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Klädslar

GLOBAL
TITAN BLACK

GLOBAL
QUARTZ

GLOBAL
SHETLAND

SPORTSTOL  
MED TYG-/ALCANTARAKLÄDSEL  |  GT  |  S

LÄDERKLÄDSEL
VIENNA
MARRAKESCH 

VIENNA
TITAN BLACK 

VIENNA
SHETLAND 

SPORTSTOL  
MED LÄDERKLÄDSEL  |  MASTERS OCH GT  |  T

SPORTSTOL  
MED TYG-/ALCANTARAKLÄDSEL  |  MASTERS  |  T

STANDARDSTOL  
MED TYGKLÄDSEL  |  S

PEPPER
TITAN BLACK

MEL STRIPE
TITAN BLACK

KOMFORTSTOL  
MED TYGKLÄDSEL  |  MASTERS  |  S

ZOOM/MERLIN
SHETLAND

ZOOM/MERLIN
TITAN BLACK

standard | S       mot tilläggskostnad | T
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Lacker

URANO GREY | S
SOLID LACK 

DEEP BLACK | T
PÄRLEFFEKTLACK 

TORNADO RED | S
SOLID LACK 

LIMESTONE GREY | T
METALLICLACK 

REFLEX SILVER | T
METALLICLACK 

NIGHT BLUE | T
METALLICLACK

TUNGSTEN SILVER | T
METALLICLACK 

PURE WHITE | S
SOLID LACK 

SUNSET RED | T
METALLICLACK 

ORYX WHITE | T
PÄRLEMORLACK 

PACIFIC BLUE | T
METALLICLACK

BLACK | S
SOLID LACK 

standard | S       mot tilläggskostnad | T
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•  Komfortblinkers, lätt touch på  
spaken ger tre blinkningar

03  Luftkonditionering, AC, med kylt 
handskfack

•  Mugg/burkhållare, två fram och 
en bak

•  Normalstolar, förarstol med steg
lös höjdinställning

•  Servostyrning, elektromeka
nisk, med hastighetsberoende 
Servotronic

•  Spolarmunstycken, automatiskt 
 eluppvärmda

• Startstoppsystem
04  Variabelt lastgolv i bagage

utrymmet
• Värmeskyddsglas, gröntonat
• Växlingsindikator
•  Ytterbackspeglar, elinställbara/

eluppvärmda samt med integre
rade LEDblinkers

INFOTAINMENT
•  Färddator Plus med svenska meny

texter
05RadioCompositionTouchmed5"

svartvit pekskärm med status visning 
för ansluten telefon och yttertempe
ratur. Radio med SDkortläsare för 
uppspelningavmp3ochWMAfiler,
eller från externa enheter via AUXin. 
Uteffekt2x20W,4högtalarefram.
”Bilmeny” med tips om bränslebespa
ring, hantering av färddator m m

SÄKERHET OCH TRYGGHET
•  Bältespåminnare fram
• Bältessträckare fram
•  Damm och pollenfilter inklusive 

insats med aktivt kol
• Däcktryckskontroll

+ 06  Elektroniskt stabiliseringsprogram 
inklusive ABS med bromsassistent, 
ASR, EDS och MSR

Utrustning
Golf Sportscombi
BlueMotion Technology 
(BMT)
– grundutförande
Standard för TSI 105, TSI 122 DSG, 
TDI 105 samt TDI 105 4MOTION

+  Innovationer 
Läs mer på sid 12

Halogenstrålkastare med 
 högtrycksspolning

02

DESIGN
 01  Dekorpaneler Dark Rhodium Fine 

på dörrar och instrumentpanel
• Ratt i treekrat sportutförande
•Stålfälg15"medheltäckande

 hjulsidor
• Takreling, svart
• Tygklädsel Pepper

KOMFORT
•  Baksätets ryggstöd delbart och 
fällbart60:40

• Bromsenergiåtervinning
•  Centrallås, fjärrstyrt, med två 

nycklar
•  Easy Entry för enklare insteg till 

baksätet
• Elektriska fönsterhissar fram

02  Halogenstrålkastare med hög
trycksspolning

GOLF SPORTSCOMBI BMT
• Feltankningsskydd (TDI)
• Förzinkad kaross
• Insynsskydd för bagageutrymmet

