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Sisältö

Golf – Sisältö

Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, jossa on esillä kaikkia varusteita, joita Volkswagenilta on saatavilla. Suomen varustetasot sekä 
tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi. 
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan.

Muita moottori-vaihteisto-yhdistelmiä tulossa myöhemmin. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä. Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita.
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Elämä voi olla leikkisää
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Urheilullisempi, dynaamisempi ja digitaalisempi kuin koskaan ennen: 

Golf on juuri sitä mitä siltä odottaakin – mutta aina myös jotakin uutta. 

Heti ensi silmäyksestä lähtien on selvää, että Golfin tarina jatkuu tästä 

hetkestä pitkälle tulevaisuuteen. Ja jotta tarina olisi entistäkin houkut-

televampi, Golfiin on saatavissa myös eTSI-moottori ja kevythybriditek-

niikka.1 Golf on siis aina valmiina kaikkeen, mitä elämä tänään eteen tuo. 

Ja myös huomenna.

Nyt voit kokea 
legendan uudelleen
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03 Ulkopuolen Ambiente-tunnelmavalaistuksella 
Golf tervehtii sinua jo ulkona: kun avaat auton luki-
tuksesta, ajovalot ja takavalot syttyvät. Ovien kahvat 
valaistaan ja Golf vangitsee huomiosi maahan heijas-
tuvilla valokuvioilla.

01 Takana on led-takavalot, joiden välissä on logo ja 
Golf-teksti. Golfiin on saatavissa myös kuvassa näky-
vät led-takavalot, joissa on dynaamiset vilkut.

02 Golfin runsaaseen varusteluun kuuluvat myös 
led-ajovalot. Golfiin on saatavissa myös led-ajovalot 
kaarreajovaloilla tai IQ.LIGHT led-matriisiajovalot, 
joissa on dynaamiset vilkut.

Golf – Ulkopuoli

01

02

03



11Golf – Ulkopuoli 

04 Ajovalojen välillä kulkeva valaistu lista korostaa 
Golf Stylen tai Golf R-Linen yksityiskohtia.

05 Moottoriohjelman uutuutena on eTSI varustettuna 
kevythybriditekniikalla. Käynnistingeneraattori tukee 
moottoria liikkeelle lähdettäessä ja alhaisessa nopeu-
dessa. Jarrutusta ja moottorijarrutusta hyödynne- 
tään litium-ioni-akkujen lataamisessa. Näin voidaan 
merkittävästi alentaa polttoaineenkulutusta ja pääs-
töjä. Golfin pakoputkenmuotoiset kromikoristeet1  
sijoittuvat hienostuneesti upeaan takadiffuusoriin.

1 Kuvassa Golf R-Line.

04

05
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1  Lähde: Aktion Gesunder Rücken e. V.:  
agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze

Tässä vilkaisu
tulevaisuuteesi
Golf ei tee vaikutusta heti ensi silmäyksellä pelkällä ulkomuodollaan 

vaan myös kaikella sillä, mikä sinua odottaa sisätiloissa. Kaikki voi  

olla jopa täysin digitaalista: Innovision-ohjaamo, Ambiente-tunnelmava-

laistus tai tuulilasiin heijastettava Head-up-tuulilasinäyttö – Golfin  

ominaisuudet ihastuttavat, lisäävät mukavuutta ja tuovat tulevaisuuden 

jälleen askeleen verran lähemmäs.

02 Kuljettajan ergoActive-istuimessa on sähkötoimiset säädöt ja selkärankaa  
hyvin tukeva rakenne. Istuimen korkeutta ja syvyyttä sekä selkänojan kallistusta voi 
säätää 14 asentoon osittain sähkötoimisesti. Istuimessa on lisäksi ristiseläntuki ja 
hierontatoiminto. Istuin tarjoaa rentoutumista ja ehkäisee selkävaivoja. Muistitoi-
minto tallentaa asetukset, mikäli muut kuljettajat asettavat omia asetuksiaan. Golf 
Stylen ergoActive-istuimelle on myönnetty selän terveyttä edistävän järjestön 
riippumaton hyväksyntä.1

01 Tärkeimmät tiedot suoraan näkökentässä ja sa-
maan aikaan katse tiessä: tämä on tärkeä etu, jonka 
Golfin Head-Up Display -tuulilasinäyttö tuo käyttöö-
si. Kuva heijastetaan tuulilasiin, jossa voidaan näyttää 
tiedot ajonopeudesta, kuljettajaa avustavien järjestel-
mien ilmoituksista ja navigointiohjeet. Heijastetut 
tiedot ovat selkeästi luettavissa myös vastavalossa. 
Jos et tarvitse tuulilasinäyttöä, voit kytkeä sen pois 
päältä milloin tahansa.

Golf – Sisätilat

01

02



15Golf – Sisätilat

04 Kun valitset Golfiisi DSG-kaksoiskytkinvaihteiston, saat myös säilytyslokeron uudistetun vaihteenvalitsi-
men viereen. Ajoprofiili valitaan shift-by-wire-vaihteistossa helposti käyttämällä kompaktia vaihteenvalitsinta.

03 Tuo omaan Golfiisi enemmän persoonallisuutta. Saa sisätilat suorastaan hehkumaan kymmenessä peh-
meässä värissä Ambiente-tunnelmavalaistuksella. Halutessasi voit lisäksi valita jopa 30:sta eri värivaihtoehdos-
ta. Pidät sitten kylmästä tai lämpimästä värimaailmasta, voit valita itsellesi sopivan tunnelman niin valossa kyl-
pevään suurkaupunkiin kuin yön pimeydessä maantiellä ajettaessa: jokaiselle matkalle löydät varmasti sopivan 
tunnelmavalaistukseen niin sinulle kuin muillekin matkustajille.

