
THE NEWLY-PRESENTED 8TH GENER ATION VOLKSWAGEN GOLF WENT ON SALE IN GERMANY, DECEMBER 5, 
OPENING A NEW CHAPTER IN THE STORY OF ONE OF THE MOST POPULAR CARS IN THE WORLD. NOWO ZAPREZENTOWANY VOLKSWAGEN GOLF 8. GENER ACJI TR AFIŁ DO SPRZEDAŻY W NIEMCZECH W CZWARTEK 5 GRUDNIA, 

OTWIER AJĄC NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII JEDNEGO Z NAJPOPULARNIEJSZYCH SAMOCHODÓW NA ŚWIECIE.

Over the next period, the Golf VIII will be made available with four 
engine choices and a wide range of customization options. The entry-
level hatchback is the Golf Life 1.5 TSI, which will sell in its home 
country starting from €27,510.

When it was first shown at the beginning of November, the new 
Golf stirred mixed feelings. First, it disappointed because of the 
very limited design changes it comes with. Going down this road is 
understandable though, as the car has one of the most recognizable 
looks in the industry, pretty much unchanged for generations, and 
this appears to have been one of the reasons behind its success.

It did cause some excitement too, as it is by far the most 
technologically evolved Golf ever. The cockpit reeks digital, the car 
is always online thanks to an integrated eSIM, and it also comes with 
Car-2-X features that allow it – for now - to talk to traffic lights.

 

The limited engine options offered for now will grow 
exponentially over the car’s lifecycle. Aside for the usual gasoline 
and diesel engines, the car will also be fitted with natural gas drive, 
and of course electrified models.

In all, Volkswagen plans to sell no less than five hybrid variants, 
called eTSI, which combine a regular internal combustion engine with 
a belt starter generator and a 48V lithium-ion battery. Two plug-in 
hybrids, with the entry-level rated at 204 ps and the GTE variant at 
254 ps, are also on the table.

The first-ever Golf came to be in 1974, and quickly became a people’s 
car, perhaps even more so that the original wearer of the moniker. 
Throughout its seven generations life, 35 million Golfs were sold. 
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W następnym okresie Golf VIII będzie dostępny z czterema silnikami 
i szeroką gamą opcji personalizacji. Podstawowym hatchbackiem jest 
Golf Life 1.5 TSI, który będzie sprzedawany w swoim kraju od 27.510 €.

Kiedy pokazano go po raz pierwszy na początku listopada, nowy Golf 
wywołał mieszane uczucia. Po pierwsze, był rozczarowany z powodu 
bardzo ograniczonych zmian konstrukcyjnych. Zejście tą drogą jest 
jednak zrozumiałe, ponieważ samochód ma jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych stylów w branży, prawie niezmieniony od pokoleń  
i wydaje się, że był to jeden z powodów sukcesu.

Wywołało to również pewne emocje, ponieważ jest to najbardziej 
zaawansowany technologicznie golf w historii. Kokpit jest w pełni 
cyfrowy, samochód jest zawsze online dzięki zintegrowanemu eSIM, 
a także wyposażony jest w funkcje Car-2-X, które pozwalają – na razie 
– komunikować się z sygnalizacją świetlną.

 

Obecnie oferowane ograniczone opcje silnika będą rosły 
wykładniczo w całym cyklu życia samochodu. Oprócz zwykłych 
silników benzynowych i wysokoprężnych samochód będzie 
również wyposażony w napęd na gaz ziemny i oczywiście modele 
zelektryfikowane.

Podsumowując, Volkswagen planuje sprzedać co najmniej pięć 
wariantów hybrydowych, zwanych eTSI, które łączą zwykły silnik 
spalinowy z generatorem rozrusznika i 48-woltowym akumulatorem 
litowo-jonowym. Dwie hybrydy typu plug-in, z poziomem 
wyjściowym ocenionym na 204 ps i wariantem GTE przy 254 ps, 
również znajdują się w ofercie.

Pierwszy w historii Golf pojawił się w 1974 roku i szybko stał się 
samochodem ludowym. W ciągu siedmiu pokoleń sprzedano 35 
milionów golfów.
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