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Více dokonalosti
modelu Golf
Více dokonalosti modelu Golf – to znamená více místa, více digitálních
funkcí a více stylu. Přesně to jsou důvody, proč nový Golf Variant
i Golf Alltrack přispívají ke zlepšení kvality Vašeho každodenního života.
K dispozici máte více prostoru pro zavazadla i pro spolujezdce, k vozu
můžete připojit ještě více zařízení a obecně můžete využívat všechny
nové prvky a funkce, díky kterým bude Váš život mnohem jednodušší.

Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,4 do 8,5; mimo město – od 3,9 do 5,3; kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2;
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142; energetická třída: A až B.
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Více úžasných detailů
Nový Golf Variant R-Line je jasným důkazem, že kombi nemusí být pouhým kompromisem
mezi funkčností a emocemi. Nabízí Vám totiž to nejlepší z obojího – velký prostor pro
rodinu, přátele i pro podnikání a současně také vzrušující sportovní design. Můžete tak
podnikat nejenom spoustu věcí, ale zanecháte i spoustu působivých dojmů.

01

01 Váš nový Golf Variant Style nebo Golf Variant R-Line může mít ještě dynamičtější vzhled. V kombinaci se světlomety IQ.LIGHT
LED Matrix může být jeho čelní partie vybavena světelnou LED lištou. SO

Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,4 do 8,5; mimo město – od 3,9 do 5,3; kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2;
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142; energetická třída: A až B.
Sériová výbava

S

Sériová výbava Golf Variant

GV

Sériová výbava Golf Variant Life

LF

Sériová výbava Golf Variant Style

ST

Sériová výbava Golf Variant R-Line

RL

Sériová výbava Golf Alltrack

AL

Volitelná výbava

SO
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Více pohodlí
To, co zvenku budí dojem něčeho velkého, skrývá uvnitř ještě mnohem
více. Ambientní osvětlení, sériová třízónová klimatizace Climatronic
nebo celá řada online služeb a asistenčních systémů – v novém voze
Golf Variant se budoucnost proměnila na přítomnost. Vy se díky tomu
můžete na místě řidiče cítit velmi pohodlně. I když budou Vaše nároky
na výbavu jakkoli velké, nevadí. Místa je v novém voze Golf Variant dost.
02

01 Díky ambientnímu osvětlení získá Váš nový Golf
Variant ještě více individuality. Jeho interiér může být
totiž osvětlen jednou z 10 barev (sériově pro linii Life).
Paletu lze navíc na přání rozšířit až na 30 barevných
odstínů (sériově pro linie Style, R-Line a Alltrack, volitelně
pro linii Life). Ať už se při cestování v osvětlené metropoli
nebo v hluboké tmě mimo město rozhodnete pro jakýkoliv barevný tón, při každé jízdě vytvoříte pro sebe i pro
Vaše spolucestující novou, zcela individuální atmosféru.
S

SO

02 Díky sériové třízónové klimatizaci Climatronic
nastavíte velmi jednoduše požadovanou teplotu, a to
nejenom v prostoru řidiče nebo spolujezdce. Prostřednictvím dalšího ovládacího panelu na zadní straně středové konzoly si totiž mohou preferovanou teplotu
nastavit i cestující na zadních místech. S
03 Díky volitelné funkci Easy Open stačí pro otevření
dveří zavazadlového prostoru pouze malý pohyb nohou
pod zadním nárazníkem. K dispozici pak máte ohromný
zavazadlový prostor s výškově nastavitelnou flexibilní
podlahou, jehož objem může být až 1 642 litrů. SO

03

01
Sériová výbava S Sériová výbava Golf Variant GV Sériová výbava Golf Variant Life
Sériová výbava Golf Variant Style ST Sériová výbava Golf Variant R-Line RL
Sériová výbava Golf Alltrack AL Volitelná výbava SO

LF

Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,4 do 8,5; mimo město – od 3,9 do 5,3;
kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142;
energetická třída: A až B.
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Více flexibility
Nový Golf Variant je velmi flexibilní nejenom v každodenním životě, ale
již v době, kdy se rozhodujete o jeho výbavě. K dispozici máte čtyři
výbavové linie – Golf, Life, Style a R-Line, ze kterých si zcela jistě vyberete model, který nejlépe splňuje Vaše nároky. Váš nový Golf Variant pak
bude přesně tím, čím má být.

