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Golf Plus – mångsidig och stilren

Komfort och flexibilitet är nyckelorden för Golf Plus. Låt dig inte luras av de 
kompakta yttermåtten. Bilen bjuder på imponerande generösa utrymmen och 
massor av variationsmöjligheter som till exempel skjut- och fällbara baksäten. 
Välj bland mängder av spännande utrustningsalternativ. Allt för att du ska 
kunna anpassa bilen till dina egna behov.
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Klädslar
Standardstol med tygklädsel Flow

Titan BlackLatte Macchiato

Komfortstolar med tygklädsel Porch 
Sportstolar med läderklädsel Vienna  
(mot tilläggskostnad)

Sportstolar med tygklädsel  
Me 2 (mot tilläggskostnad)

Titan Black Titan BlackTitan BlackLatte Macchiato Corn Silk Beige

Metallic-lacker (mot tilläggskostnad)

Reflex Silver United Grey Cashmere BrownSilver Leaf Shadow Blue

Solida lacker (standard) Pärleffekt-lack (mot tilläggskostnad)

Candy White Tornado Red Black Blue Graphite Deep Black 

Lacker

Besök volkswagen.se för att få mer information 
om lack- och klädselkombinationer.

Golf Plus Masters

Golf Plus
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• Glasögonfack i taket
• Kylt handskfack

 03  Luftkonditionering, AC
• Mittarmstöd bak med mugghållare
• Mugg-/burkhållare, två fram och en bak
• Ratt, 3-ekrad, ställbar i höjd- och 

 längsled
• Rekuperation, bromsenergi återvinning 1 )

• Servostyrning, elektromekanisk och 
 hastighetsberoende (Servotronic)

• Standardstolar, steglös höjdinställning 
av förarstol

04  Start-stoppsystem 1 )

• Två läslampor fram och två bak
• Utväxling, högre på 3:e, 4:e 

och 5:e växeln 1 )

• Variabelt lastgolv i bagageutrymmet
• Värmeskyddsglas, gröntonat
• Växlingsindikator 1 )

• Ytterbackspeglar, svarta, elinställ bara/
eluppvärmda samt med  integrerade 
blinkers

INFOTAINMENT
• Färddator
• Radio RCD 210 med CD-spelare 

2 x 20 W och fyra högtalare fram 
samt bakruteantenn. CD-spelaren 
kan även spela mp3-filer

SÄKERHET OCH TRYGGHET
• ABS-bromsar med EBF (elektronisk 

bromskraftsfördelning)
• Bältespåminnare för båda fram-

stolarna
• Bältessträckare fram
• Damm- och pollenfilter

 05  Elektroniskt antisladdsystem med 
EDS (elektronisk differentialspärr) 
+ ASR (antispinnreglering) med 
 broms assistent

• Förzinkad kaross
• Hill Hold, start i backe-funktion
• ISOFIX barnstolsfästen i baksätet
• Krockkudde för förare och främre 

 passagerare, även urkopplingsbar 
med nyckel för passagerare

Utrustning
Golf Plus 
Standard för TDI 105

Stålfälg 15"

01

Start-stoppsystem

04

GOLF PLUS

DESIGN
• Baklyktor samt ytterbackspeglarnas 

blinkers med LED-teknik
• Dubbelstrålkastare med kromade 

insatser
• Instrumentbelysning med vitt ljus
• Kromade ramar runt instrument tavlor 

och luftutsläpp
• Kylargrill, svart
• LED-belyst nummerskylt

 01  Stålfälgar 15" med heltäckande hjul-
sidor

• Tygklädsel Flow

KOMFORT
• Baksätet ryggstöd delbart/fällbart 

och skjutbart 16 cm i längsled
 02  Baksätets ryggstödslutning justerbar

• Centrallås, fjärrstyrt
• Däck, extra lättrullande 1 )

