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Puține emisii, dar și puțin cuplu pentru TDI

Poate părea plictisitor, dar designul nu a fost vreodată un punct forte pentru Golf. Spațiu suficient pentru cap și genunchi

350 l sau 1.305 l cu bancheta rabatată

VW Golf pe scurt

Ușor de reglat și foarte confortabile

Focus are cea mai sportivă direcție, 
iar Golf pe cea mai echilibrată

Aici vei găsi cele mai 
bune finisări din clasă

de succint: noul Golf VI arată ca un face lift 
de Golf V pentru că, din multe puncte de 
vedere, asta și este. Clienții de Golf nu vin 
în showroom cu pozele altor modele încer-
când să facă o comparație vizuală la fața 
locului. Ei au alte priorități, iar designerii 
VW știu asta, motiv pentru care păstrează 
designul departe de orice controverse. 

Lider la interior
Nu îmi place să fac uz de cuvântul pre-
mium, consider că sunt destul de mulți 
producători care îl folosesc în exces, dar 
Golf-ul a muncit pentru acest atribut. 
La nivel de interior compacta germa-
nă este aproape imposibil de contestat, 
fiecare buton, fiecare bucată de plastic 
lasă senzația de calitate, de durabilitate, 
de lucru bine făcut. Nu știu dacă VW 

plătește oameni să regleze modul în care 
se apasă fiecare buton, dar nu aș fi sur-
prins dacă ei ar exista. Am mai văzut 
plastice de calitate și pe alte modele din 
acest test (Astra, Megane, Bravo), dar 
Golf este singurul care a reușit să le ofere 
în mod consistent, chiar și în zone unde 
degetele tale probabil nu vor ajunge nici-
odată. Și aici vorbim de o versiune aproa-
pe de „bază“ fără prea multe gadget-uri și 

Cine a spus că este mai greu să te menții 
pe primul loc decât să ajungi acolo cu 
siguranță nu a auzit de Golf. Ajuns 

la generația cu numărul șase, compacta 
germană, sau întemeietoarea acestui seg-
ment dacă ții la istorie, rămâne competi-
torul la care toată lumea se raportează. 
Unii au spus că e plictisitor de bună, 
comparând-o totodată cu Schumacher 
în zilele sale de glorie atunci când toată 
lumea aștepta să piardă. În acest test, 
zece compacte s-au aliniat așteptând o 
mutare greșită din partea sa. Să vedem 
dacă a făcut vreuna. 

Discret, elegant, previzibil
Acesta este momentul în care voi înce-
pe discursul legat de filozofia de design 
Volkswagen. Voi încerca să fiu cât se poate 

Dotări standard (selecție)
Volkswagen Golf - nivel de echipare Trendline

Jante oțel cu anvelope 195/65 R15 ¸ Scaun șofer cu reglare 
manuală pe verticală ¸ Airbaguri frontale, laterale, tip cortină și 

pentru genunchii șoferului ¸ Sistem electronic pentru menținerea 
stabilității (ESP), ABS, EDS, ASR ¸ aer condiționat climatic cu reglare 
semiautomată ¸ Computer de bord ¸ Geamuri acționate electric  

¸ Radio CD „RCD 210“ cu funcție MP3 si 4 boxe

Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 CP - 18.415 Euro TVA inclusNOU
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Aeratoare separate pentru 
pasagerii de pe banchetă

Grupare ergonomică a 
comenzilor electrice

DETALII

Cinci stele la EuroNCAP, ABS și ESP în standard

Golf VI 1.6 TDI Bluemotion: 107 g CO2/km

Camera pentru mer-
sul înapoi poate fi 
comandată opțional

Confortabilă sau 
sportivă, în funcție de 
preferințele șoferului

Inginerii VW au 
investit mult în 
insonorizare

Calitate 
ireproșabilă a 
interiorului

Compromisul 
ideal între 
sport/confort

Leneș sub 
2.000 rpm

Cel mai 
scump din 
test

Ne place Nu ne place

De ce VW Golf?

Chiar și în compania noii generații 
Astra, Golf rămâne modelul de 
referință al clasei compacte. 
Rămâne doar să ți-o poți permite.  

artificii estetice menite să îți ia ochii.
Indiferent de câte căsuțe vei bifa din 

lista de opționale ergonomia rămâne un 
capitol acoperit complet de Golf, grupa-
rea comenzilor este foarte eficientă, iar 
funcționalitatea lor nu ridică semne de 
întrebare (lucru pe care nu îl poți spune 
despre noul Astra).  

Golf + TDI = Love?
Noul motor TDI de 1.6 l urmează ten-
din ța de downsizeing din industrie ofe-
rind, la o capacitate cilindrică redusă, 
performanțele vechiului motor de 1.9 
l. Aici se află și mutarea greșită de care 
vorbeam în primul paragraf, de altfel și 
singura. Spre deosebire de majoritatea 
dieselelor moderne, care și-au făcut un 
obicei bun din a livra cuplul maxim până 

la 2.000 rpm, TDI-ul de 1.6 l necesită un 
efort suplimentar, de încă 400-500 rpm. 
Ai putea da vina pe transmisia etajată 
destul de lung, dar scuza ține până încerci 
Multijet-ul de pe Bravo. Fiat-ul are 300 
Nm (+50 Nm față de Golf) și în plus îi 
oferă încă de la 1.500 rpm, în timp ce Golf 
anunță un interval cam generos definit 
până la 2.500 rpm. Si era să uit, Bravo 
beneficiază și de aportul treptei a șasea, 
pe care o vei aprecia de fiecare dată când 
vei ajunge la viteze de croazieră.

Consumul și emisiile sunt mai mici 
pentru Golf, totuși este o consolare destul 
de palidă în comparație cu lipsa de vitali-
tate, resimțită mai ales în mediul urban. 
Vestea bună este că odată ce îl turezi, 
decibelii nu o iau razna, Golf fiind de 
departe cel mai bine insonorizat din test. 
Cât despre comportamentul dinamic, 

aspectul oarecum casnic te poate păcăli, 
Golf fiind capabil să se țină fără mari 
probleme după etalonul dinamic Focus. 
Odată cu generația a șasea platforma a 
ajuns la maturitate din punct de vedere 
tehnic oferind un compromis aproape 
perfect între latura sportivă și confort. 
Cuvântul compromis nu sună foarte bine, 
dar în realitate nicio mașină din acest test 
nu a reușit să-l egaleze pe Golf în materie 
de ținută de drum.

Dacă nu te uiți la bani și vrei cea mai 
bună mașină din segment nu mai are 
rost să dai pagina. Întrebarea este, în 
condițiile economice actuale, cine este 
dispus să plătească 18.000 de euro pe 
o compactă în echiparea de bază? Vei 
recupera o parte din bani la revânzare 
(dată fiind imaginea VW), dar chiar și așa 
rămâne problema investiției inițiale. ¸

*Mașina de test a fost oferită de Midocar VItan
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