Golf Sportscombi

Golf Sportscombi
Mer rum för familjen.
Med större bagageutrymme, mer plats i kupén, ständig uppkoppling och
mer digitala möjligheter är Golf Sportscombi beredd att ta dig ut på nya upplevelser i staden, på landet, i skogen – eller på expeditionerna till affären.
Golf Sportscombi handlar helt enkelt om mer rum för familjelivet.
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Golf Sportscombi
Den digitala förarmiljön, online-gränssnitten, de uppkopplade assistanssystemen
och de nya motoralternativen, mer elektrifierade än någonsin, gör att Golf Sportscombi sätter en ny standard i kompaktsegmentet, den så kallade Golfklassen.
I bagageutrymmet kan du lasta 611 liter upp till baksätets överkant och om du
fäller det får du plats med hela 1 642 liter.

Utrustad med bland annat:
• 16" lättmetallfälgar ”Norfolk”
• ACC incl Front Assist och City Emergency Brake, bromsfunktion för fotgängare och
cyklister.
• Ambientebelysning (markbelysning)
• Ambientebelysning interiört, 10 färger, fram
• Car 2X-kommunikation för att förebygga tillbud och underlätta att hitta en alternativ väg
• Climatronic 3-zons med manöverpanel i mittkonsolen bak för temperaturinställning
• Digital Cockpit, helt digital instrumentering
• Digital radio, DAB+
• Förberedd för We Connect Plus onlinetjänster, giltighetstid 3 år
• Keyless Go, startknapp nyckellöst startsystem
• LED bakljus
• LED strålkastare
• Ljussensor, regnsensor och automatiskt avbländbar innerspegel
• Motorvägs-/cityljus, d v s automatiskt tändning vid ändrad hastighet
• Multifunktionsratt, eluppvärmd
• Multimediafack för smartphone
• Lane Assist, filhållningsassistent
• Parkeringssensorer fram och bak
• Radio med 6 högtalare och centerhögtalare i instrumentpanelen. Förberedelse
navigationsfunktion
• Trådlös App-connect och trådlös smartphone-laddning

Norfolk 16"
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01 Instrumentpanel Innovision – I kombination med
navigationssystemet Discover Pro kan den digitala
mätartavlan Pro uppgraderas till Innovision. Det innebär att båda skärmarna på 10" (25,4 cm), kan slås ihop
till en enda. Resultatet blir en stor liggande skärmyta
som inte bara rymmer klassiska instrument som varvtalsmätare och hastighetsmätare utan också viktig fordonsdata med ännu tydligare och mer detaljerad visning. Du kan också lägga till dina favoritfunktioner till
hemskärmen på samma sätt som på en mobiltelefon.
01

02

02 Röststyrning – Med intuitiv röststyrning kan du
hantera radion, din mobiltelefon, luftkonditioneringen
och navigationssystemet i Golf Sportscombi, enbart
med hjälp av din röst. Röstkommandon gör att du kan
välja radiokanal eller ett telefonnummer och en adress
från adressboken. Har du dessutom valt till online-röststyrning förstår systemet ännu bättre vad du
vill. Välj favoritmusiken online, eller se till att rätt destination registreras i navigationssystem
03 Digitala mätartavlor – Den digitala instrumenteringen som är standard i Golf Sportscombi ger dig den
viktigaste informationen tydligt och klart, på en högupplöst 25,4 cm (10,25") stor färgskärm. Du ser inte
bara de traditionella mätarna för varvtal eller hastig-

03

04

het, utan också information om aktuella assistanssystem eller en kombination av navigeringskarta och mediainformation med både grafik och animeringar.
04 Head-up-Display – Få viktig fordonsinformation
direkt i ditt synfält samtidigt som du har full kontroll
på vägen och trafiken framför dig. Med head-up display projiceras den information du behöver direkt på
vindrutan. Det kan vara meddelanden från assistanssystem eller navigeringsinstruktioner. Projektionen
syns tydligt även i direkt solljus. Givetvis kan du enkelt
stänga av funktionen när den inte längre behövs.
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05 Car2X – Standardutrustningen Car2X är en

