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Novinarska predstavitev
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Že 45 let merilo v svojem razredu

Funkcionalnost

Golf I

Udobje

Golf II

Povezljivost

Golf VIII

Asistenčni sistemi

Golf VII

Kakovost

Golf VI

Dinamika

Golf V

Dizajn

Golf IV

Varnost

Golf III

1974–1983

6,8 milijona

1983–1989

6,3 milijona

1989–1997

4,8 milijona
1997–2003

5,0 milijona

2003–2008

3,2 milijona 2008–2012

2,5 milijona

2012–2019

3,7 milijona
Od 2019

 

 

Golf je za znamko Volkswagen zelo pomemben model. V času od 1974 je pisal zgodbo o uspehu po 
vsem svetu, postavljal merila v svojem razredu in bil vedno na prvem mestu (svojega razreda in v 
Evropi). Izjemen uspeh je Golf zabeležil tudi v Sloveniji 4 generacije so bile okronane z nazivom 
slovenski avto leta kot edini do sedaj. Poleg slovenskih pa je prejel tudi mnoge evropske nagrade, med 
drugim je bil 2 razglašen za evropski avto leta. 
 
Golf 8 generacije je najbolj napreden Golf do sedaj.  
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Internal

Mere
Novi Golf

• V primerjavi s predhodnikom daljši 
za 26 mm

• Medosna razdalja manjša za 1 mm in 
nižji za 1 mm

• Volumen prtljažnika: 381  - 1237 l

3

 

 

V primerjavi s predhodnikom je ostal na skoraj enakih merah. Osnovni volumen prtljažnika je večji z 1l, 

medtem ko se je volumen prtljažnika pri podrti zadnji sedežni klopi zmanjšal iz 1270 na 1237l.  
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Infotainment

 

 

Novi Golf najlaže opredelimo kot Inteligenten, povezan, vselej online - digitalen. In ko sedete v novi Golf 

takoj naletite na veliko spremembo v primerjavi s predhodnikom, ni več klasičnih stikal luči, klima se 

upravljajo preko stikal na dotik, novi in dopolnjeni meniji na infotainmentu. 
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Internal

Osnovni digitalni kombiniran instrument
Novi Golf

▪ Velikost zaslona 10,25 palca

▪ Ločljivost 1.280 x 480 točk

▪ Statični prikaz vseh funkcij vozila

5

 

 

Novi Golf je že serijsko opremljen z digitalnim kombiniranim instrumentom velikosti 10,25‘‘ ter radijskim 

sistemom velikosti 8,25‘‘. 
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Internal

Digitalni kombiniran instrument
Novi Golf

▪ Možnost individualne izbire 
nastavitev

▪ Shranjevanje in priklic osebnih 
nastavitev

▪ Več prikazov in barv

▪ Animacije

▪ Stalne informacije: hitrost, 
izbramna prestava, gorivo/doseg, 
temperatura in izbrani vozni profil

6

 

 

Dimenzijsko enakih velikosti kot osnovni kombiniran instrument, enako velja tudi za resolucijo zaslona. 

Na voljo pa je veliko več možnosti individualizacije. Na voljo imamo 4 različne poglede katere lahko 

dopolnimo z prikazom dodatnih podatkov na levi in desni strani instrumenta. Serijsko od izvedbe Style 

dalje. 
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Internal

Osnovne
funkcije

Opcije

Dodatno poleg funkcij sistema Composition:**

• Zvočniki spredaj in zadaj

• Domači zaslon 2.0

• Drsnik na dotik

• Skupni seznam radijskih postaj

• Zvočniki spredaj  in zadaj

• Telefonski vmesnik (Bluetooth)

• Brezžično polnjenje (od izvedbe 
Life)

• App-Connect (od izvedbe Life)

Mobilni ključ (do 5 mobilnih ključev**)

App-Connect

2 osvetljena USB-priključka tipa C zadaj (serijsko od Life dalje)

Telefonski vmesnik Comfort

Dodatno poleg funkcij sistema 
Discover Media:**

• Upravljanje z gestami

• Vzporedni prikaz dveh zemljevidov

Avdiosistem Harman/Kardon

Naravno glasovno upravljanje

DAB+

Streaming & Internet

Navigacija (We Upgrade)

