 
Dojezdová vzdálenost (NEFZ) (pouze na elektrický pohon) (km)¹⁾ 50
Maximální rychlost (km/h) 217/222 (Boost)
Maximální rychlost (pouze na elektrický pohon) (km/h) 130
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 7,6
Zrychlení z 0 na 60 km/h (pouze na elektrický pohon) (s) 4,9
Spotřeba paliva/el. energie – kombinovaný provoz ([l/100 km] [kWh/100 km])²⁾
se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG: 1,7–1,5 (12,4–11,4)
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)²⁾
se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG: 39–35 
Energetická třída³⁾ 
se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG: A+ 

Přínos pro životní prostředí i pro Vaši peněženku. Jako řidič elektromobilu 

můžete v Německu i v řadě dalších zemí využívat daňové zvýhodnění 

i další výhody. Navíc prostřednictvím různých jízdních profilů a také díky 

programu e-Coaching, který Vás průběžně informuje o jízdním chování 

a v závislosti na něm o aktuální spotřebě, můžete jako řidič nového vozu 

Golf GTE významně ovlivnit cenu, za kterou budete jezdit.
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23Golf GTE - Originální příslušenství Volkswagen®

05  Elastický potah Car Cover chrání lak Vašeho vozu Golf GTE před nepříznivými vlivy prostředí. Potah je 
přesně přizpůsobený rozměrům vozu, je antistatický, prodyšný a omyvatelný, je vyrobený z elastického mate-
riálu, má nízkou hmotnost, je nepromokavý a použitelný v teplotním rozsahu od –40 °C do +80 °C. Plachta je 
na vnitřní straně opatřena speciálním rounem, které chrání lak vozu. Dodává se včetně tašky na uložení potahu.
SO

07 Plastová vložka do zavazadlového prostoru 
s nápisem „Golf“ je lehká, pružná, tvarově i rozmě-
rově přesně přizpůsobená vozu Golf GTE a má proti-
skluzový povrch. Její pět centimetrů vysoký okraj 
chrání zavazadlový prostor před znečištěním. SO

08 Pevná síť na zavazadla se postará o to, aby vše 
zůstalo na svém místě. Síť je ideální pro zajištění 
malých a středně velkých předmětů proti pohybu. 
Upevňuje se pomocí závěsů k sériovým úchytným 
okům v zavazadlovém prostoru. SO

06 Pěnová vložka do zavazadlového prostoru 
s protiskluzovým povrchem je velmi lehká, přesně 
přizpůsobená jeho tvarům a spolehlivě jej chrání 
před znečištěním a vlhkostí. Není-li potřebná, lze 
ji srolovat do kompaktního tvaru a uložit. SO

Vyobrazené příslušenství Volkswagen je ukázáno na sériovém modelu 
a je plně kompatibilní s vozem Golf GTE. Originální příslušenství 
Volkswagen® se vztahuje pouze na německý trh. O odchylkách pro 
Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce automobilů 
Volkswagen.

04 V dětské sedačce Volkswagen Original G2-3 ISOFIT mohou bezpečně a pohodlně cestovat děti od tří do 
dvanácti let (od 15 do 36 kilogramů). Díky výškově nastavitelné opěrce hlavy, jež zajišťuje oporu při spaní, 
a individuálnímu nastavení sklonu a výšky ji lze variabilně přizpůsobit postavě dítěte. Úchytné závěsy ISOFIX 
zajišťují snadnou montáž sedačky ve voze. Potah sedadla chrání sedadlo před znečištěním a opotřebením 
dětskou sedačkou nebo jinými předměty. Snadno se čistí a má protiskluzový povrch. Praktické síťové kapsy 
na jeho spodní části navíc slouží jako další odkládací prostor. SO