07  Krockkudde för förare och främre 
passagerare, urkopplingsbar med 
nyckel på främre passagerarplats 
samt knäkrockkudde för förare 

•  Lastsurrningsöglor i bagage
utrymmet, fyra stycken

+ 08  Multikollisionsbroms
• Nackskydd med whiplashskydd 

på framstolarna
• Punkteringsreparationssats med 
kompressor(4MOTION)

09  Parkeringsbroms, elektromeka
nisk, inklusive Auto Hold, hjälp 
vid start i backe

+ PreCrash säkerhetssystem
• Punkteringsreparationssats med 

kompressor
• Sidokrockskyddsgardiner fram 

och bak

Radio Composition Touch med 
5"svartvitpekskärm

05

Luftkonditionering, AC, med 
kylt handskfack

Variabelt lastgolv i bagageutrymmet

03 04
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Förarmiljö Golf 
Sportscombi med 
tyg klädsel Pepper 
och  dekor panel 
Dark Rhodium 
Fine på dörrar och 
 instrumentpanel

Elektromekanisk 
parkeringsbroms

09

Multikollisionsbroms

08

Elektroniskt stabiliseringsprogram

Krockkuddar

06 07

• Sidokrockkuddar i framstolarna
• Skivbromsar fram och bak, 

 ventilerade fram
• Startspärr, elektronisk

  + 10  Trötthetsvarnare
• Verktygssats och domkraft
+ XDS, dynamisk differential broms

Trötthetsvarnare

10

01
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Utrustning
Golf Sportscombi Masters 
– utöver grundutförande

Tillval för TSI 105 BMT, TSI 122 DSG BMT, 
TDI 105 BMT samt TDI 105 4MOTION BMT

+  Innovationer 
Läs mer på sid 12

Lackerade dörrhandtag

Lättmetallfälg16"Toronto

02 03

Mittarmstöd fram med luftutsläpp 
till baksätet

04 06

RadioCompositionMediamed5,8"pekskärmifärg

05

GOLF SPORTSCOMBI MASTERS

DESIGN
• Backspegelhus, lackerade

 01  Dekorpaneler i borstat stålutseende
02  Dörrhandtag, lackerade

• Kylargrill med kromlister på 
 lamellerna

03Lättmetallfälg16"Toronto
• Tygklädsel Zoom/Merlin

KOMFORT
• 12voltseluttagibagageutrymmet
• Elektriska fönsterhissar fram och 

bak
• Förvaringslådor under framstolarna
• Komfortstolar fram med steglös 

höjd inställning och manuellt regler
bart svankstöd

• Mittarmstöd bak med genomlast
ningslucka

04  Mittarmstöd fram med luftutsläpp 
till baksätet

• Mugg/burkhållare, två fram med jalusi 
och två bak

05  Multifunktionsratt, läderklädd, i treekrat 
sportutförande

• Solskydd med belysta speglar
• Variabelt lastgolv i bagageutrymmet

INFOTAINMENT
• Bluetooth handsfree för telefoner med 

handsfreeprofil inklusive Audiostreaming 
(A2DP).Musikspelareellermobiltelefonkan
anslutas till bilens Infotainment

06RadioCompositionMediamed5,8"pek
skärm i färg. CDspelare, SDkortläsare, 
USButtag och AUXin för uppspelning 
avmp3,WMAochAACfiler.Uteffekt
4x20W,4högtalareframoch4bak.
Statusvisning för ansluten telefon och ytter
temperatur. ”Bilmeny” med tips om bränsle
besparing, hantering av färd dator m m

SÄKERHET OCH TRYGGHET
+ 07  Adaptiv farthållare, ACC, inklusive Front 

Assist och City Emergency Brake



Nya Golf Sportscombi modellbroschyr september 2013   7 • 

Förarmiljö Golf Sportscombi Masters 
med  tygklädsel Zoom/Merlin och 
dekor paneler i borstat stålutseende 
på  dörrar och instrument panel. 
Bilen på bilden är extrautrustad.

