Новият Golf Variant и Golf Alltrack

Съдържание

Разход на гориво в л/100 км: градско между 4,9 и 4,8/ извънградско между 3,7 и 3,6/ комбинирано между 4,1 и 4,0;
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 106; Клас на енергийна ефективност: A+
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Повече Golf от всякога
Повече Golf означава повече пространство, повече цифрови функции,
повече стил. Именно тези предимства превръщат новите Golf Variant
и Golf Alltrack в автомобили, които наистина обогатяват ежедневието
ви. Възползвайте се от увеличеното пространство за пътници и багаж,
както и от възможността да свържете повече мобилни устройства в
автомобила от когато и да било преди. Накратко – насладете се на
прогреса, който не усложнява живота, а го прави по-лек и приятен.

Разход на гориво в л/100 км: градско между 4,9 и 4,8/ извънградско между 3,7 и 3,6/ комбинирано между 4,1 и 4,0;
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 106; Клас на енергийна ефективност: A+
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Повече емоция
Новият Golf Variant R-Line е нагледно доказателство за това, че съвременното комби не
е компромис между функционалност и емоционално излъчване. Той предлага най-доброто
от двата свята – изобилно пространство за семейството, приятелите и бизнеса, облечено
във вълнуващ спортен дизайн. С него наистина можете да направите страхотно много
неща – включително и страхотно впечатление.

01

01 В комбинация с матричната LED система на фаровете IQ.LIGHT, по желание можете да добавите още повече динамика към дизайна
на вашия нов Golf Variant Style или Golf Variant R-Line със светлинна LED лайстна в предната част. SO

Разход на гориво в л/100 км: градско между 4,9 и 4,8/ извънградско между 3,7 и 3,6/ комбинирано между 4,1 и 4,0;
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 106; Клас на енергийна ефективност: A+
Стандартно оборудване Golf Variant

S

Стандартно оборудване Golf Variant Life

LF

Стандартно оборудване Golf Variant Style

ST

Стандартно оборудване Golf Variant R-Line

RL

Стандартно оборудване Golf Alltrack

AL

Допълнително оборудване
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Повече комфорт и уют
Това, което изглежда повече отвън, може да предложи още повече
отвътре. Независимо дали става дума за амбиентното вътрешно
осветление, за допълнително предлаганата 3-зонална климатична
инсталация „Climatronic“ или за многобройните онлайн услуги и
асистиращи системи, бъдещето вече се чувства като у дома си в
новия Golf Variant. Можете да бъдете напълно спокойни и уверени
на пътя – във Вашия нов Golf Variant има достатъчно място за всяка
екстра, която пожелаете.

02

01 Добавете повече индивидуалност в новия Golf
Variant. Използвайте амбиентното осветление, за да
озарите нежно интериора в 10, а по желание и в до
30 цветови нюанса. Възползвайте се от възможността
за избор между по-топла и по-хладна атмосфера и
изберете подходяща интензивност за ярко осветените
градски улици и за тъмнината по извънградските пътища. Можете да създадете различна, подходяща атмосфера в купето за всяко пътуване. LF ST RL
02 Допълнително предлаганата 3-зонова климатична
инсталация „Climatronic“ осигурява комфортна температура за нула време и не само в предната част на
купето – с допълнителното табло в задната част на
централната конзола може да се регулира удобно и
климатизацията на задните седалки. ST SO
03 С опционалната функция „Easy Open“1 можете да
отворите капака на багажника само с леко движение
на крака под задната броня. Вътре ви очаква внушителен товарен обем до 1 642 литра и подвижен многофункционален под с регулируема височина. SO
03
1 Ще се предлага на по-късен етап.

