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Think Blue.

03

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.

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.“.

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie.
Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.

e-Golf – Think Blue.
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Na obrázcích na následujících stranách jsou
vyobrazeny prvky výbavy za příplatek.
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05e-Golf – Exteriér

Golf patří k nejoblíbenějším a nejpokrokovějším 

automobilům na světě a již po generace formuje naše 

představy o automobilu. Pro Volkswagen proto bylo 

pouze otázkou času, kdy napíše další kapitolu tohoto 

úspěšného příběhu – s prvním vozem Golf na čistě 

elektrický pohon, modelem e-Golf.

e-Golf.
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Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.
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07e-Golf – Design
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Budoucnost může 
působit důvěrně 
známým dojmem.

01   Pokud jde o téma efektivity, stojí e-Golf v tom nejlepším světle. Je totiž 
vybaven světlomety, které kompletně využívají technologii LED diod. Barevná 
teplota jimi vyzařovaného světla je podobná teplotě světla denního. Výsledkem 
je mnohem vyšší svítivost při nižší spotřebě energie. Modrá designová e-linie 
probíhající pod světlomety až k víku přední kapoty pak akcentuje výraz čelní 
partie vozu. S

02   Vidět a být viděn – díky typickému designu vozů Volkswagen: Výrazná LED 
světla pro denní svícení, uspořádaná v charakteristickém tvaru písmene „C“, jsou 
nejen cenným příspěvkem pro bezpečnost, ale také detailem, který na sebe přita-
huje pohledy okolí. S

03   Aerodynamická šestnáctipalcová kola z lehké slitiny „Astana“ s optimalizo-
vanou hmotností, obutá do speciálních pneumatik se sníženým valivým odporem, 
dále zvyšují efektivitu vozu e-Golf. S

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.
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09e-Golf – Design

01   Střešní spoiler propůjčuje vozu e-Golf ještě dynamičtější vzhled. Současně 
zajišťuje větší tlak na zadní nápravu a tím i lepší aerodynamiku. S

02   e-Golf zaujme i svými zadními partiemi, a zejména zadními LED světly, která 
reagují rychleji než světla vybavená běžnými žárovkami. A protože technologie 
LED diod je bezpečnější a téměř bezúdržbová, jsou LED diody použity ve všech 
světlech vnějšího osvětlení včetně osvětlení poznávací značky. S

03   Není důležité, zda je nápis „e-Golf“ umístěn na mřížce chladiče, na zádi či na 
bocích. Model e-Golf lze poznat z jakékoli perspektivy. S

(Bez vyobrazení.)   Automobil na elektrický pohon nevydává zejména při nižších 
rychlostech téměř žádný slyšitelný zvuk, a proto jej např. chodci nebo cyklisté 
zaregistrují buď pozdě, nebo si ho nevšimnou vůbec. Elektromobil je proto vyba-
ven reproduktorem, který do rychlosti přibližně 50 km/h vydává zvuk podobný 
hluku automobilu se spalovacím motorem (e-Sound). SO
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.
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190 km²⁾

02 – 03   Díky sériovému systému CCS (Combined 
Charging System) může být e-Golf vybaven pouze 
jednou připojovací zásuvkou se dvěma typy zdířek 
pro nabíjení jak střídavým proudem pomocí kabelu 
pro síťovou zásuvku, nabíjecí stanice či pro „wallbox“, 
tak stejnosměrným proudem z veřejných nabíjecích 
stanic CCS pomocí dalšího kabelu. S

04   Karta Charge&Fuel – není v nabídce pro Českou 
republiku.

Aby e-Golf dostál myšlenkám „Think Blue.“ a při 
svém provozu jezdil skutečně bez emisí (čímž jako 
ekologický produkt budoucnosti urychlí vizi e-mobi-
lity se značkou Volkswagen), musí ke svému provozu 
využívat energii z obnovitelných zdrojů. A právě 
proto Volkswagen posiluje propojení elektromobility 
se zdroji obnovitelné energie.

