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הקשבנו יותר, התבוננו יותר בקפידה ושאלנו יותר שאלות, מתוך מטרה אחת: לייצר מכונית שמתאימה בצורה מושלמת לנהג 
שלה, עונה על צרכי העתיד ומעניקה את שמה לקבוצה שלמה של מכוניות.
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רק אנשים שמבינים באנשים 
יכולים לייצר מכוניות.



ממשיכה במסורת. 
הדור השביעי של הגולף ממשיך 

להיות מזוהה עם הנוכחות העיצובית 
של קורה C, אשר נותרה אלמנט 
עיצובי עיקרי. לא שינינו גם את 

האופי שלה, אלא חיזקנו אותו: בסיס 
הגלגלים הארוך יותר, השלוחות 

הקצרות יותר והקווים המדויקים 
יותר מעניקים דינמיות חדשה בעלת 

אלגנטיות נצחית. בנוסף הגולף 
החדשה היא גם בעלת מבנה מעט 

רחב ונמוך יותר, המעניק לה נוכחות 
חזקה ובולטת במיוחד.
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      בשנייה אחת       רק שש מלים, 
ולעומת זאת תמונה שלמה.

בני אדם 
מסוגלים לעבד 

יותר אווירודינמית, יותר אתלטית ויותר אלגנטית מאי פעם.
ועדיין, היא ללא ספק גולף.
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הגולף החדשה מהווה אייקון
עד לפרט הקטן ביותר:

 C הצורה המיוחדת של קורה
המהווה סימן מסחרי של 

פולקסווגן, נמשכת גם במראות 
הצד ובידיות הדלתות,

ביחד עם עדשות הפנסים בעלות
העיצוב האלגנטי. 



מרחב גדול עוד יותר מעניק נוחות, איכות ושימושיות, 
ומעל לכל: יותר מקום עבורך.

במבט מקרוב הגולף החדשה תפתיע אותך: 
הזזת הסרן הקדמי לפנים יצרה מרחב מרווח יותר עבור 

הנוסעים, עם מרווח רגליים גדול משמעותית במושב האחורי.
הקונסולה המרכזית, בעלת העיצוב החדש, מופנית לכיוון הנהג 

ומעניקה הנדסת אנוש אופטימאלית לחווית נהיגה בטוחה 
וחזקה יותר.    

הגולף החדשה לא הייתה גולף אמיתית לולא הייתה מציבה 
סטנדרטים חדשים בתחומי איכות ההרכבה, 

הייצור ואיכות החומרים.
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בין שני אנשים
הוא בערך 64 ס"מ.

המרחב
הבין-אישי        הנוח 



מובילה בדרך לעתיד: הדור האחרון 
של מערכות מידע ובידור מעניק לך 

עולם של אפשרויות בנגיעה קלה. 
באמצעות צג המגע הכלול במפרט 

הסטנדרטי, תוכל בתנועת אצבע 
אינטואיטיבית ופשוטה, לגלוש באוסף 
המוסיקה שלך ולנהל אותו בדיוק כמו 

בסמארטפון או בטאבלט, וליהנות 
מגישה מקסימאלית למגוון רחב של 

מידע לגבי המכונית.
*חיישן הקרבה הוא נקודת השיא 

של אפשרויות השליטה והתצוגה: 
בהתאם לגרסה, המערכת מזהה 

מראש אם ברצונך לגעת בצג המגע-
ומתאימה את מצב התצוגה בהתאם 

באופן אוטומטי.

* בדגמי ה-1.4 ליטר 122 כ"ס בלבד.
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שולח אותות מקצות האצבעות למוח במהירות 
של מעל ל-100 מטר בשנייה.

מגע

הפעלה אינטואיטיבית, אפשרות להתאמה אישית:
מערכת המידע והבידור החדשה עם צג מגע בגודל של עד 20 ס"מ.



הצבת אמות מידה חדשות במונחים של צריכת דלק 
ופליטת מזהמים – עניין של מה בכך עבור הגולף החדשה.

שילוב חכם של חומרים מאפשר הפחתת משקל של עד 
100 ק"ג, שמקטינה משמעותית את צריכת הדלק.
בנוסף, המנועים בכל הגרסאות מצוידים כסטנדרט 

במערכות לחיסכון בדלק, מערכת Start-Stop ומערכת 
לרגנרציה של אנרגיית הבלימה לחיסכון בדלק, שהן חלק 

.BlueMotion מטכנולוגיית
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ידידותית לסביבה לבין איכות חיים גבוהה יותר.

82% מהאנשים מקשרים
בין התנהגות

נהג במכונית שהיא מודל לחיקוי: 
.BlueMotion כל דגמי הגולף מצוידים כסטנדרט בטכנולוגיית



Think Blue.
זוהי הגישה של פולקסווגן לקיימות אקולוגית.

