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Teknoloji her geçen gün daha da hızlı ilerliyor. Bu gerçeği Yeni Golf R’a 

baktığınız anda görmeniz mümkün. 310 PS güç ve 400 Nm tork üreten 

Yeni Golf R; 4,6 saniyede 100 km/sa hıza ulaşmasıyla gelmiş geçmiş

en hızlı ve en güçlü Golf modeli. Siz de sportif otomobillerden 

hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

Teknolojinin hızına 
ancak Yeni Golf R 
yetişebilir.
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Yeni Golf R yarış pistleri için yaratıldı. Neden böyle söylediğimizi anlamanız için direksiyon 

başına geçmeniz yeterli. Yeni Golf R, inanılmaz hızlara mümkün görünmeyen sürelerde ulaşıyor.

Kontrolü tamamen ele almanız için ESC elektronik stabilizasyon programını tamamıyla

devre dışı bırakmanız mümkün. 

Sıradan bir yolculuktan 
heyecan dolu bir deneyime 
birkaç saniyede çıkın.
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01 Sil baştan tasarlanan LED gündüz sürüş farları ve LED ön farlar size 
olağanüstü bir aydınlatma performansı sunmakla kalmıyor, siyah çerçeveli 
dinamik viraj farları ile birlikte Yeni Golf R’a benzersiz bir görünüm kazandırıyor. 
Spor tampon tasarımı ve R serisine özgü parlak siyah radyatör ızgarası otomobile 
agresif bir karakter ve dinamik bir hava katıyor. İlk kez Yeni Golf R’da kullanılan 
akıllı tasarım, tampondan gelen havayı “Air Curtain” üzerinden, doğrudan ön 
tekerleklere aktararak daha iyi bir aerodinamik yapı sağlıyor. Opsiyonel olarak 
sunulan 19" hafif metal alaşımlı “Spielberg” jantlar ve “R” logosu ile süslenmiş 
siyah kaliperler ise Yeni Golf R’ın ruhunu görünür kılıyor.

Tüm detayları ruhunu 
yansıtmak için tasarlandı.

Standart donanım S     Opsiyonel donanım O  

01
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Geride kalanlar için hoş bir teselli:
Benzersiz bir manzara.

Standart donanım S     Opsiyonel donanım O  

01 Diğer sürücüler onu genellikle arkadan göreceği için Yeni Golf R sadece gerçek bir yarış 
otomobilinden bekleyebileceğiniz bir arka tasarıma sahip. Arka kısımda bulunan çift uçlu egzoz 
boruları ve dinamik sinyal lambalarına sahip LED “High” stoplar, diğer sürücülere Yeni Golf R’a 
neden yetişemediklerini anlamaları için yeterli ipucunu sunuyor. R serisine özgü difüzör ise
Yeni Golf R’ın sadece yarış pistinde değil, podyumda da harikalar yaratabileceğini gösteriyor.  S

01
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Böyle bir gücün sizin tarafınızda 
olduğunu bilmek güzel.

Standart donanım S     Opsiyonel donanım O  

02 Gelmiş geçmiş en güçlü ve en hızlı Golf modelinin 
kalbinde, en gelişmiş teknolojiler kullanılarak geliştirilen 
TSI turboşarjlı motor yer alıyor. “R” amblemiyle 
süslenmiş kaputun altında 310 PS gücünde bir canavar, 
uyanacağı günü bekliyor. Direkt püskürtme ve akıllı 
turbo besleme sistemi, bu gücü kontrol altına almanız ve 
nefes kesici bir deneyim yaşamanız için gereken her şeyi 
size sunuyor.  S

01 Sürekli 4X4 çekiş sistemi 4MOTION®, 
motorun ürettiği inanılmaz gücün
ön ve arka akslar arasında kusursuz
bir şekilde dağıtılmasına
olanak tanıyor.  S