01
Стандартно оборудване Golf Variant S Стандартно оборудване Golf Variant Life LF
Стандартно оборудване Golf Variant Style ST Стандартно оборудване Golf Variant R-Line
Стандартно оборудване Golf Alltrack AL Допълнително оборудване SO

RL

Разход на гориво в л/100 км: градско между 4,9 и 4,8/ извънградско между 3,7 и 3,6/
комбинирано между 4,1 и 4,0; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 106;
Клас на енергийна ефективност: A+
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По-богат избор
Новият Golf Variant е безспорно гъвкав и функционален – както при
употреба, така и като възможности за индивидуално оборудване.
Трите нива на оборудване Life, Style и R-Line гарантират, че ще
получите точно това, което ви е необходимо и че Вашият нов Golf
Variant наистина е точно Вашият нов Golf Variant.

02

01 Новият Golf Variant Life демонстрира динамична форма и създава поразително впечатление със
своята характерно оформена предна част с преминаващи плавно настрани тесни LED фарове. Корпусите
на външните огледала и дръжките на вратите в основния цвят на каросерията допълват впечатлението за
изисканост и високо качество на изпълнението, а осветлението на вратата на водача с прожекция на
фирменото лого е ярък допълнителен акцент. LF

01

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 4,5 и 3,9; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 98;
Клас на енергийна ефективност: А-A+
Стандартно оборудване Golf Variant

S

Стандартно оборудване Golf Variant Life

LF

Стандартно оборудване Golf Variant Style

ST

Стандартно оборудване Golf Variant R-Line

RL

Стандартно оборудване Golf Alltrack

AL

02 Нивото на оборудване Life ще отличи Вашия нов Golf Variant сред останалите в много области.
Амбиентното осветление прави впечатление както в интериора (в 10 цвята), така и отвън, а възможността
за индуктивно зареждане на смартфон и функцията App-Connect са изключително удобство. LF
Новият Golf Variant – Нива на оборудване

Допълнително оборудване
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Повече цифрови функции
Пътната ситуация може да стане сложна и объркваща, но в новия

01 Най-важната информация е пред Вас без да
отделяте поглед от пътя – това е основното
предимство на опционалния head-up дисплей във
Вашия нов Golf Variant. При него челното стъкло се
превръща в прожекционен екран, на който можете да
следите скоростта, съобщенията от асистиращите
системи или напътствията на навигацията. Данните
са четливи и при ярка насрещна светлина, а ако не ви
е нужен, дисплеят може винаги да бъде изключен. SO

Golf Variant всичко е пределно ясно. Опционалното изцяло цифрово
арматурно табло Innovision Cockpit например не само дава много
повече информация от класическите контролни прибори, но се
отличава и с много по-интуитивно управление с допълнително
предлагания волан със сензорни панели.

02 Приложението We Connect App1 за Вашия
смартфон Ви дава възможност да следите всички
най-важни данни за Вашия нов Golf Variant и в
движение – проверете например колко километра
можете да изминете с горивото в резервоара или
дали всички врати и прозорци са затворени. Освен
това чрез него можете да програмирате удобно и
опционалното стационарно отопление. S

Освен това, опционалният head-up дисплей проектира най-важната
информация на челното стъкло и гарантира, че водачът е запознат
с нея винаги и е на крачка пред хаоса на пътя.

02

01

03 Moжете да направите желаните от Вас настройки
удобно от екрана на опционалния Innovision Cockpit,
при който блокът на цифровите контролни прибори
с диагонал на екрана 25,4 см (10 инча) Digital
Cockpit Pro е съчетан с екрана с диагонал 26,04 cм
(10,25 инча) на навигационната система „Discover
Pro“. Освен информацията от класическите контролни прибори, Digital Cockpit Pro може да показва и
навигационна карта на целия екран например.
Огромната площ на екрана на навигационната система „Discover Pro“ се използва за ярко и привлекателно графично онагледяване на редица функции,
а на основния екран можете да добавите ваши
изображения и любими приложения. SO

1 За използване на услугите We Connect е необходимо да разполагате с потребителски акаунт Volkswagen ID и трябва да влезете в We Connect
с Вашето потребителско име и парола. Освен това трябва да имате сключен онлайн отделен We Connect, респ. We Connect Plus договор
с Volkswagen AG. При We Connect Plus разполагате със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да го регистрирате на адрес
portal.volkswagen-we.com и да използвате услугите през цялото време на договорения гратисен период.
Допълнителна информация за мобилните и онлайн услуги на We Connect ще намерите на последната страница.

