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Ikona so štýlom
Nový Golf je tu. Športovejší, dynamickejší a predovšetkým 
inteligentnejší ako kedykoľvek predtým. Golf 8 prichádza 
s najmodernejšími multimediálnymi a asistenčnými systémami 
a je pripravený takmer na všetko, čo život každý deň prináša.
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Viditeľne dynamický 
Čistý Golf

Golf s dynamickým dizajnom, 
charakterizovaným dynamicky pretiahnutou 
prednou časťou s úzkymi LED-Matrix 
svetlometmi v štvorokom dizajne, s novou 
podobou loga Volkswagen. Všetko je dôsledne 
harmonicky a logicky zladené, ako je pre tento 
model už od prvej generácie typické. Zadnej 
časti dominujú svetlá, medzi ktorými je nové 
logo Volkswagen a v strede umiestnený nápis 
“Golf”. Koncovka výfuku je nenápadne skrytá 
pod esteticky tvarovaným difúzorom.
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Digitálny interiér
Mimoriadne nápadný: Plne digitálna prístrojová doska 
s veľkým displejom sa skladá z veľkého 10” (25,4 cm) 
kombinovaného prístroja “Digital Cockpit” a veľkého 
8,25” (20,9 cm) dotykového displeja rádia “Composition 
Media”.* Vďaka intuitívnemu dotykovému ovládaniu 
odpadá množstvo spínačov, tlačítok a ovládačov. Aj napriek 
všetkým digitálnym inováciám môžete v novom interiéri 
vnímať emócie typické pre model Golf.

*Rádio “Composition Media” je možné na želanie nahradiť jedným 
z navigačných systémov “Ready 2 Discover”, “Discover Media” alebo 
“Discover Pro” s dotykovým 10” (25,4 cm) displejom. S navigačným 
systémom “Discover Pro” spolu tvoria Innovision Cockpit.

01 Všetky dôležité informácie máte priamo v zornom 
poli a súčasne môžete sledovať situáciu na ceste: to je 
veľká výhoda voliteľného systému “Head-up-Display” 
vo vašom vozidle Golf. Čelné sklo sa zmení na projekčnú 
plochu, na ktorej sa zobrazuje aktuálna rýchlosť, hlásenia 
asistenčných systémov, prípadne pokynov navigácie. 
Informácie sú dobre čitateľné aj v protisvetle. V prípade 
že “Head-up-Display” nie je práve potrebný, je možné ho 
kedykoľvek vypnúť.

02 Dodajte vášmu vozidlu Golf viac individuality. 
V interiéri si môžete zvoliť príjemné osvetlenie v jednej 
z 10 farieb. A na prianie si dokonca môžete vybrať z 32 
odtieňov. Či sa rozhodnete pre chladnejšie alebo teplejšie 
tóny, v dobre osvetlených uliciach metropoly alebo 
v úplnej tme na ceste mimo mesta, pri každej ceste 
navodíte pre seba aj posádku inú, príjemnú atmosféru.
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Infotainment & konektivita

01 Paket služieb We Connect Plus ponúka ďaľšie pokročilé technológie. 
Od inteligentnej navigácie s aktuálnymi informáciami, cez streaming 
médií a internetové rádio, až po využívanie smartfónu ako diaľkového 
ovládania množstva funkcií vozidla. Služby tak prispievajú k väčšiemu 
komfortu a zaisťujú zábavu aj informácie v reálnom čase.1

02 Voliteľné rozhranie App-Connect umožňuje komfortné využívanie 
aplikácií aj uložených údajov. Hudba, správy, navigačné mapy alebo 
audio knihy sa prenášajú na displej infotainment systému, cez ktorý 
ich môžete ovládať priamo vo svojom zornom poli. Na pripojenie 
vášho mobilného telefónu sú k dispozícii tri technológie - Android 
Auto™ od Google, Apple CarPlay™ a MirrorLink®. Mimoriadne príjemné 
je používanie Apple CarPlay™, ktoré umožňuje bezdrôtové spojenie 
s navigačným systémom “Discover Media” alebo “Discover Pro”.2

03 Chcete pustiť ďaľšiu skladbu? Zmeniť niektoré nastavenie? Zvýšiť 
intenzitu osvetlenia? Nie je problém: Na prianie dodávaný navigačný systém 
“Discover Pro” môžete jednoducho ovládať pomocou gest. K výbave tohto 
systému patrí 10” (25,4 cm) displej, osem reproduktorov, príjem FM rádia 
alebo digitálneho DAB+, DVD prehrávač s podporou MP3, AAC a WMA, dva 
sloty na SD karty, USB port a Bluetooth rozhranie pre pripojenie mobilného 
telefónu - voliteľne s hlasovým ovládaním. 