באופן עקרוני, "Think blue" פירושו להביא רעיונות 
וחידושים החוסכים בדלק למספר אנשים גדול ככל 

האפשר, כדי לנסוע כמה שאפשר.
נהיגה חסכונית ומודעת לסביבה הופכת להיות דבר 

מובן מאליו.
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בממוצע כ-840 קלוריות ו

 ,TSI ביצועים טובים יותר וחיסכון רב יותר בדלק מדי יום. הדור החדש של מנועי
הגדשת טורבו והזרקת דלק ישירה מאפשרים הפקת כוח בצורה יעילה והרמונית. 

בנוסף, מאפשרות טכנולוגיות אלה גם נפחי מנוע קטנים יותר – תרומה נוספת לצריכת 
הדלק ופליטת המזהמים הנמוכות להפליא של הגולף.

במהלך יום עבודה אחד, אדם שורף 

בערך 0.98 קילוואט-שעה.מייצר
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* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% וכולל את משקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה עשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב. 
אחריות מלאה לשנתיים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. פולקסווגן והיבואן שומרים 

לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

 Trendline רמת גימור Blue Motion Tech 105 כ"ס TSI 'מידע טכני  גולף 1.2 ל Trendline רמת גימור Blue Motion Tech 122 כ"ס TSI 'מידע טכני  גולף 1.4 ל

1,197סמ"קנפח מנוע מנוע ותיבת הילוכים
17.8/1,400-4,000סל"ד/קג"ממומנט מרבי
105/4,500-5,000סל"ד/כ"סהספק מרבי

DSG, 7 הילוכים תיבת הילוכים 
192קמ"שמהירות מירביתביצועים

10.2שניות תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש
5.6ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירונית

4.4ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית
4.8ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת

112גרם/ק"מפליטת CO2 משולבת
1,229ק"גמשקל עצמי*משקלים

576 ק"גמשקל מורשה
1,730ק"גמשקל כולל

4,255מ"מאורךמידות הרכב
1,799מ"מרוחב
1,452מ"מגובה

2,637מ"ממרחק סרנים
142מ"ממרווח גחון 
10.9מטרקוטר סיבוב

50ליטרקיבולת מיכל דלק
380ליטרנפח תא מטעןמידות תא מטען

839מ"מאורך
1,003מ"מרוחב בין בתי הגלגל

587מ"מגובה

1,390סמ"קנפח מנוע מנוע ותיבת הילוכים
20.4/1,400-4,000סל"ד/קג"ממומנט מרבי
122/5,000סל"ד/כ"סהספק מרבי

DSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים 
203קמ"שמהירות מירביתביצועים

9.3שניות תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש
6.2ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירונית

4.3ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית
5.0ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת

116גרם/ק"מפליטת CO2 משולבת
1,249ק"גמשקל עצמי*משקלים

576ק"גמשקל מורשה
1,750ק"גמשקל כולל

4,255מ"מאורךמידות הרכב
1,799מ"מרוחב
1,452מ"מגובה

2,637מ"ממרחק סרנים
142מ"ממרווח גחון 
10.9מטרקוטר סיבוב

50ליטרקיבולת מיכל דלק
380ליטרנפח תא מטעןמידות תא מטען

839מ"מאורך
1,003מ"מרוחב בין בתי הגלגל

587מ"מגובה
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   EG/80/1268 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
בינעירוניתעירונית

DSG 220 כ"ס TSI '2.08.15.3 ל



יש לה הרבה חיקויים,
אבל אין לה מתחרים.

 GTI - אחת. גם בדור השביעי ה GTI קיימת רק
נשארת נאמנה לעצמה עד לפרט האחרון. מאיצה 

מהר יותר ומהנה יותר לנהיגה מבעבר, אך יחד עם 
זאת כפי שניתן לראות, עיצוב הרשת הקדמית 

האופיינית, ספי הצד המורחבים וסמל GTI הבולט, 
שומרים על האופי שלה: פשוט ייחודית.



שלוש אותיות,
אינסוף סיפורים.

זו אינה אגדה אלא סיפור אמיתי: בשנת 1976  
תוכננה ה-GTI כסדרה מיוחדת של 5,000 מכוניות, 

אולם הפכה תוך זמן קצר להצלחה עולמית.
מנוע 2.0 ליטר TSI אשר לוקח אותך לאן שתרצה, 

עיצוב החזית והמושבים בעלי הריפוד המשובץ הינם 
סימנים מובהקים של הדגם המקורי.



מזל שהאדרנלין הופך 
אותך לערני יותר.

עם מהירות מרבית של עד 250 קמ"ש, 
חשוב לשמור על ערנות מלאה.

ה-GTI החדשה מעלה את מפלס האדרנלין שלך עוד 
לפני תחילת הנסיעה עם עיצוב ספורטיבי הכולל 
פנסים אחוריים כהים בעלי טכנולוגיית LED וצמד 

צינורות מפלט מצופים כרום.
אם אין די בכך, ה-GTI מפיקה מספיק אדרנלין 
באמצעות מנוע אשר בעל הספק של 220 כ"ס

)162 קו"ט( ומומנט של 350 נ"מ.