01

Adaptiv farthållare, ACC, inklusive Front Assist och City Emergency Brake

Den adaptiva farthållaren gör att föraren kan ställa in önskad 
hastighet och avstånd till framförvarande fordon. Front Assist 
är den del av farthållaren som bevakar området närmast 
bilen med radar. Den är aktiv i hastigheter från 30 km/h. 
Systemet gör bromssystemen förberedda och varnar föraren 
om en  kritisk situation är nära. City Emergency Brake kan 
upptäcka stillastående fordon och automatiskt bromsa bilen 
till stillastående i hastigheter upp till 30 km/h.07
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Utrustning
Golf Sportscombi GT   
– utöver Masters
Standard för TSI 140, TDI 150 och 
TDI 150 4MOTION 

 Dimstrålkastare med statiskt kurvljus Lättmetallfälg17"Dijon

GOLF SPORTSCOMBI GT

 01  Backspegelhus med svartlackerad fot
02  Bakljus, mörkröda
03  Dimstrålkastare med statiskt kurvljus
04  Dekorpaneler Piano Black Mesh på 

dörrar och instrumentpanel
• Kromlist i stötfångaren fram
• Kupébelysning, läslampor, golvrums

belysning fram och ljuslister i under
kant av dörrsidornas dekorpaneler 
i vitt LEDljus 

05Lättmetallfälg17"Dijon
• Sportchassi,sänkerupptill15mm
• Sportstolar fram med reglerbart 

svankstöd och steglös höjdinställning
• Textilmattor fram och bak
• Tyg/Alcantaraklädsel Global
• Värmeskyddsglas, mörktonat, från 

Bstolpen och bakåt

Backspegelhus med svartlackerad fot Mörkröda bakljus

01 02 03 05
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04
Förarmiljö Golf Sportscombi GT med 
tyg/alcantaraklädsel Global och 
dekorpaneler i Piano Black Mesh på 
dörrar och instrumentpanel. Bilen på 
bilden är extrautrustad.
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Innovationer 
och säkerhet

02 Lane Assist övervakar med hjälp 
av en kamera i vindrutans ovankant 
vägmarkeringarna framför bilen i 
farteröver65km/h.Systemetassisterar
förarens styrning och kan korri gera 
placeringen på vägen så att optimalt 
"spår"bibehållsiförhållandetillväg
markeringarna. Föraren kan lätt styra 
emot om hen så önskar. Systemet griper 
inte in då föraren använder blinkers 
för att byta fil. Tas händerna från 
ratten ljuder en varningssignal som 
uppmanar föraren att fatta ratten igen. 
Systemet deaktiveras sedan. Likt alla 
förar assistenssystem är föraren inte 
fråntagen sitt ansvar som uppmärk sam 
förare. 

01 Adaptiv farthållare, ACC,  inklusive 
Front Assist och City Emergency 
Brake. Den adaptiva  farthållaren gör 
att föraren kan  ställa in önskad  hastighet 
och avstånd till framför varande fordon. 
Front Assist är den del av farthållaren 
som bevakar området närmast bilen 
med radar. Den är aktiv i hastigheter 
från30km/h.Systemetgörbromssyste
men förberedda och varnar föraren 
om en kritisk situation är nära. City 
Emergency Brake kan upptäcka stilla
stående  fordon och automatiskt bromsa 
bilen till stilla stående i hastig heter upp 
till30km/h.

03 Park Assist. Gör det enklare att  
fickparkera. Vid en hastighet på upp  
till40km/hkanduaktiverapar
keringsassistenten med en knapp
tryckning på mittkonsolen. Systemet 
mäter upp avståndet mellan andra 
parkerade bilar via ultraljudssensorer. 
När en tillräckligt lång parkeringsruta 
finns tillgänglig ges klartecken i bilens 
färddator att du kan stanna och lägga 
i backväxeln. Parkeringsassistenten tar 
nu över rattmanövreringen och föra
ren kan koncentrera sig på att sköta 
gas och broms. Den rätta vinkeln för 
att komma in i parkeringsrutan beräk
nar parkeringsassistenten själv ut. 
När du kommit in i rutan är det bara 
att lägga i växel framåt, parkerings
assistenten kopplas ur automatiskt 
och du kan räta upp bilen. Dessutom 
kan den hjälpa dig att ta dig ur en 
parkeringsficka samt att parkera bilen 
vinkel rätt mot vägen, till exempel  
på en stormarknadsparkering.  
I Park Assist ingår sensorer i såväl den 
främre som den bakre stötfångaren 
som hjälper föraren vid manövrering. 