03

04



17Golf – Varustetaso Style

Tyylistä tulee
elämäntapa
Valitse upean ulkonäön lisäksi myös tyylikäs saapuminen: valitse Golfin varustetaso Style.  

Se on täydellinen kumppani elämäsi seikkailuihin, sillä se tarjoaa 17 tuuman kevytmetallivan-

teet, led-ajovalot kaarreajovaloilla sekä mukavuusvarusteita, kuten ergoActive-istuin ja 

matka-avustin Travel Assist.

01 17 tuuman Belmont-kevytmetallivanteiden lisäksi valittavissa ovat 17 tuuman 
kevytmetallivanne Ventura, 18 tuuman kevytmetallivanteet Bergamo sekä kuvassa 
näkyvät 18 tuuman kevytmetallivanteet Dallas.

01
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Niin urheilullinen, että pulssisi kohoaa jo pelkästä katselusta – sitä on Golf R-Line.  

Tämä varustetaso osoittaa, miltä ”nopeus” näyttää ja miten ainutlaatuisen itsevarmalta 

ajaminen voi tuntua. Erottuvan ulkonäkönsä ja ketterien ajo-ominaisuuksiensa ansiosta 

tämä Golf osaa pitää hauskaa siellä, mitä varten se on rakennettukin: kadulla.

01 Keula1 ja sen kiiltävän musta jäähdyttimensäleik-
kö ja C-muoto vetävät katseet puoleensa. Ne tuovat 
Golf R-Linen ilmeeseen dynamiikkaa ja vetävät puo-
leensa vielä toisenkin katseen suoraan kohti jäähdyt-
timensäleikön R-Line-logoa.

02 Urheilullisempaa ulkonäköä korostavat kiiltävän 
mustat helmalevikkeet samoin kuin etulokasuojien 
R-Line-logo.

Nouse arjen yläpuolelle
Golf R-Line

Golf – Varustetaso R-Line

1  Kuvassa näkyvät lisävarusteena saatavat led-valolistat. Saatavissa 
myöhemmin.

02

01



21Golf – Varustetaso R-Line

Tässä kulkee muotoiluikoni

03 Kiiltävän mustat 18 tuuman kevytmetallivanteet 
Bergamo ovat katujen valtiaat. Golf R-Line tuo esiin 
parhaita puoliaan myös harmaan metallinvärisissä  
17 tuuman kevytmetallivanteissa Valencia.

04 Golf R-Linea kannattaa katsella jopa takaapäin. 
Se kannattaa, sillä huomiota kiinnittävää urheilullista 
takaosaa täydentää R-Line-mallikohtainen kiiltävän 
musta diffuusori.

Dynamiikkaa? Golf R-Linessa se on puhdas muotoseikka. Niin kiiltävän mustat helma- 

levikkeet kuin diffuusorikin – siinä on sitä urheilullista muotoa, joka saa näkyä.

03

04
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07 Urheilullinen nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä kosketustoimintoineen muuttaa yhdessä progressiivisen ohjauksen kanssa jokaisen kaarteen urheilulliseksi  
elämykseksi. Urheilullisen alustan ja ajoprofiilin valinnan ansiosta ajonautinto on käden ulottuvilla. Sisätilojen urheilullista ilmettä täydentävät R-Line-koristelistat  
Carbon Grey, harjattua terästä olevat poljinpinnat ja jalkatuki sekä ohjauspyörän puolassa oleva R-Line-logo.

Golf – Varustetaso R-Line

Golf R-Linen sisätilat jatkavat yhtenäisesti samaa linjaa ulkopuolen kanssa.  

Urheilulliset istuimet, urheilullinen monitoimiohjauspyörä ja musta kattoverhoilu tuovat 

ohjaamoon urheilullisuutta ja tyylikkyyttä.

06 Laadukkaat urheilulliset istuimet integroituine pääntukineen antavat  
optimaalista tukea ja tuovat sisätiloihin tuulahduksen urheilullisuutta.  
Dynaamista vaikutelmaa täydentää istuimien keskiosan kangas Sardegna.

05 Etuistuimen selkänojien R-Line-logo antaa jo itsessään lupauksen  
urheilullisuudesta heti autoon noustaessa.

Koe urheilullisuus
rakkaimmassa muodossa

Kuvassa 06 on Harman/Kardon-äänentoistojärjestelmä.

06

05

07
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Vakio on enemmän
kuin pelkkä vakio 
Golf
(Valmistajan Golf-varustetaso ei Suomen myyntiohjelmassa)

04 Golfin1 sisätiloissa sinua odottaa kangasverhoilu Quad Paper sekä koristelistat 
New Look. Myös seuraavat ominaisuudet ilahduttavat käyttäjäänsä: täysin digitaa-
linen kuljettajaa varten suunniteltu ohjaamo, jossa on digitaalinen mittaristo 
Digital Cockpit Pro 25,4 cm:n (10") suurella näytöllä sekä radio Composition2  
20,9 cm:n (8,25") näytöllä, monitoimiohjauspyörä ja matkapuhelimen Bluetooth- 
liitäntä.