08 Park Assist inklusive Park Distance Control –

10 Lane Assist – Monoton körning kan innebära

funktion som ger föraren viktig information, inklu-

När du väljer till Park Assist styrningsfunktion in-

att farliga situationer uppstår. Därför finns Lane

sive varningar om vägarbeten eller utryckningsfor-

klusive Park Distance Control, får du hjälp att av-

Assist för att ge en extra trygghet. Vid hastigheter

don. Car2X-tekniken använder WiFi (pWLAN) för att

göra om en parkeringsplats är tillräckligt stor när

över 60 km/h kan systemet känna av om bilen

skicka meddelanden.

du passerar den och systemet kan dessutom par-

oavsiktligt rör sig utanför sitt körfält1. Korrigeran-

kera bilen där. Allt du behöver göra är att hantera

de styrning, där bilen tvingas åt motsatt håll, på-

06 Travel Assist – Väljer du till Travel Assist får du

växellåda, gas och broms. Systemet gör resten.

kallar förarens uppmärksamhet och bilen kan föras

assistans under körningen och ökar säkerheten. Du

Funktionen kan stängas av och föraren kan när

tillbaka till sitt körfält.

får dessutom en hög nivå av körkomfort1. Med en

som helst ta över.

knapptryckning får du stöd i monotona och tröttande körsituationer.

09 Side Assist – Side Assist använder LED-lampor
i den yttre backspegeln för att indikera när andra

07 ACC stop & go med hastighetsbegränsning –

fordon finns i döda vinkeln eller kör närmare än 50

Tillvalet Adaptiv farthållare ACC stop & go med

meter bakom1. Om du agerar för att byta körfält,

hastighetsbegränsning hjälper dig att hålla en

kommer systemet att beräkna huruvida positionen

förinställd maxhastighet liksom att hålla avståndet

eller hastigheten hos ett bakomvarande fordon ut-

till andra fordon1.

gör någon fara. Om så är fallet kommer LED-lamporna i ytterbackspegeln att börja blinka.
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Golf Sportscombi
R-Line
Golf Sportscombi i R-Line version utstrålar sportighet på
både in- och utsidan.

Utrustad med bland annat:
• Digital cockpit med fullt digitala instrumenttavlor
• Förberedd för We Connect Plus onlinetjänster, giltighetstid 3 år
• Klimatanläggning, Climatronic, 3-zons
• LED-huvudstrålkastare
• Lättmetallfälgar 17 tum ”Valencia”, grålackerade
• Parkeringssensorer fram och bak
• Progressiv servostyrning
• Radio med 6 högtalare och centerhögtalare i instrumentpanelen.
Förberedelse navigationsfunktion
• Sportchassi (sänker bilen ca 15 mm)
• Top-Sportstolar med integrerade nackskydd, klädsel i tyg
”Sardegna” med inlägg på sidostöden i Art velours
Valencia 17"
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Golf Sportscombi R
Volkswagen har tagit prestandamodellen Golf Sportscombi R till nästa nivå.
Med 320 hk och ett vridmoment på 420 Nm är nya Golf Sportscombi R den mest
kraftfulla Golf-kombin hittills. 0–100 km/h går på snabba 4,9 sekunder.
Fyrhjulsdrift, stort bagageutrymme och det efterlängtade tillvalet infällbar
dragkrok gör den även praktisk i vardagen.

Utrustad med bland annat:
• Digital cockpit med fullt digitala instrumenttavlor
• Förberedd för We Connect Plus onlinetjänster, giltighetstid 3 år
• Förberedelse navigationsfunktion
• Klimatanläggning, Climatronic, 3-zons
• LED Matrix-strålkastare
• Lättmetallfälgar 18 tum ”Jerez”, svart/glanspolerade
• Parkeringssensorer fram och bak
• Progressiv servostyrning
• Radio med 6 högtalare och centerhögtalare i instrumentpanelen.
• Takreling, silvereloxerad
• Top-Sportstolar med integrerade nackskydd, klädsel i tyg ”R” med
inlägg på sidostöden i Art velours
• Travel Assist, körassistent, inklusive Side Assist, dödavinkelvarning
och Emergency Assist

Jerez 18"
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Golf Alltrack
En rymlig kombi med tydlig attityd. Fyrhjulsdriften 4MOTION är
standard tillsammans med DSG-växellåda med dubbla kopplingar.
Det gör den till en trygg bil för svenska förhållanden.