• Elfönsterhissar fram och bak
• Genomlastningslucka i ryggstöd bak

• Krängningshämmare fram och 
bak

• Lastsurrningsöglor i bagage-
utrymmet, fyra st

• Nackskydd med whiplash-skydd 
på framstolarna

• Nackskydd och 3-punktsbälte 
på  samtliga sittplatser

• Reservhjul av viktbesparande 
typ

• Skivbromsar fram och bak 
(ventilerade fram)

• Sidokrockkudde för förare och 
främre passagerare

• Sidokrockskyddsgardin fram 
och bak

• Startspärr, elektronisk
• Yttertemperaturmätare

Luftkonditionering, AC

03

Baksätets ryggstöd delbart/fällbart och skjutbart

02

1 ) Endast TDI 105 

Elektroniskt 
anti sladdsystem

05
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Förarmiljö Golf Plus 
med standardstolar 
i tygklädsel Flow
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Radio RCD 310 med CD-spelare

• Lädersportratt, 3-ekrad, med 
 multifunktion för radio och färd dator 
samt växelspaksknopp och hand-
bromsgrepp i läder

• Mittarmstöd mellan framstolarna 
och luftutsläpp till baksätet samt 
dubbla mugghållare för baksätet

• Mugghållare mellan framstolarna, 
med jalusi och kapsylöppnare

INFOTAINMENT
•  Bluetooth handsfree. Stödjer 

Bluetooth Audio Streaming A2DP 
och AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile) 

• Färddator Plus med multifunktions-
display

05   Radio RCD 310 med 8 högtalare, 
mp3-funktion, AUX-ingång och 
CD-spelare som även kan spela 
mp3-filer

Utrustning
Golf Plus Masters 
– utöver grundutförande
Standard för TSI 160 och TDI 140

Tillval för TSI 122 och TDI 105 

Lättmetallfälg Wellington 15" Lättmetallfälg Atlanta 16" 

GOLF PLUS MASTERS

DESIGN
• Kromade ribbor i kylargrillen
• Lackerade ytterbackspeglar och 

dörrhandtag
 01   Lättmetallfälg Wellington 15" 
02   Lättmetallfälg Atlanta 16" (TSI 160)

• Tygklädsel Porch

KOMFORT
03  Farthållare

• Förvaringsfickor och uppfällbart 
bord på baksidan av fram stolarna

04  Förvaringslådor under framstolarna
• Komfortstolar fram med steglös 

höjdinställning samt reglerbart 
svankstöd

• Kylt handskfack
• Luftkonditionering, AC

04

01 02 05

Förvaringsfickor och uppfällbart bord på baksidan av framstolarna

Farthållare

03
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Förarmiljö Golf 
Plus Masters med 
komfortstolar i tyg-
klädsel Porch. Bilen 
på bilden är extra-
utrustad. 
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Paket
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på din 
Golf Plus? På volkswagen.se  finner du 
fler tillval till kombinationspris 

Dragpaket 
(Masters)

• Avtagbar dragkrok
03  Backkamera Rear Assist

• Lastrumsmatta från Volkswagen original tillbehör
• Lastrumsväska från Volkswagen original tillbehör
• Radio RCD 510 med integrerad CD-växlare för sex skivor och 

pekskärm, SD-kortläsare, AUX-ingång i mittkonsolen, 4 x 20 W 
och 8 högtalare. CD-spelaren kan även spela mp3-filer

Ljus- och siktpaket 1
(Masters)

•  Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel 

•  Coming Home- och Leaving 
Home-funktion för strål-
kastarna

 01   Regnsensor 01

Ljus- och siktpaket 2 (Masters)

•  Automatiskt avbländbar innerbackspegel 
•  Coming Home- och Leaving Home-funktion 

i strålkastarna 
02  Elektriskt infällbara ytterbackspeglar 

•  Markbelysning i ytter back spegel 
•  Nedvinkling av passagerarbackspegel
•  Regnsensor 02