01

02

04

05

Med parkeringssensorer fram och 
bak underlättas parkering i trånga 
utrymmen avsevärt. Sensorerna, som 
arbetar med ultraljud, indikerar med 
ljud och är ett praktiskt komplement 
till förarens uppmärksamhet vid par
kering. I radiodisplayen visas även 
avståndet optiskt. 

04 Dynamic Light Assist. En innova
tiv lösning för helljuset, som här kan 
arbeta med en variabel helljusbild. 
Det vill säga den kan blända av för 
ankommande eller framförvarande 
trafik men fortsätta att lysa upp väg
renen för ökad säkerhet. 

03

05 Dynamic Chassis Control (DCC) 
inklusive körprofilsval. Med DCC 
kan stötdämparnas hårdhet ställas 
elektroniskt. Comfort, Normal eller 
Sportläge kan väljas. Kombinerat 
med körprofilsvalen (se nummer 06) 
kan du anpassa din Golf Sportscombi 
till att vara komfortabel, ekonomiskt 
optimerad eller tydligt sportig när du 
så önskar – ett exempel på mångsidig
heten hos Golf Sportscombi.
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06 Mode Select, körprofilsval. Via en 
knapp till vänster om växelspaken kan 
du anpassa vissa av bilens olika system 
till sin egen körprofil i viss utsträck
ning. De profiler som finns till hands 
är Eco, Sport, Normal eller Individual. 
De funktioner som kan anpassas är 
styrningens karaktär, motorns gas
respons och i Sportläget kan bältets 
åtstramning anpassas för ett mer aktivt 
körsätt. Den adaptiva fart hållaren, 
ACC kan även anpassas till omgivande 
trafik beroende på val av körprofil. I 
Sport, Eco och Individuallägena kan 
även Climatronic och dynamiskt kurv
ljus anpassas om dessa tillval valts.

06

09

10

12

07

07 DSG-växellåda. Direct Shift Gear
box, DSG, har kör glädjen och bränsle
ekonomin hos en manuellt  växlad låda 
men med en automat lådas komfort. 
DSG är i  praktiken två  manuella 
växellådor 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 varvtalsnålen 
och hör på motorvarvet att växeln är 
en annan. Som tillval finns en multi
funktionssportratt med växlingspadd
lar som gör att du snabbt kan växla 
upp och ned själv. DSGväxellådan 
ger dig effektivare kraftöverföring 
och en lägre bränsle förbrukning. Den 
finns som sex eller sjuväxlad till samt
ligamodellerutomTSI105,TDI105
4MOTIONochTDI1504MOTION.

08 Pre-Crash.Omsäkerhetssystemet
i bilen uppfattar att föraren gör en 
kraftig rattrörelse eller bromsar hårt 
och kraftfullt sätts delar av bilens 
säkerhetssystem i beredskap. Till 
exempel kommer säkerhetsbältena att 
stramas åt, sidorutor och eventuellt 
panoramasoltak att dras igen och 
bromsarnas  kondition att kontrolleras 
för att om möjligt mildra skadorna vid 
en eventuell kollision. 

10 Säkerhetssystem. Som standard 
ingår krockkudde för föraren, urkopp
lingsbar krockkudde för framsätes
passageraren, knäkrockkudde på 
förarplatsen, sidokrockskyddsgardiner 
och sidokrockkuddar i framstolarnas 
ryggstöd. I fyradörrarsbilen kan du få 
sidokrockkuddar i baksätets ryggstöd 
som tillval, då ingår även bältespå
minnare på alla tre sitt platserna bak.