Utrustad med bland annat:
• ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City
Emergency Brake med fotgängar- och cyklistigenkänning
• Aluminiumklädda pedaler
• Backspegelhus i reflex silver
• Climatronic, 3-zons klimatanläggning
• Komfortstolar fram
• Körprofilsval inklusive Offroad-profil
• Lättmetallfälg Ronda 17 tum
• Radio med 6 högtalare och centerhögtalare i
instrumentpanelen. Förberedelse navigationsfunktion
• Takreling silvereloxerad
• Upp till 35 mm högre markfrigång

Ronda 17"
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Lacker
Golf Sportscombi erbjuds i eleganta metalliclacker
som Atlantic Blue, Dolphins Grey, Kings Red, Reflex
Silver och Lime Yellow. Du kan även välja mellan de
gnistrande pärleffektlackerna Deep Black och Oryx
White eller de solida lackerna Pure White, Urano
Grey och Moonstone Grey.

Pure White | S
Solid lack

Observera att de tryckta färgerna i den här katalogen
skiljer sig från hur de ser ut i verkligheten. Välkommen in
till din närmaste återförsäljare och upplev dem på riktigt.

Moonstone Grey | T
Solid lack

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Urano Grey | S
Solid lack

Atlantic Blue Metallic| T
Metalliclack

Kings Red | T
Metalliclack

Dolphin Grey | T
Metalliclack

Reflex Silver | T
Metalliclack

Oryx White | T
Pärleffektlack

Lime Yellow | T
Metalliclack

Deep Black | T
Pärleffektlack
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Fälgar

Norfolk 16" | S Golf SC

Lättmetallfälgarna är inte bara vackra att se på
utan även formgivna för att skapa en perfekt
balans mellan kontroll och kraft.

Jerez 18" | S R

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Valencia 17" | S R-Line

Ronda 17" | S Alltrack

Ventura 17" | T Golf SC, R-Line

Bergamo 18" | T

Mill 18" | T Golf SC

Mount Vernon 18" | T Alltrack

Klädsel
Du har stora möjligheter att ge din bil en personlig känsla helt i din smak.
Klädslarna i Golf Sportscombi är av högsta kvalitet och noggrant sydda
för att du och dina medresenärer ska trivas många mil.
Tygklädsel
Soul | S Golf SC

Tygklädsel
Soul | S Golf SC

Titan Black
BD

Storm Grey
CE

Tygklädsel/Art velours
Sardegna | S R-Line

Sport-komfortstolar
Tyg/Art velours | S eHybrid T Golf SC

Sport-komfortstolar
Tyg/Art velours | S eHybrid T Golf SC

Blue-Soul Black
IR

Titan Black
BD

Storm Grey
CE

1) Golf Alltrack erbjuds endast med klädseln ”7 Summits”

Tygklädsel
7 Summits | S Alltrack1

Tygklädsel/Art velours
R|SR

Läderklädsel Nappa
Tygklädsel/Art
velours
R | TS R

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Titanium·Black-Raven Grey/Soul Black
DK

Blue-Soul Black
OB

Blue-Soul Black
OB

Dekorpanel
Nature Cross Brushed
| S Golf Sportscombi, Golf Alltrack

Dekorpanel
Carbon Grey
| S Golf Sportscombi R-Line
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Utrustningspaket
För dig som vill krydda din Golf Sportscombi
ännu mer erbjuds prisvärda paket.