03
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Säkerhet, komfort och hållbar utveck-
ling är viktiga nyckelord när vi till-
verkar bilar. Men det räcker inte. Vi 
vill mer. Vi vill vara en förebild för 
rörlighet på vägarna med bilar som 
är spännande, attraktiva – och miljö-
anpassade.
I våra modellserier BlueMotion och 
BlueMotion Technology hittar du extra 
bränsleeffektiva motorer kombinerat 
med tekniska lösningar som minskar 
bränsleförbrukningen och ger låga 
 koldioxidutsläpp. Samtidigt får du en 
bil som lever upp till allt du kan för-
vänta dig av en bra bil som är en del 
av ditt liv, varje dag.

Golf Plus TDI BlueMotion Technology 
har en TDI-motor som utvecklar 105 hk. 
Bilen är ett under av tekniska lösningar 
för låg bränsleförbrukning och låga 
utsläpp. Där finns högre utväxling på 
3, 4 och 5:e växeln, start-stoppsystem 
som stänger motorn när bilen står 
 stilla, bränslesparande däck och 
bromsåtervinning som tar tillvara på 
bilens rörelseenergi när du bromsar.

Bilen har dessutom växlingsindikator 
som hjälper dig att välja optimal växel 
när du har manuell växellåda. Eller så 
tar du steget fullt ut och beställer en 
Golf TDI BlueMotion Technology med 
7-stegad automatisk DSG-växellåda.

Think Blue.

Vi gör miljöanpassade bilar för miljömedvetna 
 kunder med höga krav. Vi kallar det kort och 
gott för ”Think Blue.”.
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Innovationer
och säkerhet

Parkeringshjälpen Park Assist är en 
innovation som hittar lediga parke-
ringsfickor med hjälp av ultraljuds-
sensorer på båda sidor av bilen. 
Systemet hjälper sedan till att backa, 
styra in och fin justera tills bilen står 
perfekt.

DSG-växellåda
Direct Shift Gearbox, DSG, har kör-
glädjen och bränsleekonomin hos 
en manuellt växlad låda, men med 
en  automat lådas komfort. DSG 
är i  praktiken två manuella växel-
lådor som sitter ihop och sköter 
växlings arbetet rekordsnabbt med 
små effektförluster. Växlingarna 
går så snabbt att du knappt hinner 
känna dem. Du bara ser på varv-
talsnålen och hör på motorvarvet 
att växeln är en annan. Som tillval 
finns en multi funktionssport ratt med 
 växlingspaddlar som gör att du 
snabbt kan växla upp och ned själv. 
DSG-växellådan ger dig effektivare 
kraftöverföring och en lägre bränsle-
förbrukning. Den finns som sex- eller 
sjuväxlad och finns till samtliga 
modeller.

Golf Plus är en bil med en mängd säkerhetssystem som standard. Du får alltid 
krockkudde för föraren och urkopplingsbar krockkudde för framsätespassageraren, 
knäkrockkudde på förarplatsen, sidokrockskyddsgardiner, och sidokrockkuddar i 
framstolarnas ryggstöd. I fyradörrarsbilen kan du få sidokrockkuddar i baksätets 
ryggstöd som tillval, då ingår även bältesspännare på alla tre sitt platserna bak.

Det elektroniska stabiliserings-
programmet minskar risken för 
sladd och ger bilen  maximal 
 förmåga att hålla kursen. 
Systemet styr motor och  bromsar 
så att bilen undviker sladd i 
 kritiska situationer.

Testresultat Euro NCAP:   
www.euroncap.com
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Tillval
Golf Plus, Golf Plus 
BlueMotion Technology 
(BMT) och Golf Plus 
Masters
På volkswagen.se kan du bygga din 
egen bil. Du hittar även mer information 
om priser och tillvalsutrustning. 

Observera att alla tillval inte går att 
kombinera med varandra och att en 
del endast finns valbara för vissa 
 utrustningsnivåer eller enbart i 
 kombination med andra.. Kontakta din 
lokala Volkswagen-återförsäljare för 
mer  information.

