
Noua Jetta. Pur şi simplu uimitoare.



Din primul moment veţi şti sigur, că noua 
Jetta este o maşină specială. Liniile clare, 
precise şi suprafeţele atletice, pline de 
tensiune, îi asigură o prezenţă strălucitoare, 
indiferent de locul în care apare.

Jetta urmează noul ADN al design-ului 
Volkswagen. Aşa-numita linie specifică 
tornado şi arcurile puternic accentuate ale 
pasajelor roţilor combină eleganţa rafinată 
cu suveranitatea caracterului sportiv.

Per ansamblu, Jetta nu este doar mai 
dinamică, ci şi mai mare ca niciodată. 
Ampatamentul mai echilibrat şi lungimea 
exterioară totală de 4,64 m îi subliniază 
design-ul sportiv. Noile dimensiuni se 
contopesc cu elementele marcante de 
design, dând naştere unei siluete atletice.

Elegantă şi dinamică.
Design care taie respiraţia.



Noua Jetta impresionează prin propriul 
limbaj al formelor. Accentele rafinate îi 
conferă suveranitate şi eleganţă expresivă.

Grila radiatorului alcătuieşte un ansamblu 
unitar cu farurile trapezoidale, cu halogen, 
care asigură o mai bună vizibilitate 
indiferent de condiţiile meteo şi care 
dispun, în echiparea standard, de lumini 
permanente speciale. 

În partea frontală marcantă au caracter 
deosebit şi lamelele cu elemente cromate 
ale grilei radiatorului. Acestea desăvârşesc 
design-ul sportiv, fiind lăcuite în negru 
piano. În plus, caracterul atletic este 
subliniat prin barele de protecţie vopsite 
complet în culoarea caroseriei.

Detalii sportive.
Amănunte care îmbină caracterul funcţional cu cel estetic.



Plăcerea de a conduce şi economicitatea 
pot fi excelent îmbinate. Acest fapt este 
demonstrat, în mod impresionant, de 
noua Jetta prin strategia abordată privind 
motorizarea. Pentru acest model puteţi 
să alegeţi unul dintre cele şase motoare, 
fiecare dintre acestea consumând extrem 
de puţin şi respectând cerinţele normei de 
poluare Euro 5. 

În combinaţie cu BlueMotion Technology, 
noua Jetta devine chiar una dintre cele mai 
economice limuzine de 4,6 metri din lume.

Propulsie impresionantă.
Motoare a căror economicitate nu poate fi depăşită.



Mulţumită tehnologiei ce redefineşte 
standardele, veţi impresiona oriunde cu 
noua Jetta. Sistemul de radio-navigaţie 
„RNS 510” este compatibil MP3 şi WMA şi 
ştie mereu care este drumul cel bun.

Când veţi face o pauză cu noua Jetta, cel mai 
frumos lucru va fi gândul că veţi continua 
călătoria, pentru că sistemele inteligente 
de asistenţă a şoferului vă asigură confort 
maxim. Funcţia de reglare a luminilor de 
fază lungă „Light Assist” selectează în mod 
automat luminile de fază scurtă sau pe 
cele de fază lungă, fără a crea disconfort 
pentru ceilalţi participanţi la trafic. 

În linia de echipare Highline, noua Jetta v-a 
pregătit o sumedenie de alte funcţii speciale. 
Printre acestea se numără pachetul de 
piele cu volan în 3 spiţe, Pachetul de iarnă 
cu scaune faţă încălzite, cu duzele încălzite 
automat pentru sistemul de spălare a 
parbrizului, instalaţia de spălare a farurilor 
şi funcţia de monitorizare a lichidului de 
spălare a parbrizului.

Confort rafinat.
Tehnologie inovatoare ce stabileşte noi repere în domeniu.



Lipsa de spaţiu este o problemă a 
trecutului, pentru că nou Jetta este cea mai 
mare Jetta din toate timpurile. Mulţumită 
ampatamentului mărit, mai ales secţiunea 
locurilor din spate a putut fi structurată mult 
mai confortabil.

Interiorul de dimensiuni respectabile nu 
oferă doar suficient spaţiu pentru cap şi 
genunchi pentru toate locurile, ci şi un 
portbagaj mare şi un volum de încărcare 
de 510 litri, în care încap destule bagaje.

Noua Jetta îmbină dimensiunile 
generoase cu design-ul sportiv şi elegant 
şi cu perfecţiunea detaliului, stabilind noi 
standarde în domeniu. Astfel este, în mod 
evident, menită să atragă atenţia.

Noua Jetta. Disponibilă de la 13.350 euro 
TVA inclus*. Vă așteptăm să o testați la 
distribuitorul dumneavoatră Volkswagen!

*Prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru 2011, 
derulat de Ministerul Mediului și finanțat prin Administrația Fondului pentru 
Mediu. 

Dimensiuni nebănuite.
O structură interioară care impresionează prin generozitate.



www.volkswagen.ro