DRAGPAKET ¹⁾ | T

R-PERFORMANCE PAKET ¹⁾ | T R

• Backkamera
• Dragkrok
• Första hjälpen-kudde
• Lastrumsmatta
• Reflexväst

• Extra körprofiler ”Drift” och ”Special”

anpassade för bankörning.
• Höjning av maxhastighet till 270 km/h
istället för 250 km/h
• Lättmetallfälgar 19 tum Estoril Svart/glanspolerade
• Större takkantsspoiler lackerad i pianosvart

BLACK STYLE PAKET¹⁾ | T
• Svartlackerade spegelhus samt
ljuslist mellan strålkastarna och
loggan i kylargrillen

1) Kan ej beställas till Golf Sportscombi TGI
2) Kan ej beställas till Golf Sportscombi R. Endast separat dragkrok vid tidpunkten för tryck.

PLUSPAKET ¹⁾ ²⁾ | T Golf SC, Golf SC R-Line
• LED Performance-strålkastare
• Exteriör ambientebelysning inklusive ljuslist mellan
strålkastare och VW-emblemet i fronten (R-Line)
• Keyless Advanced, nyckellöst låssystem
(Kan även väljas med LED Matrix-strålkastare)
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01 Volkswagen Original instegsskydd. Folie som

Tillbehör

skyddar området runt insteget från repor.
Perfekt måttanpassade och lätt att sätta på
plats. Färg: svart/silver. 4 delar, fram och bak.
Art.nr: 5H9071310 ZMD

Bra tillbehör som är noga utprovat – Volkswagen Original Tillbehör till

02 Volkswagen Original lasthållare. Bra rustad

Arteon ger dig både mer nytta och nöje i vardagen. Sortimentet är

för resan med Volkswagen Original lasthållare.
Den City-Crash testade lasthållaren är basen för

omfattande för att täcka alla tänkbara behov. Här visar vi ett mindre

t.ex. skid- snowboard, cykelhållare eller takbox.

sortiment på några av de mest populära tillbehören. Du hittar fler hos

Art.nr: 5H9071151

din Volkswagen-återförsäljare eller på volkswagentillbehor.se

03 Skid/Snowboardhållare. Volkswagen original
01

skid- och snowboardhållare kan lasta upp till 4
par skidor eller upp till 2 snowboards. Skid- och
snowboardhållaren monteras enkelt på lasthållarna (T-spårfäste) och kan låsas. Den breda
öppningsknappen gör att skidhållaren även
kan användas när du använder tjocka handskar.
Skidor eller snowboards sitter klämda mellan
två skyddande gummiprofiler. Hållaren är också
lämplig för transport av wakeboards. Hållaren
är City Crash testad.
Art.nr: 000071129M
04 Cykelhållare. Cykelhållaren är det perfekta

02

03

tillbehöret för alla som älskar att cykla. Hållaren
består av en aerodynamiskt utformad plastprofil med en ramhållare av mattkromat stål.
Cykelhållaren monteras enkelt på lasthållaren.
City Crash-testad. Låsbar.
Art.nr: 000071128F
05 Volkswagen Original stötfångarskydd. Den
måttanpassade, genomskinliga skyddsfolien
för lastkanten skyddar på ett tryggt sätt stötfångaren från repor när man lastar i och ur
bagageutrymmet. Folien appliceras snabbt och
enkelt.

04

05

Art.nr: 3G8061197

06 Bilbarnstol iZi Twist i-Size. iZi Twist i-Size: Är en bakåtvänd bilbarnstol som kan roteras från sida till sida. iZi Twist i-Size har klarat
världens tuffaste krocktest - det svenska Plustestet. Förutom sin
höga säkerhet erbjuder bilbarnstolen väldigt hög komfort och går
att anpassa allteftersom barnet växer. Den praktiska rotationsfunktionen förenklar vardagen genom att rotera bilstolen mot dig
när du ska ta ur eller placera ditt barn i bilbarnstolen. Dubbelt lager
av sidokollisionsskydd Inbyggt sidokollisionsskydd (SIP) i bilbarnstolens skal Ytterligare sidokollisionsskydd med anpassad form för
rotationsbilstolar. Har klarat det svenska Plustestet som är ett av
världens tuffaste krocktester. Godkänd enligt det senaste bilstolsreglementet UN R129 (i-Size) Längd: 61–105 cm, Maxvikt: 18 kg,
Ålder: Ca. 6 månader till 4 år, Färg: Metallic Mélange
Art.nr: T 108117ME
07 Bilbarnstol iZi Flex Fix i-Size. iZi Flex FIX i-Size: En bältesstol
som kombinerar högsta säkerhet,med hög komfort och flexibla
funktioner. iZi Flex FIX i-Size är lätt att installera och gör det
möjligt för dig att placera upp till tre personer eller bilbarnstolar
06