Разход на гориво в л/100 км: градско между 4,9 и 4,8/ извънградско между 3,7 и 3,6/ комбинирано между 4,1 и 4,0;
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 106; Клас на енергийна ефективност: A+
Стандартно оборудване Golf Variant

S

Стандартно оборудване Golf Variant Life

LF

Стандартно оборудване Golf Variant Style

ST

Стандартно оборудване Golf Variant R-Line

RL

Стандартно оборудване Golf Alltrack

AL

Допълнително оборудване

03

Новият Golf Variant и Golf Alltrack – Свързаност и инфотейнмънт
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Дизайн пакет „Black Style“
Специално предложение за всички ценители на спортния стил е опционалният дизайн
пакет „Black Style“2. Впечатляващите акценти в черно като корпусите на страничните
огледала например и черните лайстни на дифузора в задната част веднага показват,
че държите много на стила – Вашият и този на Вашия нов Golf Variant.

04

Чрез We Connect1 можете по всяко време да свържете Вашия нов Golf Variant с интернет.
Благодарение на вградената SIM карта, пред Вас се разкрива изцяло нов свят на
постоянна свързаност с глобалната мрежа. Наред с информацията в реално време
трафика и актуалните цени на горивата, магазинът In-Car Shop вече дава възможност

01 С дизайн пакета „Black Style“ за новия
Golf Variant R-Line имате възможност да подчертаете особено ярко и индивидуално динамичното
излъчване на Вашия нов Golf Variant. Принос в тази
насока имат както 18-цоловите алуминиеви джанти
„Bergamo Black“, така и черните лайстни и панели
на дифузора в задната част. Изпълнените в черно
релси за багажник на покрива, черните акценти в
предните решетки и лакираните в черно корпуси
на външните огледала нанасят финалните щрихи
на цялостната динамична картина. SO

за изтегляне в инфотейнмънт системата на приложения като Amazon Alexa©, както и
за последващо активиране на „We Upgrade“ функции като динамичното регулиране на
дългите светлини „Light Assist“, амбиентното вътрешно осветление или App-Connect.
04 Вашият нов Golf Variant може да се ъпгрейдва1 по начина, който познавате добре от Вашия смартфон. In-Car Shop Ви дава
възможност за директно зареждане и използване на In-Car приложения като Amazon Alexa1 във Вашата навигационна система. Освен
това вече имате възможност да допълните оборудването на Вашия нов Golf Variant с нови функции след покупката – на разположение
са редица удобства като гласов контрол или динамично управление на дългите светлини „Light Assist“, които можете да активирате
допълнително. SO
05 Сбогом на ровенето за ключа. Вашият смартфон влиза в ролята на мобилен ключ¹, който с лекота отключва и стартира Вашия нов
Golf Variant. Можете да изпратите дигитални ключове и на Ваши приятели или на членове на семейството и така да им позволите да
ползват лесно и удобно Вашия автомобил. SO
Стандартно оборудване Golf Variant S Стандартно оборудване Golf Variant Life LF
Стандартно оборудване Golf Variant R-Line RL Стандартно оборудване Golf Alltrack

Стандартно оборудване Golf Variant Style
Допълнително оборудване SO

AL

ST

01

1 Допълнителна информация можете да намерите на последната страница.
2 Ще се предлага на по-късен етап.

05

Разход на гориво в л/100 км: градско между 4,9 и 4,8/ извънградско между 3,7 и 3,6/
комбинирано между 4,1 и 4,0; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 106;
Клас на енергийна ефективност: A+

Новият Golf Variant и Golf Alltrack – Дизайн пакет „Black Style“
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Асистиращи системи

