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Zdjęcia na kolejnych stronach przedstawiają częściowo wyposażenie dodatkowe.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km (dane na podstawie 
świadectw homologacji typu).



05

Połączenie ikony i stylu
Oto nowy Golf: bardziej sportowy, bardziej dynamiczny, 

a przede wszystkim bardziej cyfrowy niż kiedykolwiek. 

Golf 8 wyposażony w najnowocześniejsze systemy multimedialne 

i wspomagające jest przygotowany niemal na wszystko, 

co przyniesie życie dziś i jutro. 

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O Nowy Golf
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Niecodzienność na co dzień

Nowy Golf za sprawą swojej wyrazistej, dynamicznej 

i zdradzającej pewność siebie stylistyki natychmiast 

przyciąga spojrzenia. A dzięki zróżnicowanym 

liniom wyposażenia podkreślającym jego wygląd, 

funkcjonalność i komfort, może stać się on Twoim 

niepowtarzalnym nowym Golfem.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O Nowy Golf – stylistyka
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Cyfrowy pod każdym względem
Wnętrze nowego Golfa przyciąga uwagę tak samo jak jego wygląd 

zewnętrzny, przede wszystkim dzięki cyfrowemu kokpitowi 

z intuicyjną obsługą dotykową, oświetleniu Ambiente i opcjonalnemu 

wyświetlaczowi head-up.

01 Nadaj swojemu nowemu Golfowi jeszcze bardziej osobisty styl, 
oświetlając wnętrze światłem w jednym z 10 kolorów, a na życzenie 
nawet jednym z 30. W rozświetlonym centrum miasta i na ciemnej 
drodze za miastem delikatne oświetlenie o chłodnej lub ciepłej barwie 
wprowadzi do wnętrza atmosferę dopasowaną do nastroju Twojego 
i pasażerów. O

02 Dzięki opcjonalnemu wyświetlaczowi head-up będziesz mieć stale 
przed oczyma najważniejsze informacje bez konieczności odrywania 
wzroku od drogi. Na przedniej szybie mogą być wyświetlane prędkość 
jazdy, komunikaty z systemów wspomagających lub wskazówki z nawigacji. 
Informacje są doskonale czytelne także w światłach nadjeżdżających 
z przeciwka pojazdów. Jeżeli nie potrzebujesz wyświetlacza head-up, 
możesz go w każdej chwili wyłączyć. O

Nowy Golf – wnętrze

Na zdjęciach przedstawione są częściowo elementy wyposażenia R-Line dostępnego w późniejszym 
terminie.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O



0201

03

11

Infotainment i Connectivity

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

01 Opcjonalna funkcja obsługi głosowej1 pozwala za pomocą poleceń głosowych 
obsługiwać radio, telefon, klimatyzację i nawigację nowego Golfa, na przykład 
znaleźć stację radiową czy numer telefonu w książce telefonicznej i połączyć się 
z nim. A z obsługą głosową online dostępną w We Connect Plus nowy Golf 
będzie rozumiał Cię jeszcze lepiej i umożliwi wybranie ulubionej muzyki z internetu 
lub łatwe wprowadzenie adresu docelowego do nawigacji. O

02 Z aplikacją We Connect na smartfona zawsze będziesz mieć dostęp 
do najważniejszych informacji dotyczących Twojego nowego Golfa, na przykład 
o dostępnym zasięgu. Możesz też sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna 
są zamknięte lub wygodnie zaprogramować opcjonalne ogrzewanie postojowe.

O

03 Chcesz posłuchać innego utworu? Zmienić ustawienie któregoś z systemów? Zwiększyć intensywność 
oświetlenia? Dzięki opcjonalnemu systemowi nawigacji Discover Pro zrobisz to intuicyjnie i komfortowo, 
dotykając odpowiedniego przycisku lub wydając polecenie głosowe. System ma ekran o przekątnej 25,4 cm 
(10 cali), osiem głośników, radio cyfrowe DAB+ i złącze telefoniczne Bluetooth. Na żądanie spełnia prawie 
wszystkie życzenia. O

1  Funkcja obsługi głosowej jest dostępna dla opcjonalnego systemu nawigacji Discover Pro.

Na zdjęciach przedstawione są częściowo elementy wyposażenia R-Line dostępnego w późniejszym terminie.