* Na voljo predvidoma od KT 48/20 naprej  ** Izbor iz celotne ponudbe *** Na voljo predvidoma od KT 25/20 naprej

App-Connect Wireless (samo v kombinaciji z Apple Car Play)

serijsko

serijsko

serijsko

serijsko

Ready 2 Discover, 
10-palčni zaslon*

Discover Pro, 10-palčni 
zaslon (navigacija)

Discover Media, 10-palčni zaslon* 
(navigacija)

Radio Composition, 8,25-
palčni zaslon***

serijskoserijsko

Novi Golf
Ponudba infotainment sistemov

 

 

Digitalizacije se nadaljuje tudi v Infotainmentu 3. generacije (MIB3). Na voljo sta dve diagonali velikosti 

zaslona 8,25 palčni in 10 palčni zaslon. 

Serijsko (Golf in Life) je vozilo opremljeno z radijem Composition velikosti 8,25‘‘ z resolucijo 1082 x 480. 

Opremljen je z dvema gumboma  za uravnavanje glasnosti in gumbom za pregled nad meniji. 

10 palčni zaslon pa je na voljo pri Ready2Discover, Discover Media (od izvedbe Style dalje) in Discover 

Pro, kjer je resolucija zaslona enaka pri vseh treh (1560 x 700). Sistemi nimajo fizičnih gumbov in za 

upravljanje le teh uporabljamo drsnik oz. jih lahko upravljamo neposredno preko zaslona. 

Ready2Discover in Discover Media, bosta za naročilo možno v 48. koledarskem tednu, medtem ko bo 

radijski sistem Radio Compostion dobavljiv v 25. koledarskem tednu. Do takrat pa je kupcem na voljo 

le navigacijski sistem Discover Pro. 
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Internal

Projicirni zaslon
Novi Golf

▪ Projiciranje podatkov na 
vetrobransko steklo

▪ Velikost slike 176 x 51 mm z 
diagonalo zaslon 1,8“

▪ Na voljo podatki o: 

▪ hitrosti

▪ navigacijski podatki

▪ opozorila asistenčnih sistemov

8

 

 

Projicirni sistem je tehnološko enak sistemu, kot ga poznamo že iz modela Touareg. Vetrobransko steklo 

je prevlečeno s posebno folijo, ki preprečuje dvojno sliko.  
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Internal

Smart Climate
Novi Golf

▪ Uravnavanje temperature preko 
drsnika

▪ Glasovno uravnavanje temperature

▪ Delovanje Smart Climate

▪ 5 pred nastavljenih programov

▪ avtomatsko izklop programa, ko 
doseže svoj namen

9

 

 

Na voljo  je klasično nastavljanje klimatske naprave ter Smart Climate – kakšna je razlika? Smart Climate 

je v naprej definiran postopek delovanja klime za 5 področij: 

• clear view  

• odroševanje okna,  

• warm feet – grete področja nog,  

• warm hands – gretje iz šob,  

• cool feet – hlajenje v področju nog  

• Fresh air  - prezračevanje notranjosti.  

Ko enega aktiviramo je ta vključen samo toliko časa, da doseže ustrezen in programiran učinek, potem 

pa se izklopi in klima deluje tako kot je bila prej nastavljena. Pomembno je, da stranka ob vklopu čimprej 

dobi občutek ugodja, ki si ga je zaželela.  Zato ni več potrebno nastavljanje klasičnega aklimatiziranja 

(dvig temperature in ventilacije), ker to lahko za določen čas dosežemo s Smart Climate funkcijo. 
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Internal

Novi Golf –
Inteligenten, povezan, vselej online  

 

Serijsko opremljen s storitvami We, ki omogočajo pregled nad vozilom, odklepanje in zaklepanje vozila, 

načrtovanje servisnega termina, vklop varnostnih utripalk in hupe in še bi lahko naštevali. 

eSIM omogoča, da so nam na razpolago spletne prometne informacije, načrtovanje poti, vnos 

navigacijskih ciljev, spletni radio. 
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11

Glasovno upravljanje

App-Connect

Navigacija*

Upgrade
(FoD)

Uravnavanje dolgih luči 
Light Assist

Prepoznavanje 
prometnih znakov**

Ambientna osvetlitev 
(učinek)**

Avtomatsko 
uravnavanje razdalje**

Ambientna osvetlitev
(30 namesto 10)

Pogoj je ustrezna strojna oprema v vozilu

* Od KT 48/20
** Od KT 25/20

 

 

FoD* function on demand 

We upgrade nam omogoča, da lahko svojega Golfa naknadno opremimo s funkcijami glede na naše 

potrebe. Funkcije se bodo lahko kupuje direktno iz vozila preko t.i. in-car shop-a. 