1622_Golf_GTE_K15.indd   23 20.06.16   10:42

Originální příslušenství Volkswagen®

01 Střešní box zaujme dobrou aerodynamikou, mini-
málním hlukem při jízdě a jednoduchou montáží. 
K základnímu střešnímu nosiči se připevňuje pomocí 
rychloupínacího mechanismu. K jeho dalším přednos-
tem patří pohodlné a snadné otevírání z obou stran 
díky systému „DuoLift“ a tlumiče umístěné vpředu 
i vzadu. Ochranou proti krádeži je tříbodové centrální 
zamykání. Střešní box je vyroben z termoplastu 
DUROKAM®, je odolný proti UV záření, lehký, tvarově 
stálý, odolný proti nárazu a má dlouhou životnost. 
Nabídka zahrnuje boxy o objemu 340 a 460 litrů. SO

02 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 prak-
tické možnosti vysunutí snadné nakládání i vykládání.
SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.

03 Nosič jízdních kol je tvořen aerodynamicky tva-
rovaným plastovým profilem a držákem rámu kola 
z matně chromované oceli. Je uzamykatelný a byl 
testován ve zkouškách City-Crash. Jeho instalace na 
základní střešní nosič je velmi snadná. SO

Detaily, které dělají život praktičtější a krásnější. Kompletní sortiment příslušenství najdete u Vašeho 

prodejce automobilů Volkswagen.¹⁾

1) Více informací získáte na adrese www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen.
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25Golf GTE - Potahy sedadel & laky

03 Bílá „Pure“ základní lak 0Q S

04 Šedá „Carbon Steel“ metalický lak 1K SO

05 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E 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
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01 Látkové potahy „Clark“ titanově černá a modrá TW S

02 Potahy v kůži „Vienna“ černá TW SO

Potahy sedadel & laky

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků ani 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.

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.
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27Golf GTE - KolaSériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.
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Kola

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.

01 16palcová kola z lehké slitiny „Astana“ S

02 17palcová kola z lehké slitiny „Rio de Janeiro“ SO

03 18palcová kola z lehké slitiny „Nogaro“ SO

04 18palcová kola z lehké slitiny „Marseille“, Volkswagen R SO

05 18palcová kola z lehké slitiny „Serron“, Volkswagen R SO
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29Golf GTE - 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 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 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 pro-
stor, které nejsou zvenku vůbec vidět, protože jsou 
ukryté pod přírodním pahorkem. Zde se na otáčivém 
pódiu představují nejnovější modely vozů značky 
Volkswagen a ve vitrínách na stěnách a v podlaze 
jsou ukázky nejvyspělejších 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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Potahy sedadel Koberce Přístrojová deska
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Látkové potahy „Clark“ S

titanově černá a modrá (TW) černá titanově černá S SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Vienna“ SO

černá (TW) černá titanově černá S SO SO SO SO SO SO SO

Kombinace

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 1,5 do 1,7; spotřeba elektřiny (kWh/100 km): kombinovaný provoz – od 11,4 do 12,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 35 do 39; energetická třída: A+.

Symbol u potahové látky udává, které čalounění je dodáváno sériově S  , nebo jako výbava za příplatek SO  . Přiřazení v tabulce znázorňuje, zda je příslušný lak dodáván sériově S  , nebo jako výbava za příplatek SO .
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Golf GTE

 1 ) Uvedená dojezdová vzdálenost podle NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus – Nový 
evropský jízdní cyklus) se může lišit od udávané dojezdové vzdálenosti z důvodu jízdního 
stylu, rychlosti jízdy, použití komfortních a přídavných spotřebičů, vnější teploty, počtu 
spolujezdců a zavazadel a výškového profilu trasy jízdy. V praxi je dosahováno dojezdové 
vzdálenosti na čistě elektrický pohon přibližně 50 km a celková dojezdová vzdálenost je 
přibližně 939 km. 

2) Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na 
konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotli-
vých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospo-
dárném 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. 

3) Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich 
užitečné hmotnosti. Automobily, které dosahují průměrných 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 zařa-
zena do třídy E, F nebo G. 

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 www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

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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