03

01

05

01 Aвтомобилите, които общуват помежду си по време на движение, могат да повишат значително безопасността на пътя, да намалят задръстванията и да предупреждават своевременно водачите за наличие
на опасности. Включеното в стандартното оборудване предупреждение за опасност подкрепя водача с
полезна информация – за ремонти на пътя или за приближаване на автомобили със специален режим
например.1 Комуникацията се осъществява с технологията Car2X чрез WLAN мрежа (pWLAN).2 S
02 Системата за автоматично поддържане на дистанцията ACC Ви помага да поддържате както предварително зададената от Вас максимална скорост3, така и съответната дистанция до превозното средство
пред Вас. В съчетание с опционална навигационна система, функциите на АСС се разширяват с превантивен контрол на скоростта и асистенция в завой. С това тя Ви помага да избегнете превишенията на скоростта, съобразявайки я с ограниченията в съответните участъци.1 Освен това, на основата на данните
за маршрута от навигацията, системата адаптира скоростта на автомобила в завоите, на кръстовищата
(отклоненията) и кръговите движения.1 SO ST

02

Разход на гориво в л/100 км: градско между 4,9 и 4,8/ извънградско между 3,7 и 3,6/ комбинирано между 4,1 и 4,0;
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 106; Клас на енергийна ефективност: A+
Стандартно оборудване Golf Variant

S

Стандартно оборудване Golf Variant Life

LF

Стандартно оборудване Golf Variant Style

ST

Стандартно оборудване Golf Variant R-Line

RL

Стандартно оборудване Golf Alltrack

AL

Допълнително оборудване

04

03 | 04 Фаровете IQ.LIGHT LED Matrix с функция „Dynamic Light Assist“ за динамично управление на
дългите светлини осветяват пътя по-ярко и по-надалеч.1 Освен това, матричната технология позволява
включване и съответно изключване на отделните LED елементи. Така зоната около регистрираните от
видеокамерата насрещно движещи се и движещи се в близост отпред превозни средства може да се
изолира чрез изключване на съответните LED елементи в режим на дълги светлини и те могат да останат
включени постоянно без риск от заслепяване на другите участници в движението. SO

05 „Travel Assist“ издига комфорта на пътуване на изключително ниво само с натискане на един бутон,
подкрепяйки Ви в еднообразни и уморителни режими на шофиране. Особено на магистрали и първокласни
междуградски пътища, „Travel Assist“ може да следи вместо Вас лентата за движение, скоростта и дистанцията до движещите се отпред автомобили.4 В съчетание с DSG трансмисията движението в задръствания
и натоварен градски трафик е много по-комфортно и спокойно.4 ST SO
1 В рамките на ограниченията на системата.
2 Необходимо е наличието в обхват на други превозни средства, осъществяващи комуникация по WLAN.
3 До скорост на движение 210 км/ч.
4 Водачът трябва да бъде в непрестанна готовност да поеме управлението от асистиращата система и не се
освобождава от отговорността за благоразумно управление на автомобила.

Новият Golf Variant и Golf Alltrack – Асистиращи системи
SO
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Повече тяга
Новият Golf Alltrack1 се стреми да Ви отведе уверено до крайната цел.
В градска среда впечатляват стилните акценти в оформлението на
уникалната предна и задна част, специалните Alltrack тапицерии
„7 Summits“ и опционалните 18-цолови алуминиеви джанти „Mount
Vernon“. Още по-интересно става извън утъпканите пътища, където
системата 4MOTION може да се развихри. Golf Alltrack е готов за
действие също като хората зад волана му.

02

01 Новият Golf Alltrack може да Ви отведе до желаната цел и отвъд утъпканите пътища. Преодоляването
на песъчливи, неравни и сложни терени става с лекота, като при необходимост мощната тяга на двигателя
се разпределя интелигентно между четирите колела от системата за двойно предаване 4MOTION. AL

01

02 Защитните панели на дъното в черно със сребриста бленда в съчетание с внушителния дифузор отзад
подчертават ярко оffroad амбициите на новия модел. AL

Илюстрацията показва близка до серийно производство студия.
Стандартно оборудване Golf Variant

S

Стандартно оборудване Golf Variant Life

LF

Стандартно оборудване Golf Variant Style

ST

Стандартно оборудване Golf Variant R-Line

RL

Стандартно оборудване Golf Alltrack

AL

Допълнително оборудване

SO

1 Ще се предлага на по-късен етап.
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Тапицерии
и декорации
Илюстрациите на тези страници могат да служат само за ориентация. Печатните мастила не могат да изобразят тапицериите на седалките и декоративните облицовки в истинския им вид. Илюстрациите на седалките показват основната форма на седалката на модела
и е възможно да се различават от евентуално предлаганите варианти
от по-висок клас. Тапицерията може да бъде различна от действителната при отделни седалки и части от седалките.