Nowy Golf – Infotainment i Connectivity

Chcesz zadzwonić do kogoś podczas jazdy, sprawdzić aktualne informacje o sytuacji na drodze lub posłuchać ulubionej muzyki? 

Z nową funkcją obsługi głosowej1 to bardzo proste – wystarczy powiedzieć, co chcesz zrobić, a nowy Golf natychmiast zareaguje 

na polecenie. Swoje urządzenia mobilne, jak smartfon czy tablet, podłączysz równie łatwo i wygodnie.

1 Dostępna w języku angielskim.
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Personalizacja
W nowym Golfie możesz dopasować do swojego nastroju 

nie tylko oświetlenie Ambiente, lecz także wygląd wyświetlacza 

w kokpicie – indywidualnie i intuicyjnie. Ponadto nowy Golf 

zapamiętuje nawet 14 profili kierowcy i dostosowuje się 

do jego preferencji, gdy ten tylko siądzie za kierownicą.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

01 Dostosuj nowego Golfa do swoich preferencji: pozycja siedzenia, 
temperatura, oświetlenie, głośność muzyki, systemy wspomagające i nawigacja 
– po jednorazowej instalacji funkcja personalizacji zapamięta Twój profil 
i aktywuje go, gdy tylko usiądziesz na fotelu kierowcy. Jest to szczególnie 
praktyczne, gdy nowym Golfem jeździ kilka osób, które zmieniają ustawienia. 
Nie musisz za każdym razem regulować kierownicy, lusterek czy radia – system 
zrobi to za Ciebie. O

02 Koniec z szukaniem kluczyka – w swoim smartfonie będziesz mieć kluczyk mobilny1, który otworzy 
i uruchomi Twojego nowego Golfa. Możesz wysłać kolejne cyfrowe kluczyki do krewnych lub znajomych 
i umożliwić im korzystanie ze swojego samochodu. O

Nowy Golf – personalizacja

1  Dostępny tylko z opcjonalnym systemem nawigacji Discover Pro i w połączeniu z aplikacją We Connect. Po zawarciu umowy We Connect 
dostępne są dwa kluczyki mobilne, które można aktywować w ciągu czterech pierwszych lat. Przekazanie kluczyka mobilnego wymaga 
sprawdzenia tożsamości osoby przekazującej kluczyk przez procedurę identyfikacji Volkswagena. Po instalacji kluczyka na kompatybilnym 
smartfonie może być on wykorzystywany na danym urządzeniu końcowym przez 12 miesięcy.
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IQ.DRIVE
Dobrzy asystenci znacznie ułatwiają życie, także prowadzenie 

samochodu. Pod nazwą IQ.DRIVE w Volkswagenie kryją się wszystkie 

inteligentne systemy wspomagające, zarówno te dostępne już dzisiaj, 

jak i te, nad którymi pracujemy i z których będziesz mógł korzystać 

w przyszłości. IQ.DRIVE oznacza również innowacyjne idee, 

których głównymi celami są Twój komfort i Twoje bezpieczeństwo.