01 02

Sürekli 4x4 çekiş sistemi 4MOTION®, TSI motorun ürettiği 310 PS gücü kontrollü bir şekilde dört tekerleğe 

dağıtıyor. Sadece birkaç salise içerisinde bir vitesten diğer vitese geçen 7 ileri çift kavramalı DSG şanzıman 

sayesinde Yeni Golf R, güç kaybına uğramadan inanılmaz hızlara ulaşıyor.
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Yeni Golf R‘ın gücünü birinci elden hissetmeye hazır mısınız? Çok fonksiyonlu

deri spor direksiyon üzerinde yer alan, çift kavramalı DSG şanzımanı kontrol

edebileceğiniz vites kumandaları sayesinde elinizi direksiyondan kaldırmadan

vites değiştirme konforunu yaşayabiliyorsunuz. Otomobilde yer alan

yüksek kalite spor koltuklar ve R serisine özgü “Piano Black” dekor ögeleri ise

üst düzey bir otomobilden bekleyebileceğiniz tüm konforu size sunuyor.

Başkaları arkanızdan 
bakarken siz rahatınıza 
bakın.
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Yeni tanışacağınız teknolojiler, 
tanıdığınız Golf ruhu.

Standart donanım S     Opsiyonel donanım O  

01 Devir göstergesi, hız takibi veya güzergâh planı:
12,3" büyüklüğünde bir ekranla birlikte “R” logosuna ve 
yüksek çözünürlüğe sahip dijital gösterge paneli
“Active Info Display“ sayesinde istediğiniz tüm bilgileri 
ihtiyacınıza göre sıralayarak tam görüş açınıza 
getirebiliyorsunuz.  S

02 Yeni Golf’ün sürücü profilleri sayesinde istediğiniz 
zaman dokunmatik ekranı kullanarak “Race” moduna 
geçiş yapabilirsiniz. Yarış pistleri için özel olarak 
geliştirilen “Race” modunda otomatik Start/Stop sistemi 
devre dışı bırakılıyor; direksiyon daha sportif bir 
karaktere bürünüyor ve motor daha da hızlı tepki verecek 
şekilde ayarlanıyor. Saliseler içerisinde her bir amortisörü 
yola ve sürüş koşuluna göre ayarlayan adaptif şasi 
kontrolü DCC daha da hassas bir uyarlama imkânı 
sunuyor.  S

03 Yenilikçi Sport HMI (Human Machine Interface) 
sayesinde yükleme basıncı, G ölçer veya gerçek zamanlı 
güç verileri gibi bilgileri doğrudan orta konsolda bulunan 
bilgi ve eğlence sisteminin ekranına yansıtabilirsiniz.  S

02|03

01

Kontrol sizde. Hem de daha önce hiç olmadığı bir biçimde. Opsiyonel olarak sunulan ve menü fonksiyonları arasında ekrana dokunmadan geçiş 

yapmaya olanak sağlayan harekete duyarlı kontrol “Gesture Control” özelliğine ve 9,2" renkli dokunmatik geniş ekrana sahip “Discover Pro”

radyo navigasyon sistemi, Golf R’da geçireceğiniz her dakikanın unutulmaz bir deneyime dönüşmesi için gereken her şeyi size sunuyor.  O

Yeni Golf R-İç Donanım 15



01 Ön koltukların sırt kısmına işlenmiş “R” logolu 
“Race” kumaş koltuk döşemeleri, “Alcantara” yan koltuk 
kısımları ve kristal grisi dikişler, iç mekânda harika bir 
atmosfer yaratıyor. Yüksek kaliteli bu spor koltuklar size 
aynı zamanda kusursuz bir sürüş konforu da sağlıyor.  S

02 Yüksek kaliteli spor koltuklarda deri seçeneği de 
mevcut. Koltuk başlıkları ve yan koltukların iç kısımları 
“Carbon Style” olarak sunulurken iç kısımlar modern gri 
veya antrasit renklerle zenginleştirildi. “R” logosunu bu 
sırtlık kısımlarında da görmeniz mümkün.  O

Altına imza attığımız tasarım.
Üstüne de...