גם גברים יכולים 
להפגין רגשות.
אם לוחצים על 

הכפתורים הנכונים.
סביבת הנהג של ה-GTI אינה מאפשרת לאף נהג 

להישאר אדיש. ריפוד Clark משובץ וקלאסי, מערכת 
מידע ובידור עם צג מגע וגלגל הגה ספורטיבי

רב-תפקודי משפיעים על כל חושיך. כשאתה לוחץ 
על דוושת ההאצה ורעש המנוע הופך לשאגה, 

קיימת רק תגובה אחת: התלהבות בלתי מרוסנת.   





 Blue Motion Tech 220 כ"ס TSI 'מידע טכני  גולף 2.0 ל

DSG 6 הילוכיםתיבת הילוכיםמנוע ותיבת הילוכים 

1,984סמ"קנפח מנוע  
4/4מספר צילינדרים/ שסתומים למנוע

35.0/1,500-4,400סל"ד/קג"ממומנט מרבי
220/4,500-6,200סל"ד/כ"סהספק מרבי

244קמ"שמהירות מרבית
6.5שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

8.1ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירוניתביצועים
5.3ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית

6.4ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת
148גרם/ק"מפליטת CO2 משולבת

1,370ק"גמשקל עצמימשקלים
545 ק"גמשקל מורשה

1,840ק"גמשקל כולל
4,268מ"מאורךמידות הרכב

1,790מ"מרוחב
1,442מ"מגובה

2,631מ"ממרחק סרנים
10.9מטרקוטר סיבוב

50ליטרקיבולת מיכל דלק
380ליטרנפח תא מטען

אבזור
 Blue Motion Tech 220 כ"ס TSI 'גולף 2.0 ל

אביזרי תפעול
BlueMotion -להדממת המנוע בעת עצירה כחלק מטכנולוגיית ה Start & Stop מערכת

מערכת Keyless לגישה והנעה ללא מפתח

חלונות חשמליים

מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים

מערכת היגוי אלקטרו-מכאנית דינמית עם קשיחות משתנה

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו מסוג קלימטרוניק

פתחי מיזוג לנוסעים מאחור

מערכת מולטימדיה מדגם Composition Media לשליטה על
תפריטי הרכב עם תמיכה בקבצי MP3 ומסך מגע  

8 רמקולים

)A2DP( כוללת יכולת השמעת קבצי אודיו B.T דיבורית

שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך

מערכת בקרת שיוט עם פונקציית הגבלת מהירות

מנופי העברת הילוכים מההגה

USB שקע לחיבור

שקע AUX לחיבור נגן חיצוני

מחשב דרך 

מראות איפור משולבות בסוככי השמש

תאורת קריאה אישית מלפנים 

אנטנה משולבת בשמשה אחורית

Immobilizer שולל הנעה מקורי

אביזרי בטיחות
 ABS- Anti Locking Brake System מערכת למניעת נעילת גלגלים

 EDL- Electronic Differential Lock מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

XDS -מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת

מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש
TCS- Traction Control System

מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעה
ESP- Electronic Stability Program

BAS- Brake Assist System מערכת לסיוע בבלימות חירום

Multi-Collision Brake מערכת בלימה למניעת תאונה משנית

בלם יד חשמלי עם פונקצית Auto Hold למניעת הידרדרות

תאורת נהיגת יום ייעודית

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו

מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב

כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה וקדם מותחן

3 חגורות בטיחות אחוריות מעוגנות ב-3 נקודות

נקודות עיגון Isofix ו-Top Tether להתקנה קלה ובטוחה של שני
מושבי בטיחות לילדים במושב האחורי

4 בלמי דיסק

גלגל חלופי קטן חוסך מקום ומשקל

פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי 

אבזור פנימי
גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור

Clark ריפודי בד מדגם

מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק

משענת יד קדמית מתכווננת בעלת תא אחסון

מאפרה ומצת

מחזיק כוסות מלפנים 

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל- 1/3 ו- 2/3

תא כפפות ננעל ומקורר עם תאורה

דוושות ספורט עם ציפוי אלומיניום

אבזור חיצוני
R17 225/45 צמיגים רחבים

Brooklyn חישוקי סגסוגת מדגם

בתי מראות וידיות בצבע הרכב

מנורות איתות במראות צד

חלון זכוכית פנורמי בגג עם הפעלה חשמלית והטיה אנכית 

זוג מפלטים מצופים כרום

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% וכולל את משקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה עשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב. 
אחריות מלאה לשנתיים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. 

פולקסווגן והיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח



The New Golf GTI. 