Či už potrebujete telefonovať počas jazdy, vyhľadávať najnovšie dopravné informácie alebo počúvať vlastnú 
hudbu - v novom vozidle Golf je všetko veľmi jednoduché. Vďaka novému hlasovému ovládaniu poviete, 
čo chcete robiť a nový Golf okamžite zareaguje. Rovnako ľahko je možné pripojiť vaše mobilné zariadenia, 
smartfóny alebo tablety.

01
02

03

1 Na využívanie služieb We Connect potrebuje zákazník užívateľský účet Volkswagen ID a do 
systému We Connect sa musí prihlásiť užívateľským menom a heslom. Okrem toho musí so 
spoločnosťou Volkswagen AG uzatvoriť cez internet samostatnú zmluvu We Connect alebo We 
Connect Plus.
2 Aktuálne informácie o kompatibilite nových, ako aj už predávaných telefónov nájdete na 
adrese https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/sk/sk/index/mobiltelefonie. Ďaľšie 
informácie o rozhraní Apple CarPlay™ nájdete na adrese www.apple.com/de/ios/carplay/, pre 
rozhranie Android Auto™ na adrese https://www.android.com/intl/sk_sk/auto/ a pre rozhranie 
MirrorLink® na adrese mirrorlink.com.
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Personalizácia
V novom modeli Golf si môžete nastaviť nie len 
ambientné osvetlenie interiéru, ale aj štýl zobrazenia 
displejov na farebnom kombinovanom prístroji “Digital 
Cockpit”. Individuálne a intuitívne. Nový Golf si tiež 
pamätá až 14 profilov vodiča a prispôsobuje sa vodičovi 
hneď ako si sadne za volant.

01 Upravte si Golf podľa svojich osobných preferencií. Funkcia We 
Personalisation si po inštalácii zapamätá váš profil, napríklad nastavenie 
sedadla, teplotu, svetlo, hlasitosť hudby, navigačné a asistenčné 
systémy, a aktivuje ich keď nastúpite do vozidla. To je mimoriadne 
praktické predovšetkým v prípade, že vozidlo využíva viac osôb, ktoré 
neustále menia nastavenia. Vďaka službe We Personalisation tak už nie 
je nutné vždy znovu všetko nastavovať - systém sa o to postará sám.

02 Zbohom, hľadanie kľúčov - smartfón ako mobilný kľúč¹ otvorí 
a naštartuje nový Golf bez zaváhania. Pošlite viac digitálnych kľúčov svojim 
priateľom a členom rodiny a umožnite im jednoduché používanie vášho 
vozidla.

01
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1 K dispozícii iba s voliteľným navigačným systémom „Discover Pro“ a v spojení s aplikáciou We Connect.
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IQ.DRIVE
Dobrí asistenti uľahčujú život. Aj jazdu.
IQ.DRIVE zahŕňa všetky inteligentné asistenčné systémy 
Volkswagen. Tie, ktoré s nami existujú už dnes, tie, ktoré 
vyvíjame pre zajtrajšok, aj tie, ktoré skúmame pre 
budúcnosť. IQ.DRIVE zároveň znamená inovatívne nápady 
s jedným jasným zameraním: vaše pohodlie a bezpečnosť.

01 Vozidlá, ktoré spolu navzájom 
komunikujú, môžu zvýšiť bezpečnosť 
cestnej premávky. Vďaka tejto 
komunikácii sa tiež zníži riziko 
vytvorenia dopravnej zápchy a budú 
k dispozícii varovania pred lokálne 
nebezpečnými miestami. Vďaka 
varovaniam pred nebezpečenstvom 
bude mať vodič k dispozícii užitočné 
informácie, ako napríklad varovanie 
pred staveniskom alebo informácie 
o vozidlách s prednosťou v jazde. 
Komunikácia pracuje s technológiou 
Car2X cez WLAN (pWLAN).