+  innovationer 
Läs mer på sid 1 1

Ryggstöd på passagerarsäte fram, helt fällbart

Atlanta 16" Pescara 16"

01 02

+ DSG-automatväxellåda
• Elinställbar förarstol i kombination 

med läderklädsel (längd- och höjd-
justering, tiltfunktion på förarstol för 
förbättrat lårstöd, inklusive elektriskt 
reglerbart svankkstöd)

04   Elsollucka i glas (Masters)
• Farthållare
• Fällbart ryggstöd på passagerarstolen
• Förstärkta fjädrar och stötdämpare 

(höjer upp till 20 mm). Kan kombi-
neras med extra drivlineskydd samt 
stenskottsskydd för underrede

05  Parkeringsvärmare, fjärrstyrd, med 
timerfunktion via färd datorn

06   Ryggstöd på passagerarsäte fram, 
helt fällbart

• Steglös höjdinställning på passagerar-
stolen fram samt reglerbart svankstöd 
i fram stolarna

INFOTAINMENT
• Bluetooth handsfree. Stödjer 

Bluetooth Audio Streaming A2DP och 
AVRCP (Audio/Video Remote Control 
Profile) (Golf Plus. Standard Masters)

• Bluetooth handsfree Plus. Utöver 
handsfree erbjuder detta tillval en 
hållare på instrumentpanelen som 
kompletteras med en modells pecifik 
telefonhållare från Volkswagen 
Tillbehör. Den senare ger både 
en säker plats för mobiltelefonen, 
åtkomst till den yttre antennen och 
laddning (Masters)

• Bluetooth handsfree Premium med 
rSAP (remote SIM-access Profile). 
Internetsurf för upp till sju mobiler 
på ditt abonnemang med WLAN 
Hot Spot, via din mobil eller SIM-kort 
 monterat i handskfacket, med hjälp 
av den yttre antennen  

• Färddator Premium

• Ljudsystem Volkswagen Sound. En 
digital 8-kanalsförstärkare med en 
totaleffekt på 300W (till Masters)

• Radio RCD 310 med 8 hög talare, 
mp3-funktion, AUX-ingång och 
CD-spelare som även kan spela 
mp3-filer

• Radio RCD 510 med integrerad 
CD-växlare för sex skivor och pek-
skärm, SD-kortläsare, AUX-ingång 
i mittkonsolen, 4 x 20 W och 8 hög-
talare. CD-spelaren kan även spela 
mp3-filer

• Radio/navigation RNS 315 med 
pekskärm i färg, 4 GB flashminne, 
SD-kortläsare, AUX-ingång och åtta 
högtalare. Navigationsdata för 
Västeuropa (lagrad i flashminnet). 
Ej svenskspråkig (Masters) 

07   Radio/navigation RNS 510 DVD med 
pekskärm, 30 GB HD, SD-kortläsare, 
AUX-ingång och 8 högtalare. 
Navigationsdata för Västeuropa (lag-
rad på HD) och svenska meny texter. 
Stöd för mp3- och WMA-format

DESIGN
• Kromskyddslister på dörrarnas 

stötskyddslister samt bagage-
luckan

• Läderklädel Vienna med sport-
stolar fram

 01   Lättmetallfälg Atlanta 16"
02   Lättmetallfälg Pescara 16"

• Mörktonade rutor från B-stolpen 
och bakåt

• Sportstolar med tygklädsel
• Takreling, silvereloxerad 

(Masters)
• Takreling, svart (Masters)
• Textilmattor fram och bak 

(Masters)

KOMFORT
03   230 volts eluttag på mittkonsolen 

bak (Masters)
• 2-zons klimatanläggning, 

Climatronic

GOLF PLUS, GOLF PLUS BLUEMOTION (BMT), GOLF PLUS MASTERS

1 ) Ej BlueMotion Technology 

230 volts eluttag

03

Parkeringsvärmare

05 06
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SÄKERHET OCH TRYGGHET
• Backkamera Rear Assist (Masters)