03 Varustetasossa Golf ovat käytössä led-ajovalot, joiden päiväajovalot täyden-
tävä Golfisi tyylikkään ilmeen.

Golf – Varustetasot Life & Golf

1  Kuvassa näkyvät myös Volkswagen-lisävarusteisiin kuuluvat  
poljinpinnat ja jalkatuki.

2 Markkinoille myöhemmin.

Istu mukavasti
arjen keskellä
Golf Life
(Suomessa nimitys Golf-varustetaso)

02 Varustetaso Life täydentää Golfisi olemusta monin tavoin. Esimerkiksi Ambiente-tunnelmavalaistus niin 
sisätiloissa (10 väriä) kuin myös ulkopuolella, älypuhelimen langaton latausmahdollisuus ja App-Connectin 
käyttö.

01 Golf Lifen 16 tuuman kevytmetallivanteet Norfolk.

02

01
04

03
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Multimedia

01 Voit käyttää valittuja älypuhelimen sovelluksia  
ja sisältöjä kätevästi Golfin navigointijärjestelmän 
kautta. App-Connect Wireless välittää langattomasti 
Apple CarPlayn™ sisällöt. Näin on äärettömän help-
poa valita esimerkiksi musiikkia, uutisia, karttoja tai 
äänikirjoja.

Jos haluat matkan aikana soittaa puhelun, hakea esiin ajankohtaiset liikennetiedotteet tai kuunnella omaa 

musiikkiasi – Golfissa kaikki tämä sujuu kätevästi. Puheohjauksen avulla voit sanoa, minkä toiminnon haluat  

ja Golf reagoi pyyntöösi välittömästi. Voit yhdistää autoosi kätevästi myös erilaiset mobiililaitteet, kuten 

älypuhelimen tai tabletin.

01
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02 Golfin keskikonsolissa on kaksi USB-liitäntää (tyyppi C). Lisäksi voit ladata älypuhelintas langattomasti  
säilytyslokerossa.

01 Intuitiivisella puheohjauksella1 voit halutessasi käyttää Golfissasi radioa, puhelinta, ilmastointilaitetta ja 
navigointia. Puhekomennolla voit valita haluamasi radioaseman, oikean yhteystiedon tai puhelinnumeron.  
We Connect Plus tarjoaa lisäksi online-puheohjauksen (vain navigointijärjestelmän Discover Pro yhteydessä), 
jonka ansiosta Golf ymmärtää sinua entistäkin paremmin. Voit valita verkossa omaa lempimusiikkiasi tai ohjata 
navigointijärjestelmän kohteen syöttämistä täysin intuitiivisesti. Kaikki puheohjauksen toiminnot eivät ole  
käytettävissä suomen kielellä.

1 Puheohjaus on osa navigointijärjestelmää Discover Pro.

Golf – Infotainment

02

01
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04 | 05 Aivan kuten älypuhelimessasi voit myös navigointijärjestelmän aloitus-
näytössä mukauttaa näytön omien tarpeidesi mukaan neljässä ei tasossa. Näin  
sinulla on aina kätevästi käden ulottuvilla juuri itsellesi tärkeät toiminnot.

06 Harman/Kardonin äänentoistojärjestelmä ihastuttaa viimeistellyllä äänentoistollaan ja hienostuneen tyy-
likkäällä muotoilullaan. Järjestelmä on kuin tehty sinulle, joka nautit upeasta akustiikasta, joka ei halua pelkäs-
tään kuunnella musiikkia matkan aikana vaan haluaa myös nauttia siitä. Tasapainoinen yhdistelmä diskanttia ja 
bassoa, jotka odottava juuri sinua.

Golf – Infotainment

03 Ehkä sittenkin jokin toinen kappale? Vai muutettaisiinko järjestelmäasetuksia? Kirkkaampi valaistus? Ei mikään ongelma: voit käyttää intuitiivisesti ja mukavasti navigointijärjestelmää  
Discover Pro joko koskettamalla tai luonnollisin lausein puheohjauksella. Järjestelmä tekee vaikutuksen 25,4 cm:n (10") näytöllään, kuudella kaiutinelementillään ja keskikaiuttimella, digitaalisella  
radiolla DAB+, matkapuhelimen Bluetooth-liitännällä ja App-Connect Wireless -toiminnolla Apple CarPlaytä™ varten. Kaikki toiveesi täytetään.

03

06

05

04
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05 Älypuhelimen We Connect -sovelluksella1 sinulla on kaikki Golfisi tärkeät tiedot matkan aikana aina  
suoraan näkökentässä: tarkista vaikka jäljellä oleva toimintamatka tai ovatko kaikki ovet ja ikkunat suljettuina.  
Näiden lisäksi voit ohjelmoida kätevästi myös polttoainekäyttöisen lisälämmittimen toimintaa.

04 We Connect Plus1 -navigointipalvelut auttavat sinua suunnittelemaan päivääsi. Saat reaaliaikaisia liikenne-
tietoja ja tietoa reittimuutoksista tai varoituksen liikennehäiriöistä. Älykkään online-reittilaskennan ansiosta 
voit reagoida joustavasti muuttuviin olosuhteisiin ja löytää itsellesi aina parhaan mahdollisen reitin. Karttama-
teriaalien verkkopäivitykset takaavat, että kartat ovat aina ajan tasalla.