Stranka bo lahko vozilo dodatno opremila s sistemom Light Assist, ambientno osvetlitvijo, sistemom za 

prepoznavanje znakov, itd.  

Pogoj za nakup dodatnih funkcij v vozilu je/bo seveda ustvarjen Volkswagen ID in registrirano vozilo na 

portalu We. Dodatne funkcije bo plačala s pomočjo kreditne kartice, katere podatke bo predhodno 

vnesla na portal We (https://www.portal.volkswagen-we.com/portal/sl_SI/web/guest/home?s=1). 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

Novi Golf je lahko opremljen z 
naslednjimi asistenčnimi sistemi

▪ Front Assist*

▪ Car2X*

▪ Sistem za zaznavanje utrujenosti*

▪ Tempomat z avtomatskim 
uravnavanjem razdalje ACC*

▪ ParkPilot (od Life dalje)

▪ Travel Assist (od Style dalje)

▪ Emergency Assist (od Style dalje)**

▪ Park Assist

▪ Kamera za vzvratno vožnjo

12

 

 

* Serijsko za vse izvedbe 

** samo v kombinaciji z avtomatskim DSG menjalnikom 

• Rumeno barvo predstavljajo ultrazvočni senzorji, ki podpirajo sisteme ParkAssist, Travel 

Assist in Emergency Assist (doseg do 5m okoli vozila) 

• Svetlo modro predstavljajo senzorski radarji, ki jih uporabljajo Front Assist, ACC, Rear Traffic 

Alear, Travel Assist in Emergency Assist. (doseg do 200m) 

• Bela barva predstavlja zadnjo in sprednjo kamero, ki nudita podporo sledečim sistemom Lane 

Assist, Emergency Assist, Front Assist, Travel Assist in Rear Traffic Alert 

• Zelena barva predstavlja GPS signal za lociranje vozila uporablja za prediktivni tempomat, 

Travel Assist in Traffic hazard Alert (Car2X) 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

Car2X

▪ Možnost oddajanja in sprejemanja 
informacij v radiju do 800m

▪ Sprejemanje informacij drugih vozil 
ali opozorilnih tabel

▪ Sprejemanje informacije preko 
protkola pWLAN

▪ Sistem deluje na frekvenci 5,9GHz

13

 

 

Car2X tehnologija je korak bližje k zmanjšanju nezgod v cestnem prometu. Golf je pripravljen na 
oddajanje in sprejemanje informacij kot so opozorilo o nesreči, zastojih, delo na cesti v realnem času.  
Preko protokola WLANp je voznik opozorjen na nevarnosti v radiju od 150 do 800 m na avtocestah in 
lokalnih cestah. 
 
Npr. z Golfom se vozimo in nenadoma zaviramo do zaustavitve, vozilo za nami (novi Golf) bo ta signal 
sprejel in nas o tem opozoril. Enako velja za obvestila na cestah (v kolikor imamo pravo infrastrukturo). 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

Travel Assist

▪ Kombinacija asistence Lane Assist
ter tempomata z avtomatskim 
uravnavanjem razdalje ACC

▪ Kapacitativen volan

▪ Možnost uporabe prediktivnega
tempomata

14

 

 

Od izvedbe Style dalje je serijski Travel Assist, ki združuje Lane Assist ter tempomat z avtomatskim 
uravnavanjem razdalje. V kombinaciji z navigacijskim sistemom deluje tudi prediktivni tempomat. 
V kombinaciji z avtomatskim DSG menjalnikom od izvedbe Style dalje stranka pridobi tudi asistenco za 
zastoje ter Emergency Assist. 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

Front Assist

▪ pri zavijanju nas opozori na 
morebitno nasproti prihajajoče 
vozilo

▪ V kolikor je zaznana nevarna 
situacija, vozilo samodejno sproži 
mestno funkcija zaviranja v sili in 
nas opozori z zvočnim in vizualnim 
opozorilom