02

01 Nový Golf Variant okouzlí svými dynamickými tvary: Výrazný dojem zanechá markantně protažená přední
partie s LED světlomety, které jsou uložené hluboko do stran. Vysoce kvalitní čistý design doplňují kryty vnějších zpětných zrcátek a madla dveří lakované v barvě vozu. Dalším jedinečným detailem je pak osvětlení okolí
vozu umístěné ve dveřích řidiče a doplněné promítáním loga na vozovku. LF

01

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142; energetická třída: A až B.
Sériová výbava

S

Sériová výbava Golf Variant

GV

Sériová výbava Golf Variant Life

LF

Sériová výbava Golf Variant Style

ST

Sériová výbava Golf Variant R-Line

RL

Sériová výbava Golf Alltrack

AL

Volitelná výbava

SO

02 Ve výbavové linii Life zaujme nový Golf Variant mnoha zajímavými prvky. Mezi ně patří například ambientní
osvětlení v interiéru – s možností nastavení 10 barev, stejně jako v okolí vozu, dále indukční nabíjení Vašeho
mobilního telefonu a také rozhraní App-Connect. LF
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Více digitálních technologií
01 Sledujete dění v silničním provozu a současně
máte ve svém zorném poli důležité informace o automobilu. To je velká výhoda volitelného Head-up displeje ve Vašem novém voze Golf Variant. Část skla
čelního okna se promění na projekční plochu, na
kterou jsou promítány údaje o rychlosti, upozornění
asistenčních systémů a pokyny navigačního systému.
Zobrazené údaje jsou dobře čitelné i v protisvětle.
A jestliže údaje již nepotřebujete, lze Head-up displej
kdykoli vypnout. SO

V silničním provozu můžete snadno ztratit přehled. Je proto dobře, že
nový Golf Variant Vám orientaci značně usnadní. Volitelný plně digitální
panel palubní desky Innovision Cockpit ukazuje nejenom informace,
které poskytuje klasická přístrojová deska, ale lze jej také velmi intuitivně ovládat prostřednictvím volitelného dotykového volantu. Volitelný
Head-up displej navíc promítá ty nejdůležitější informace na plochu

02 Aplikace We Connect¹ pro Váš chytrý mobilní
telefon Vám pak i při cestování zajistí trvalý přehled
o Vašem novém voze Golf Variant: Můžete například
zkontrolovat aktuální dojezdovou vzdálenost nebo to,
zda jsou zavřené všechny dveře a okna. Pomocí aplikace lze také velmi pohodlně naprogramovat volitelné nezávislé topení. S

čelního skla přímo do Vašeho zorného pole a Vy tak můžete rychleji
reagovat na chaotické dění v dopravě.

03 Pomocí volitelné digitální palubní desky
Innovision Cockpit, kterou tvoří displej digitální
přístrojové desky Digital Cockpit Pro s úhlopříčkou
10 palců (25,4 cm) a displej navigačního systému
Discover Pro s úhlopříčkou 10,25 palce (26,04 cm),
si pohodlně vytvoříte preferované zobrazení. Na celé
ploše digitální přístrojové desky Digital Cockpit Pro
může být kromě klasických přístrojů zobrazena např.
navigační mapa. Velká plocha displeje navigačního
systému Discover Pro se vyznačuje vynikající grafikou.
Na plochu domovské obrazovky pak můžete umístit
oblíbenou fotografii a Vaše preferované funkce. SO

02

1 Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno
a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Více informací o mobilních službách online
We Connect najdete na zadní straně obálky.
01

03

Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,4 do 8,5; mimo město – od 3,9 do 5,3; kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2;
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142; energetická třída: A až B.
Sériová výbava