02

01

15Nový Golf- Asistenčné systémy

02 Vďaka voliteľnému systému “Travel Assist” máte 
k dispozícii mimoriadne užitočné asistenčné systémy, 
ktoré po stlačení tlačítka zaistia jazdný komfort1 na 
vysokej úrovni v monotónnych a únavných jazdných 
situáciách:
- Pri jazde na diaľniciach a cestách s potrebnými 
parametrami systém “Travel Assist” udržuje vaše vozidlo 
v jazdnom pruhu. Súčasne udržuje nastavenú rýchlosť, 
pričom berie do úvahy odstup od vpredu idúcich vozidiel.
- V kombinácii s dvojspojkovou prevodovkou DSG systém 
dokáže pomaly posúvať vozidlo v dopravnej zápche, takže 
vy môžete zostať uvoľnený.

03 Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou reguláciou 
rýchlosti pomáha udržovať nastavený komfortný 
odstup od vpredu idúceho vozidla1 a to až do vami 
prednastavenej maximálnej rýchlosti.2 V kombinácii 
s voliteľným navigačným systémom je ACC rozšírený 
o funkciu prediktívnej regulácie rýchlosti a asistenciu 
pri jazde v zákrutách. Systém rešpektuje maximálnu 
povolenú rýchlosť a vy sa tak vyhnete jej prekročeniu.1 
ACC navyše na základe údajov z navigačného systému 
prispôsobuje rýchlosť pri prejazde zákrutami, križovatkami 
(odbočovanie) a kruhovými objazdami.1

04 Voliteľné svetlomety IQ.Light LED Matrix 
s dynamickou reguláciou diaľkových svetiel “Dynamic 
Light Assist” vám osvetľujú cestu jasnejšie a ďalej. 
Vďaka matrix technológii môžu byť jednotlivé segmenty 
LED selektívne zapnuté alebo vypnuté. Výhoda: Pri 
jazde s diaľkovým svetlami môže kamera rozpoznať 
prichádzajúce alebo predchádzajúce vozidlo. Niektoré 
segmenty LED sa vypnú, takže je možná trvalá jazda 
s diaľkovými svetlami bez oslnenia ostatných účastníkov 
cestnej premávky.

03

04

1 V rámci možností daných systémom. Vodič musí byť pripravený kedykoľvek 
  prevziať riadenie a nie je zbavený zodpovednosti za predvídavý spôsob jazdy.
2 Až do max. rýchlosti 210 km/h
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Poťahy a dekóry

01 01

03
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01 látkový poťah „Quad Paper“ BD
02 látkový poťah „Maze“ Soul BD
03 microfleece poťah „ArtVelours“ Soul BD
04  látkový poťah „Maze“ Storm Grey CE
05 microfleece poťah „ArtVelours“ Storm Grey CE

01 dekór „Nature Cross Brushed“
02 dekór „New Look“
03 dekór „New Brushed Dark Metal“
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Laky a disky

02 03 04 05
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01 biela pure 0Q0Q
02 šedá urano 5K5K
03 šedá moonstone C2C2
04 strieborná reflex metalíza 8E8E
05 šedá dolphin metalíza B0B0
06 žltá lime metalíza C1C1
07 modrá atlantic metalíza H7H7
08 oryx biela perleťová 0R0R
09 čierna deep perleťová 2T2T
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01 Disky z ľahkej zliatiny 7Jx16 Norfolk
02 Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx17 Belmont
03 Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx17 Ventura
04 Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx18 Dallas
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Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za príplatok.
Všetky údaje zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého trhu. O možných odchýlkach
špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené.
BlueMotion®, DSG® a TSI® sú registrované obchodné značky skupiny Volkswagen AG a iných 
spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké
označenie v tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie
je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG.
Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky
Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek
môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, na
www.volkswagen.sk.


