
Golf Plus 





Golf Plus – mångsidig och stilren.

För dig som behöver använda bilen till 

många ändamål, är Golf Plus en riktigt 

intressant modell. Trots ett kompakt yttre, 

ryms det mycket i kupén och vid behov kan 

du också anpassa utrymmet genom att bak-

sätet är såväl skjutbart som fällbart. Och det 

finns flera intressanta utrustningsalternativ 

att välja mellan. Allt för att du ska kunna 

anpassa bilen till dina egna behov.
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De svarta lamellerna i kylargrillen är ett 

av kännetecknen för Golf Plus som följer 

övriga modeller i Golf familjen. 

Det dubbla ändröret* är en sportig detalj 

i designen samtidigt som det skvallrar 

om den effekt som döljer sig under 

huven.

* ej MultiFuel.

Den allra senaste halogentekniken med klarglasoptik ger optimal belysning. De dubbla 

halogenstrålkastarna ger ett optimalt ljusflöde för såväl halv- som helljus.

Golf Plus med den högre taklinjen ger tillsammans med det förlängda kupéutrymmet 

en större känsla. Det första kännetecknet är det karakteriska frontpartiet, den högre 

midjelinjen, med stötskyddslister längs sidorna och bakpartiet med sina snygga bak-

ljus med lysdiodteknik ger ett särskilt starkt och klart ljus. De strömlinjeformade ytter-

backspeglarna har integrerade sidoblinkers.

Exteriör.
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Golf Plus erbjuder nämligen mer i alla avseenden, såsom mer utrymme, mer flixibilitet 

och mer körglädje. Med sin förhöjda sittposition, den avgjort större rörelsefriheten och 

sitt flexibla kupékoncept är den en idealisk bil för alla som behöver mer utrymme utan 

att göra avkall på körglädjen. Golf Plus är en äkta Golf.

Interiör.

De breda mittarmstödet i baksätet har två mugghållare som standard och gör dessutom att långfärden i baksätet blir ännu behagligare. 

När du fäller ner mittarmstödet fungerar det även som genomlastningslucka, även det är standard i Golf Plus.
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Tack vare det asymmetriskt uppdelade och nedfällbara ryggstödet bak kan man skapa tillräckligt med plats även när man vill trans-

portera skrymmande saker. Delningsgränsen går mellan mittsätet och det högra yttersätet. Båda delarna kan enkelt sjutas fram för 

att göra bagageutrymmet ännu större. Lika lätt är det att fälla ner ryggstödet. För högre komfort kan ryggstödens lutning ställas in,  

och sätet i mitten kan bekvämt förvandlas till ett brett mittarmstöd.

Förvaringsfacken i framdörrarna rym-

mer lätt en stor flaska och många viktiga 

saker, exempelvis kartböcker, tidningar 

m m.

Centrallåset är fjärrstyrt. Med en enkel 

knapptryckning så låser du upp eller 

låser bilen. Bagageluckan kan även låsas 

upp separat.

Eluppvärmda framstolar som har tre oli-

ka effektlägen är givetvis standard. 

Inställningarna är också enkla att göra, 

även med handskar på händerna.
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I Golf Plus finns avancerade säkerhetssystem. I detta ingår förarkrockkudde och urkopplingsbar krockkudde för framsätespassageraren,  

och sidokrockskyddsgardiner. Sidokrockkuddar i framstolarnas ryggstöd är också standard. Som tillval finns även sidokrockkuddar i 

baksätets ryggstöd och i kombination med dessa ingår även bältessträckare på alla tre sittplatserna bak.

Säkerhet.

Säkerhetskonceptet i Golf Plus är mycket högt. Den mycket stabila och vridbara karossen 

garanterar en hög säkerhetsnivå. Golf Plus uppfyller höga säkerhetskrav. Detta bevisar 

bilen genom ett mycket bra skydd för såväl de åkande som oskyddade trafikanter i din 

omgivning.



Golf Plus – Säkerhet – 15 

Höjdinställbara bältesfästen fram gör 

set enkelt att ställa in rätt höjd för fram-

sätes passagerarna.