03 Opcjonalny aktywny tempomat ACC pomaga utrzymać ustawioną 
wcześniej prędkość maksymalną2 oraz odległość od jadącego z przodu 
pojazdu. W połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji jest rozszerzony 
o funkcję przewidującego dostosowania prędkości i asystenta skrzyżowań. 
Nie pozwala przekraczać dozwolonej prędkości, uwzględniając obowiązujące 
ograniczenia prędkości1, i na podstawie danych z nawigacji dostosowuje 
odpowiednio prędkość na zakrętach, skrzyżowaniach i rondach1. S

04 Opcjonalne reflektory LED Matrix IQ.LIGHT z dynamiczną regulacją 
świateł drogowych Dynamic Light Assist oświetlają drogę jaśniej i dalej. 
Dzięki technologii matrycowej poszczególne segmenty LED są odpowiednio 
włączane lub wyłączane, tak by strumień światła nie oślepiał kierowców 
pojazdów nadjeżdżających z przeciwka, zarejestrowanych przez kamerę. 
Umożliwia to stałą jazdę z włączonymi światłami drogowymi bez oślepiania 
innych uczestników ruchu. O

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

01 Komunikujące się ze sobą pojazdy 
mogą zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, 
zmniejszyć korki i ostrzegać przed lokalnymi 
niebezpieczeństwami. Seryjna funkcja ostrzegania 
o zagrożeniach może przekazywać kierowcy 
informacje na przykład o pracach drogowych 
lub pojazdach specjalnych na trasie1. W komunikacji 
wykorzystywana jest technologia Car2X przez WLAN 
(pWLAN). S

02 Opcjonalny Travel Assist zapewnia komfort 
jazdy1, wspierając kierowcę na monotonnych trasach 
i w sytuacjach mogących powodować zmęczenie. 
Na autostradach i drogach krajowych z rozbudowaną 
infrastrukturą Travel Assist może prowadzić 
samochód po wybranym pasie ruchu i utrzymywać 
prędkość oraz odległość od jadącego z przodu 
pojazdu. W połączeniu z dwusprzęgłową przekładnią 
DSG znacznie zwiększa wygodę poruszania się 
w korkach. O

Nowy Golf – systemy wspomagające

1  W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli 
nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności 
za kierownicą.

2 Do prędkości maksymalnej 210 km/h.
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Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych. 
Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego wyższego wariantu.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

01 tapicerka tkaninowa Quad Paper Soul BD S

02 tapicerka tkaninowa Maze Soul BD O

03 tapicerka z mikrofibry ArtVelours Soul BD O

04 tapicerka tkaninowa Maze Storm Grey CE O

05 tapicerka z mikrofibry ArtVelours Storm Grey CE O

01 aplikacja dekoracyjna Nature Cross Brushed S

02 aplikacja dekoracyjna New Look O

03 aplikacja dekoracyjna New Brushed Dark Metal O

wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

Tapicerki i aplikacje dekoracyjne

Nowy Golf – tapicerki i aplikacje dekoracyjne



03

04

01

02

09

0504

07

03

06

02

08

01

19

Lakiery i obręcze kół

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakierów i obręczy.
Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 110 g/km do 138 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

01 lakier uniwersalny biały Pure White 0Q0Q O

02 lakier uniwersalny szary Urano 5K5K S

03 lakier uniwersalny szary Moonstone C2C2 O

04 lakier metalik srebrny Reflex 8E8E O

05 lakier metalik szary Dolphin B0B0 O

06 lakier metalik Lime Yellow C1C1 O

07 lakier metalik niebieski Atlantic H7H7 O

08 lakier perłowy biały Oryx 0R0R O

09 lakier perłowy czarny Deep 2T2T O

01 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Norfolk O

02 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Belmont1 S

03 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Ventura O

04 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dallas O

1 Wyposażenie standardowe w wersji Style.

Nowy Golf – lakiery i obręcze kół
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Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane 
i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia 
bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu 
do stosowanej do tej pory metody NEDC.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić 
najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Do korzystania z usług We Connect niezbędne jest konto użytkownika Volkswagen ID 
oraz rejestracja w We Connect przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Wymagane jest także 
zawarcie online oddzielnej umowy We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. 
Pojazdy przedstawione w tym katalogu są częściowo wyposażone w elementy wyposażenia 
dodatkowego. 

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy,
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej 
na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. 
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, 
a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane 
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji 
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega 
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen 
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy 
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

Nowy Golf


