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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; energetická třída: A+ až B.
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy za příplatek.
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Pořád je to ikona
Nový Golf přijíždí. Sportovnější, dynamičtější a zejména s větším využi-

tím digitálních technologií než kdykoli v minulosti. Golf 8 je vybaven 

nejmodernějšími multimediálními a asistenčními systémy a je tak 

připraven téměř na vše, co s sebou život přinese dnes i v budoucnosti.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; energetická třída: A+ až B.
Sériová výbava S Výbava za příplatek SO Nový Golf
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Vaše všední dny budou vždy nevšední

Nový Golf na sebe svým nápadným vzhledem 

automaticky přitahuje pozornost. Projevuje přitom 

větší sebejistotu, je výraznější a dynamičtější. Přitom 

je to však stále typický Golf. Díky různým výbavovým 

liniím, které kladou důraz na design, funkci a komfort, 

si vždy najdete Golf, který přesně vystihuje Vaše 

individuální preference.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; energetická třída: A+ až B.
Sériová výbava S Výbava za příplatek SO Nový Golf – Exteriér
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Přirozeně digitální
Interiér nového vozu Golf je důsledným pokračováním jeho zevnějšku: 

Vyvolává nadšení. Důvodem je zejména jeho plně digitální kabina 

s intuitivním dotykovým ovládáním, osvětlení „Ambiente“ a volitelný 

Head-up-Display s projekcí na čelní sklo.

01 Dodejte Vašemu novému vozu Golf více individuality. Osvětlení jeho interiéru 
může být v jedné z 10 barev a tato paleta může být na přání rozšířena až na 
30 barevných odstínů (sériová výbava pro linie Style a R-Line). Ať se rozhodnete 
pro barvy chladnější, nebo teplejší, v osvětlených ulicích metropole, nebo v temné 
noci na silnici mimo město: Při každé jízdě vytvoříte pro sebe i pro své spolucestu-
jící jinou, příhodnou atmosféru. SO

02 Máte přehled o nejdůležitějších informacích a zároveň sledujete dění na silnici: 
To je velká výhoda volitelného zobrazení „Head-up-Display“ ve Vašem novém 
voze Golf. Čelní sklo se promění na projekční plochu, na které se zobrazuje rychlost 
jízdy, zprávy z asistenčních systémů nebo pokyny navigačního systému. Projekce 
je dobře čitelná i v protisvětle. A v případě, že zobrazení informací na čelním skle 
nepotřebujete, můžete jej kdykoli vypnout. SO

Nový Golf – Interiér

Na obrázcích na této straně jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy R-Line.
Výbava R-Line bude v nabídce později.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; energetická třída: A+ až B.
Sériová výbava S Výbava za příplatek SO
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Infotainment & konektivita

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; energetická třída: A+ až B.
Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

01 S volitelným hlasovým ovládáním¹ můžete ve svém novém voze Golf pomocí 
Vašeho hlasu ovládat rádio, telefon, klimatizaci nebo navigační systém. Prostřed-
nictvím hlasových pokynů je možné zvolit rozhlasovou stanici, vybrat kontakt 
v adresáři nebo telefonní číslo, které hledáte. A s hlasovým ovládáním online 
z paketu služeb We Connect Plus Vám nový Golf bude rozumět ještě lépe. Můžete 
si tak například online vybrat svou oblíbenou hudbu nebo velmi intuitivním způso-
bem ovládat zadání cíle ve Vašem navigačním systému. SO

02 Díky aplikaci We Connect pro Váš chytrý mobilní telefon můžete i na Vašich 
cestách sledovat nejdůležitější informace o Vašem novém voze Golf: Lze tak 
například zjistit aktuální dojezdovou vzdálenost nebo zkontrolovat, zda jsou 
zavřené všechny dveře a okna. Kromě toho můžete také snadno naprogramovat 
nezávislé topení. SO

03 Chcete přehrát další skladbu? Změnit nastavení systému? Zvýšit intenzitu osvětlení? Žádný problém: 
Navigační systém „Discover Pro“, který se dodává na přání (sériová výbava pro linie Style a R-Line), můžete 
intuitivně a pohodlně ovládat dotykem nebo hlasem. Zaujme svou velkou obrazovkou s úhlopříčkou 10 palců 
(25,4 cm). Součástí jeho výbavy je také osm reproduktorů, příjem digitálního signálu DAB+ a rozhraní pro 
připojení mobilního telefonu přes protokol bluetooth. Na přání tedy nezůstane žádné přání nesplněné. SO

1  Hlasové ovládání se dodává v kombinaci s volitelným navigačním systémem „Discover Pro“.

Na obrázcích na této straně jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy R-Line.
Výbava R-Line bude v nabídce později.

Nový Golf – Infotainment & konektivita

Ať už chcete v průběhu jízdy telefonovat, vyvolat si aktuální informace o situaci v dopravě nebo poslouchat vlastní hudbu – 

v novém voze Golf je vše velmi snadné. Díky novému hlasovému ovládání řeknete, co chcete dělat, a nový Golf okamžitě reaguje. 