Golf – Liitettävyys

1 Katso lisätietoa sivulta 57.

Liitettävyys

01 Pääset käyttämään Volkswagenin digitaalisia palveluja ja luomaan suoran  
yhteyden autoosi We Connect -palvelun1 kautta. Kun olet kertaluontoisesti akti-
voinut ja rekisteröinyt toiminnon omalla Volkswagen ID -tunnuksellasi, olet Golfisi 
integroidun SIM-kortin ansiosta aina yhteydessä verkkoon ja voit käyttää maksutta 
lukuisia käytännöllisiä ja innovatiivisia verkkopalveluja. We Connect Plus -palvelun 
kautta voit käyttää autossasi yhä useampia nerokkaita toimintoja.

02 Streaming & Internet 1 tuo älykkäät viihdetoiminnot saumattomasti autosi 
Infotainment-järjestelmään. Voit nauttia lempimusiikistasi missä tahansa – sinun 
täytyy vain kertaluontoisesti kirjautua palveluun olemassa olevilla tiedoillasi, esi-
merkiksi Apple Musicin kautta. Internetradion kautta livelähetysten ja podcastien 
toistaminen on lastenleikkiä. Autosi integroitu WLAN-reititin tarjoaa sinulle ja 
matkustajillesi luotettavan internetyhteyden ja mahdollistaa surffaamisen inter-
netissä jopa kahdeksalla laitteella.

03 Golfisi palveluja on helppo päivittää1 samalla tavalla kun älypuhelintasikin.  
In-Car Shopissa voit ladata In-Car-sovelluksia, kuten Amazon Alexa (ei Suomessa), 
suoraan navigointijärjestelmään ja käyttää niitä kätevästi. Lisäksi voit täydentää 
Golfisi varustelua ostamisen jälkeenkin valitsemalla lisätoimintoja – voit ottaa 
käyttöön jälkikäteen esimerkiksi puheohjauksen tai kaukovalojärjestelmän Light 
Assist. 

Golf ei ole pelkästään upean tyylin edustaja vaan se yhdistää upeasti 

myös liitettävyyden ja viihdetoiminnot. We Connect -palvelut1 tarjoavat 

käteviä verkkotoimintoja, jotka on integroitu Golfiisi ja ovat näin ollen 

kätevästi käytettävissä Infotainment-järjestelmän kautta.

02

01

03
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05



35

01 Säädä Golfisi omien mieltymystesi mukaan: istuma-asento, lämpötila, valais-
tus, Infotainment-näyttö ja sen käyttö, musiikin äänenvoimakkuus, navigointijär-
jestelmä ja kuljettajaa avustavat järjestelmät – tee asetukset vain kerran, minkä 
jälkeen yksilöllinen ajoprofiilisi aktivoituu heti astuessasi autoon. Tämä on  
erityisen käytännöllistä silloin, jos Golfia käyttävät useat eri henkilöt, joiden  
on aina muutettava asetuksia. Nyt jokaista asetusta ei enää tarvitse muuttaa  
erikseen, vaan järjestelmä tekee sen sinun puolestasi.

02 Ei enää avaimien etsimistä – käytä älypuhelintasi mobiiliavaimena¹, niin voit avata ja käynnistää Golfisi  
käden käänteessä. Voit myös lähettää digitaalisen avaimen ystävälle tai perheenjäsenelle ja mahdollistaa näin 
helposti auton käytön.

Golfissa voit mukauttaa Ambiente-tunnelmavalaistuksen oman  

mielialasi mukaan. Myös mittariston näytön tyyli on muokattavissa.  

Yksilöllisesti ja intuitiivisesti. Golfissa on valittavana useita eri  

kuljettajaprofiileja, joten se säätyy kuljettajan mukaan heti tämän  

istuutuessa ohjauspyörän taakse.

Yksilöllisyys

1  Vain navigointijärjestelmän Discover Pro ja We Connect -sovelluksen yhteydessä. Käytössä on toiminnon hankkimisen jälkeen viisi maksutonta,  
We Connect -sopimuksen solmimisen jälkeen ensimmäisen neljän vuoden aikana lunastettavaa mobiiliavainta.  
Mobiiliavaimen luovuttaminen eteenpäin edellyttää avaimen lähettäjän henkilöllisyyden tarkistamista Volkswagenin tunnistusjärjestelmän kautta. 
Kun mobiiliavain on asennettu yhteensopivaan älypuhelimeen, mobiiliavain on toiminnassa kyseisen päätelaitteen yhteydessä yhden vuoden ajan.

Golf – Yksilöllisyys

02

01
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IQ.DRIVE
Hyvät avustajat tekevät asioista helpompia. Myös ajamisesta. IQ.DRIVE 

edustaa Volkswagenin kaikkia älykkäitä kuljettajaa avustavia järjestel-

miä. Kaikkia niitä, jotka ovat jo olemassa, joita me kehitämme huomista 

varten ja joita me tutkimme tulevaisuutta ajatellen. IQ.DRIVE edustaa 

samalla myös kaikkia niitä innovatiivisia ideoita, joilla on yksi selkeä  

tavoite: sinun mukavuutesi ja sinun turvallisuutesi.

Golf – IQ.DRIVE
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04 IQ.LIGHT led-matriisiajovalot varustettuna dynaamisella kaukovalojärjestel-
mällä Dynamic Light Assist valaisevat tietä kirkkaammin ja pidemmälle.1 Matriisi-
tekniikan ansiosta voidaan lisäksi yksittäisiä led-segmenttejä kytkeä kohdennetus-
ti päälle ja pois päältä. Etuna on se, että kaukovaloilla ajettaessa kamera tunnistaa 
vastaan tulevat ja edellä ajavat ajoneuvot. Tällöin tietyt led-segmentit kytketään 
pois päältä, jotta kaukovaloilla voidaan ajaa mahdollisimman pitkään häikäisemättä 
vastaan tulevaa liikennettä.