Genom riktade ingrepp i bromssystemet och motorstyrningen förhindrar det elektro-

niska stabiliseringsprogrammet (ESP) att bilen råkar i sladd i kritiska situationer. Det 

här gör att bilen alltid har maximal riktningsstabilitet.

Framstolarna har whiplash-skydd för att 

undvika pisksnärtskador vid en eventu-

ell påkörning bakifrån.
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Den 6-växlade manuella växellådan för-

medlar motorkraften via ytterst exakta 

och korta växellägen och är mycket lätt 

att växla. Denna manuella växellåda gäl-

ler för TSI 122, TSI 160, och TDI 140.

Den innovativa DSG-automatväxellådan som är tillval växlar på hundradelar av en 

sekund till nästa växel, uppåt eller neråt. Accelerationen blir både snabb och sportig tack 

vare den direkta responsen. DSG-växellådan är 6- eller 7-växlad, beroende på motoralter-

nativ. Sist men inte minst gör den höga verkningsgraden att du också kan spara bränsle.

TDI-motorerna med common rail-teknik 

har högeffektiv förbränning och ger en 

mycket bra effekt. 

Kombinationen med direktinsprutning 

av bränslet och intelligent överladd-

ningsteknik gör våra TSI-bensinmotorer 

extra effektiva. Dessa motorer förmår 

förena fördelar som hög effekt och högt 

vridmoment med låg bränsleförbruk-

ning.

Motor och växellådor

Hos Volkswagen är den allra modernaste motorteknologin en självklarhet. Naturligtvis 

kan du välja bland flera olika motorer till din Golf Plus. I tabellen på nästa sida kan du 

enkelt se vilken motor som passar dina behov bäst.
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Bensinmotorer

MultiFuel

75 kW 

(102 hk)  

TSI 122

90 kW  

(122 hk)

TSI 160

118 kW  

(160 hk)

Bränsleförbrukning, l/100 km manuell växellåda: 5-växlad 6-växlad 6-växlad

blandad körning 7,5 1) 6,5 6,5

stadskörning 10,0 8,4 8,4

landsvägskörning 6,0 5,4 5,4

DSG-automatväxellåda: - 7-växlad 7-växlad

blandad körning - 6,3 6,3

stadskörning - 8,0 7,9

landsvägskörning - 5,3 5,4

CO2-utsläpp, g/km manuell växellåda: 178 152 153

DSG-automatväxellåda: - 146 147

Dieselmotorer 

BlueMotion 

Technology

77 kW  

(105 hk)

TDI 140

103 kW  

(140 PS)

Bränlseförbrukning, l/100 km manuell växellåda: 5-växlad 6-växlad

blandad körning 4,3 5,1

stadskörning 5,2 6,3

landsvägskörning 3,9 4,3

DSG-automatväxellåda: 7-växlad 6-växlad

blandad körning 4,4 5,5

stadskörning 5,0 6,9

landsvägskörning 4,1 4,7

CO2-utsläpp, g/km manuell växellåda: 114 132

DSG-automatväxellåda: 115 144

Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. 

1) Angivet värde gäller för körning på bensin. Värdet för körning på E85 är ännu ej fastställt. 
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Golf Plus

Golf Plus erbjuder allt som man kan förvänta sig av en fulländad bil. Det visar en blick på 

alla praktiska detaljer. Ytterbackspeglarna är eljusterbara och eluppvärmda, fönsterhis-

sarna fram och bak är elektriska, belysningen i handskfacket och i bagageutrymmet hjäl-

per i mörkret och centrallåset styrs bekvämt med en fjärrkontroll. Dessutom skyddar den 

elektroniska startspärren bilen vid stöldförsök. Radio RCD 210 och fyra högtalare i fram-

dörrarna samt antenn i bakrutan är standard. Fram erbjuder de ergonomiskt utformade 

stolarna med den moderna tygklädseln ”Flow” bästa sittkomfort. En optimal körställning 

säkerställs genom förarstolens steglösa höjdinställning samt ratt stångens justering i 

såväl höjd- som längdled. 
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Radioanläggningen RCD 210 är lätt att 

sköta och garanterar med sin CD-spelare, 

fyra högtalare och 2 x 20 Watt utgångs-

effekt för bra ljud i kupén.