Co však dělat v případě, že potřebujete 
cestovat dále než 190 km? Samozřejmě 
to opět není žádný problém, neboť ani při 

jízdách, jejichž délka přesahuje dojezdovou vzdále-
nost vozu e-Golf, se nemusíte vzdát jeho velké flexi-
bility. V rámci služby „prodloužená mobilita“ si totiž 
můžete půjčit automobil s konvenčním pohonem, 
se kterým i v těchto speciálních případech zůstanete 
mobilní. Více informací získáte u Vašeho prodejce 
automobilů Volkswagen.

e-GOLF A JEHO

DOJEZDOVÁ 
VZDÁLENOST.

List

Hörnum

SYLT
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dno nabití baterie vzdálenost 190 km
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e-Golf – Možnosti nabíjení a dojezdová vzdálenost
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Současnost 
a budoucnost dělí 
až 190 kilometrů.
Ten, kdo myslí na budoucnost, myslí také na udržitelný rozvoj. Proto 

je přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie pro 

Volkswagen naprostou samozřejmostí. S modelem e-Golf jsme učinili 

další velký krok tím správným směrem. Jeho dojezdová vzdálenost 

se v praxi pohybuje od 130 do 190 km, což z něj činí ideálního společ-

níka pro všední dny. Vždyť přibližně 80 procent všech řidičů neujede 

denně více než 50 km.¹⁾

e-Golf má nejen spoustu vynikajících vlastností, ale 
lze u něj využít také různé možnosti nabíjení. Aby 
jeho mobilita nebyla ničím omezena, musí být pro 
interní lithium-ion baterii vozu e-Golf k dispozici 
vždy potřebný zdroj energie. Jednou z variant, jak 
 nabíjet e-Golf, je připojení k běžné domovní elek-
trické zásuvce prostřednictvím nabíjecího kabelu 
se síťovou vidlicí. Nabíjení tímto způsobem trvá 
13 hodin. Dále se můžete rozhodnout pro instalaci 
tzv. „wallboxu“, který Vám zajistí maximální komfort 
i maximální možný výkon pro nabíjení baterie. Jeho 

pomocí tak i u Vás doma zkrátíte čas nabíjení pod 
osm hodin. Podobné podmínky pro nabíjení nabízí 
také veřejná nabíjecí stanice využívající střídavý 
proud. I zde je nabíjecí čas přibližně osm hodin.

Nejrychleji však bude e-Golf připraven k novému 
startu při nabíjení stejnosměrným proudem z veřej-
né nabíjecí stanice, ke které se připojí prostřednictvím 
rychlonabíjecího systému CCS, jenž je součástí 
sériové výbavy. Tímto způsobem je k nabití baterie 
na 80 % její kapacity potřeba přesně 30 minut.

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.

01   Prostřednictvím tzv. „wallboxu“ získáte až o 55 % vyšší nabíjecí 
výkon (a tím kratší čas nabíjení) ve srovnání s nabíjením z běžné síťové 
zásuvky. Další informace o nabídce „wallboxů“ získáte u Vašeho prodejce 

automobilů Volkswagen. SO

1)  Zdroj: „Mobilität in Deutschland“, Spolkové ministerstvo dopravy a městského rozvoje, 2002 a 2008. 
Více informací získáte na adrese www.mobilitaet-in-deutschland.de. 

2)  V praxi dosahovaná dojezdová vzdálenost je mezi 130 a 190 km. Její hodnota může být i nižší, 
neboť závisí na jízdním stylu, rychlosti jízdy, použití komfortních a přídavných spotřebičů, jako je 
klimatizace či topení, počtu spolujezdců a zavazadel, volbě jízdního profilu (Normal, ECO, ECO+), vnější 
teplotě, podmínkách provozu (město/silnice/dálnice), dopravní situaci a výškovém profilu trasy jízdy.
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13

Předsudek, že elektromobily nedisponují nikterak 

vysokým výkonem, může e-Golf se svým maximálním 

výkonem 85 kW a krouticím momentem 270 Nm od 

první otáčky motoru lehce vyvrátit. Také další hodnoty 

jízdních výkonů jsou přesvědčivé. Nebo Vás snad 

 někdy napadlo, že by bylo možné pouze na energii 

z baterie jet rychlostí až 140 km/h a z 0 na 100 km/h

zrychlit za pouhých 10,4 sekundy?

