
معلومات صحفية



وصلت سيارة جولف 8. السيارة التي تمثل 
مصطلح “هاتشباك األنيقة” تأتيكم بمواصفات 

كالسيكية: الجمال واألناقة والقوة واألداء 
الممتع. تعود سيارة جولف GTI بمجموعة من 

التقنيات وعناصر التصميم الجديدة وتواصل 
توفير األداء الفائق الذي تبنته منذ بداية طرحها.

تم تعزيز الديناميكية والطابع الرياضي واألناقة 
وسرعة االستجابة أكثر من السابق. وتأتي السيارة 

مزودة بتقنيات رائدة، حيث تم تجهيزها بأحدث 
أنظمة االتصال ومساعدة السائق من فولكس 

واجن، إلى جانب لوحة العدادات الرقمية الجديدة 
كليًا، ما يمثل أكبر تحديث تقني في تاريخ 

السيارة.



GEN

GTI



 مواصفات 
المحرك

 GTI جولف

TSI سعة 2 لترالمحرك

القوة الحصانية/
4كيلووات

245 حصان/180 كيلوواتعزم الدوران

370 نيوتن مترخزان الوقود

0-100 )6.4 ثانية(التسارع

250 كم / ساعةالسرعة القصوى

 مواصفات 
السيارة

 GTI جولف

4,287 ممالطول

العرض مع المرايا 
2,073 ممالخارجية

1,463 مماالرتفاع

374 لترصندوق األمتعة

5عدد المقاعد

50 لترخزان الوقود

تأتي السيارة حاليًا بمجموعتي تجهيزات )P1 وP2( - باإلضافة إلى مجموعة 
التجهيزات Black Style باللون األسود االختيارية.



 تعتبر سيارة جولف GTI من الجيل الثامن سيارة GTI األكثر تطورًا 
على المستوى الرقمي على اإلطالق، فقد تم تصميم تقنياتها 

اإللكترونية بالكامل من البداية، حيث تم تغيير كل شيء فيها!

 وتوفر السيارة للسائق عالم متصل من أدوات العرض والتحكم 
الرقمية بالكامل، مما يمنحه أعلى مستويات تخصيص طريقة 

العرض المرئي والتقنيات في سيارته بأقصى قدر من التفاصيل.

شاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 10 بوصة تعمل 	 
باللمس كتجهيز اختياري )قياس 8.25 بوصة كتجهيز أساسي( 

 اتصال بالهاتف واتصال صوتي عبر البلوتوث لألجهزة المتوافقة	 

مجموعة العدادات الرقمية بالكامل مع شاشة المعلومات 	 
النشطة من فولكس واجن ) 10.25  بوصة( 

إمكانية االقتران مع جهازين متحركين متوافقين في نفس الوقت	 

عرض حد السرعة	 

 	USB-C 4 منافذ

نظام مالحة اختياري مع شاشة عرض رأسية	 

6 مكبرات صوتية أمامية وخلفية	 

تقنية االتصال VW App-Connect سلكيًا كتجهيز أساسي 	 
والسلكيًا كتجهيز  اختياري

شحن السلكي للهاتف	 

)2 للصف األمامي و 2 للصف الخلفي(



تمثل سيارة GTI طرازات هاتشباك الحديثة بامتياز، فهي سيارة أنيقة وملفتة للنظر: 
إنها سيارة GTI ال تخطئها العين، كما تتضمن أحدث التقنيات المبتكرة. تأتي سيارة 
GTI مجهزة بمحرك مع شاحن توربيني ُينتج 180 كيلووات )245 حصانًا(. كما ُتجهز 
السيارة بنظام إدارة الخصائص الديناميكية للسيارة المتصل بالشبكة، والذي يتميز 

باإلدارة الذكية ألنظمة التروس الكهروميكانيكية، مما يضمن مستوى فائقًا من 
األداء اإلضافي، يجعل سيارة جولف GTI من الجيل الثامن بنظام الدفع األمامي 

السيارة المثالية التي توفر أداًء متميزًا، حتى عند مقارنتها بالطرازات األعلى.

وفي الجزء الخلفي، يبرز الطابع الرياضي لسيارة GTI بفضل الجناح الموجود فوق 
السقف ومشتت الهواء وأنبوبي العادم المستديران الموجودان في الجوانب 

الخارجية.

 وتعتبر سيارة جولف GTI من الجيل الثامن سيارة GTI األكثر تطورًا على المستوى 
الرقمي على اإلطالق، ولذلك ينصب التركيز في المقصورة على التصميم األنيق 

والوظائف الواضحة والراحة الفائقة وإمكانيات التخصيص، مع أحدث التقنيات 
المتطورة.



  أصبحت جولف GTI الجديدة أكثر انخفاضًا، وأكبر طواًل، وأفضل 
في القيادة الديناميكية مقارنة بالطراز السابق. وعمل المصممون 

على تصميم كل جزء من أجزاء الهيكل بهدف إضفاء لمسة متطورة 
جديدة على السيارة.