08   Bi-xenonstrålkastare med  dynamiskt 
 kurvljus

• Dimstrålkastare med statiskt kurvljus 
(Masters. Standard MultiFuel)

• Dragkrok, avtagbar (exklusive  adapter) 
• Däcktryckskontroll (Masters)
+ Park Assist (Masters)

09   Parkeringssensorer fram och bak
• Punkteringsreparationssats med 

 kompressor (utgår vid beställning av 
reservhjul)

• Reservhjul, fullstort, på lättmetallfälg 
(till Masters)

• Sidokrockkuddar och bältessträckare 
bak

• Stöldskyddslarm

Elsollucka i glas

Navigationssystem med pekskärm

04

Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus

0807

Parkeringssensorer fram och bak

09
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Golf Plus
TSI 122 
Masters

TSI 160 
Masters

TDI 105 
BlueMotion 
 Technology 

TDI 140 
Masters

Motor 4 cylindrar 
16 ventiler 

Direktinsprutning 
(Turbo) 

Trevägskatalysator

4 cylindrar 
16 ventiler 

Direktinsprutning 
Twincharger 

(Turbo och kompressor) 
Trevägskatalysator

4 cylindrar, 16 ventiler 
Common rail insprutning 

Turbo, Laddluftkylare 
Variabel turbingeometri 

Trevägskatalysator 
Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler
Common rail insprutning

Turbo, Laddluftkylare
Variabel turbingeometri

Trevägskatalysator
Partikelfilter

Volym cm3 1 390 1 390 1 598 1 968
Effekt kW (hk) vid r/min 90 (122)/5 000 118 (160)/5 800 77(105)/4 400 103(140)/4 200
Max vridmoment (Nm) vid r/min 200/1 500– 4 000 240/1 500 – 4 500 250/1 500 – 2 500 320/ 1 750 – 2500
Växellåda man/aut 6/DSG 7 6/DSG 7 5/DSG 7 6/DSG 6
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 10,2/10,2 8,5/8,5 12,1/12,0 9,8/9,8
Toppfart (km/h) man/aut 195/ 195 214/ 214 186/186 204/202

 

Drivsystem
Drivning Fram Fram Fram Fram
Hjulupphängning fram/bak Fram: McPherson fjäderben och trelänkad axel. Krängningshämmare. Bak: Multilänkaxel med krängningshämmare.
Spårvidd fram/bak (mm) 1 541/1 517 1 541/1 517 1 541/1 517 1 541/1 517
Axelavstånd (mm) 2 578 2 578 2 578 2 578
Markfrigång (mm) 1 ) 141 141 141 141
Styrsystem Servostyrning, elektromekanisk och hastighetsberoende (Servotronic). Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.
Vändcirkel (m) 10,8 10,8 10,8 10,8
Bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF. Skivbromsar fram och bak, ventilerade fram samt bromsassistent.

Fälgar/Däck  Golf
 Masters 
 Rekommenderad vinterhjulsdimension:

Stål 6 J x 15, 195/65 R15 
Lättm. 6½ J x 15, 195/65 R15 
Lättm. 6 J x 15, 195/65 R15

– 
Lättm. 6½ J x 16, 205/55 R16 
Lättm. 6½ J x 16, 205/55 R16

Stål 6 J x 15, 195/65 R15 
Lättm. 6½ J x 15, 195/65 R15 
Lättm. 6 J x 15, 195/65 R15

– 
Lättm. 6½ J x 15, 195/65 R15 
Lättm. 6½ J x 16, 205/55 R16

  

