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The all-new Golf GTI

غولف جي تي آي الجديدة كليًا
تعتبر الصور والمواصفات والبيانات التقنية واأللوان والفرش والتصميم الداخلي للسيارة المعروضة في 
الصورة صحيحة ودقيقة حسب تاريخ طباعة هذا الكتيب، وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط. وتجدر 
اإلشارة إلى أنها خاضعة للتغيير في أي وقت، وبالتالي يجب على العمالء أن يطلبوا من موزعي فولكس 
التي يرغبون بشرائها والمتوفرة  البلد الذي سيشترون منه السيارة، أحدث مواصفات السيارة  واجن في 

هناك باعتبار أن المزايا والمواصفات قد تتغير بحسب الباقات المتوفرة في كل سوق على حدة.

غولف جي تي آي الجديدة كليًا



The all-new
Golf GTI

• 10" Discover Pro Navigation system
• Active Info Display 
• Harman/Kardon premium sound system
• Head-up Display
• Wireless App-Connect and mobile
  phone charging
• LED performance headlights, light strip
  and taillights
• Climate controlled, cooling leather
  sports seats
• Leather multi-function sport tiptronic
  steering wheel with touch control
• Multi-colour ambient lighting
• Panoramic Sunroof
• Rear View Camera
• Park Assist and Rear Traffic Alert 

Highlight FeaturesEngine
Max Power (KW/HP) 
Cylinders
Max Torque (NM)
Transmission
No. of Seats
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheelbase (mm)
Trunk Capacity (litres)
Tank Capacity (litres)

2.0L TSI
180/245

4
370

Dual Clutch 7 Speed AT
5

4,287
1,789
1,463
2,631
374
50

Key Specifications
2.0L TSI
245/180

4
370

ناقل حركة مزدوج بـ 7 سرعات أوتوماتيكية
5

4,287
1,789
1,463
2,631
374
50

غولف جي تي آي 
الجديدة كليًا

المواصفات الرئيسية 
المحرك  

القوة القصوى )ك.واط/ قوة حصان(
عدد األسطوانات 

قوة العزم القصوى )نيوتن.متر(       
ناقل السرعة   

عدد المقاعد 
الطول )مم( 
العرض )مم(
االرتفاع )مم( 

قاعدة اإلطار )مم( 
سعة الصندوق )لتر(   

سعة خزان الوقود )لتر( 

• نظام المالحة Discover Pro مع شاشة قياس  
  10 بوصة

• شاشة لعرض المعلومات 
Harman/Kardon نظام الصوت المتطور •

• شاشة عرض رأسية تظهر على الزجاج األمامي
• نظام App-Connect لالتصال بالتطبيقات وشحن 

  الهاتف المحمول
LED مصابيح أمامية وخلفية بتقنية •

• مقاعد جلدية رياضية مبردة 
• عجلة قيادة جلدية رياضية متعددة الوظائف مع 

  نظام نقل الحركة Tiptronic يعمل باللمس
• إضاءة محيطية متعددة األلوان

• فتحة سقف بانورامية
• كاميرا للرؤية الخلفية 

• مساعد ركن السيارة مع التنبيه بحركة المرور 
  الخلفية

أبرز المزايا
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