Trendline donanım S     Opsiyonel donanım O  

0201
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Deri döşemeleri bile bir üst seviyeye taşımak mümkün: Isıtmalı ön spor 

koltuklar, opsiyonel olarak “Carbon Style” görünümlü deri döşemelerle birlikte 

sunuluyor. Bu döşemeler siyah tavan kaplamasıyla birlikte iç görünüme 

benzersiz bir hava kazandırıyor. Yine opsiyonel olarak sunulan panoramik açılır 

cam tavan ise daha da geniş bir iç mekân hissi yaşatıyor.  O

Deri konforu,
R şıklığıyla birleşti.
Sonuç: Benzersiz.
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01 Saf beyaz opak 0Q S

02 Tornado kırmızısı opak G2 S

03 Turmerik sarısı metalik 6T O

04 Atlantik mavisi metalik H7 O

05 Gümüş inci metalik K8 O

06 Yarış mavisi metalik L9 O

07 İndiyum grisi metalik X3 O

08 Derin siyah sedefli 2T O

09 Oryx beyazı sedefli 0R O

 

Trendline donanım S     Opsiyonel donanım O  Bu sayfalardaki resimler yalnızca fikir verme amaçlıdır. Renk görselleri gövde renklerinin gerçek halini yansıtmayabilir.

01 04 07

02 05 08

03 06 09

Renk seçenekleri.
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Koltuk döşemeleri Zemin Ön konsol
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“Race” spor kumaş koltuk döşemesi  S
Titan siyahı (TW) Siyah Titan siyahı S S O O O O O O O
“Vienna” spor deri koltuk döşemesi O
Siyah (TW) Siyah Titan siyahı O O O O O O O O O
“Nappa Carbon” spor deri koltuk döşemesi O
Modern gri-Siyah (IB) Siyah Titan siyahı O O O O O O O O O
Antrasit-Siyah (TW) Siyah Titan siyahı O O O O O O O O O

Koltuk döşemeleri ve kombinasyonlar.

01 02 03

Trendline donanım S     Opsiyonel donanım O  

01 “Race” spor kumaş koltuk döşemesi, 
titan siyahı (TW)  S

02 “Nappa Carbon” spor deri koltuk 
döşemesi, modern gri-siyah (IB)  O

03 “Nappa Carbon” spor deri koltuk 
döşemesi, antrasit-siyah (TW)  O
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Jant seçenekleri.

01

02 0504

03 06 07

01 Mat krom yan aynalar S

02 Parlak siyah yan aynalar O

03 Karbon yan aynalar O

04 18" alüminyum alaşımlı “Cadiz” jantlar S

05 19" alüminyum alaşımlı “Pretoria” jantlar, siyah O

06 19" alüminyum alaşımlı “Pretoria” jantlar, metalik gri O

07 19" alüminyum alaşımlı “Spielberg” jantlar O

Trendline donanım S     Opsiyonel donanım O  Yeni Golf R-Jant Seçenekleri 25



VOLKSWAGEN YENİ GOLF R

2,0 lt TSI 310 PS 
4MOTION®

R
İç Donanım
1/3-2/3 oranında asimetrik katlanabilir arka koltuklar S
“Race” spor kumaş koltuk döşemesi S
“Piano Black” iç dekor S
Ambiyans aydınlatması S
Bagajda 12 V soket S
“R” çok fonksiyonlu spor deri direksiyon ve vites topuzu S
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları S
Paslanmaz çelik spor pedallar S
Siyah iç tavan kaplaması S
Işıklı makyaj aynaları S
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü S
Arka kol desteği ve bagaja ulaşma bölümü S
Ön koltuk altlarında eşya gözü S
Ön ve arkada iki adet okuma lambası S
Soğutmalı ve ışıklı torpido gözü S
“Composition Media” bilgi ve eğlence sistemi
(Türkçe dil seçenekli, 8" renkli dokunmatik ekran) S

CD çalar S
AUX-IN girişi ve SD kart okuyucu S
USB-IN girişi S
8 hoparlör S

VOLKSWAGEN YENİ GOLF R

2,0 lt TSI 310 PS 
4MOTION®

R
Dış Donanım
3 kapı S
%65 karartılmış arka ve arka yan camlar S
7,5Jx18" “Cadiz” alüminyum alaşımlı jantlar, 225/40 R18 lastikler S
Yer tasarruflu stepne S
Kilitli bijon ve bijon anahtarı S
Tamponun her iki yanında spor görünümlü dört adet egzoz çıkışı S
Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar S
Gövde rengi kapı kolları ve mat krom yan aynalar S
Dinamik viraj farlarına sahip LED “Mid” ön farlar ve LED gündüz 
sürüş farları S