07

bredvid varandra i baksätet. Bältesstolen passar för barn som är
100-150 cm långa. Maximal säkerhet. Godkänd enligt det senaste
bilstolsreglementet UN R129-02 (i-Size). PAD+ höjer barnets
komfort och fungerar som ett extra skydd mellan haka och bröst.
Färgindikatorer visar när bältesstolen är korrekt installerad, vilket
ger en extra trygghet och minskar risken för felmontering. SIP+,
Side Impact Protection+ fungerar som ett extra sidokollisionsskydd. Axel- och höftbältesgudie som säkerhetsställer att bältet
placeras korrekt. Färg: Black Cab
Art.nr: 151864
08 Babyspegel XL med belysning. Babyspegeln XL med belysning
har en stor spegelyta, lutnings- och rotationsfunktion vilket ger
dig de bästa förutsättningarna för att ha god uppsikt över ditt
barn genom bilens backspegel. Med hjälp av den medföljande
fjärrkontrollen kan du tända och släcka LED-lamporna som sakta
ökar i styrka. På så vis kan du se ditt sovande barn i mörkret utan
att väcka honom eller henne. Fjärrkontrollen kan enkelt fästas på
bilens solskydd, så att den alltid finns nära till hands. Babyspegeln
har krocktestats för att garantera högsta säkerhet.

08

Art.nr: T 110084
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Tekniska data

Fakta

R
2,0 TSI 320
4MOTION

Golf Sportscombi

1,5 eTSI 130

1,5 TGI 130

1,5 TSI 150

1,5 eTSI 150

Motorer

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning,
Turboöverladdning,
Trevägskatalysator,
Partikelfilter, Mildhybrid
48-voltssystem

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning,
Turboöverladdning,
Trevägskatalysator,
Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning,
Turboöverladdning, Aktiv
Cylinderavstängning med 2
cylinderläge,
Trevägskatalysator,
Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning,
Turboöverladdning, Aktiv
Cylinderavstängning med
2 cylinderläge,
Trevägskatalysator,
Partikelfilter, Mildhybrid
48-voltssystem

4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning,
Turboöverladdning,
Trevägskatalysator,
Partikelfilter

7 vxl DSG

6 vxl / 7 vxl DSG

6 vxl

7 vxl DSG

7 vxl DSG

200/1 400–4 000

200/1 400–4 00

250 /1 500–3 500

250 Nm / 1 500–3 500

420/2 100–5 350

96 (130)/

96 (130)

110 (150)

110 (150)

235 (320)

Drivlina
Växellåda

man/aut

Motor
Vridmoment Nm vid r/min
Effekt, kW (hk) vid r/min
Toppfart km/h

man/aut

213

211

224

224

250

Acceleration 0–100 km/h

man/aut

9,4

9,8

8,7

8,7

4,9

10,9

10,9

10,9

10,9

11,1

Styrsystem
Vändcirkel, meter
Mått/vikter
Tjänstevikt1) (kg)

man/aut

1 431–1 577

1 450–1 550 / 1 474–1 595

1 413–1 563

1 447–1 597

1 656

Totalvikt (kg)

man/aut

1 960

1 930 / 1 950

1 930

1 970

2 140

75

75

75

75

75

Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) vid 12% stigning

1 400

Ej tillåtet

1 500

1 500

1 700

Längd (mm)