K infotainmentu můžete také snadno připojit mobilní zařízení, jako je chytrý mobilní telefon nebo tablet.
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Personalizace
V novém voze Golf si můžete podle své nálady přizpůsobit nejen osvět-

lení „Ambiente“, ale také styl zobrazení displejů v kabině. Individuálním 

a intuitivním způsobem. Nový Golf si také pamatuje až 14 profilů řidiče, 

které nastaví, jakmile se řidič posadí za volant.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; energetická třída: A+ až B.
Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

01 Upravte si Váš nový Golf podle osobních preferencí. Funkce Personalizace 
si po instalaci zapamatuje Váš profil, který zahrnuje nastavení sedadla, teplotu, 
světlo, hlasitost hudby, navigační a asistenční systémy, a aktivuje jej, jakmile 
nastoupíte do vozu. To je mimořádně praktické zejména v případě, že nový Golf 
využívá více osob. Není tak již nutné neustále provádět všechna nastavení znovu – 
systém se o ně postará sám. SO

02 Už žádné hledání klíčku od vozu. Váš chytrý mobilní telefon můžete použít jako mobilní klíč¹ a jeho pomocí 
Váš nový Golf obratem otevřít i nastartovat. Další digitální klíč pak můžete poslat svému příteli nebo členovi 
rodiny a umožnit jim tak nekomplikované využívání Vašeho vozu. SO

Nový Golf – Personalizace

1  Dodává se pouze s volitelným navigačním systémem „Discover Pro“ v kombinaci s aplikací We Connect. Zpočátku budou k dispozici dva bezplatné 
mobilní klíče, které lze získat v průběhu prvních 4 let od uzavření smlouvy na službu We Connect. Pro předání mobilního klíče je nutné ověření 
totožnosti jeho odesílatele prostřednictvím metody Volkswagen Ident. Po instalaci na kompatibilním chytrém mobilním telefonu je mobilní klíč 
vázán k tomuto koncovému zařízení a má omezenou platnost po dobu jednoho roku.
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IQ.DRIVE
Dobří asistenti Vám v životě usnadní celou řadu věcí. Dokonce i řízení. 

IQ.DRIVE je pro Volkswagen souhrnným označením pro všechny inteli-

gentní asistenční systémy. Pro všechny, které již dnes existují, které vyví-

jíme pro budoucí využití, nebo pro ty, jejichž aplikace v budoucnosti je 

předmětem výzkumu. IQ.DRIVE je současně také synonymem pro inova-

tivní ideje s jasným zaměřením – a to na Váš komfort a Vaši bezpečnost.

03 Adaptivní tempomat ACC s prediktivní regulací rychlosti, který se dodává na 
přání, Vám pomáhá udržovat nastavenou komfortní hodnotu odstupu od vpředu 
jedoucího vozidla, a to až do Vámi přednastavené maximální rychlosti.3 V kombi-
naci s volitelným navigačním systémem je ACC rozšířen o funkci prediktivní regu-
lace rychlosti a asistenci při jízdě v zatáčkách. Systém respektuje oficiálně stano-
venou maximální povolenou rychlost a Vy se tak vyvarujete jejího překročení.1 ACC 
navíc na základě dat trasy jízdy z navigace přizpůsobí rychlost při jízdě zatáčkami, 
křižovatkami (při odbočování) a okružními křižovatkami.1 S

04 Volitelné světlomety IQ.Light LED Matrix s dynamickou regulací dálkových 
světel „Dynamic Light Assist“ osvětlují Vaši cestu jasněji a do větší vzdálenosti. 
Díky technologii Matrix mohou být jednotlivé LED segmenty cíleně zapnuty nebo 
vypnuty. Při jízdě s aktivovanými dálkovými světly jsou pomocí kamery rozpozná-
vána protijedoucí i vpředu jedoucí vozidla. LED segmenty, které osvětlují tento 
prostor, jsou pak vypnuty. Je tak možné jet s trvale zapnutými dálkovými světly, 
aniž by přitom docházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu. SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; energetická třída: A+ až B.
Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

01 Vozidla, která spolu v silničním provozu navzájem 
komunikují, mohou zajistit větší bezpečnost na silni-
cích. Díky této komunikaci se také sníží riziko vytvo-
ření dopravní zácpy a budou k dispozici varování před 
lokálními nebezpečnými místy. Díky sériovým varo-
váním před nebezpečím bude mít řidič k dispozici 
užitečné informace, jako je například varování před 
uzavírkami na silnicích nebo informace o vozidlech 
pro zvláštní účely.1 Komunikace pracuje s technologií 
Car2X přes WLAN (pWLAN). S

02 Volitelný systém „Travel Assist“² zajistí po stisku 
tlačítka jízdní komfort¹ na vysoké úrovni v monotón-
ních a únavných situacích: Zejména při jízdě po dál-
nicích a silnicích s potřebnými parametry systém 
„Travel Assist“ udržuje Váš vůz v jízdním pruhu, udr-
žuje nastavenou rychlost a současně přitom bere 
v úvahu i odstup od vpředu jedoucích vozidel. V kom-
binaci s dvouspojkovou převodovkou DSG pak systém 
zajistí i popojíždění vozu ve váznoucí dopravě a Vy tak 
můžete zůstat zcela uvolnění.