Stålfälgar med 6J x 15” med heltäck-

ande hjulsidor och däck med dimension 

195/65 R15. 

Centrallåset är fjärrstyrt. En enkel knapp-

tryckning räcker för att låsa eller låsa upp 

bilen. 

Elektriska fönsterhissar fram och bak 

med klämskydd är standard. I bakdör-

rarna finns dessutom barnsäkerhets-

funktion som ökar tryggheten och 

omtanken om dina passagerare.

Kromade sarger runt luftutsläppen är 

standard och höjer ytterligare känslan 

av kvalitet i kupén.
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Masters.

Golf Plus Masters ger en snyggare utrustad bil med många smarta och stilfulla detaljer. 

I utrustningen ingår en mängd olika detaljer som 15 tums lättmetallfälgar ”Wellington”, 

lackerade dörrhandtag och ytterbackspeglar, läderklädd multifunktionsratt, växelspaks-

knopp och handbromsgrepp i läder. Dessutom svarar den halvautomatiska luftkonditio-

neringen ”Climatic” för ett behagligt kupéklimat. Handskfacket är försett med ett luftut-

släpp som vid behov kan ge kyla för exempelvis medhavda drycker. Komfortstolarna fram 

är klädda med tygklädsel ”Porch”. På baksidan av mitt arms tödet finns två luftutsläpp för 

ökad komfort i baksätet. Radio RCD 310 med fyra extra högtalare i bakdörrarna står för ett 

extra bra ljud i kupén och färddator ”Plus” ger information om bränsleförbrukning, till-

ryggalagd körsträcka samt indikerar om någon dörr ej är ordentligt stängd. Farthållaren 

som också ingår i paketet gör körningen ännu mer bekväm.

Lättmetallfälg 6,5 J x 15” ”Wellington” 

med däck 195/65 R15. 

Radioanläggningen RCD 310 med CD-

spelare 4 x 20 Watt och fyra högtalare 

fram och fyra bak. CD-spelaren kan  

även spela mp3-filer samt AUX-ingång  

i mittkonsolen.

Lädersportratt med multifunktion för 

radio och färdator är standard.

Farthållare som kan aktiveras i hastig-

heter från 30 km/h och håller hela tiden 

den hastighet som har valts.

Mittarmstöd fram med förvaringsfack 

och integrerade mugghållare mellan 

framstolarna.

Förvaringslådor under framstolarna och 

förvaringsficka på framstolarnas rygg 

samt uppfällbart bord är standard på 

Masters.
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Radio/navigationsanläggning RNS 310. CD-baserad navigation med touchscreen (ej 

svenskspråkig) AUX-ingång i mittkonsolen och SD-kortläsare. Kan även spela mp3-filer.

Volkswagen Sound erbjuder ett enastå-

ende ljud. Med en uteffekt på 300 Watt, 8 

kanalsförstärkare och tio perfekt avstäm-

da högtalare med speciellt membran 

utgör det idealiska komplementet till de 

flesta radio- och navigationssystemen. 

Detta ger ett klart ljud som samtidigt är 

kraftfullt. Passar till radioanläggningarna 

RCD 310, RCD 510 samt navigation RNS 

310 och RNS 510.

Tillvalsutrustning. *

*  Tillval mot pristillägg. Givetvis finns det ytterligare tillval förutom ovannämnda och tillval som ej går att kombineras med varandra. Vi har även 

ett antal förmånliga utrustningspaket att erbjuda. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare, så berättar de mer om dessa.
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Med Media-In  får du enkelt och snabbt 

tillgång till filer i mp3-spelare, iPods och 

USB-minnen. Media-In gör det enkelt 

att styra låtval och liknande från radio-

anläggningen i bilen.

Radio/navigationsanläggning RNS 510 har högupplöst pekskärm. DVD-baserad 

navigation (ej svenskspråkig), inbyggd hårddisk på 30 GB, SD-kortläsare, färddator 

och AUX-ingång i mittkonsolen samt åtta högtalare.

