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Aina rakastettu.
Jo vuodesta 1976.
Asiantuntija sen huomaa: kun punainen lista kulkee keulan poikki ja jäähdyttimensäleikössä on kennomainen
rakenne ja ilmanottoaukot ovat mustat, voi tunnuksena olla ainoastaan kolme tärkeää kirjainta:
G, T ja I. Uusinkaan sukupolvi ei tuota pettymystä urheilullisuuden osalta. Tätä ilmettä korostavat kapeat
led-ajovalot, erottuva dynaaminen puskuri ja leveämmät helmalevikkeet. Golf GTI:hin on saatavissa myös
kuvassa näkyvät matriisi-led-ajovalot, jotka valaisevat ajoradan ja kaarteet vieläkin paremmin. Takaosan kattospoileri, kromatut pakoputkenpäät ja led-takavalot täydentävät muhkean tyylin. Aika katsella ympärilleen.

Golf GTI – Ulkopuoli
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Golf GTI – Ulkopuoli
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Ulkoa: virtaviivainen,
sisältä: rento
Golf GTI:n ohjauspyörällä hallitaan moottoria, jonka teho on 180 kW
(245 hv). GTI-mallikohtaisen upeilla koristesaumaompeleilla varustetun
urheilullisen monitoimiohjauspyörän ansiosta tuntuma on hyvä sormenpäitä myöten. Yhdessä jaloteräksisten poljinpintojen kanssa kuljettajan
istuimelle välittyy todella urheilullinen tuntuma. Myös muunlaista tunnelmaa löytyy, sillä led-tekniikalla toteutettu Ambiente-tunnelmavalaistus upottaa Golf GTI:n sisätilat mitä erilaisimpiin värimaailmoihin. Näin
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varmistetaan, että hyvä ensivaikutelma jatkuu: korkearesoluutioiset
näytöt ja kosketuskäyttöiset pinnat edustavat GTI:n uutta ajanjaksoa.
Sitten vain kyytiin ja matkaan.
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01 Digitaalinen mittaristo Digital Cockpit Pro on
yhdessä navigointijärjestelmän Discover Pro kanssa
laajennettavissa Innovision-ohjaamoksi. Tällöin käytettävissä on kaksi näyttöä kooltaan 25,4 cm (10") ja
26,04 cm (10,25"). Tällaisten näyttöjen yhteydessä
voit valita perinteisen sisällön, kuten käyntinopeusmittarin, nopeusmittarin ja matkamittarin, lisäksi näkyviin myös muita hyödyllisiä tietoja. Aloitusnäyttöön

on älypuhelimen tavoin asetettavissa omia suosikkitoimintoja.

ajossa ajodynamiikasta vastaava järjestelmä mahdollistaa entistä tarkemman ajokäyttäytymisen.

02 Mukautuva alustansäätö DCC mukautuu elektronisesti säädettävien iskunvaimentimien avulla kuhunkin ajotilanteeseen.1 Digitaalisen liukusäätimen kautta
kuljettaja voi säätää omaa henkilökohtaista ajotilaansa yksilöllisesti ja tallentaa tiedot muistiin. Kaarre-

03 Urheilullisen nahkaverhoillun monitoimiohjauspyörän toimintoja voi käyttää helposti sormenpäillä.
Älykkään valikon kautta pääset tätä kautta käyttämään monia toimintoja. Jokainen valinta vahvistetaan
käyttäjälle haptisesti kevyesti värisemällä.

1 Järjestelmärajoitusten puitteissa. Kuljettajan pitää olla aina valmiina
puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa
vastuunsa auton varovaisesta ajamisesta.
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Kuljettajaa avustavat järjestelmät

02 Matka-avustin Travel Assist parantaa ajomukavuutta tukemalla kuljettajaa yksitoikkoisissa ja väsyttävissä ajotilanteissa. Esimerkiksi moottoriteillä ja
hyväkuntoisilla maanteillä se auttaa automaattisesti
kuljettajaa pysymään omalla kaistalla sekä säilyttämään etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon.
DSG-kaksoiskytkinvaihteiston yhteydessä ajat rennosti niin ruuhkassa kuin jatkuvasti pysähtelevässä
liikenteessäkin.1

01 Autot, jotka kommunikoivat keskenään liikenteessä, voivat tehdä ajamisesta turvallisempaa.
Vaarasta varoittavat ilmoitukset tukevat kuljettajaa
antamalla hyödyllisiä tietoja esimerkiksi rakennustyömaista tai hälytysajoneuvoista.1 Kommunikaatiossa
käytetään Car2X-tekniikkaa WLAN-reitittimen
(pWLAN)² kautta.
1 Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2 Edellyttää muita pWLAN-järjestelmän kautta kommunikoivia autoja
kantaman sisällä.
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03 IQ.Light sytyttää tehokkaat led-matriisi-ajovalot
mukaan lukien kaukovalojärjestelmän Dynamic Light
Assist valaisemaan tietäsi. Pakettiin sisältyvät myös
innovatiiviset dynaamiset vilkut, jotka osoittavat
kääntymissuunnan animoitujen valonauhojen avulla.1
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Istuinverhoilut ja koristelistat
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04 GTI:n sisätilat henkivät kauttaaltaan urheilullista
tunnelmaa ja kaikki komponentit on sovitettu yhteen.
Kaikki lähtee jaloteräksisistä poljinpinnoista ja jatkuu
koristelistoissa ja koristesaumaompeleissa aina mustaan kattoverhoiluun saakka. Led-tekniikalla toteutettu Ambiente-tunnalmavalaistus korostaa valaistuksella juuri oikeita kohtia.

01 Kangas Scale Paper Soul Black – Tornado Red UG
02 Nahka Vienna Soul Black – Tornado Red UG
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03

03 Golf GTI:ssä on laadukkaat urheilulliset etuistuimet. Istuimien korkeus ja ristiseläntuki ovat säädettävissä, minkä lisäksi ne tarjoavat erinomaisen tuen ja
istumismukavuuden. Kuvassa nahkaverhoilu Vienna.
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05 Koristelista Black Metal Chrome

02

Golf GTI – Istuinverhoilut ja koristelistat

13

Ulkovärit ja vanteet

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Urano Grey normaaliväri 5K
Pure White normaaliväri 0Q
Moon Stone Grey normaaliväri C2
Reflex Silver metalliväri 8E
Dolphin Grey metalliväri B0
Atlantic Blue metalliväri H7
Kings Red metalliväri P8
Oryx White helmiäisväri 0R
Deep Black helmiäisväri 2T
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10 17 tuuman kevytmetallivanne Richmond
11 18 tuuman kevytmetallivanne Richmond, kiillotettu
12 19 tuuman kevytmetallivanne Adelaide
Oheiset kuvat ovat ohjeellisia.
Ulkovärien ja vanteiden värit ovat ohjeellisia. Värit ne eivät täysin vastaa
alkuperäisiä sävyjä.
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Golf GTI
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Julkaisu: syyskuu 2020
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään

volkswagen.fi

Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan.
Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTPmenetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten
testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus
ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot.
WLTP-normissa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja
CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.
Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä
esitteessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia.
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. DSG® ja TSI® ovat Volkswagen AG:n ja muiden
Volkswagen-yhtymään kuuluvien yritysten rekisteröityjä tuotemerkkejä niin Saksassa kuin
muissakin maissa. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää
ilman Volkswagen AG:n lupaa.