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 110/ 72 110/ 72 140/ 72 140/ 72
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 82,8/162 82,8/162 82,8/162 82,8/162
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 305– 443/ 1 360 305–443/ 1 360 305–443/ 1 360 305–443/ 1 360
Tjänstevikt 2)  man/aut 1 400/1 420 1 480/ 1 500 1 450/ 1 470 1 480/ 1 510
Totalvikt man/aut 1 970/1 990 1 990/ 2 010 1 970/1 990 1 970/ 2 060
Max släpvagnsvikt (kg) 1 300/ 1 300 1 400/ 1 400 1 400/ 1 400 1 500/ 1 500
Max taklast (kg) 75 75 75 75

  

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning  man/aut 6,5/6,3 6,5/6,3 4,3/4,4 5,1/5,5
Stadskörning  man/aut 8,4/ 8,0 8,4/ 7,9 5,2/5,0 6,3/6,9
Landsvägskörning  man/aut 5,4/ 5,3 5,4/ 5,4 3,9/4,1 4,3/4,7
Tankvolym, liter ca 55 55 55 55
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 85/87 85/87 128/125 108/100

  

Miljödeklaration
Bränsle Blyfri 95 Blyfri 95 Diesel Diesel
Dieselpartikelfilter (DPF) – – Ja Ja
Miljöklass 3 ) EU5 EU5 EU5 EU5
CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 152/ 146 153/147 114/115 132/144

 

Fordonsskatt (kr) man/aut 1 060 /940 1 080 /960 1 089/ 1 089 1 788/ 2 347
 

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och 
Miljödeklaration gäller bil i grundversion. Högre utrust-
ningsnivå och eventuell unik svensk utrustning ger högre 
vikt och därmed högre bränsleförbrukning och  
CO2-utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgas-
certifieringsvärden och CO2 finns i bilregistret. För att se 
hur fordonsskatten beräknas, gå in på www.transport-
styrelsen.se (klicka på ”Väg”, ”Fordon”, ”Fordonsskatt”,  
”Hur bestäms skattens storlek” i nämnd ordning).

Återvinning
Minst 85 % används till återvinning och återanvändning. 
I enlighet med förordningen om producentansvar för 
bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att 
kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. 
För mer information om auktoriserade mottagnings-
stationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifie-
rade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanlägg-
ningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

1 )  Angivet värde gäller för bil vid tjänstevikt När nu 
denna fotnot blir etta får ni se så att numreringen 
blir rätt på dem andra.

2)  Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänste-
vikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. 
Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna 
totalvikten och tjänstevikten.

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. 
Fordonsskatten kan variera beroende på 
 tjänstevikten.

3)  Den europeiska avgasnormen EU 5 innebär en 
 skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
2005 och 2005 PM.

4)  Preliminärt förmånsvärde vid 50 % marginalskatt 
(exkl. bränsle) baserat på SKV-nybilspris alternativt 
bilens på gatan-pris (vid trycktillfället), reducerat för-
månsvärde för etanol (E85), fordonsgas och hybrid.
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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 Volkswagenverkstad.

ServiceinTervaller. Bilen har flexibelt 
serviceintervall enligt bilens intervall
indikering (individuell), dock max 24 
 månader. Etanolanpassade modeller har 
fasta  serviceintervaller var 1500:e mil eller 
var 12:e månad.

volkSwaGen ServiceavTal.  
Alla bilar behöver service och 

med ett serviceavtal undviker 
du överraskningar. Du betalar 
en fast månadskostnad* och 
vet vad din service kommer att 

kosta. Serviceavtal kan kombi
neras med alla våra finansieringsformer.

volkSwaGen FinanSierinG. Nyckeln 
till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren 
erbjuder en rad bra finansierings alternativ 
till privatpersoner eller företag. Anpassade 
efter dina egna, eller företagets förutsätt
ningar, fyllda med valmöjligheter. Din 
Volkswagensäljare ger gärna tips och 
 aktuella villkor för finansiering baserad  
på dina förutsättningar. Här hittar du 
 kortfattad information om några av våra 
populära finansieringsformer.