CD-växlaren i det främre mittarmstö-

det rymmer upp till sex CD-skivor och 

hanteras enkelt via radio/navigations-

systemet. Endast i kombination med 

radio/navigationssystem RNS 510 (ej i 

kombination med Media-In).

Radio RCD 310 innehåller en CD-spelare, 

8 högtalare, AUX-ingång för externa 

ljudkällor, kan spela upp mp3- och wma-

filer och har en uteffekt på 4 x 20 Watt 

(standard Masters).

Radio RCD 510 har en stor TFT-färgskärm 

med mycket lättanvänd menyhantering 

tack vare pekskärm. Via den integrerade 

CD-växlaren för sex skivor kan du utan 

problem spela upp även mp3- och wma-

filer.
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Med den 3-ekrade multifunktionsratten i läder kan såväl radio som mobiltelefon (fabriksbeställd handsfree-montering) skötas utan 

att man behöver ta händerna från ratten. På högra rattekern sitter manöverknapparna för färddatorn. Du kan även enkelt göra person-

liga inställningar i bilens färddator via multifunktionsratten.

Förvaringspaketet som innehåller följande fyra delar finns som tillval. Fyra extra förvaringsfack i taket* över framstolarna, förvarings-

nät under hatthyllan (ej bild), förvaringslådor under framstolarna (standard Masters) samt lastsäkringsnät för bagagerumsgolvet.

* Kan ej kombineras med elsollucka.
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Den 3-ekrade läderratten ger ökad komfort och bättre grepp. Även växelspaksknopp 

och handbromsgrepp är läderklädda.

Farthållaren kan aktiveras från 30 km/h 

och håller hela tiden den hastighet som 

har valts. Speciellt vid långfärdskörning 

bidrar den till en mer avspänd körning 

och ökad komfort bakom ratten.

Sidokrockkuddar och bältespåminnare 

ökar säkerheten yttterligare.

Stöldskyddslarmet inkluderar kupéövervakning med sensorer i takkonsolen. Dessutom 

ingår bogserlarm med nivåsensor. Du kan enkelt avaktivera kupéövervakkningen med  

en strömställare på B-stolpen innan bilen låses.

Som original tillbehör finns denna  

”Touch” adapter , den gör din fabriks-

monterade mobiltelefonförberedelse 

komplett. När telefonen kopplats upp 

(med automatik) kan du enkelt sköta te-

lefonens funktioner från ”Touch” adap-

ter displayen.
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Läderinredningen i Golf Plus är inte bara snygg, den är även slitstark och lättskött. Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” går att få som 

tillval till Golf Plus Masters. Läderklädseln kan väljas i två färger, Titan Black eller Corn Silk Beige. Vid läderklädsel ingår dessutom elek-

triskt reglerbara svankstöd i båda framstolarna.

Steglös höjdinställning på passagerar-

stolen fram samt reglerbart svankstöd i 

framstolarna gör sittkomforten ännu 

bättre (standard Masters).

Elektrisk inställning av förarstolen* inne-

bär att såväl längd- och höjdinställning 

som lutningen hos sittdyna och ryggstöd 

styrs med enkla knapptryckningar. Det 

reglerbara svankstödet manövreras 

elekt riskt för båda framstolarna. 

* endast i kombination med läderklädsel.

Textilmattor fram och bak, skyddar din 

nya Golf Plus och bidrar till den angenä-

ma atmosfären i bilen.
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Sportstolar med tygklädsel ”Me 2” finns som tillval. Stolarna har rejäla sidostöd, steglös höjdinställning samt reglerbara svanstöd.

Fällbart ryggstöd på passagerarstolen ökar möjligheten att lasta långa föremål (endast 

Masters, ej i kombination med sportstolar).

Reglerbart i höjdled är mittarmstödet 

fram. Där finns också ett rymligt förva-

ringsfack (standard Masters).
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Bi-xenonstrålkastare ger ett vitare ljusflöde och lyser upp vägbanan och omgivningen så 

att du ännu lättare upptäcker eventuella hinder på vägen. Strålkastarna har även dyna-

miskt kurvljus som följer rattutslagen. Dessutom finns en lampa som lyser upp vägen-

kanten vid lägre hastighet när körriktningsvisaren aktiveras.