4 633

4 633

4 633

4 633

4 644

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

2 073

2 073

2 073

2 073

2 073

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1 789

1 789

1 789

1 789

1 789

Höjd (mm)

1 498

1 498

1 498

1 498

1 466

Bredd mellan hjulhusen

1 000

1 000

1 000

1 000

1003

Längd nedfällt säte (mm)

1 845

1 845

1 845

1845

1 845

610/1 642

438 / 1470

610/1 642

610/1 642

610 / 1 642

50

17,3 kg/9 liter

50

50

55

Euro 6 AP

Euro 6 AP

Euro 6 AP

Euro 6 AP

Euro 6 AP

126

105 / 112

129

129

178

Bensin 95 oktan

Fordonsgas/Bensin 95 oktan

Bensin 95 oktan

Bensin 95 oktan

Bensin 95 oktan

5,6

5,9 m3/4,9 kg / 6,3 m3/5,3 kg

5,7

5,7

79

Max taklast (kg)

Bagageutrymme

Volym uppfällt/nedfällt säte (liter)
Tankvolym (liter)
Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)*

man/aut

Bränsletyp
Blandad körning (l/100 km) (WLTP)*

man/aut

2,0 TDI 115
4 cylindrar, 16 ventiler, Common rail
insprutning, Turbo, Laddluftkylare,
Variabel turbingeometri,
Trevägskatalysator, Partikelfilter,
Twin dosing AdBlue tillsats

Återvinning
Minst 95 % 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 mottagningsstationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.
Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

6 vxl / 7 vxl DSG

300 /1 600–2 500 / 250 /1 500–3 250
85 (115)
202
10,5 / 10,7

10,9

1 476–1 621 / 1 488–1 633
2 000 / 2 010
75
1 500
4 633
2 073
1 789
1 498

1 000
1 845
610/1 642
45

Euro 6 AP
120
Diesel

Tilläggsinformation till tabellen
(markerat som fotnoter i tabellen)
1 ) Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna
totalvikten och tjänstevikten.
Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.
2) Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna
Euro 5, 2005 och 2005 PM.

Markfrigång*

*) Med standardchassi (och bilen lastad till tjänstevikt inklusive förare på 75 kg och full bränsletank): 135 mm, med sportchassi 120 mm och
med DCC-chassi 125 mm och förstärkta fjädrar och stötdämpare 150 mm. (Även versionen Golf Sportscombi R som har sportchassi som standard).

*) Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta
i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i
grundversion. De anges vid blandad körning liter/100
km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den
1 september 2018 måste vara typgodkända enligt
den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test
Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en
mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden
(New European Driving Cycle).
Utrustning utöver angiven standardutrustning
som påverkar rullomkrets, rullmotstånd, vikt och
aerodynamik kan inverka på bränsleförbrukning och
avgasemissioner. Förutom bränsleeffektiviteten har
körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse
för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden
koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser
som bidrar mest till växthuseffekten. Information
om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med
uppgift om alla nya personbilsmodeller kan hämtas
från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen
är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller
kan jämföras avseende ekonomi, miljö, säkerhet
och teknik. Mer detaljerade uppgifter om bränsleförbrukning och utsläpp finns hos Bilregistret. För
att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på www.
transportstyrelsen.se (klicka på ”Vägtrafik”, ”Fordon”,
”Fordonsskatt”, ”Skattens storlek” i nämnd ordning).”
– Ännu ej fastställt.
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Tekniska data

Fakta

Alltrack 2,0 TSI 190 DSG Alltrack 2,0 TDI 200 DSG
4MOTION
4MOTION

Golf Alltrack
Motorer

4 cylindrar, 16 ventiler, Direktinsprutning,
Turboöverladdning, Trevägskatalysator,
Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler, Common rail insprutning,
Turbo, Laddluftkylare, Variabel turbingeometri,
Trevägskatalysator, Partikelfilter, Twin dosing
AdBlue tillsats

7 vxl DSG

7 vxl DSG

320/1 500–4 100

400/1 750–3 500

140 (190)