1)  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, resp. elektrické energie, a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na 
hospodárném využití paliva, resp. energie uložené v baterii, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okol-
ními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmot-
nosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě ovlivnit spotřebu i užitečnou hmotnost 
vozu. 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 nebo na adrese 
www.dat.de.

Motor
Rekuperace představuje využívání energie 
uvolněné při brzdění. V případě vozu e-Golf 
se tento proces uskutečňuje přepnutím hna-

cího motoru do módu generátoru. Takto vyrobená 
elektrická energie je ukládána do vysokonapěťové 
baterie, kde je uchována pro pozdější použití. Řidič 

vozu e-Golf má možnost zvolit ze čtyř různě silných 
stupňů rekuperace, od největšího zpomalení při 
maximálním množství generované energie až po 
 minimální zpomalení při malém množství genero-
vané energie. Při brzdění dochází vždy k rekuperaci 
energie. S

2)  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, 
volby jízdního profilu (Normal, ECO, ECO+) a výškového profilu trasy jízdy. V praxi je dosahováno dojezdové vzdálenosti od 130 do 190 km.

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 zařazena do třídy E, F nebo G.
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OPTIMÁLNÍ!
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PŘI ROZJEZDU!

e-Golf – Pohon a motor

Elektromotor

Spotřeba energie (kWh/100 km)¹⁾, kombin. provoz 12,7
Dojezdová vzdálenost (km) (NEFZ)²⁾ 190
Maximální rychlost (km/h) 140
Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,4
Výkon (kW/k) 85/115
Emise CO₂ (g/km)¹⁾ 0
Energetická třída³⁾ A+

1622_e-golf_S15.indd   13 25.05.16   10:07

Bezhlučný, bez emisí, 
bezúdržbový: 
pohon vozu e-Golf.
Existuje mnoho elektromobilů – avšak pouze jeden e-Golf. A s tímto 

modelem přináší Volkswagen technologie budoucnosti do reality 

přítomnosti. e-Golf je technicky vyzrálý, bezpečný a především připra-

vený ke každodennímu využití. To vše při zachování standardů kvality 

i komfortu, které jsou pro Volkswagen samozřejmé, aniž by přitom bylo 

nutné obětovat prostor. Je to prostě pravý Golf.

Základem inovativní technologie pohonu je elektro-
motor, který je doplněn technologií rekuperace. 
Ta zajišťuje ukládání energie uvolněné při brzdění 
a příkladně tak naplňuje ideu filozofie „Think Blue.“.

Díky spotřebě pouhých 12,7 kWh na 100 km je e-Golf 
navíc nejúspornějším elektromobilem ve své třídě. 
Je proto ohromující, jaká dynamika se v něm při tak 
nízké spotřebě skrývá. e-Golf vyvíjí nejenom rovno-
měrný krouticí moment v celém rozsahu otáček, 
ale dosahuje také impozantního zrychlení – z 0 na 
100 km/h za pouhých 10,4 sekundy. Mimořádně 
rychlý je přitom na prvních 60 metrech.

Na radost se jménem e-Golf se však můžete také 
spolehnout. A platí to nejen pokud jde o jeho vyzrálou 
technologii, která je garantována, ale také jedná-li 
se o spolehlivost baterie, na kterou je poskytována 
osmiletá záruka. Baterie je navíc konstruována tak, 
aby – aniž by jakkoli omezovala nabídku místa – byla 
ve voze ideálně umístěna a byla přitom nejlepším 
možným způsobem chráněna v případě kolize.

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.

Pro e-Golf bylo navíc vyvinuto speciální tepelné čer-
padlo, které ochlazuje pohonnou jednotku a také 
získává energii z okolního prostředí, kterou pak 
využívá pro vytápění a klimatizaci interiéru vozu. 
Přínos tepelného čerpadla je velmi výrazný, neboť 
v zimě snižuje zatížení vysokonapěťové baterie až 
o 20 %, a zbývá tak více energie pro jízdu. Díky tomu 
lze dosáhnout větší dojezdové vzdálenosti a rovněž 
lepší energetické účinnosti. SO
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15e-Golf – Výbava
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Jít novou cestou. 
A přesto přitom 
pohodlně sedět.
Kabina navržená podle všech zásad ergonomie je zárukou intuitivního 

ovládání a bezproblémové orientace. Rovněž materiály v té nejvyšší 

kvalitě a jejich prvotřídní zpracování jsou u vozu e-Golf samozřejmostí.