11 XDS dynamisk differentialbroms. 
För att förbättra väggreppet samt öka 
körglädjen, speciellt vid körning på 
kurvig väg, kan den dynamiska diffe
rentialbromsen  hjälpa till att bromsa 
innerhjulet om det tenderar att  spinna 
och föra över kraft till ytter hjulet som 
har bättre fäste och därmed minska 
understyrningen och behålla linjen 
genom kurvan.

09 Multikollisionsbroms. Denna 
funktion använder bilens bromssystem 
för att mildra skadeverkningarna vid 
en eventuell kollision. Exempelvis om 
bilen körs på bakifrån ser multikolli
sions bromsen till att bilen inte fort
sätter okontollerat i sidled eller rakt 
fram mot ett framförvarande fordon.   

12 Trötthetsvarnaren kan upptäcka 
när du håller på att somna och varna 
innan du hamnar i ett farligt läge. 
Flera givare övervakar hur föraren 
styr. En ovanligt stelt hållen styrning 
följt av relativt stora rattutslag tyder 
till exempel på ett så kallat ”Dead
BandEvent”. Flera sådana indikatio
ner tätt efter varandra är ett säkert 
tecken på att föraren är för trött. Med 
ljud och ljussignaler uppmanar trött
hetsvarnaren föraren att ta en paus. 
Trötthetsvarnaren är ett av många 
förarhjälpsystem som gör körningen 
lättare och säkrare.

08

11
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01

Radio- och 
 navigations- 
system



Nya Golf Sportscombi modellbroschyr september 2013   15 • 

02

03

04 05 06

03 Radio Composition Media
Detta radiosystem sitter standardmonterat i Golf 
Sportscombi Masters och GT och ger stora möjlig heter 
att spela upp dina egna musikfavoriter från olika 
mediatyperochdessutomaudiostreaming(A2DP)
från mobil telefon med Bluetooth handsfree. Systemet 
omfattaren5,8"pekskärmifärg,8högtalare 
(4fram/4bak)ochenmaximaluteffektpå4x20W.
Dukanspelamp3,WMAochAACfilermedtitel
visning från SDkort, eller från externa enheter via 
AUXin utan titelvisning. CDspelare och SDkortläsare 
finns i handskfacket, och USButtag och AUXin fram
för växel väljaren. Status för mobiltelefon och yttertem
peratur visas på skärmen, och i en särskild ”Bilmeny” 
visas bränsleförbrukning, körtid, körsträcka sedan 
start m m.
 
04 Radio Composition Colour
Radiosystem som utöver radio Composition Touch 
haren5"pekskärmmedtrefärgsdisplay.Maximal
uteffekt4x20W,4högtalareframoch4baksamt
CDspelare.

05 Radio Composition Touch 
Denna radio sitter standardmonterad i grundversio
nenavGolfSportscombiochomfattaren5"svart/vit
pekskärm,maximaluteffekt2x20Wmed4högtalare
fram samt FM/AMmottagare. I radioenheten finns 
uttag för SDkortläsare och AUXin. Du kan spela 
mp3ochWMAfilermedtitelvisningfrånSDkort,
eller från externa enheter via AUXin utan titelvisning.  
I en särskild ”Bilmeny” visas bränsleförbrukning, 
 körtid, körsträcka sedan start m m.

06 Dynaudio Excite
Komplettera din stereo med Excite, ett kraftfullt ljud
paket med anpassad klangavstämning från Dynaudio. 
Åtta högtalare optimerade för låg självsvängning, en 
digital10kanalsförstärkaresamtsubwooferochen
totaleffektpå400Wattgaranterarenförstklassig
ljudupplevelse.