▪ Funkcija aktivna do hitrosti 15km/h

15

 

 

Front Assist zazna tudi pešce in kolesarje. 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

LED „osnovni“ žarometi

▪ 1) kratka luč

▪ 2) dolga luč

▪ 3) dnevna luč / pozicijska luč

▪ 4) smernik

16

4

2

3

1

 

 

Serijski LED žarometi v reflektorski tehnologiji za izvedbo Golf in Life. Žaromet ni v celoti v LED 
tehnologiji saj za smernik uporablja žarnico.  
Svetilnost žarometa: 

• Kratka luč 500 lm 

• Dolga luč 450 lm 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

LED Plus žarometi

▪ 1) kratka luč / dolga luč

▪ 2) dodatna dolga luč

▪ 3) dnevna luč / pozicijska luč

▪ 4) smernik / pozicijska luč / dnevna 
luč

▪ 5) statično smerno prilagodljiva luč 
/ luč za slabo vreme

17

4

2

3

1

3
2

1

4

5

 

 

Serijske za Style in opcija za Life so LED Plus žarometi. Oblikovno so enaka osnovnim žarometom, 
vendar je notranji modul v reflektorski tehnologiji (osnovna izvedba ga ima v projekcijski tehnologiji).  
Svetilnost žarometa: 

• Kratka luč 640 lm – Bi LED modul 

• Dodatna dolga luč 250 lm (reflektor) 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

IQ. Light LED matrični žarometi

▪ 1) kratka luč

▪ 2) kratka luč

▪ 3) dnevna luč / pozicijska luč

▪ 4) smernik / pozicijska luč / dnevna 
luč

▪ 5) statično smerno prilagodljiva luč 
/ luč za slabo vreme

18

1
2 3

45

6

 

 

LED matrični žarometi IQ lights. Po Touaregu in Passatu je to tretji model, ki ima vgrajene te izredno 
učinkovite in uporabne žaromete. Žarometi so v celoti v projekcijski tehnologiji. 
Svetilnost žarometa: 

• Kratka luč 750 lm – Bi LED modul 

• Kratka luč – matrični modul z 22 LED 600lm 
 
Zunanji modul je za dolgo in kratko luč 750 lm uporablja klasičen multi Led chip (kratka 5 dolga 3), 
notranji modul pa je matrični – ima 22 diod v dveh vrstah 11 zgoraj in 11 spodaj.  
Kolimator in leče določajo segment osvetljevanja, na osnovi podatkov, ki jih sporoča kamera in seveda 
GPS podatki. 
 
Sicer pa omogočajo te luči tudi 8 različnih osvetlitvenih profilov (povezano z DLA (Dynamic Light Assist) 
funkcijo) ter na osnovi GPS podatkov spreminjajo širino snopa – v mestu, na regionalni cesti ter na 
avtocesti 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

LED zadnje luči

▪ 1) zadnja luč

▪ 2) smernik

▪ 3) zavorna luč

▪ 4) zadnja meglenka

▪ 5) luč za vzvratno vožnjo

19

1

2 3

4

5

 

 

Zadnja luč: 10 ledic na zadnji strani + 6 ledic na stranskem delu 
 
Zavorna luč: 10 ledic na stranskem delu 
 
Luč za vzvratno vožnjo: 2 ledici na zadnji strani 
 
Smernik: 2 ledici na zadnji strani 
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Internal

Asistenčni sistemi in luči
Novi Golf

LED zadnje luči v kombinaciji z IQ. LED 
matričnimi žarometi

▪ 1) zadnja luč

▪ 2) zavorna luč

▪ 3) luč za vzvratno vožnjo

▪ 4) smernik

▪ 5) zadnja meglenka

20

1

1

2

3

4

5

 

 

Zadnja luč: 27 ledic na zadnji strani + 31 ledic na stranskem delu 
 
Zavorna luč: 12 ledic na stranskem delu 
 
Luč za vzvratno vožnjo: 2 ledici na stranskem delu 
 
Zadnja meglenka: 2 ledici na stranskem delu 
 
Animiran smernik: 12 ledic na zadnji strani + 7 ledic na stranskem delu 
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Motorji in menjalnik