Bakrutan och sidorutorna bak bakom B-stolpen är tonade. Genom att minska solinstrålningen med upp till 65% bidrar det till en 

behaglig kupétemperatur. Dessutom framhäver de bilens sportiga karaktär ännu mer.

Dimstrålkastarna förbättrar inte bara 

ljusintensiteten utan är dessutom för-

sedda med statiska kurvljus, d v s den  

ena dimstrålkastaren tänds vid låg has-

tighet när du svänger.
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Den kromade takrelingen som också är tillval förhöjer bilens utseende ytterligare.

Som tillval finns den svarta takrelingen som det gör det enkelt att montera på en takbox eller lastbågar.

Ljus- och siktpaketet innehåller praktisk halvljusautomatik med automatisk ”Leaving home”- och manuell ”Coming home”-funktion. 

Ännu mer säkerhet och komfort erbjuds av en innerbackspegel med automatisk avbländning och en praktisk regnsensor. Paketet kan 

också utökas med elektriskt infällbara ytterbackspeglar.



30 – Tillvalsutrustning – Golf Plus

Elsolluckan i glas med förvalsautomatik kan öppnas i längsled eller tippas i bakkant. Med en vridomkopplare kan man bestämma exakt 

hur mycket den skall öppnas. Solluckan gör att kupén får en rymligare och ljusare känsla. 
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Dragkrok finns som fabriksmonterad tillvalsutrustning eller som eftermonterat tillbehör, 

fast monterad eller avtagbar. Adapter för 7-polig elkontakt ingår ej vid fabriksbeställning.

Kromlist på bagageluckan och kromade sidoskyddlister finns som tillval till Golf Plus Masters. I kombination med kromad takreling 

(tillval) ger dessa två ett exlusivt intryck.

Fjärrstyrd parkeringsvärmare * med 

timerfunktion via färddatorn. 

Parkerings värmaren arbetar oberoende 

av bilens värmesystem och motorvär-

mare. Värmaren kan användas när bilen 

står parkerad eller under körning. Du 

kan välja om bilen ska värmas upp eller 

ventileras. 

* ej MultiFuel
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Parkeringshjälpsystemet ”Park Assist” 

läser med hjälp av ultraljudssensorer av 

vägen både på förar- och passagerar-

sidan i sin jakt på lämpliga parkerings-

luckor och hjälper också till vid själva 

parkeringen.

Parkeringssensorer fram och bak hjälper föraren att bedöma avståndet till framför- och 

bakomvarande vid parkering. Optiskt parkeringssystem visar dessutom avståndet gra-

fiskt på radions display. Parkeringssensorerna kan även kombineras med backkamera.

Backkameran ”Rear Assist” visar på den högupplösta skärmen en bild av området bakom bilen tillsammans med hjälplinjer vilket gör det 

enkelt och bekvämt att även bemästra trånga parkeringsfickor. Backkameran sitter inbyggd i det rörliga Volkswagen emblemet på bak-

luckan. Kameran aktiveras så snart man lägger i backväxeln. Backkameran kan beställas i kombination med radio RCD 510 samt radio/

navigation RNS 510.
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Med 2-zons klimatanläggningen ”Climatronic” kan man ställa in temperaturen individ uellt för föraren och framsätespassageraren. Sys-

temet kyler även handskfacket.

Med den halvautomatiska luftkonditioneringen ”Climatic” kan du snabbt och enkelt ställa in temperaturen i kupén, så att det blir skönt 

och behagligt under färden. I handsfacket finns dessutom kylfunktionen för exempelvis medhavda drycker (tillval MultiFuel).
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Modellversionerna kan kompletteras med attraktiva lättmetallfälgar som tillval, dessa 

framhäver ytterligare den sportiga looken.  

Fälgar

Lättmetallfälg ”Atlanta” 6,5 J x 16" med 

däck 205/55 R16.

Lättmetallfälg ”Pescara” 6,5 J x 16" med 

däck 205/55 R16.

Lättmetallfälg ”Bilbao” 7,5 J x 18" med däck 225/40 R18 .