147 (200)

Drivlina
Växellåda

man/aut

Motor
Vridmoment Nm vid r/min
Effekt, kW (hk) vid r/min
Toppfart km/h

man/aut

229

229

Acceleration 0–100 km/h

man/aut

7,0

7,1

10,9

10,9

Styrsystem
Vändcirkel, meter
Mått/vikter
Tjänstevikt1) (kg)

man/aut

1 605–1 720

1 634–1 754

Totalvikt (kg)

man/aut

2 180

2 120

75

75

Max taklast (kg)
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) vid 12% stigning

1 700

2 000

Längd (mm)

4 639

4 639

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

2 073

2 073

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1 795

1 795

Höjd (mm)

1 510

1 510

Markfrigång (mm)

170

170

Bagageutrymme
Bredd mellan hjulhusen

1 000

Längd nedfällt säte (mm)

1 845

1 845

610/1 642

610/1 642

55

55

Euro 6 AP

Euro 6 AP

Volym uppfällt/nedfällt säte (liter)
Tankvolym (liter)

1 000

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)*

man/aut

Bränsletyp
Blandad körning (l/100 km) (WLTP)*

man/aut

161

148

Bensin 95 oktan

Diesel

7,1

5,7

Återvinning
Minst 95 % 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 mottagningsstationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.
Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.
Tilläggsinformation till tabellen
(markerat som fotnoter i tabellen)
1 ) Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna
totalvikten och tjänstevikten.
Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.
2) Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna
Euro 5, 2005 och 2005 PM.
*) Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller
bil i grundversion. De anges vid blandad körning
liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade
efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light
Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som
baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till
att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer
verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDCmätmetoden (New European Driving Cycle).
Utrustning utöver angiven standardutrustning
som påverkar rullomkrets, rullmotstånd, vikt och
aerodynamik kan inverka på bränsleförbrukning och
avgasemissioner. Förutom bränsleeffektiviteten har
körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse
för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden
koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser
som bidrar mest till växthuseffekten. Information
om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med
uppgift om alla nya personbilsmodeller kan hämtas
från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen
är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller
kan jämföras avseende ekonomi, miljö, säkerhet
och teknik. Mer detaljerade uppgifter om bränsleförbrukning och utsläpp finns hos Bilregistret. För
att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på www.
transportstyrelsen.se (klicka på ”Vägtrafik”, ”Fordon”,
”Fordonsskatt”, ”Skattens storlek” i nämnd ordning).”
– Ännu ej fastställt.
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Läss mer.
På volkswagen.se
swagen.se kan du läsa mer om de
generöss utrymmena, de förutseende och
tiva assistanssystemen, den senaste
interaktiva
tionens infotainmentsystem och
generationens
plingsmöjligheterna i Golf Sportscombi.
uppkopplingsmöjligheterna
nfigurator kan du dessutom bygga din
I vår konfigurator
ersonliga Golf Sportscombi och direkt
egen personliga
få veta vad den kostar och enkelt räkna ut en
skostnad.
månadskostnad.

Golf Sportscombi.
BRO 200 AJ5 20 | Maj 2022

www.volkswagen.se
facebook.com/volkswagensverige
Instagram: @volkswagensverige
Twitter: @vwsverige

Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.
Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar som säkerhet.
Finansieringen följer bilens värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta
till en ny fin bil oftare. Väljer du vår finansiering kan du även teckna Volkswagen Försäkring till
förmånliga villkor. Kombinerat med ett serviceavtal så får du en fast månadskostnad under hela
avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. Allt på en faktura och betalning per månad.
Vill du veta mer? Gå in på volkswagen.se/finansiering

youtube.com/volkswagensverige
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
Aktuella uppgifter vid trycktillfället, med reservation för felskrivning och ändringar.
Se volkswagen.se för de senast aktuella uppgifterna. Bilder på lacker och klädslar
visar inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge hur de ser ut i verkligheten.
Mandarin AB.

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr
556944-2253 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen
Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. Volkswagen Försäkring är
ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se