volkSwaGen Billån. Vårt vanligaste 
lån med flera individuella valmöjligheter 
avseende 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. 
Rabatterad försäkring i kombination med 
vår finansiering, med ersättnings nivå och 
innehåll utöver det vanliga. Eventuell skada 
repareras med Volkswagen Originaldelar 
hos auktoriserad Volkswagenverkstad.

volkSwaGen leaSinG. Vi erbjuder indivi
duellt anpassad finansiering för stora och 
små företag. Du kan med fördel kombinera 
vår finansiering med serviceavtal och för
säkring. Allt på samma faktura specificerat 
för sig. Momsavlyft på leasingavgiften och 
serviceavtalet ger ekonomiska fördelar. 

volkSwaGen PerSonalBil. Fler och  
fler företag upptäcker denna löneväxlings
modell, som ger den anställda en löne
för mån. Erbjudandet personalbil är kost
nadsneutralt för företaget och attraktivt  
för personalen. 

volkSwaGen BUSineSSFleX. Vi har gjort 
det så enkelt det bara går att vara företags
kund hos Volkswagen. Ditt företag kanske 
har ett par bilar, eller en något större vagn
park. BusinessFlex samlar finansiering, 
service och reparationer, försäkring, driv
medel, däck, tvätt och parkeringsavgifter 
i ett paket. Ditt företag får ett lätthanterat 
bilinnehav och mer tid att ägna åt företa
gets affärer. Din Volkswagenåterförsäljare 
blir din kontakt för allt som har med bilen 
eller bilarna att göra.

volkSwaGenkorTeT viSa. Du som äger 
en Volkswagen kan få ett kort fulltankat 
med unika förmåner, helt kostnadsfritt. 
Med kortet kan du till exempel dela upp 
dina kostnader för service, reparationer  
och tillbehör på 6 månader utan ränta  
eller avgifter. Dessutom fungerar

B
RO

 2
0

0
 5

21
 2

0
. J

ul
i 2

0
13

. V
i r

es
er

ve
ra

r 
os

s 
fö

r 
ev

en
tu

el
la

 ä
nd

ri
ng

ar
 o

ch
 a

vv
ik

el
se

r. 
Bi

ld
er

 p
å 

la
ck

er
 o

ch
 k

lä
ds

la
r 

vi
sa

r 
in

te
 f

är
ge

rn
a 

ex
ak

t, 
ef

te
rs

om
 tr

yc
ke

t i
nt

e 
ka

n 
åt

er
ge

 h
ur

 d
e 

se
r 

ut
 i 

ve
rk

lig
he

te
n.Volkswagenkortet VISA som betalnings

medel på 24 miljoner inköpsställen runt 
om i världen och ger dig rabatt på driv
medel hos Preem.

Bli BäTTre BakoM raTTen Volkswagen 
EcoSafety gör dig till en säkrare och mer 
miljömedveten förare. Under en hel eller 
halvdag tränar vi dig i välutrustade nya 
Volkswagenbilar under erfaren ledning 
av våra instruktörer. Mer information om 
kursplatser och datum hittar du på: 
www.carevents.se

Mer information om kursplatser och 
datum finner du på www.carevents.se

åTervinninG. Minst 85 % används till 
åter vinning och återanvändning. I enlighet 
med förordningen om producentansvar  
för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens 
bilägare att kostnadsfritt lämna in sina 
ut tjänta bilar för återvinning. För mer 
infor  mation om hur Volkswagen arbetar  
för att underlätta och förenkla återvin
ningen gå in på www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen
säljare, eller på www.volkswagen.se 

Mycket mer än bilen 
Volkswagen kan erbjuda dig mycket mer än bilen du kör. För varje 
modell har vi en mängd erbjudanden och tjänster som gör det lättare 
och mer kostnadseffektivt för dig eller ditt företag att köra Volkswagen.

Du kör bilen, så kan vi hjälpa dig med  resten.

*  För mer detaljerad information kontakta din närmaste återförsäljare.