Däcktryckskontrollsystemet arbetar via 

ABS-styrdonet och kontrollerar däckets 

rullningsomkrets. Vid en avvikelse tänds 

en indikatorlampa på instrumentpa-

nelen och en ljudsignal varnar för lågt 

ringtryck.
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Lättmetallfälg ”Vancouver” 7,5 J x 18" med däck 225/40 R18 .

Lättmetallfälg ”Siena” 7 J x 17" med däck 

225/45 R17 .

Lättmetallfälg ”Seattle” 7 J x 17" med 

däck 225/45 R17 .

Lättmetallfälg ”Orlando” 7 J x 17" med 

däck 225/45 R17 .
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Tornado Red 

Solid  

G2

Black   

Solid 

A1

Amaryllis Red *  

Metallic  

1U 

Färger.

Candy White 

Solid 

B4

*Tillval mot pristillägg.

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge lackerna med samma briljans som de har i verkligheten.
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Shark Blue*  

Metallic  

5R 

Shadow Blue * 

Metallic  

P6

United Grey *  

Metallic  

X6

Reflex Silver *  

Metallic  

8E

Kaschmir Brown *  

Metallic  

6R 

Silver Leaf *  

Metallic  

7B
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Blue Graphite *  

Pärleffekt  

W9 

Klädslar.

Titan Black  

Tygklädsel ”Flow”  

BE

Latte Macchiato 

Tygklädsel ”Flow”  

BF

*Tillval mot pristillägg.

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge klädslarna med all deras verkliga skönhet.

Deep Black * 

Pärleffekt  

2T 



Golf Plus – Färger	och	klädslar – 39 

Anthracite/Titan Black  

Masters

Tygklädsel ”Porch”  

HJ

Latte Macchiato 

Masters

Tygklädsel ”Porch”

HK

Titan Black  

Golf Plus/Masters

Tygklädsel ”Me 2” *  

KA 

Titan Black 

Masters

Läderklädsel ”Vienna” * 

TW

Corn Silk Beige 

Masters

Läderklädsel ”Vienna” *  

YY 
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Standardstolar ”Flow”

Golf Plus B

Titan Black (BE) Black Titan Black B B B A A A A A A A A A

Latte Macchiato (BF) Black Titan Black B B – – A A A A A A A A

Komfortstolar ”Porch” 

Masters B

Anthracite/Titan Black (HJ) Black Titan Black B B B A A A A A A A A A

Latte Macchiato (HK) Black Titan Black B B – – A A A A A A A  A

Sportstolar med tygklädsel ”Me 2”

Golf Plus/Masters A 

Titan Black (KA) Black Titan Black B B B A A A A A A A A A

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” 

Masters A 

Titan Black (TW) Black Titan Black B B B A A A A A A A A A

Corn Silk Beige (YY) Black Titan Black B B B A A A A A A A A  A

Klädslar och färgkombinationer.

() Standard

() Pristillägg

( – ) Kombinationen kan ej levereras
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Standardstolar ”Flow”

Golf Plus B

Titan Black (BE) Black Titan Black B B B A A A A A A A A A

Latte Macchiato (BF) Black Titan Black B B – – A A A A A A A A

Komfortstolar ”Porch” 

Masters B

Anthracite/Titan Black (HJ) Black Titan Black B B B A A A A A A A A A

Latte Macchiato (HK) Black Titan Black B B – – A A A A A A A  A

Sportstolar med tygklädsel ”Me 2”

Golf Plus/Masters A 

Titan Black (KA) Black Titan Black B B B A A A A A A A A A

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” 

Masters A 

Titan Black (TW) Black Titan Black B B B A A A A A A A A A

Corn Silk Beige (YY) Black Titan Black B B B A A A A A A A A  A
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Garantier och tjänster.

Garantier. 
Nybilsgaranti – 2 år. Vagnskadegaranti – 3 år. Lackgaranti 

– 3 år. Garanti mot genomrostning – 12 år – ej krav på 

efterbehandling. Garantivillkoren finns beskrivna i 

 garantibeviset. 

MobilitetsGaranti: Gäller vid akut okörbar bil som inte 

vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller 

övernattning på hotell. Förnyas vid varje intervallservice 

utförd av auktoriserad Volkswagen-verkstad.