01 Navigation Discover Pro
Dettaärvårttoppsystemmeden8"pekskärm
i färg där du med smartphonelogik  intuitivt 
styr radio, media och navigations funktioner. 
Du hittar USButtag och AUXin framför växel
väljaren, dubbla SDkortläsare i handskfacket, 
8högtalare(4fram/4bak)ochenmaximal
uteffektpå4x20W.Påskärmenvisastitel
återgivningnärduspelaruppmp3,WMA
och AACfiler från SDkort. Dessutom finns 
möjlighet till fotovisning av bilder i jpeg och 
pngformat, lagring av musik inklusive 
GracenotedatammiettSSDminnepå10GB;
jukeboxfunktionochaudiostreaming(A2DP)
via Bluetooth handsfree. 
DVDspelaren i handskfacket kan spela film 
iAVI,MPEG,DivXochH.264filerfrån
SDkort, USBminne eller DVD, samt visa DVD
video eller Video Podcast (avaktiveras i hastig
heteröver6km/h).
Status för mobiltelefon och yttertemperatur 
visas på skärmen, och i en särskild ”Bilmeny” 
visas bränsleförbrukning, körtid, körsträcka 
sedan start m m. 
Navigationssystemet, med svenska menytex
ter, svenskt tal och röststyrning, visar kartor i 
2D/3D(Citykartorvisasi3D)medmöjlighettill
personliga”pointsofinterest”,och3möjliga
alternativa färdvägar som kan lagras enligt 
snabbaste, kortaste eller mest ekonomiska väg. 
Navigationsdata finns laddat på SDkort och  
3årsfriuppdateringavnavigationsdata
 kommer att finnas tillgänglig för nerladdning 
på SDkort en gång om året.

02 Navigation Discover Media
Navigationssystem med motsvarande radio 
och mediafunktioner som Radio Composition 
Media (se nummer 03) och dessutom naviga
tion med svenska menytexter och svenskt tal. 
2D/2,5Dåtergivningpåskärmen,möjlighet
tillpersonliga”pointsofinterest”,3möjliga
alternativa färdvägar som kan lagras enligt 
snabbaste, kortaste eller mest ekonomiska 
väg. Dubbla SDkortläsare i handskfacket. 
Navigationsdata finns laddat på SDkort och  
3årsfriuppdateringavnavigationsdata
 kommer att finnas tillgänglig för nerladdning 
på SDkort en gång om året.
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Tillval
Golf Sportscombi, 
Golf Sportscombi Masters 
och Golf Sportscombi GT
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.

Durban18"

• Takreling, silvereloxerad (Masters och GT)
• Textilmattor fram och bak (standard GT)
• Utan emblem bak (Masters och GT)
• Värmeskyddsglas, mörktonat, från 

Bstolpen och bakåt (standard GT)
 10   Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara, 

med markbelysning (Masters och GT)

KOMFORT
  112zonsklimatanläggning,Climatronic
•230voltsuttagibagageutrymmet

(Masters och GT)
+  Dynamic Chassis Control (DCC)  inklu sive 

körprofilsval (Masters och GT) 
•Elinställbarförarstol,12vägs,ikombina

tion med läderklädsel (Masters och GT)
• Eluppvärmd ruta utan synliga trådar 

(Masters och GT)
• Fällbart ryggstöd på passagerar stolen 

(Golf Sportscombi och Masters)
• Keyless Access (Masters och GT)

+  Mode Select, körprofilsval (Masters 
och GT)1)

• Parkeringsvärmare, fjärrstyrd 
• Regnsensor och automatiskt avbländbar 

innerbackspegel (Masters och GT)
 12  Sportstolar ErgoActive i tyg/läder 

Viennafram,förarstolen14vägsmed
massagefunktion (Masters och GT)

INFOTAINMENT
• Bluetooth handsfree inklusive induktiv 

extern antennförbindelse samt usb
• Bluetooth handsfree Premium med 

rSAP (remote SIMaccess Profile) ger 
internetsurf för upp till sju mobiler på 
dittabonnemangmedWLANHotSpot.
Systemet kopplas upp via SIMkortet i 
din mobil samtidigt som mobiltelefonen 
inaktiveras och bilens yttre antenn tar 
över mottagningen (Masters och GT)

• Digital radiomottagning DAB+ 
(Masters och GT)

• Färddator Premium med färgskärm 
(Masters och GT)

• Ljudsystem Dynaudio Excite. Kraftfullt 
ljudpaket med anpassad klangav
stämning. Åtta högtalare  optimerade 
för låg självsvängning, en digital 
10kanalsförstärkaresamtsubwoofer
ochentotaleffektpå400Wgaran
terar en först klassig  ljudupplevelse 
(Masters och GT)