21
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Internal

Avtomatski DSG menjalnik (Shift–by-wire)
Novi Golf

▪ Prestavni gumb in menjalnik nista 
več mehansko povezana

▪ Želja voznika (izbira) se elektronsko 
posreduje menjalniku

▪ Za deakitiviranje parkirne zapore in 
premikanje vozila je na voljo 
mehansko zasilno odklepanje

22

Prestavni gumb

Parkirna zapora
Gumb za zagon

Auto Hold

Parkirna zavora
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Internal

Motorna paleta
Novi Golf

23

– 1.0 TSI (81kW / 110KM) – 1.5 TSI (96kW / 131KM)

– 1.5 eTSI (96kW / 131KM)

– 1.5 TSI (110kW / 150KM)

– 1.5 eTSI (110kW / 150KM)

– 48V liti – ionska baterija

– vgrajena pod sovoznikovim 
sedežem

 

 

Novega Golfa dopolnjuje pestra ponudba pogonskih agregatov. Na voljo so trije bencinski, dva dizelska, 
en motor na zemeljski plin ter dve različici priključnega hibrida. 
 
Vstopni motor na bencinski strani je tri valjni  1.0 TSI 81kW / 110KM motor, ki bo na voljo v kombinaciji 
z ročnim menjalnikom. Njegova posebnost je Millerjev zgorevalni cikel.  
 
1.5 TSI evo je dobro poznan motor iz prehodne generacije Golfa, kjer ima 110kW motor tudi aktivno 
upravljanje valjev (ACT). Oba motorja bosta na voljo v kombinaciji z ročnim in avtomatskim DSG 
menjalnikom. 
 
Bencinski motorji z avtomatskim DSG menjalnikom se imenujejo eTSI, saj za svoje delovanje 
uporabljajo tudi 48V baterijo in 48V jermenski zagonski alternator. Zaradi tega jim pravimo tudi blagi 
hibridi saj za svoje delovanje porabijo do 0,4l manj goriva na 100km s čimer so posledično nižji tudi 
izpusti CO2 do 10%. 
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Internal

48V blagi hibridni sistem
Novi Golf

▪ Funkcija jadranja (proti tek z 
izključenim motorjem )

▪ Prihranek na gorivu (do 0,4l na 
100km)

▪ Manjši izpust CO2 do 10%

24

liti-onska
baterija

DC/DC 
pretvornik

jermensko zagonski 
alternator

 

 

eTSI pomeni novo stopnjo hibridizacije pri Volkswagnu in s to tehnologijo dopolnjuje 12V električni 
sistem z 48V.  V novem Golfu VW uvaja to obliko pogona v kombinaciji z motorjem 1.5 TSI 96kW in 
110kW, ki ga poznamo iz predhodnika. Motor ima aktivno upravljanje valjev in tudi filter trdni delcev.  
 
Po čem se blagi hibridni pogon (eTSi ) razlikuje od običajnega TSI? 
To so komponente 48V hibridnega pogonskega sistem: 
48V Jermenski zagonski alternator  
48v Li-Io baterija, ki je vgrajena pod sovoznikovim sedežem 
Pretvornik enosmerne el. energije DC/DC (pod voznikovim sedežem) 
 
Glavna prednost tega sistema je, da omogoča z določenim načinom vožnje prihraniti do 0,4l goriva na 
100 km in s tem posledično tudi zmanjšati emisije CO2 do 10%. 
Blaga pogonska tehnologija namreč omogoča v določenem hitrostnem območju vozila ter če je motor 
ogret na delovno temperaturo funkcijo jadranja – prosti tek z izključenim motorjem. Ta funkcija se vključi, 
ko spustimo stopalko za plin.  
 
Ponoven zagon motorja se izvede preko jermensko zagonskega alternatorja, ki se zažene s pomočjo 
energije v 48V bateriji. Zagon je hipen in brez tresljajev. V primerjavi s klasičnim 12V zagonom motorja 
preko zaganjača s pastorkom to vpliva in dviguje raven udobja v vožnji. Alternator je zasnovan tako, da 
poleg zaganjača (ko je dosežena delovna temperatura) deluje tudi kot generator energije za 48V baterijo 
– to se opravlja v procesu rekuperacije ob zaviranju. 
 