Serviceintervaller. 
Bilen har flexibelt serviceintervall enligt bilens intervall-

indikering (individuell), dock max 24 månader.  

Etanol anpassade modeller har fasta serviceintervaller var 

1 500:e mil eller var 12:e månad.

Volkswagen Finansiering. 
Nyckeln till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren erbjuder 

en rad bra finansieringsalternativ till privatpersoner eller 

företag. Anpassade efter dina egna, eller företagets förut-

sättningar, fyllda med valmöjligheter.  

Din Volkswagensäljare ger gärna tips och aktuella villkor 

för finansiering baserad på dina förutsättningar, eller läs 

mer om några av våra populära finansieringsformer. 

Volkswagen Billån. 
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter 

avsende tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) 

och om kontraktet ska vara med eller utan restskuld.

Volkswagen Prislån.
Betala 1% per månad oavsett vilken Volkswagenmodell 

som du är intresserad av.

Volkswagen Finansförsäkring. 
Vi erbjuder ersättningsnivå och innehåll utöver det van-

liga. Kombinera vår finansiering med försäkring.

Volkswagen Leasing.
Vi erbjuder indivduellt anpassad finansiering för stora och 

små företag. Du kan med fördel kombinera vår finansie-

ring med serviceavtal och försäkring. Allt på samma fak-

tura specificerat för sig. 

Volkswagen Personalbil.
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, 

som ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet per-

sonalbil är kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för 

personalen.

Volkswagenkortet.
Självklart är den långa kredittiden, med möjlighet att dela 

upp kostnaden på 6 månader utan ränta, ett avgörande 

skäl till att ha Volkswagenkortet i plånboken. Dessutom 

finns det inga avgifter eller kostnader för att ha eller skaffa 

kortet. Men här får du fler argument: du får regelbundet 

information om de exklusiva erbjudanden som kommer 

kortinnehavaren till godo. Det kan vara allt från fritidstill-

behör till service och reservdelar. Genom våra samarbets-

partners, får du också rabatt på t ex drivmedel, bilhyra, 

färjeförbindelser och övernattningar på hotell. Du kan 

även lägga ditt sparande på Volkswagenkortet och få en av 

marknadens bästa ränta på dina pengar. Behöver du fler 

argument, kan du känna till att vi kontinuerligt utvecklar 

tjänster som byggs in i kortet. Vi gör allt och lite till för att 

göra livet enklare för våra trogna kunder.
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Volkswagen Serviceavtal.
Alla bilar behöver service och med ett serviceavtal undvi-

ker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad 

och vet vad din service kommer att kosta. Serviceavtal kan 

kombineras med alla våra finansieringsformer.

Volkswagen Förarkurser.
Vi tar inte bara ansvar för våra produkter utan även hur 

dom används: Volkswagen Blue Driving & Safety ser 

till att göra dig till en säkrare och mer miljömedveten 

Volkswagenägare. Under en hel- eller halvdag tränar vi dig 

under säkra former för att skapa säkra attityder, förbättrat 

omdöme och ökad förståelse för våra tekniska lösningar. 

Du genomför kursen i våra välutrustade och nya bilar 

under erfaren ledning av våra Volkswageninstruktörer. 

Mer information om kursplatser och datum finner du på 

www.carevents.se

Återvinning.
Minst 85 % används till återvinning och återanvändning.  

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, 

SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att kostnads-

fritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. För mer 

information om hur Volkswagen arbetar för att underlätta 

och förenkla återvinningen gå in på www.volkswagen.se

Extrautrustning.
De bilar som finns avbildade i denna broschyr är i vissa 

fall utrustade med extrautrustning, som kan beställas mot 

pristillägg.

Uppgifterna.
Alla uppgifter och fakta för Golf Plus gäller vid tidpunkten 

för broschyrens tryckning. Vi förbehåller oss rätten till änd-

ringar. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer detal-

jerad information. Du kan även gå in på hem sidan www.

volkswagen.se och bygga din egen personliga bil.

Bränsleförbrukning 4,3–7,5 l/100 km blandad körning, 

CO2-utsläpp (g/km) 114–178. 
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