03 Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) auttaa kuljettajaa säilyttämään  
etukäteen asettamansa suurimman sallitun ajonopeuden3 sekä etäisyyden edellä 
ajavaan ajoneuvoon. Yhdessä navigointijärjestelmän kanssa mukautuvaa vakiono-
peudensäädintä laajennetaan ennakoivalla nopeussäädöllä ja kaarreajossa avusta-
valla järjestelmällä. Näin järjestelmä tukee kuljettajaa ja auttaa välttämään nope-
usrajoituksen ylittämisen huomioimalla suurimmat sallitut nopeusrajoitukset.1 
Lisäksi järjestelmä mukauttaa ajonopeuden kaarteisiin, risteyksiin (käännöksiin)  
ja liikenneympyröihin sopivaksi navigointijärjestelmän reittitietojen perusteella.1

1 Järjestelmärajoitusten puitteissa.  
2 Edellyttää muita WLANp-järjestelmän kautta kommunikoivia autoja kantaman sisällä.
3 Nopeuteen 210 km/h saakka. 

Golf – IQ.DRIVE

01 Autot, jotka kommunikoivat keskenään liiken-
teessä, voivat tehdä ajamisesta turvallisempaa,  
ehkäistä ruuhkia ja varoittaa paikallisista vaaroista. 
Vaarasta varoittavat ilmoitukset tukevat kuljettajaa 
antamalla hyödyllisiä  tietoja esimerkiksi rakennustyö-
maista tai erikoisajoneuvoista.1 Kommunikaatiossa 
käytetään Car2X-tekniikkaa WLAN-reitittimen  
(pWLAN) kautta.2

02 Matka-avustin Travel Assist parantaa ajomuka-
vuutta napin painalluksella tukemalla kuljettajaa yksi-
toikkoisissa ja väsyttävissä ajotilanteissa: erityisesti 
moottoritiellä ja hyväkuntoisella maantiellä matka- 
avustin Travel Assist voi auttaa autoa pysymään 
omalla kaistalla sekä säilyttämään ajonopeuden ja 
etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon.1 DSG-kaksois-
kytkinvaihteiston yhteydessä voit ajaa rennosti ruuh-
kassa ja usein pysähtelevässä liikenteessä.1

02

01

04

03
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08 Hätäjarrutustoiminto Front Assist varustettuna 
jalankulkijoiden tunnistuksella voi varoittaa kuljetta-
jaa kriittisistä tilanteista jalankulkijoiden, ajoneuvojen 
ja pyöräilijöiden osalta ja hätätilanteessa jarruttaa 
jopa täysin automaattisesti.1

(Ei kuvaa) Peruutuskameran avulla voit pitää silmällä auton takaosaa peruutetta-
essa: Infotainment-järjestelmän näytössä näytetään kameran kuvaa auton  
takaa. Peruutuskamera näyttää myös apulinjat, joiden avulla on helpompi arvioida 
etäisyyttä.

Golf – IQ.DRIVE

06 Kaistanvaihtoavustin ilmoittaa ulkopeilin led- 
valoilla kuolleessa kulmassa olevasta ajoneuvosta tai 
takana enintään 50 metrin päässä ajavasta ajoneu-
vosta.1 Kun kuljettaja kytkee vilkun päälle kaistanvaih-
toa varten, järjestelmä laskee, onko kaistan vaihtami-
nen turvallista ottaen huomioon muut ajoneuvot ja 
ajonopeuden – ja varoittaa tarvittaessa kuljettajaa  
vilkuttamalla peilien led-valoa.

07 Yksitoikkoinen matkanteko saattaa aiheuttaa 
vaarallisia tilanteita. Tällöin kaistanpitoavustin Lane 
Assist astuu mukaan kuvioihin: se pystyy tunnista-
maan nopeudesta 60 km/h alkaen, onko auto siirty-
mässä vahingossa pois omalta kaistalta.1 Järjestelmä 
siirtää kuljettajan huomion takaisin liikenteen tapah-
tumiin tekemällä kevyen korjaavan ohjausliikkeen.1

05 Mukautuva alustansäätö DCC mukautuu elektro-
nisesti säädettävien iskunvaimentimien avulla kuhun-
kin ajotilanteeseen.1 Digitaalisen liukusäätimen kautta 
kuljettaja voi säätää omaa henkilökohtaista ajotilaan-
sa yksilöllisesti ja tallentaa tiedot muistiin. Kaarre- 
ajossa ajodynamiikasta vastaava järjestelmä mahdol-
listaa entistä tarkemman ajokäyttäytymisen.

1 Järjestelmärajoitusten puitteissa. Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuunsa auton varovaisesta ajamisesta. 
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01 Kuvassa näkyy valikoima Volkswagen-lisävarus-
teita: perusteline ja siihen kiinnitetty kattoboksi, 
tuulenohjaimet, tavaratilan reunasuojus ja mattapin-
taiset 18-tuumaiset kevytmetallivanteet Pretoria  
värinään Dark Graphite.

Häikäisevä sisääntulo. Nyt ja aina. Poljinpinnat (02), 
led-takavalot dynaamisilla vilkuilla (03) sekä ulkopei-
lien kotelot hiilikuituisina (04) tai mustina (05) tuovat 
mestarillisesti urheilullisen tyylikästä ilmettä Golfiisi.