Nový Golf – Asistenční systémy

1  V rámci možností daných systémem. Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není
zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.

2 Není v nabídce pro Českou republiku.
3 Až do rychlosti max. 210 km/h.
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01 Tissu « Quad Paper » Soul BD S

02 Tissu « Maze » Soul BD SO

03 Microfleece « ArtVelours » Soul BD SO

04 Tissu « Maze » Storm Grey CE SO

05 Microfleece « ArtVelours » Storm Grey CE SO

02
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17

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

01 Látkové potahy „Quad Paper“ černá „Soul“ BD S

02 Látkové potahy „Maze“ černá „Soul“ BD SO

03 Mikrofleece „ArtVelours“ černá „Soul“ BD SO

04 Látkové potahy „Maze“ šedá „Storm“ CE SO

05 Mikrofleece „ArtVelours“ šedá „Storm“ CE SO

01 Dekor „Nature Cross Brushed“1 S

02 Dekor „New Look“2 SO

03 Dekor „New Brushed Dark Metal“3 SO

1 Sériová výbava pro linii Life.
2 Sériová výbava pro Golf.
3 Sériová výbava pro Style.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; 
energetická třída: A+ až B.
Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Potahy sedadel & dekory

Nový Golf – Potahy sedadel & dekory
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01 Pure White Peinture unie 0Q0Q S

02 Gris Uranus Peinture unie 5K5K SO

03 Gris Pierre de Lune Peinture unie C2C2 SO

04 Reflet d’Argent Peinture métallisée 8E8E SO

05 Gris Dauphin Peinture métallisée B0B0 SO

06 Jaune Citron Peinture métallisée C1C1 SO

07 Atlantic Blue Peinture métallisée H7H7 SO

08 Blanc Oryx Peinture nacrée 0R0R SO

09 Deep Black Peinture nacrée 2T2T SO

03

04
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Laky & kola

1 Sériová výbava pro linii Life.
2 Sériová výbava pro linii Style, výbava na přání pro linii Life.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou reprodukovat sytost a brilanci laků ani krásu kol tak, jak vypadají ve skutečnosti. Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,5 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 91 do 115; energetická třída: A+ až B.
Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

01 Bílá „Pure“ základní lak 0Q0Q S

02 Šedá „Urano“ základní lak 5K5K SO

03 Šedá „Mondstein“ základní lak C2C2 SO

04 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E8E SO

05 Šedá „Delfin“ metalický lak B0B0 SO

06 Žlutá „Limonen“ metalický lak C1C1 SO

07 Modrá „Atlantic“ metalický lak H7H7 SO

08 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R0R SO

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

01 16" kola z lehké slitiny „Norfolk“1 S

02 17" kola z lehké slitiny „Belmont“2 SO

03 17" kola z lehké slitiny „Ventura“ SO

04 18" kola z lehké slitiny „Dallas“ SO

Nový Golf – Laky & kola
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Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl vytvořený Volkswagen ID 
uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací 
údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. 
We Connect Plus nutné uzavřít další separátní smlouvu se společností Volkswagen AG.

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. 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 a chyby vyhrazeny. DSG®, 4MOTION®, 
BlueMotion® a TSI® – v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovaný-
mi značkami koncernu Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu 
i dalších zemích. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vyklá-
dat 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 recyklo-
vatelné a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. 
Bližší informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen nebo na adrese 
www.volkswagen.cz/servis/recyklace. 

Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 
1. 9. 2017 platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých nových 
osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard 
WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem 
vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP postupně nahrazuje 
dosavadní standard NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). 
Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, 
jsou hodnoty spotřeby paliva i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standar-
dem NEDC. Z tohoto důvodu mohou od 1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více 
informací o rozdílech mezi WLTP a NEDC získáte u prodejců automobilů Volkswagen nebo 
na adrese www.volkswagen.cz/znacka-a-technologie/wltp. Aktuálně jsou pro komunikaci 
stále povinné hodnoty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologova-
ných podle standardu WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání hod-
not získaných podle standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. 
Protože jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC udávány 
v určitém intervalu, nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží 
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství 
(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 rovněž ovlivnit spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂ a jízdní 
výkony vozidla. Více informací o oficiálně udávané spotřebě a oficiálních emisích CO₂ 
nových modelů osobních automobilů získáte v Návodu na měření spotřeby paliva, emisí 
CO₂ a energetické spotřeby nových osobních automobilů, který je zdarma k dostání na 
všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie nebo na adrese www.dat.de/co2.

Nový Golf