01   Interiér vozu e-Golf zapůsobí svým nezaměnitelným designem, ke kterému přispívají i modré ozdobné 
švy na volantu, hlavici řadicí páky, kobercích i sedadlech, a dodávají mu tak akcenty specifické pro elektro-
mobil. S  

02   e-Golf nejen dobře vypadá, ale budete jej mít vždy jistě pod kontrolou. Mimo jiné se o to postará volant, 
hlavice řadicí páky i madlo ruční brzdy, které jsou již v rámci sériové výbavy potažené kůží s vysokou kvalitou 
zpracování. S

03   Elektrizující atmosféra již na první pohled: dekor „Iridium Matrix“. S

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.
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Navigační systém „Discover Pro“ (sériová výbava) má mnoho inovativních funkcí. Nadšení 

vyvolá jeho intuitivní ovládání, které je podobné ovládání chytrého mobilního telefonu, 

velký barevný dotykový TFT displej, individuální předvolby hudby i navigačních dat, stejně 

jako působivé možnosti zobrazení. Systém je dále vybaven pevným diskem, DVD přehráva-

čem s podporou formátů MP3 a WMA, osmi reproduktory, hlasovým ovládáním a proto-

kolem bluetooth pro připojení mobilního telefonu.

Discover Pro

01   Navigační systém „Discover Pro“ ve voze e-Golf zahrnuje navíc funkce speci-
fické pro elektromobil. Programování času odjezdu Vám umožňuje cílené nabí-
jení baterie s využitím výhodnější sazby za noční proud. Jak daleko dojedete s Vaším 
vozem e-Golf při aktuálním stavu nabití baterie, pak ukazuje okruh dojezdové 
vzdálenosti. Jeho vnitřní plocha znázorňuje akční rádius počítající s návratem 
do výchozího místa, vnější plocha naproti tomu znázorňuje dojezd při jízdě pouze 
jedním směrem. S

02   Ukazatel toku energie pomocí animované grafiky demonstruje proudění 
energie mezi motorem a baterií i aktuální stav jejího nabití. S

03   Statistika rekuperace informuje v minutových intervalech o množství energie 
získané od započetí jízdy. S

04   Monitor dojezdové vzdálenosti graficky znázorňuje aktuální dojezd vozidla 
a ukazuje také to, jaký vliv na spotřebu energie mají přídavné spotřebiče. S

e-Golf – Výbava a multimédia
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.

01   e-Golf zajistí dobré klima nejen pokud jde o životní prostředí, ale díky  klima-
tizaci „Air Care Climatronic“ s antialergenním filtrem, která je součástí sériové 
výbavy, také v interiéru. S

02   Ty nejdůležitější informace, které jsou specifické pro elektromobil, máte vždy 
ve svém zorném poli. Na multifunkčním displeji palubního počítače „Premium“ 
jsou zobrazovány například hodnoty spotřeby, dojezdová vzdálenost nebo přehled 
výkonu. S

03   Nepřímé osvětlení „Ambiente“ s nádechem modré barvy v dekorech 
a nástupních prahových lištách vytváří v interiéru vozu jedinečnou atmosféru. 
Jeho součástí je také osvětlení přístrojové desky, dveří a prostoru pro nohy 
a zahrnuje rovněž čtecí lampičky, ve kterých se využívá technologie LED diod. SO

(Bez vyobrazení.)   V létě chladí, v zimě hřeje. Díky nezávislé klimatizaci, kterou 
je možné ovládat i programovat na dálku pomocí Vašeho chytrého mobilního 
telefonu, můžete teplotu v interiéru vozu e-Golf upravit podle Vašeho přání. 
A to dokonce ještě před tím, než usednete za volant. SO

(Bez vyobrazení.)   Zapomeňte na nepříjemné odstraňování námrazy z čelního skla. 
Vyhřívání skla předního okna společně s klimatizací „Air Care Climatronic“ (oba prvky 
jsou součástí sériové výbavy) zlepšuje efektivitu vytápění v zimě. S

(Bez vyobrazení.)   Ukazatel výkonu zobrazuje aktuální spotřebu energie v reakci 
na jednání řidiče, zatímco ukazatel „eMAX“ informuje o maximálním výkonu, jenž 
je k dispozici pro zrychlení. S
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Milníky se nyní 
vejdou i do kapsy 
Vašich kalhot.