•  Multimediauttag med iPhone/iPod
kabel framför växelspaken

• Navigation Discover Media. 
Läsmerpåsid15

• Navigation Discover Pro. Läs mer 
påsid15(MastersochGT)

• Radio Composition Media (standard 
Masters och GT)

SÄKERHET OCH TRYGGHET
+  Adaptiv farthållare, ACC, inklusive 

Front Assist och City Emergency 
Brake  (standard Masters och GT)

DESIGN
• Läderklädd ratt, växelspaksknopp 

och handbroms
• Läderklädsel Vienna med sport

stolar fram (Masters och GT)
 01LättmetallfälgPerth16"(Masters)
02 LättmetallfälgDijon17"(Masters)
03LättmetallfälgGeneva17"

(Masters och GT) 2)

04LättmetallfälgMadrid17"
(Masters och GT)

05LättmetallfälgSingapore17"
(Masters och GT) 2)

06Lättmetallfälg18"Durban(GT)
07Lättmetallfälg18"Marseille(GT)
08Lättmetallfälg18"Serron(GT)
09  Panoramasoltak i glas, elektriskt 

skjut/tippbart
•Sportchassi,sänkerupptill15mm

(Masters. Standard GT)
• Sportstolar fram med tygklädsel 

(standard GT)

GOLF SPORTSCOMBI, GOLF SPORTSCOMBI MASTERS OCH GOLF SPORTSCOMBI GT

1)EjTSI105
2 )  I kombination med sportchassi eller 

Dynamic Chassis Control (DCC)
3 )  Endast i kombination med bixenon

strålkastare inklusive LEDvarselljus

+  Innovationer 
Läs mer på sid 12

Singapore17"Perth16" Geneva17"Dijon17" Madrid17"2)

03 0401 05 0602
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• Backkamera Rear Assist (Masters 
och GT)

• Bixenonstrålkastare inklusive LED
varselljus (Masters och GT)

• Dimstrålkastare med statiskt kurvljus 
(Standard GT)

• Dragkrok, manuellt utfällbar (Masters 
och GT )

• Extra drivlineskydd samt stenskottskydd 
för underrede (Masters)

+  Lane Assist och Dynamic Light Assist 
(Masters och GT) 3)

+  Lane Assist och Light Assist 
(Masters och GT)

+  Lane Assist, Dynamic Light Assist 
och Sign Assist (Masters och GT) 3)

+  Lane Assist, Light Assist och Sign Assist 
(Masters och GT)

• Lastförskjutningsnät
+  ParkAssist2.0samtnedvinklingsfunktion

hos höger ytterspegel (Masters och GT)

• Parkeringssensorer fram och bak samt 
 nedvinklingsfunktion hos höger ytter spegel

• Reservhjul, fullstort, på stålfälg (Golf 
Sportscombi)

• Reservhjul, fullstort, på lättmetallfälg 
(Masters och GT)

• Reservhjul av platsbesparande typ 
(4MOTION)

• Sidokrockkuddar samt bältes påminnare 
fram och bak

  13  Stöldskyddslarm med kupéövervakning 
och nivåsensor

Stöldskyddslarm med kupéöver
vakning och nivåsensor

Marseille18" Serron18"

Climatronic, 2zons klimatanläggning

11 13

Ytterbackspeglar, 
elektriskt infällbara, 
med markbelysning.

Sportstolar ErgoActive i tyg/läder Vienna fram. 
Förarstolen är special framtagen för extra komfort 
även på längre resor. Sittdynans lårstöd kan dras 
ut för extra stöd, svankstödet manövreras elektriskt 
och stolen har massagefunktion. Även höjd 
och längsled kan justeras liksom stolens 
ryggstöd. Klädseln är alltid i tyg på 
sittytorna och läder på sido stöden, 
och kulören alltid Titan Black.