Golf – Volkswagen-lisävarusteet

Pysy hyvin varusteltuna. Kaikkia niitä seikkailuja varten, joita elämä tuo mukanaan. Tänään ja tulevaisuudessa. Volkswagen- 

lisävarusteet täydentävät Golfiasi. Seuraavilla sivuilla luomme katsauksen Golfin valikoimaamme. Lisätietoja valikoimasta saa 

Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Lisävarusteet
Näin saat enemmän
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Arvon säilyttävän suojauksen ja tyylikkään muotoilun 
ei tarvitse aina olla ristiriidassa keskenään. Suojaa ko-
valle rasitukselle altistuvat Golfin alueet roiskeläpillä 
(09), takaluukun krominvärisellä suojalistalla (10) 
sekä tavaratilan reunasuojuksella värinään pianolak-
ka (11), teräs tai hiilikuitu (12).

Käytännöllistä pakkaamista, huoletonta kuljettamista. 
Hyödynnä tavaratilan kuljetuksissa meidän tietotai-
toamme. Me olemme tavaratilan ratkaisuissa otta-
neet huomioon juuri ne seikat, joita sinä tarvitset. 
Kaukalomatto (06), tavaratilan kääntömatto (07) ja 
tavaratilan suojakaukalo (08) yhdistävät käytännölli-
syyden, suojauksen, käyttömukavuuden ja laadun.

Golf – Volkswagen-lisävarusteet
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Nautinnollista ajoa. Nautinnollista aikaa. Rakastatko 
vapaa-aikaa? Me tarjoamme sinulle mahdollisuuden 
ottaa mukaan, mitä ikänä vapaa-aikanasi tarvitset-
kaan. Perusteline (15 | 16) muodostaa perustan erilai-
sille katolle kiinnitettäville tarvikkeille. Jopa kolmelle 
polkupyörälle tarkoitettu polkupyöräteline (16 | 17), 
kuljetusteline (16) suksille, lumilaudalle, surffilaudalle 
ja kajakilla, jälkiasennettava vetokoukku (18) sekä  
erikokoiset kattoboksit (ei kuvaa) mahdollistavat 
kaikkien niiden tavaroiden mukaan ottamisen, joita 
tarvitset.

Golf – Volkswagen-lisävarusteet

13 Innovatiivisilla ja tarkasti paikoilleen sopivilla 
Optimat-tekstiilimatoilla voit suojata Golfisi jalkatilat 
kosteudelta ja lialta. U-muotoinen reuna pitää lian ja 
kosteuden tiukasti matolla. Täydentävä yksityiskohta 
on mattojen Golf-teksti. Katseenvangitsija heti  
kynnyksellä: musta kynnyslistan suojakalvo hopean-
värisellä koristeraidalla tekee vaikutuksen Golfiin  
astuttaessa, minkä lisäksi se suojaa maalipintaa naar-
muilta. Valmiiksi muotoon leikattu kynnyskalvo on 
helppo liimata paikalleen.

14 Volkswagenin alkuperäiset kumimatot suojaavat kosteudelta ja lialta. Mittatarkat matot ovat luistamatto-
mat, ja ne on helppo pestä puhtaiksi. Matot on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätysmateriaalista, ja ne ovat 
erittäin kestävät ja pitkäikäiset. Tarkasti lattian mittojen mukaan leikatut mustat Volkswagenin alkuperäiset 
Premium-tekstiilimatot ovat kulutusta kestävää, tiiviskudoksista veluuria. Etuosan matoissa on Golf-teksti. 
Matot on kiinnitetty edessä tiukasti paikoilleen lattiassa oleviin kiinnityskohtiin. Takaosan matot pysyvät pai-
koillaan luistamattoman alapintansa ansiosta.
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Dynamic meets stability – Volkswagenin alkuperäiset keskikupit (23), joissa on 
Volkswagen-logo, ihastuttavat dynaamisella pyörimisellään ja takaavat, että 
Volkswagen-logo näkyy aina oikein päin niin ajon aikana kuin auton seistessä  
paikallaan.3

Urheilullinen, tyylikäs, erottuva. Oli auto sitten paikallaan tai liikkeessä,  
laadukkaiden kevytmetallivanteiden muodot vetävät katseet puoleensa. 
24 17 tuuman kevytmetallivanne Gavia, Brilliant Silver 
25 18 tuuman kevytmetallivanne Pretoria, Galvanic Grey metalliväri 
26 18 tuuman kevytmetallivanne Pretoria, Dark Graphite matta

1) Vaateripustin ja laukkukoukku ovat käytettävissä vain, jos takana olevalla paikalla ei istu matkustajaa.
2 Taittopöydän mukitelineineen pitää olla taitettuna kiinni ajon aikana, jos takana olevalla paikalla istuu matkustaja.
3 Dynaamisten keskikuppien käyttö määräytyy vanteen mukaan. Kysy lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Golf – Volkswagen-lisävarusteet

Voit olla rauhallisin mielin. Suurin aarteesi on turvassa 
turvaistuimessamme ja matkustaa siinä mukavasti – 
myös vauvaikäisenä. Valittavissasi on kolme läpikotaisin 
testattua turvaistuinmallia (19) ja niihin sopivaa  
istuinsuojaa (19). Aurinkosuoja (19) ja laaja ja  
modulaarisesti koottava matka- ja mukavuuspidike 
(20–22)1, 2 täydentävät takapenkin pienten ja vähän 
suurempienkin matkustajien matkustusmukavuuden.
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07 Koristelista Nature Cross Brushed 
08 Koristelista New Look 
09 Koristelista New Brushed Dark Metal 
10 Koristelista Carbon Grey