LED “High” stop lambaları ve dinamik arka sinyal lambaları S
Aerodinamik ön/arka tampon S
Aerodinamik arka spoyler S
Ön radyatör ızgarasında, ön çamurluklarda ve bagaj kapağında 
“R” logoları S

Ön kapı içlerinde ışıklandırmalı marşpiye kaplamaları S
Konfor
Bluetooth‘lu mobil telefon hazırlığı S
Elektromekanik park freni S
Auto Hold fonksiyonu S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leaving Home) S
Otomatik far yükseklik ayarı S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası S
Adaptif şasi kontrolü (DCC) S
Sürüş profil seçimi (Driving Profile Selection) S
Klimatronik (Çift bölgeli tam otomatik klima) S
Otomatik yanan kısa farlar S
Ön koltuklarda yükseklik ve bel destek ayarı S
Spor ön koltuklar S
Park mesafe sensörleri (ön/arka) S
Start/Stop sistemi S
Fren enerjisi geri kazanımı S
Yağmur sensörü S
Dijital gösterge paneli “Active Info Display” S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S

VOLKSWAGEN YENİ GOLF R

2,0 lt TSI 310 PS 
4MOTION®

R
Güvenlik
4MOTION® 4 tekerlekten çekiş sistemi S
Anti blokaj fren sistemi (ABS) S
Elektronik dinamik diferansiyel kilidi (XDS) S
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR) S
Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR) S
Elektronik stabilizasyon programı (ESP) S
Dinamik direksiyon önerisi (DSR) S
İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake) S
İç denetimli alarm sistemi S
Arka koltuklarda iki adet çocuk koltuğu sabitleyici 
(ISOFIX) S

Piroteknik ön emniyet kemerleri S
Arkada 3 adet 3 noktalı emniyet kemeri S
Disk frenler, ön/arka S
Emniyet kemeri sesli ve ışıklı uyarı özelliği S
Progresif direksiyon sistemi S
Hıza duyarlı elektromekanik servo direksiyon S
Immobilizer S
Lastik basınç uyarısı S
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları S
Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları S
Perde hava yastıkları S
Sürücü diz hava yastığı S
Ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakma özelliği S
Yorgunluk tespit sistemi S

S: Standart donanım

VOLKSWAGEN YENİ GOLF R 2,0 lt TSI 310 PS 4MOTION® DSG

Motor tipi 4 silindir 16 V TSI benzin motor

Motor hacmi, lt/cm3 2,0/1984

Maks. güç, kw (PS) dv/dk 228 (310)/5500-6500

Maks. tork, Nm dv/dk 400/2000-5400

Karışım sistemi Elektronik kontrollü direkt enjeksiyon

Vites kutusu 7 ileri DSG

BOYUTLAR
Uzunluk, mm 4258

Genişlik, mm 1799

Yükseklik, mm 1452

Aks mesafesi, mm 2637

Yakıt tankı, lt 50

Dönme çapı, m 10,9

Bagaj kapasitesi, lt 380/1270

Boş ağırlık, kg 1557

HIZLANMALAR
0-100 km/s sn 4,6

Maks. hız, km/s 250

YAKIT TÜKETİMİ
lt/100 km (1999/94/EG)*

Şehir içi 8,7-8,8

Şehir dışı 6,0-6,1

Genel 7,0-7,1

CO2 emisyonu, g/km 160-163

TEKNİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

*Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir. Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler, araç sürme alışkanlığı 
ve teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir. Yeni Golf R-Teknik ve Donanım Özellikleri 27



Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Tel: (0262) 676 90 90    www.vw.com.tr

Bu katalog 2017 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, 
donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (02.06.2017) sonra güncellenmiş 
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve 
görseller, standart donanıma dâhil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri fikir vermek için kullanılmış olup Türkiye’de sunulanlardan 
farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de 
göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 
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