Blagi hibridni pogonski sistem ne omogoča vožnje izključno na elektriko.  
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Internal

Motorna paleta
Novi Golf

25

– 1.0 TSI (81kW / 110KM) – 1.5 TSI (96kW / 131KM)

– 1.5 eTSI (96kW / 131KM)

– 1.5 TSI (110kW / 150KM)

– 1.5 eTSI (110kW / 150KM)

– 1.4 TSI (110kW / 150KM)

− 150kW –sistemske moči

− 180kW – sistemske moči

 

 

Novega Golfa dopolnjuje pestra ponudba pogonskih agregatov. Na voljo so trije bencinski, dva dizelska, 
en motor na zemeljski plin ter dve različici priključnega hibrida. 
 
Vstopni motor na bencinski strani je tri valjni  1.0 TSI 81kW / 110KM motor, ki bo na voljo v kombinaciji 
z ročnim menjalnikom. Njegova posebnost je Millerjev zgorevalni cikel.  
 
1.5 TSI evo je dobro poznan motor iz prehodne generacije Golfa, kjer ima 110kW motor tudi aktivno 
upravljanje valjev (ACT). Oba motorja bosta na voljo v kombinaciji z ročnim in avtomatskim DSG 
menjalnikom. 
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Internal
26

– 1.5 TGI (96kW / 131KM)

– 115l rezervoar za zemeljski plin

– 9l rezervoar za bencin

– Doseg na zemeljski plin do 422 km 
po WLTP standardu

– 2.0 TDI (85kW / 115KM)

– 2.0 TDI (110kW / 150KM)

– Dvojni sistem za naknadno 
obdelavo izpušnih plinov

– Do 80% nižje emisije NOx

Motorna paleta
Novi Golf

 

 

Na voljo bo izvedbi tudi na zemeljski plin v kombinaciji z ročnim menjalnikom in pa dve različici 2.0 TDI 
evo motorja – bodisi z 85kW ali 110kW moči, kjer bo na voljo tako ročni kot avtomatski DSG menjalnik. 
Obe različici dizelskega motorja sta opremljeni z dvojno obdelavo izpušnih plinov ter izpolnjujeta euro6d 
normo. 
 
Stopnja pretvorbe NOX s pomočjo amoinika v AdBlue tekočini je pri višjih temperaturah manjša.  
Če je bližina vgradnje pomembna za hitro doseganje optimalen temperature pri hladnem zagonu, je ta 
višja v primeru vožnje po avtocesti, priklopniki, naloženo vozilo.  
V tem premu se preostanek NOx reducira v drugem SCR katalizatorju (idealno med 220 in 350 °C). Ker 
so temperature pri motorju višje (tja do 500 °C)  je drugi sistem za obdelavo izpušnih plinov poziconiran 
nižje, kjer so temperature tudi do 100°C nižje. 
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Internal

Motorna paleta
Novi Golf

▪ 1.4 TSI eHibrid (110kW / 150KM)

▪ Na voljo v dveh različicah  

▪ 150kW skupne moči

▪ 180kW skupne moči v izvedbi 
GTE

27

liti-onska
baterija

DC/DC 
pretvornik

jermensko zagonski 
alternator

 

 

Na voljo bosta dve različici priključnega hibrida in sicer v izvedbi GTE, kjer bo vozilo imelo 180kW 
skupne sistemske moči ter kot izvedba Style z 150kW skupne sistemske moči. 
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Internal

Motorna paleta

28

Novi Golf

BENCINSKI MOTORJI

Vrsta motorja Moč Menjalnik

3-valjni 1,0l TSI motor EVO 81kW / 110KM 6-st. ročni

4-valjni 1,4l TSI motor 150kW / 204KM 6-st. DSG

4-valjni 1,4l TSI motor 180kW / 245KM 6-st. DSG

4-valjni 1,5l TSI motor ACT EVO 96kW / 131KM 6-st. ročni

4-valjni 1,5l TSI motor ACT EVO 96kW / 131KM 7-st. DSG

4-valjni 1,5l TGI motor EVO 96kW / 131KM 6-st. ročni

4-valjni 1,5l TSI motor ACT EVO 110kW / 150KM 6-st. ročni

4-valjni 1,5l TSI motor ACT EVO 110kW / 150KM 7-st. DSG

4-valjni 2,0l TSI motor 140kW / 190KM 7-st. DSG

4-valjni 2,0l TSI motor 140kW / 190KM 7-st. DSG 4M

4-valjni 2,0l TSI motor 180kW / 245KM 7-st. DSG

4-valjni 2,0l TSI motor 235kW / 320KM 7-st. DSG 4M

 