Pro případ, že by e-Golf nebyl již sám o sobě dostatečně 

inovativní, připravil Volkswagen ještě jeden sofistikovaný 

technický prvek – aplikaci pro chytré mobilní telefony 

„Car-Net e-Remote“, která v kombinaci s portálem „Car-Net“ na adrese 

www.volkswagen.com/Car-Net dokáže na dálku ovládat mnoho funkcí 

automobilu. To s sebou přináší nejen výjimečnou dávku komfortu, ale 

umožňuje Vám odstartovat s maximální hodnotou dojezdové vzdále-

nosti v klimatizovaném voze a optimalizovat tak spotřebu energie.

Líbilo by se Vám ovládat Váš automobil z pohodlí 
domova? S informačním systémem Car-Net e-Remote 
to není vůbec žádný problém, neboť díky této aplikaci 
pro chytré mobilní telefony máte přístup k různým 
funkcím automobilu bez ohledu na to, kde se právě 
nacházíte. Ještě před započetím jízdy je tak možné 
jednoduše aktivovat nezávislou klimatizaci. Bez toho, 
abyste byli fyzicky v automobilu, je možné zjistit 
vnější teplotu a podle ní nastavit požadovanou 
 teplotu v interiéru vozu. V případě, že je e-Golf připo-
jen k nabíjecímu stojanu, je tedy i optimálně klima-
tizován a jeho dojezdová vzdálenost je udržována 
na maximální hodnotě. 

Můžete také zjistit informace o aktuální úrovni nabití 
baterie a tomu odpovídající dojezdové vzdálenosti. 
Je-li vozidlo připojeno ke zdroji elektrické energie, 
lze pomocí dálkového ovládání také pohodlně spustit 
i ukončit proces nabíjení. Vždy můžete rovněž zjistit 
zbývající čas do úplného nabití baterie. Prostřednic-
tvím časování je možné nastavit funkce „Nabíjení“ 
a „Klimatizace“. Kromě toho si můžete kdykoli vyvolat 
informace o jízdě a zjistit tak jednotlivá jízdní data, 
např. průměrnou rychlost jízdy či dobu jejího trvání.

Navíc jsou trvale zobrazovány informace o vozidle. Například o tom, zda jsou roz-
svícená světla či zda jsou zavřené dveře. Na displeji lze rychle zjistit také poslední 
místo parkování.

Všechny funkce můžete ostatně ovládat také prostřednictvím webového portálu 
http://volkswagen-carnet.com/cz/cs/start.html.

e-Golf – Asistenční systémy a Car-Net
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Nemusíte se 
vzdát ničeho. 
Kromě emisí.
Ještě nikdy jste neměli tolik pozorných spolujezdců. e-Golf je totiž 

možné na přání vybavit mnoha asistenčními systémy, které Vás budou 

permanentně podporovat a značně Vám tak ulehčí ovládání vozu.

01   Parkování s pomocí dobrého ducha. Parkovací 
asistent „Park Assist“ rozpoznává v rámci možností 
daných systémem příčná i podélná parkovací místa 
a automaticky přebírá kontrolu nad řízením vozu při 
parkování. Na řidiče přitom zbývá pouze ovládání 
pedálů akcelerátoru a brzdy. SO

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

03   Automatická regulace odstupu ACC přizpůsobí, 
například při jízdě ve městě nebo na dálnici, Vaši 
rychlost rychlosti vozu jedoucího před Vámi a udržuje 
od něj stanovený odstup. Systém kontroly okolí 
„Front Assist“ s funkcí nouzového brzdění „City“ Vás 

varuje v případě příliš rychlého přiblížení k vozidlu 
jedoucímu před Vámi, a hrozí-li kolize, například při 
nižších rychlostech, zvýší tlak v brzdovém systému 
tak, aby následky potenciální srážky byly snížené na 
minimum nebo aby v ideálním případě ke kolizi vůbec 
nedošlo. Oba systémy pracují pouze v rámci daných 
technických možností. SO  