08
09
10
11

01

02

Декорации В „Nature Cross Brushed“ LF
Декорации В „New Look“ SO
Декорации В „New Brushed Dark Metal“
Декорации В „Carbon Grey“ RL

ST

03
10

01 Тапицерия текстил с десен „Maze“ в Soul BD SO
02 Тапицерия микровелур „ArtVelours“ в Soul BD SO
03 Тапицерия текстил с десен „Maze“ в Storm Grey CE SO
04 Тапицерия микровелур „ArtVelours“ в Storm Grey CE SO
05 Тапицерия текстил с десен „Sardegna“/микровелур „ArtVelours“ в Soul Grey/Flint Grey IR
без. илюстрация: Тапицерия текстил с десен „7 Summits“ в Titan Black TW AL

04

RL

05
08

Разход на гориво в л/100 км: градско между 4,9 и 4,8/ извънградско между 3,7 и 3,6/ комбинирано между 4,1 и 4,0;
комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 106; Клас на енергийна ефективност: A+
Стандартно оборудване Golf Variant

S

Стандартно оборудване Golf Variant Life

LF

Стандартно оборудване Golf Variant Style

ST

Стандартно оборудване Golf Variant R-Line

RL

Стандартно оборудване Golf Alltrack

AL

Допълнително оборудване

09

11
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Лакови покрития и колела
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Универсално лаково покритие в сиво Urano Gray 5K S
Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q SO
Универсално лаково покритие в сиво Mondstein Gray C2 SO
Лаково покритие металик в сребристо Reflex Silver 8E SO
Лаково покритие металик в сиво
Delfin Gray B0 SO
Лаково покритие металик в жълто
Limonen Yellow C1 SO
Лаково покритие металик в синьо
Atlantic Blue H7 SO
Лаково покритие металик в червено
Kings Red P8 SO
Лаково покритие с перлен ефект в бяло
Oryx White 0R SO
Лаково покритие с перлен ефект в черно
01
Deep Black 2T SO

04

05

11
12
13
14
15
16
17
18
19

16-цолови алуминиеви джанти „Norfolk“1 LF SO
17-цолови алуминиеви джанти „Belmont“ ST
17-цолови алуминиеви джанти „Valencia“² RL
17-цолови алуминиеви джанти „Ronda“3, 4 AL
17-цолови алуминиеви джанти „Ventura“5 SO
18-цолови алуминиеви джанти „Dallas“6 SO
18-цолови алуминиеви джанти „Bergamo“7 SO
18-цолови алуминиеви джанти „Bergamo Black“4, 8
18-цолови алуминиеви джанти „Mount Vernon“3, 4

SO
SO

02

03

11

12

06

07

13

14

15

1 Опция при новия Golf Variant.
2 Предлагат се само при новия Golf Variant R-Line.
3 Предлагат се само при новия Golf Alltrack.
4 Ще се предлагат на по-късен етап.
5 Опция при новия Golf Variant, Life и Style.
6 Опция при новия Golf Variant Life, Style и R-Line.
7 Опция при новия Golf Variant, Life и R-line.
8 Предлагат се само при новия Golf Variant R-Line с опционален
дизайн пакет „Black Style“.