Golf – Istuinverhoilut ja koristelistat

Istuinverhoilut ja 
koristelistat

01 Kangas Quad Paper BD 
02 Kangas Maze Soul BD 
03 Kangas Maze Storm Grey CE 
04 Mikrokuitu ArtVelours Soul BD 
05 Mikrokuitu ArtVelours Storm Grey CE 
06  Kangas Sardegna / mikrokuitu ArtVelours 

Soul Grey / Flint Grey IR
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10 16 tuuman kevytmetallivanne Norfolk 
11 17 tuuman kevytmetallivanne Belmont 
12 17 tuuman kevytmetallivanne Ventura 
13 18 tuuman kevytmetallivanne Dallas 
14 17 tuuman kevytmetallivanne Valencia 
15 18 tuuman kevytmetallivanne Bergamo

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Ulkovärien ja vanteiden värimallit ovat ohjeellisia.  
Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. 

Golf – Ulkovärit ja vanteet

Ulkovärit ja 
vanteet

01 Urano Grey normaaliväri 5K 
02 Pure Whte normaaliväri 0Q 
03 Moon Rock Grey normaaliväri C2 
04 Reflex Silver metalliväri 8E 
05 Dolphin Grey metalliväri B0 
06 Lemon Yellow metalliväri C1 
07 Atlantic Blue metalliväri H7 
08 Oryx White helmiäisväri 0R 
09 Deep Black helmiäisväri 2T
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05 Sateenvarjo. Uhmaa sadetta! Automaattinen sa-
teenvarjo pitää sinut varmasti kuivana sateella luotet-
tavasti, nopeasti ja mukavasti. Musta, tuulta kestävin 
lasikuitukiskoin varustettu sateenvarjo avautuu auto-
maattisesti. Vettä hylkivässä mustassa pintamateriaa-
lissa on musta kiiltävä numero 8 painatus yhdessä 
osiossa ja Volkswagenin logo hillittynä valkoisena  
keltaisessa merkissä.

06 Jumppakassi. Tässä trendikkäässä jumppakassis-
sa on painatuksena numero 8, joten voit myös sen 
kautta ilmaista innostuneisuutesi Golfin kahdeksatta 
sukupolvea kohtaan. Kassi on kestävä ja hylkii vettä. 
Narun avulla voit sulkea kassin ja käyttää sitä myös 
reppuna.

07 Lippis. Volkswagenin uutta tyyliä. Klassinen base-
ball-lippis on vaaleanharmaa ja kertoo muotoilunsa 
kautta Volkswagenin uutuudesta. Numero 8 on  
painettuna lippiksen vasemmalle puolelle viitaten 
Golf 8:aan.

08 Urheilukassi. Selkeälinjaisessa ja voimakkaasti 
erottuvassa urheilukassissa on painatuksena numero 
8, joka kertoo Golfin kahdeksatta sukupolvea koske-
vasta ihailustasi. Käytännöllisessä kassissa on irrotet-
tava ja pehmustettu olkahihna, jonka pituutta voi 
säätää. Kassi on valmistettu kulutusta kestävästä  
materiaalista, ja sen sisäpuolella on vettä hylkivä 
PVC-pinnoite. Olkahihnassa on yhtenäinen 
Volkswagen-teksti.

Golf – Volkswagen Lifestyle

Täydellinen valikoima löytyy Volkswagenin lisävarusteluettelosta Volkswagen-jälleenmyyjältä.

01 Mikrokuituliina. Pehmeästi ja nopeasti putipuh-
dasta. Mikrokuituliinalla voit pyyhkiä kosketusnäytöt 
ja muut kiiltävät pinnat ilman puhdistusaineita no-
peasti ja turvallisesti sormenjäljistä ja muusta liasta. 
Liina on suorakaiteenmuotoinen, pestävä ja siinä on 
koristeena Volkswagenin logo.

02 Miesten T-paita 8, vaaleanharmaa. Tämän  
T-paidan kautta voit ilmaista myös muille, miten  
paljon ihailet Golf 8:aa. Hienostunut, sävyltään  
yhteensopiva numero 8 tekee tästä T-paidasta  
ehdottomasti vaatekaappisi suosikin.

03 Naisten T-paita 8, keltainen. Näytä julkisesti oma 
suosikkisi. Selkeälinjainen ja koruton aivan kuten 
Golf 8 itsekin. Sitä kaikkea edustaa tämä vaaleankel-
tainen T-paita, jossa numero 8 on painettu eteen  
vasemmalle.

04 Unisex-collegepaita 8, harmaa. Kahdeksan!  
Numero, kannanotto, uusi sukupolvi! Osoita kiinnos-
tuksesi Golf 8:aa kohtaan tällä collegepaidalla.  
Selkeälinjainen, tyylikäs ja silti jotakin aivan erilaista: 
vaaleanharmaa paita, jossa on numero 8 painatus 
edessä vasemmalla.