(Bez vyobrazení.)   Zpětná kamera snímá v rámci zor-
ného pole svého objektivu oblast za vozem, zobrazuje 
ji na displeji navigačního systému a usnadňuje tak 
parkování. Vyznačené pomocné linie jízdní dráhy Vás 
přitom spolehlivě navigují. SO

(Bez vyobrazení.)   Systém rozpoznávání dopravních 
značek v rámci daných možností identifikuje pro-
střednictvím kamery značky omezující rychlost jízdy 
a značky zákazu předjíždění a zobrazuje je na multi-

funkčním displeji palubního počítače „Premium“ a sou-
časně také na displeji navigačního systému „Discover 
Pro“. S

(Bez vyobrazení.)   Systém ParkPilot Vás při parko-
vání – v rámci daných možností – varuje prostřednic-
tvím akustických signálů před překážkami před i za 
vozem. Odstup od překážky je zobrazován také 
opticky na displeji navigačního systému. SO

(Bez vyobrazení.)   Multikolizní brzda po nárazu – 
v rámci možností daných systémem – automaticky 
zpomaluje automobil a udržuje brzdy v činnosti tak 
dlouho, dokud je potřeba. Brání tak možným násled-
ným kolizím nebo alespoň zmírní jejich následky. S

(Bez vyobrazení.)   Vždy budete mít ten nejlepší 
výhled, aniž byste přitom oslňovali ostatní účastníky 

provozu. Systém přepínání dálkových světel „Light 
Assist“ v úplné tmě a při rychlosti nad 60 km/h auto-
maticky zapíná dálková světla a cloní je v okamžiku, 
kdy rozpozná vpředu jedoucí či protijedoucí auto-
mobily. SO

(Bez vyobrazení.)   Proaktivní systém ochrany cestu-
jících v rámci daných možností rozpozná nebezpeč-
nou situaci. V reakci na ni automaticky zavře okna 
a preventivně napne bezpečnostní pásy na předních 
sedadlech. S

(Bez vyobrazení.)   Systém sledování únavy analy-
zuje v rámci daných možností chování řidiče a v pří-
padě, že zaregistruje první příznaky únavy, doporučí 
mu preventivní přestávku na odpočinek. S

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.
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S vozem e-Golf lze šetřit i jinak, a to dokonce i když spíte. Například při 
využívání výhodnější sazby za tzv. noční proud. Rovněž náklady na 
údržbu jsou podstatně nižší, protože vůz nepotřebuje žádný motorový 

olej. Odpadá tak přirozeně jeho výměna i výměna olejového filtru. A nepotřebuje 
ani žádný výfuk, který by musel být po určitém čase měněn.

Díky rekuperaci, která představuje generování energie při brzdění, dochází k další 
úspoře nákladů. A takto získaná energie je navíc zadarmo.

Hledání místa k zaparkování je nejenom stresující, ale navíc také stojí zbytečnou 
energii. Pro řidiče vozu e-Golf je však dobrou zprávou, že mohou využívat speciální 
parkovací místa vyhrazená pro elektromobily.

Dojezdovou vzdálenost vozu e-Golf je možné prodloužit prostřednictvím volby 
jízdního profilu ECO nebo ECO+. A stačí k tomu pouhý stisk jednoho tlačítka. 
V módu ECO+ je dosažena maximální dojezdová vzdálenost, ovšem za cenu men-
šího zrychlení a omezené maximální rychlosti jízdy. Při tomto nastavení je také 
 vypnuta klimatizace „Air Care Climatronic“. Naproti tomu mód ECO je optimálním 
řešením pro řidiče, který klade důraz na dojezdovou vzdálenost, ale nechce se 
přitom vzdát agilního jízdního chování ani komfortu. Maximální rychlost jízdy 
je v tomto módu omezena na 115 km/h a klimatizace v něm pracuje se sníženým 
výkonem. Při dostatečném stavu nabití baterie je samozřejmě možné i při apli-
kování profilů ECO nebo ECO+ jet vyšší rychlostí – například při předjíždění nebo 
rychlé změně jízdního pruhu.