Автомобилите на тези страници могат да служат само за илюстрация
на лаковите покрития и не отразяват пълната гама от допълнително
предлагани лакови покрития. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще ви информира за възможните лакови покрития при отделните модели. Илюстрациите на тези страници могат да служат само за
ориентация.
Печатните мастила не могат да изобразят лаковите покрития и
колелата в истинския им вид. Нашите автомобили са оборудвани
стандартно с летни гуми

08

09

10

17

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: между 4,5 и 3,9; комбинирани емисии на CO₂ в г/км: между 108 и 98;
Клас на енергийна ефективност: А-A+
Стандартно оборудване Golf Variant

S

Стандартно оборудване Golf Variant Life

LF

Стандартно оборудване Golf Variant Style

ST

Стандартно оборудване Golf Variant R-Line

RL

Стандартно оборудване Golf Alltrack

AL

16

18

19
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Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборудване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики се
основава на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната информация към момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще Ви
информира за специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия.
Запазваме си правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие. DSG®,
4MOTION® и TSI® са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG и други компании на Volkswagen Group в Германия и други държави. Обстоятелството, че определен
знак в този документ не е маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, че въпросният
знак или марка не е регистрирана марка и/или че този знак или марка може да се
използва без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. Volkswagen има
грижата за обратното приемане и последващо рециклиране на излезлите от употреба
превозни средства. По този начин всички автомобили Volkswagen подлежат на рециклиране и могат да бъдат върнати от собствениците им безплатно при изпълнение на
определените законови изисквания. За по-подробна информация се свържете с Вашия
Volkswagen дилър или посетете адрес www.volkswagen.bg.
Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени
в съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017
година, определени превозни средства вече се хомологират в съответствие със Световно хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на
ре¬ално пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и
количествата на емисиите на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва
да заме-ня постепенно Новия европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving
Cycle). Поради по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване,
установените при WLTP процедурата стойности на разхода на гориво и количествата
на емисиите на CO₂ в много случаи са по-високи от тези, измерени в съответствие с
правилата на NEDC. Вследствие на това, от 1 септември 2018 година могат да възникнат
съответните промени в данъчното облагане на автомобилите. Допълнителна информация относно разликите между WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на
адрес www.volkswagen.de/wltp.
Към момента е задължително обявяването на данните, измерени според процедурата
NEDC. Когато става дума за нови автомобили, получили типово одобрение по WLTP,
стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP стойностите. Допълнителното
обявяване на WLTP стойностите може да става доброволно до задължителното им въвеждане. Тъй като стойностите по NEDC се обявяват в определен диапазон, те не се
отнасят за определено конкретно превозно средство и не са част от търговска оферта.
Те могат да служат единствено за сравнение между различните видове автомобили.
Допълнителното оборудване и принадлежностите (аксесоари, размер на гумите и др.)
могат да променят съответните параметри на автомобила, като напр. тегло, съпротивление при търкаляне и аеродинамично съпротивление и наред с метеорологичните
условия, пътната обстановка и индивидуалния стил на шофиране да окажат влияние
върху разхода на гориво, потреблението на електроенергия, количеството на емисиите
на CO₂ и динамичните характеристики на даден автомобил. Допълнителна информация
за официалния разход на гориво и за официалните количества на емисиите на CO₂ при
новите леки автомобили можете да откриете в „Справочник с данни за разхода на
го¬риво, емисиите на CO₂ и разхода на електроенергия при новите леки автомобили“,
който се предлага безплатно във всички места за продажба.
Amazon, Alexa и всички свързани с тях логотипи и марки са запазени търговски марки
на Amazon.com, Inc. или нейните дъщерни дружества. Показаната функция Alexa зависи от Smart Home технологията, а за да използвате Alexa Ви е необходим потребителски акаунт в Amazon. Volkswagen AG осигурява достъп на своите клиенти до услугата
Alexa в автомобила, докато облачните услуги на Alexa се предлагат от Amazon. За да
можете да използвате приложението Alexa In-Car App в автомобил на Volkswagen,
трябва да имате Volkswagen ID и сключен договор We Connect, който включва опцията
за гласов контрол. Разходите по преноса на мобилни данни се поемат от Вас. Приложението Alexa-In-Car App е достъпно/използваемо само в превозни средства с местоположение във Великобритания, Ирландия, Германия, Австрия, Италия, Испания и Франция.