 

Možnost naročanja: 

• TSI 81kW ročni menjalnik – predvidoma v mesecu maju 

• 1.4 TSI 150kW / 180kW – predvidoma v mesecu avgustu 

• 2.0 TSI 180kW GTI - v mesecu avgustu 

• 2.0 TSI 235kW R - v mesecu avgustu 

• 1.5 TSI 110kW ročni menjalnik – predvidoma v mesecu oktobru 

• 1.5 eTSI 96kW DSG menjalnik – predvidoma v mesecu novembru 

• 1.5 TGI 96kW ročni menjalnik – predvidoma v mesecu novembru 

• 2.0 TSI 140kW in 4M – v letu 2021 
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Internal

Motorna paleta
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Novi Golf

DIZELSKI MOTORJI

Vrsta motorja Moč Menjalnik

4-valjni 2,0l TDI motor EVO 85kW / 115KM 6-st. ročni

4-valjni 2,0l TDI motor EVO 85kW / 115KM 7-st. DSG

4-valjni 2,0l TDI motor EVO 110kW / 150KM 6-st. ročni

4-valjni 2,0l TDI motor EVO 110kW / 150KM 7-st. DSG

4-valjni 2,0l TDI motor 147kW / 200KM 7-st. DSG

 

 

• 2.0 TDI 147W GTD DSG menjalnik – predvidoma v mesecu septembru 

• 2.0 TDI 85kW DSG menjalnik – predvidoma v mesecu novembru 

• 2.0 TDI 110kW ročni menjalnik– predvidoma v mesecu novembru 
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Internal

Serijska oprema Golf
Novi Golf

Izbor serijske opreme za izvedbo Golf:

▪ Avtomatska klimatska naprava 
Climatronic

▪ Car2X

▪ Digitalni kombiniran instrument

▪ LED sprednji žarometi

▪ Storitev klic v sili

▪ Radio Composition

▪ Tempomat z avtomatskim 
uravnavanjem razdalje ACC
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Internal

Serijska oprema Golf Life
Novi Golf

Izbor serijske opreme za izvedbo Golf 
Life:

▪ 16‘‘ aluminijasta platišča

▪ Ambientna osvetlitev

▪ App-Connect

▪ Avtomatski vklop dnevnih LED luči

▪ Parkirni sistem ParkPilot

▪ Senzor za dež

▪ Telefonski vmesnik z induktivnim 
polnjenjem
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Internal

Serijska oprema Golf Style
Novi Golf

Izbor serijske opreme za izvedbo Golf 
Style:

▪ 17‘‘ aluminijasta platišča

▪ Asistenca Side Assist, Travel Assist in 
Emergency Assist

▪ Električno nastavljiv voznikov sedež

▪ LED Plus žarometi

▪ Športno komfortna sprednja sedeža

▪ Radio-navigacijski sistem Discover
Media / Discover Pro
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Internal

Ostale izvedenke
Novi Golf

33

Golf R-Line

Možnost naročila v mesecu maju

Golf GTI

Možnost naročila v mesecu avgustu

Golf GTD

Možnost naročila v mesecu septembru

 

 

Oprema izvedbe R-Line bo identična opremi izvedbe Style, dodatno bo vozilo bilo opremljeno z dodatno 
zatemnjenimi stekli 
 
Pomembnejša oprema izvedbe GTI in GTD bodo IQ. Light LED matrični žarometi, dodatno zatemnjena 
stekla, sprednjimi LED meglenkami in navigacijskim sistemom 
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Internal

Ostale izvedenke
Novi Golf

Golf R

Možnost naročila v mesecu avgustu

34

Golf GTE

Možnost naročila v mesecu avgustu

 

 

Pomembnejša oprema izvedbe R in GTE bo IQ. Light LED matrični žarometi, dodatno zatemnjena 
stekla, sprednjimi LED meglenkami (ne velja za izvedbo R) in navigacijskim sistemom 
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