Volkswagen Lifestyle
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Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävälli-
nen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan 
huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpi-
tosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimak-
suja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa  
missä tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko 
sopimuksen voimassaoloajan.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien  
Volkswagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpal-
velu. Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa 
yllättävissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta 
johtuvan teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmai-
nen palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudu-
taan hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjat-
tua kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta ly- 
hytaikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymi-
seen. Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elin-
kaaren ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrit-
tämän huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen 
Volkswagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydes-
sä mahdollisesti havaitut viat korjataan.

We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID 
-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connectiin käyttäjänimellä 
ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen  
We Connect- tai We Connect Plus -sopimus. We Connect Plus -palvelua 
varten asiakkaalla on 90 päivää aikaa auton luovuttamisen jälkeen  
käydä rekisteröimässä auto Volkswagen We Connect -sovelluksessa 
(saatavissa Apple Storesta ja Google Play Storesta), jotta hän voi hyö-
dyntää palveluja mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan verran.
 
We Connectin mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista 
integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liit-
tyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista verkon alueella 
lukuun ottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitakin yksittäisiä 
In-Car-sovelluksia. Streaming & Internet -palveluja, yksittäisiä 
In-Car-sovelluksia sekä WLAN-reititintä varten voidaan tilata edullisia 
datapaketteja ulkopuoliselta matkapuhelinoperaattorilta Cubic Teleco-
milta ja käyttää näin palveluja verkon alueella useissa Euroopan maissa. 
Lisätietoja ehdoista, hinnoista ja tuetuista maista saa osoitteesta 
https://vw.cubictelecom.com. Vaihtoehtoisesti internetradioa, hybridi-
radioa ja median streaming voidaan käyttää mobiilin päätelaitteen 
(esim. älypuhelimen) kautta, jos puhelinta voidaan käyttää mobiilina 
WLAN-reitittimenä. Tällöin kyseiset palvelut ovat käytettävissä vain  
sinun ja oman matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erilli-
sen matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelin-
verkon kantoalueella. Tiedonsiirto internetistä saattaa kulloisenkin mat-
kapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä  
aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja).

Amazon, Alexa ja niihin liittyvät logot ja liikemerkit ovat Amazon.com, 
Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näytettävät Alexa-toimin-
not määräytyvät Smart Home -tekniikan mukaan ja Alexan käyttämi-
seen tarvitaan Amazon-käyttäjätili. Volkswagen AG mahdollistaa  
asiakkaille pääsyn Alexan palveluihin autossa. Amazon tarjoaa Alexan 
pilvipohjaiset palvelut. Jotta Alexan In-Car -sovellusta voi käyttää 
Volkswagenissa, tarvitaan lisäksi Volkswagen ID -tunniste ja We 
Connect -sopimus, jonka sisältö kattaa puheohjauksen. Datayhteyden 
kustannuksista vastaa asiakas. Alexa In-Car -sovellus on käytettävissä 
vain Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Saksassa, Itävallassa, Italiassa,  
Espanjassa ja Ranskassa. Voit selvittää omalta Volkswagen-jälleenmyy-
jältäsi, täyttääkä atosi nämä vaatimukset. Tällä hetkellä vain edellä  
mainitut maat tukevat Alexa In-Car -sovellusta, sillä Amazon Alexa on 
käytettävissä vain näissä maissa. 

We Upgrade -tuotteiden käyttöä varten tarvitaan Volkswagen ID -käyt-
täjätili, voimassa oleva We Connect -sopimus ja pääkäyttäjän valtuudet 
eli käyttäjätilin yhdistämistä oikeaan autoon. Lisäksi edellytetään, että 
autossa voi käyttää kunkin We Upgrade -tuotteen edellyttämiä teknisiä 
toimintoja ja laitteistoja. Pääkäyttäjä voi selvittää kuhunkin autoon saa-
tavissa olevat We Upgrade -toiminnot verkossa tai In-Car Shopissa.

We Connect -sovelluksen maksuton käyttö edellyttää iOS- tai 
Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja dataoption  
sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa  
sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Paketeissa kuvattujen  
yksittäisten We Connect- ja We Connect Plus -palvelujen käytettävyys 
saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä  
sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana 
tulla sisällöllisiä muutoksia. Katso lisätietoja osoitteesta  
www.connect.volkswagen-we.com ja kysy lisää Volkswagen- 
jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat  
matkapuhelinoperaattoriltasi.

Löydä Volkswagenin
automaailma.

Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa 
matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista 
Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuis-
tossa. Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea mo-
nenlaista autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on 
mahdollista tutustua Volkswagen-konsernin eri merk-
keihin näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit 
nähdä havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja seu-
rata auton historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN 
-näyttely tuo esiin kestävän kehityksen teemoja.  
Voit myös seurata, miten lapset suorittavat oman  
ajokorttinsa. Tehdaskierroksella pääset tutustumaan 
autonvalmistukseen käytännössä. 
Lisätietoja: www.autostadt.de.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamo-
palvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton mää-
räaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä. 
Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkal- 
leen sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt  
ammattitaitoisesti valmistajan ohjeiden mukaan.  
Näin varmistetaan auton luotettava toiminta.

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään 
kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden 
maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumat-
tomuudelle.
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Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä esit-
teessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei 
saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat 
lisätietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin pi-
dätetään. DSG®, 4MOTION® ja TSI® ovat Volkswagen-konsernin Saksassa ja muissa maissa 
rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä 
saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa. 

Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. 
Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajo-
neuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimene-
telmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTP- 
menetelmä 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, virran-
kulutukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta 
ja CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.