S

Sériová výbava Golf Variant

GV

Sériová výbava Golf Variant Life

LF

Sériová výbava Golf Variant Style

ST

Sériová výbava Golf Variant R-Line

RL

Sériová výbava Golf Alltrack

AL

Volitelná výbava

SO
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Designový paket Black Style
Pro všechny, kteří kladou ještě větší důraz na sportovní vzhled, byl vytvořen designový
paket Black Style. Výrazné detaily v černé barvě, jako například černě lakované kryty
vnějších zpětných zrcátek nebo černé lišty na zadním difuzoru, okamžitě prozrazují, kolik
stylové elegance má Váš nový Golf Variant.

04

Prostřednictvím služeb We Connect¹ můžete Váš nový Golf Variant připojit k internetu. Díky
integrované SIM kartě ve voze tak vstoupíte do zcela nové éry konektivity. Kromě zpráv
o situaci v dopravě v reálném čase nebo informací o cenách paliva u čerpacích stanic máte
nyní díky In-Car shopu možnost stáhnout si do Vašeho infotainment systému aplikace, jako
01 Prostřednictvím designového paketu Black Style,
který je určen pro nový Golf Variant R-Line, dodáte
dynamickému designu Vašeho nového vozu Golf
Variant punc exkluzivity, díky němuž se stane středem zájmu okolních pohledů. Součástí paketu jsou
černé lišty a clony v zadním difuzoru nebo podélné
střešní nosníky v černé barvě. Završením celkového
sportovního dojmu jsou pak černé detaily na mřížce
chladiče a mřížkách vstupů vzduchu, stejně jako černě
lakované kryty vnějších zpětných zrcátek. SO

např. funkce We Upgrade umožňující dodatečnou aktivaci např. dynamické regulace dálkových světel Dynamic Light Assist, ambientního osvětlení nebo rozhraní App-Connect.

04 Váš nový Golf Variant nyní umožňuje dodatečné aktualizace¹, podobně jako Váš chytrý mobilní telefon. V In-Car shopu si můžete přímo
do Vašeho navigačního systému stáhnout In-Car aplikace, které pak můžete okamžitě využívat. Kromě toho můžete u Vašeho nového vozu
Golf Variant na přání dodatečně aktivovat funkce, které nebyly aktivní v době pořízení vozu, jako např. hlasové ovládání nebo dynamickou
regulaci dálkových světel Dynamic Light Assist. SO

01

1 Viz informace na zadní straně obálky.

05 Už žádné hledání klíčku od vozu. Váš chytrý mobilní telefon můžete použít jako mobilní klíč¹ a jeho pomocí Váš nový Golf Variant
obratem otevřít i nastartovat. Další digitální klíč pak můžete poslat svému příteli nebo členovi rodiny a umožnit jim tak nekomplikované
využívání Vašeho vozu. SO

Sériová výbava S Sériová výbava Golf Variant GV Sériová výbava Golf Variant Life LF Sériová výbava Golf Variant Style
Sériová výbava Golf Variant R-Line RL Sériová výbava Golf Alltrack AL Volitelná výbava SO

ST

05

Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,4 do 8,5; mimo město – od 3,9 do 5,3;
kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142;
energetická třída: A až B.
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Asistenční systémy

03

01

05

01 Vozidla, která spolu v silničním provozu navzájem komunikují, mohou zajistit větší bezpečnost na silnicích.
Díky této komunikaci se také sníží riziko dopravních komplikací a budou k dispozici varování před lokálními
nebezpečnými místy. Díky sériovým varováním před nebezpečím bude mít řidič k dispozici užitečné informace,
jako je například varování před uzavírkami na silnicích nebo informace o vozidlech pro zvláštní účely.¹ Komunikace pracuje s technologií Car2X přes wifi síť (pWLAN).² S
02 Adaptivní tempomat ACC s prediktivní regulací rychlosti Vám pomáhá udržovat nastavenou komfortní
hodnotu odstupu od vpředu jedoucího vozidla, a to až do Vámi přednastavené maximální rychlosti.³ V kombinaci s volitelným navigačním systémem je ACC rozšířen o funkci prediktivní regulace rychlosti a asistenci při
jízdě v zatáčkách. Systém respektuje oficiálně stanovenou maximální povolenou rychlost a Vy se tak vyvarujete
jejího překročení.¹ ACC navíc na základě dat trasy jízdy z navigace přizpůsobí rychlost při jízdě zatáčkami, křižovatkami (při odbočování) a okružními křižovatkami. ¹ SO LF