01   Nastavení jízdního profilu se přizpůsobí také 
dojezdová vzdálenost, která je graficky zobrazena 
na monitoru dojezdu.

1)  Model s motorem 1,4 l TSI, BlueMotion Technology s převodovkou DSG, 90 kW (122 k). Spotřeba paliva 
(l/100 km): město – 6,2; mimo město – 4,3; kombinovaný provoz – 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný 
provoz – 116; energetická třída: B.

2) V módu ECO+ se jedná o zrychlení z 0 na 90 km/h.
3) Výkon a rychlost mohou být ovládány pomocí podřazení na nižší převodový stupeň (tzv. kickdown).

Elektromotor/jízdní profil Normal ECO ECO+

Klimatizace normální značně omezená pouze větrání
Zrychlení (0–100 km/h) 10,4 s 13,4 s 20,9 s²⁾
Mechanický výkon³⁾ 85 kW 70 kW 55 kW
Maximální rychlost (Vmax)³⁾ 140 km/h 115 km/h 90 km/h
Maximální krouticí moment při rozjezdu 270 Nm 220 Nm 175 Nm

e-Golf – Cenové zvýhodnění
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Na emisích již 
šetřit nemůžete.
Na nákladech ano.
Efektivita vozu e-Golf se samozřejmě projeví také ve 

Vaší peněžence, neboť ve srovnání s konvenčními 

pohony jsou podstatně nižší i jeho provozní náklady. 

e-Golf spotřebuje na 100 kilometrů 12,7 kWh energie, 

což představuje 61,60 Kč (při ceně 4,85 Kč za 1 kWh). 

To jsou zhruba poloviční náklady oproti tomu, co je 

nutné vynaložit u vozu Golf TSI s BlueMotion Techno-

logy¹⁾. Mnoho zemí v současnosti nabízí pro elektro-

mobily navíc i daňové zvýhodnění.

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.

VÝHODNĚJŠÍ CESTOVÁNÍ –

S VOZEM e-GOLF.

0,17 km
benátská
gondola

190 km
e-Golf

86,7 km
skútr

Ná
kla

dy
 na 100 km jsou nižší než

62 Kč
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Laky
Zvolte si pro e-Golf Vaši oblíbenou barvu. 

Můžete přitom vybírat z nabídky devíti 

různých laků.

01 Šedá „Urano“ základní lak 5K5K S

02 Bílá „Pure“ základní lak 0Q0Q SO

03 Stříbrná „Tungsten“ metalický lak K5K5 SO

04 Modrá „Night“ metalický lak Z2Z2 SO

05 Modrá „Pacific“ metalický lak D5D5 SO

06 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E8E SO

07 Šedá „Limestone“ metalický lak Z1Z1 SO

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

09 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R0R SO

e-Golf – Potahy sedadel a laky
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Díky velmi kvalitnímu zpracování látkových potahů 

„Merlin e-grey“, které jsou vyvedené ve stylovém 

e-designu s nezaměnitelnými modrými švy, se na 

svých cestách budete cítit vždy příjemně. Alterna-

tivně se můžete rozhodnout pro potahy v kůži 

„Vienna“ v hnědé barvě „Marrakesch“, béžové 

„Shetland“ nebo titanově černé.

Potahy sedadel

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou vyjádřit sytost 
a brilanci laků ani krásu a příjemnost čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují 
základní provedení sedadel, která se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.

01 Látkové potahy „Merlin“, e-grey N3D S

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

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

04 Potahy v kůži „Vienna“, titanově černá TW SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba energie (kWh/100 km): kombinovaný provoz – 12,7; emise CO₂ (g/km): 0 (vztahuje se na emise CO₂ produkované během jízdy, celkové emise CO₂ závisí na původu elektrické energie. Volkswagen proto doporučuje použití elektřiny z obnovitelných zdrojů). Energetická třída: A+.

U čalounění v kůži nejsou volant, hlavice řadicí páky/páka voliče rychlosti ani koberce zdobené modrými švy.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Vozidla vyobrazená v tomto prospektu 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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