Вашият Volkswagen дилър може да Ви информира дали Вашият автомобил отговаря на
това изискване. Само гореспоменатите държави към момента се поддържат от приложението Alexa In-Car App, тъй като Amazon Alexa се предлага само в само за тези страни.
За да използвате функциите „We Upgrade“, трябва да имате Volkswagen ID акаунт,
валиден договор за We Connect и документ, който Ви идентифицира като основен
потребител, което означава, че Вашият потребителски акаунт е свързан с конкретното
превозно средство. Предлагането на „We Upgrade“ функциите зависи от техническото
оборудване и хардуерната конфигурация на автомобила. „We Upgrade“ функциите,
предлагани в съответния автомобил, могат да се видят от основния потребител в
магазина In-Car Shop.
За използване на услугите We Connect е необходимо да разполагате с потребителски
акаунт Volkswagen ID и трябва да влезете в We Connect с Вашето потребителско име и
парола. Освен това трябва да имате сключен онлайн отделен We Connect, респ. We
Connect Plus договор с Volkswagen AG. При We Connect Plus разполагате със срок от
90 дни след предаване на автомобила, за да го регистрирате в интернет на адрес
portal.volkswagen-we.com и да използвате услугите през цялото време на договорения
гратисен период. Предлагането на описаните в пакетите отделни услуги на We Connect
и We Connect Plus може да се различа¬ва в отделните държави. Услугите са на разположение в съответно договорения период на валидност на договора и подлежат на
възможни промени в съдържанието, респ. на прекратяване в периода на валидност
на договора. По-подробна информация можете да намерите в интернет на адрес
connect.volkswagen-we.com и при Вашия Volkswagen дилър, а информация за условията и тарифите на мобилните услуги можете да намерите при мобилния си оператор.
За използване на безплатното приложение We Connect е необходим смартфон с подходяща операционна система iOS или Android и SIM карта с план за пренос на данни
в рамките на съществуващ или отделно сключен договор за мобилен телефон между
Вас и Вашия мобилен оператор.
Използването на мобилните онлайн услуги We Connect се осъществява посредством
вградена в автомобила връзка с интернет. Произтичащите от това разходи за мобилен
пренос на данни в рамките на територията на Европа и на покритието на мобилните
мрежи с изключение на услугите „Streaming & Internet“ се поемат от Volkswagen AG.
За използване на услугите „Streaming & Internet“ и на вградената Wi-Fi точка за достъп
до интернет, е необходимо закупуването на мобилен план за пренос на данни на съответната цена от външния мобилен оператор „Cubic Telecom“, който може да се използва
в рамките на покритието на мобилната мрежа в многобройни държави в Европа. Информация за цените и поддържаните държави можете да намерите в интернет на адрес
volkswagen.bg. Като алтернатива, използването на интернет и хибридни радиостанции,
както и на мултимедиен стрийминг, може да се осъществи с помощта на мобилно устройство (напр. смартфон), което притежава съответната функционалност и може да се
използва като мобилна WLAN точка за достъп до интернет. В този случай съответните
услуги ще бъдат достъпни само на основата на съществуващ или на специално сключен
за тази цел договор за ползване на мобилни телефонни услуги между Вас и Вашия
мобилен оператор и само в рамките на покритието на мобилната мрежа. Преносът на
данни от интернет в мобилната мрежа може да доведе до допълнителни разходи (напр.
такси за роуминг) в зависимост от конкретните тарифи във вашия договор с оператора
и по-специално при работа в чужбина.
Предлага се само с опционалната навигационна система „Discover Pro“ и заедно с
приложението We Connect. След придобиване на функцията имате на разположение
пет мобилни ключа, които могат да бъдат активирани в рамките на първите 4 години
след подписването на договора за We Connect. Предаването на даден мобилен ключ
изисква самоличността на изпращача на ключа да бъде проверена с процедурата
Volkswagen Ident. Веднъж инсталиран на съвместим смартфон, мобилният ключ е
валиден за свързан с крайното устройство срок от една година.