02

Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,4 do 8,5; mimo město – od 3,9 do 5,3; kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2;
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142; energetická třída: A až B.
Sériová výbava

S

Sériová výbava Golf Variant

GV

Sériová výbava Golf Variant Life

LF

Sériová výbava Golf Variant Style

ST

Sériová výbava Golf Variant R-Line

RL

Sériová výbava Golf Alltrack

AL

Volitelná výbava

SO

04

03 | 04 Světlomety IQ.Light LED Matrix s dynamickou regulací dálkových světel Dynamic Light Assist osvětlují
Vaši cestu jasněji a do větší vzdálenosti.¹ Díky technologii Matrix mohou být jednotlivé LED segmenty světlometů cíleně zapnuty nebo vypnuty. Při jízdě s aktivovanými dálkovými světly jsou pomocí kamery rozpoznávána protijedoucí i vpředu jedoucí vozidla a LED segmenty, které osvětlují tento prostor, jsou pak vypnuty.
Je tak možné jet s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž by přitom docházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu. SO

05 Systém Travel Assist zajistí po stisku tlačítka jízdní komfort na vysoké úrovni v monotónních a únavných
situacích: Zejména při jízdě po dálnicích a silnicích první třídy systém Travel Assist udržuje Váš vůz v jízdním
pruhu, udržuje nastavenou rychlost a současně přitom bere v úvahu i odstup od vpředu jedoucích vozidel.⁴
V kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG pak systém zajistí i popojíždění vozu ve váznoucí dopravě
a Vy tak můžete zůstat zcela uvolnění.⁴ SO
1 V rámci možností daných systémem.
2 Nutnou podmínkou je, aby v dosahu wifi sítě byla i další komunikující vozidla.
3 Až do rychlosti max. 210 km/h.
4 Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.
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Více poháněných kol
S novým vozem Golf Alltrack¹ se vždy dostanete suverénně do cíle své
cesty. Ve městě zapůsobí stylovými detaily, stejně jako exkluzivním
designem přední i zadní partie, volitelnými 18“ koly z lehké slitiny Mount
Vernon a specifickými potahy sedadel 7 Summits. Díky pohonu všech kol
4MOTION navíc bez problémů zvládá i jízdu v terénu. Touhu být aktivní
má tento vůz již ve svých genech, stejně jako lidé, kteří jej řídí.

02

01 S novým vozem Golf Alltrack dojedete do cíle Vaší cesty i v případě, že k němu nevedou žádné zpevněné
cesty. Tento vůz totiž bez problémů zvládne i jízdu po písčitých a nerovných cestách, stejně jako náročný terén.
Díky pohonu všech kol 4MOTION je totiž síla motoru rozdělována podle potřeby na všechna čtyři kola. AL

01

02 Při pohledu na zadní partii vozu zaujme ochranný kryt spodní části vozu se stříbrnými lemy, který v kombinaci s výrazným zadním difuzorem dále umocňuje terénní ambice nového vozu Golf Alltrack. AL

Na obrázku je prototyp blízký sériovému modelu.
Sériová výbava

S

Sériová výbava Golf Variant

GV

Sériová výbava Golf Variant Life

LF

Sériová výbava Golf Variant Style

ST

Sériová výbava Golf Variant R-Line

RL

Sériová výbava Golf Alltrack

AL

Volitelná výbava

SO

1 Bude v nabídce později.
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Potahy sedadel &
dekory
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové
barvy nemohou vyjádřit krásu a příjemnost čalounění a dekorů tak, jak
vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují základní modely sedadel,
která se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na
přání. Materiál potahové látky se na jednotlivých sedadlech nebo jejich
částech může odlišovat.