عجالت من سبائك ريتشموند المعدنية قياس 18 بوصة	 

 جناح على السقف/فتحة سقف	 

 مصابيح performance أمامية بتقنية LED ومصابيح خلفية 	 
 LED بتقنية HIGH

مرايا خارجية مزودة بوظيفة الذاكرة، وقابلة للطي والتعديل 	 
كهربائيًا، مع إمكانية التدفئة بشكل منفصل ووظيفة خفض 

المرايا الخارجية

 مصابيح أمامية بتقنية LED مع مصابيح الضباب األمامية 	 
ومصابيح االنعطاف ومصابيح الطرق السريعة

.P2 تأتي التجهيزات الواردة هنا من مجموعة التجهيزات *



شريط إضاءة 
 LED بتقنية

فتحة سقف

 عجالت من السبائك المعدنية 
قياس 19 بوصة )تجهيز اختياري(

فتحات هواء أمامية مع 
مصابيح ضباب

نظام فتح/غلق السيارة 
بدون استخدام المفتاح

تتوفر في اإلمارات العربية المتحدة بسعر يبدأ من 37,517 	 
 )+DABو eCall دوالر )مع تجهيز

وبسعر 37,155 دوالر لألسواق األخرى )غير متضمنة قيمة 	 
الضريبةالمضافة(



إذا كان التصميم الخارجي الفتًا للنظر، فإن المقصورة تبهر 
الجميع. تتضمن المقصورة أحدث التقنيات المتطورة، كما تبشر 
بمستويات جديدة من األناقة ومتعة القيادة، حيث تأتي السيارة 
مجهزة باإلضاءة المحيطية الملونة، ومقصورة القيادة الرقمية 

مع أدوات التحكم باللمس ومقصورة قيادة فولكس واجن 
الرقمية برو التي يمكن تخصيصها بالكامل، إلى جانب شاشة 
تفاعلية قياس 10.25 بوصات تحل محل مجموعة العدادات 

القياسية التناظرية.

لن تكون سيارة جولف GTI سيارة GTI حقيقية بدون مقاعدها 
المميزة المكسوة بالقماش على طراز ترتان ونمط قرص العسل 

على لوحة التجهيزات وفرش األبواب. وتتميز السيارة بقدرات 
رقمية فائقة ويبدأ تشغيل الشاشات الرقمية بمجرد فتح 

األبواب، كما يتميز الجيل الثامن من سيارة جولف بفتحة سقف 
بانورامية منزلقة جديدة وأنيقة.

 P2 مزودة بمقاعد مكسوة بالقماش، وتأتي GTI P1 تأتي سيارة 
بمقاعد مكسوة بالجلد.



إضاءة محيطية داخلية متعددة األلوان	 

 شاشة عرض المعلومات النشطة )مقصورة قيادة فولكس واجن 	 
الرقمية برو(

فرش األرضية في األمام والخلف	 

 نظام تثبيت السرعة مع محدد السرعة	 

 إمكانية االختيار من بين ملفات تفضيالت القيادة	 

 نظام التحكم بالمناخ Climatronic ثالثي المناطق	 

 6 مكبرات صوتية )4 في األمام، 2 في الخلف(	 

 	 VW App Connect نظام 

 الشحن الالسلكي للهاتف	 

 عجلة قيادة رياضية تيبترونيك متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مع 	 
التحكم باللمس ووظيفة التدفئة

 مقاعد رياضية مكسوة بجلد فيينا في األمام مع إمكانية تعديل 	 
مقعد السائق كهربائيًا بثماني وضعيات، إلى جانب وظيفة الذاكرة 

وتهوية المقاعد )تبريد/تدفئة المقاعد(

 نظام فتح السيارة بدون استخدام المفتاح	 

.P2 تأتي التجهيزات الواردة هنا من مجموعة التجهيزات *



الجيل الجديد من نظام 
 MIB المعلومات والترفيه

 Shift by wire تقنية
لنقل السرعة

عجلة القيادة مع أزرار 
“تعمل باللمس”



 تضم فولكس واجن جولف GTI الجديدة عددًا من تجهيزات 
األمان في هيكل السيارة وعناصر التصميم التقنية على حد 

سواء.

 Lights & Vision مجموعة تجهيزات

نظام التحكم في مسافة صف السيارة في 
األمام والخلف

كاميرا الرؤية الخلفية

نظام تنبيه السائق

نظام المساعدة على تغيير المسار )مراقبة النقطة 
العمياء(



Scaura منصة

لالطالع على المزيد من المعلومات الصحفية على منصة 
Scaura، يرجى استخدام التفاصيل التالية:

https://app.scaura.com/webapp/#/login/user  :الموقع اإللكتروني
media@volkswagen.avme.ae :اسم المستخدم

!Media123كلمة المرور: 



جهات اتصال العالقات 
العامة

فوكس-برايك أماندا 
مديــرة العالقات العامة

فولكس واجن الشــرق األوسط
هاتف:

amanda.fox-pryke@volkswagen.avme.ae

الحسن زينة 
مســؤولة العالقات العامة

فولكس واجن الشــرق األوسط
هاتف:

 extern.zeina.alhasan@volkswagen.avme.ae

+971 56 534 4283

+971 54 581 3529