01

08
09
10
11

02

03

Dekor Nature Cross Brushed LF
Dekor New Look GV
Dekor New Brushed Dark Metal
Dekor Carbon Grey RL

ST

04
10

01 Látkové potahy Quad Paper šedá Soul BD GV
02 Látkové potahy Maze šedá Soul BD LF
03 Mikrofleece ArtVelours šedá Soul BD ST
04 Látkové potahy Maze šedá Storm CE SO
05 Mikrofleece ArtVelours šedá Storm CE SO
06 Látkové potahy Sardegna/Mikrofleece ArtVelours šedá Soul/šedá Flint IR
Bez vyobrazení: Látkové potahy 7 Summits titanově černá TW AL
05

RL

06
08

Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,4 do 8,5; mimo město – od 3,9 do 5,3; kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2;
emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142; energetická třída: A až B.
Sériová výbava

S

Sériová výbava Golf Variant

GV

Sériová výbava Golf Variant Life

LF

Sériová výbava Golf Variant Style

ST

Sériová výbava Golf Variant R-Line

RL

Sériová výbava Golf Alltrack

AL

Volitelná výbava

SO

09

11
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Laky & kola

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Šedá Urano základní lak 5K S
Bílá Pure základní lak 0Q SO
Šedá Moonstone základní lak C2 SO
Stříbrná Reflex metalický lak 8E SO
Šedá Doplphin metalický lak B0 SO
Žlutá Limonen metalický lak C1 SO
Modrá Atlantic metalický lak H7 SO
Červená Kings metalický lak P8 SO
Bílá Oryx perleťový lak 0R SO
Černá Deep lak s perleťovým efektem 2T

04

11
12
13
14
15
16
17
18
19

16" kola z lehké slitiny Norfolk1 LF SO
17" kola z lehké slitiny Belmont ST
17" kola z lehké slitiny Valencia² RL
17" kola z lehké slitiny Ronda3, 4 AL
17" kola z lehké slitiny Ventura5 SO
18" kola z lehké slitiny Dallas5 SO
18" kola z lehké slitiny Bergamo6 SO
18" kola z lehké slitiny Bergamo Black6 SO
18" kola z lehké slitiny Mount Vernon3, 4 SO

01

02

03

11

12

05

06

07

13

14

SO

15

1 Volitelně pro linii Golf Variant.
2 Dodávají se pouze pro nový Golf Variant R-Line.
3 Dodávají se pouze pro nový Golf Alltrack.
4 Budou v nabídce později.
5 Volitelně pro linie Life a Style.
6 Volitelně pro nový Golf Variant Life, Style a R-Line.

Vozidla vyobrazená na těchto stranách slouží pouze jako příklady
pro demonstraci laků a nejsou u nich uvedeny výbavy specifické pro
jednotlivé modely. Informace o dalších možných odstínech laků získáte
u prodejce automobilů Volkswagen.
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové
barvy nemohou reprodukovat sytost a brilanci laků ani krásu kol tak,
jak vypadají ve skutečnosti. Naše automobily jsou sériově vybaveny
letními pneumatikami.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,6 do 6,2; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 120 do 142; energetická třída: A až B.
Sériová výbava

S

Sériová výbava Golf Variant

GV

Sériová výbava Golf Variant Life

LF

Sériová výbava Golf Variant Style

ST

Sériová výbava Golf Variant R-Line

RL

Sériová výbava Golf Alltrack

AL

Volitelná výbava

SO
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Nový Golf Variant & Golf Alltrack – Laky & kola

23

Nový Golf Variant & Golf Alltrack
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Změny a chyby vyhrazeny.
www.volkswagen.cz

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době
tisku tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte
u svého prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG®, 4MOTION®
a TSI® – v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami
koncernu Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších
zemích. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak,
že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného
svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné
a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší
informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen nebo na adrese
www.volkswagen.cz/servis/recyklace.
Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od
1. 9. 2017 platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých nových
osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard
WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem
vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP postupně nahrazuje
dosavadní standard NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle).
Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách,
jsou hodnoty spotřeby paliva i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. Z tohoto důvodu mohly od 1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více
informací o rozdílech mezi WLTP a NEDC získáte u prodejců automobilů Volkswagen nebo
na adrese www.volkswagen.cz/znacka-a-technologie/wltp. Aktuálně jsou pro komunikaci
stále povinné hodnoty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných podle standardu WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání
hodnot získaných podle standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. Protože jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC
udávány v určitém intervalu, nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky,
ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů,
např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě
počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂
a jízdní výkony vozidla. Více informací o oficiálně udávané spotřebě a oficiálních emisích
CO₂ nových modelů osobních automobilů získáte v Návodu na měření spotřeby paliva,
emisí CO₂ a energetické spotřeby nových osobních automobilů, který je zdarma k dostání
na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie nebo na adrese www.dat.de/co2.
Pro užívání služeb We Upgrade je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, uzavřenou platnou smlouvu pro využívání služeb We Connect a ověření vlastnictví vozu, které znamená přiřazení uživatelského účtu ke konkrétnímu vozidlu. Dále je
nezbytně nutné, aby vozidlo bylo vybavené technickými funkcemi a hardwarem potřebným
pro služby We Upgrade. Funkce We Upgrade pro dané vozidlo si jeho hlavní uživatel může
prohlédnout v infotainment systému pod položkou menu In-Car Shop.
Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací
údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp.
We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro
bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.
volkswagen-we.com. Při pozdější registraci se zkracuje doba, po kterou mohou být služby
bezplatně využívány. Dostupnost jednotlivých služeb obsažených v paketech We Connect
a We Connect Plus se může v jednotlivých zemích lišit. O podmínkách pro Českou republiku
se prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Smlouva o využívání
těchto služeb se uzavírá na dobu určitou a obsah služeb se může v průběhu trvání smlouvy
měnit, případně může být omezen. Bližší informace získáte na internetové adrese

https://connect.volkswagen-we.com/cs_CZ/objevit-we-connect.html a/nebo u Vašeho
prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho
mobilního operátora.
Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s podporovanou verzí operačního systému iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy,
ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem.
Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného
připojení k internetu. Náklady spojené s datovými přenosy v Evropě v rámci pokrytí signálem mobilní sítě s výjimkou služeb Streaming & Internet a jednotlivých In-Car aplikací nese
společnost Volkswagen AG. Pro využívání služeb Streaming & Internet, jednotlivých In-Car
aplikací, stejně jako wifi hotspotu, mohou být placená data zajišťována externím mobilním poskytovatelem „Cubic Telecom“ a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě
v mnoha evropských zemích. Informace o podmínkách, cenách a podpoře v jednotlivých
zemích získáte na adrese https://www.volkswagen.cz/znacka-a-technologie/mobilnisluzby-a-pripojeni. O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte u Vašeho
prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je možné využívat internetové rádio nebo
streamování médií prostřednictvím mobilního zařízení (například chytrého mobilního
telefonu), které podporuje funkci mobilního wifi hotspotu. V tomto případě jsou příslušné
služby přístupné pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním
operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle
platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména
v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming).
Mobilní klíč se dodává pouze v kombinaci s navigačním systémem Discover Pro a s aplikací
We Connect. Zpočátku bude k dispozici pět uživatelských licencí, které lze získat v průběhu
prvních 4 let od uzavření smlouvy na službu We Connect. Pro předání mobilního klíče je
nutné ověření totožnosti jeho odesílatele prostřednictvím metody Volkswagen Ident. Po
instalaci na kompatibilním chytrém mobilním telefonu je mobilní klíč vázán k tomuto
koncovému zařízení a má omezenou platnost po dobu jednoho roku.