12

Panoramasoltak i glas

07 08 09

10
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Paket
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel 
på din Golf Sportscombi? 
På volkswagen.se finner du fler 
 tillval till kombinationspris 

Förarassistanspaket
(Masters och GT)

• Keyless Access
06   Lane Assist och Light Assist
07   Park Assist

• Sidokrockkuddar och bältes påminnare bak

08   Kombinera gärna med Pluspaket. Då till kommer funk
tionen Dynamic Light Assist  istället för Light Assist

Dragpaket 
(Masters och GT)
 01  Dragkrok, manuellt utfällbar
02 Backkamera Rear Assist

• Lastrumsmatta från Volkswagen original tillbehör
• Lastrumsväska från Volkswagen original tillbehör 01 02

Pluspaket
(Masters och GT)

03 Bixenonstrålkastare inklusive LEDvarselljus
 04   Dimstrålkastare
 05   Parkeringssensorer fram och bak samt nedvinklings

funktion hos höger ytterspegel
•  Regnsensor och automatiskt avbländbar 

inner backspegel

Kombinera gärna med Läderklädsel Vienna med 
 sportstolar fram

04 05

07

06 08

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.
Under samlingsnamnet BlueMotion 
Technology har tekniska lösningar som 
bland annat minskar bränsleförbruk
ningen och ger låga koldioxidutsläpp 
utvecklats för samtliga motorer i Golf 
Sportscombi. 

BlueMotion Technology omfattar 
startstoppsystem som stänger 
motorn när bilen står stilla, bränsle
sparande däck och bromsenergi
återvinning som tar tillvara på bilens 
rörelseenergi när du bromsar efter
som bilens generator kan avlastas. 
Med tillvalet Körprofilsval kan du 
an passa bilens funktioner till din 
 personliga körstil, bland annat finns 
ett Ecoläge där växlingspunkterna 
ändras för att reducera varvtalet.
Bilen har dessutom växlings indikator 
som hjälper dig att välja optimal 
växel när du har manuell växel låda. 
Eller så väljer du en Golf Sports
combi BlueMotion Technology med 
DSGväxellåda där växellådan 
alltid  för  söker hjälpa till att växla 
så bränsleekonomiskt som möjligt 
 utifrån tillgängliga förutsättningar.

BlueMotion Technologies omfattar 
flera typer av teknologier, alla med 
sammafokus:attbidratillensålåg
miljöbelastning som möjligt. Samtidigt 
får du en bil som lever upp till allt du 
kan förvänta dig av en bra bil som är 
en del av ditt liv, varje dag.

Think Blue.
START OCH STOPP
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     DESSA MOTORER FÖRMÅR  
 ATT FÖRENA FÖRDELAR SOM HÖG EFFEKT  
    OCH HÖGT VRIDMOMENT MED  
   LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING
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Kombinationen med direktinsprut
ning av bränslet och intelligent 
överladdningsteknik gör våra TSI
bensinmotorer mycket effektiva. Dessa 
motorer förmår att förena fördelar 
som hög effekt och högt vridmoment 
med låg bränsleförbrukning. Välj 
 mellan flera olika effektnivåer.

De direktinsprutade  dieselmotorerna, 
TDI, med common railteknik har 
högeffektiv förbränning och ger ett 
högt vridmoment redan vid lågt varv
tal. Detta ger en mycket god bränsle
ekonomi och låga koldioxidutsläpp.
Den manuella växellådan förmedlar 
motorkraften via ytterst exakta och 
korta växellägen och är mycket lätt 
att växla. Den manuella växellådan 
är fem eller sexväxlad beroende på 
motoralternativ.
Den innovativa DSGväxellådan 
finns som tillval och manövreras som 
en automatlåda men fungerar rent 

tekniskt som en manuell växellåda 
med elektroniskt styrd koppling. Den 
växlar på hundradelar av en sekund 
till nästa växel, uppåt eller neråt. 
Accelerationen blir både snabb och 
sportig tack vare den direkta respon
sen. DSGväxellådan är sex eller 
sjuväxlad, beroende på motoralterna
tiv. Sist men inte minst gör den höga 
verkningsgraden att du också kan 
spara bränsle.
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Nya Golf Sportscombi TSI 105 BMT TSI 122 DSG BMT TSI 140 GT BMT
Motor 4cylindrar

16ventiler
Direktinsprutning

Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4cylindrar
16ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4cylindrar
16ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

Volym cm3 1197 1390 1390
EffektkW(hk)vidr/min 77(105)/5000 90(122)/5000 103(140)/4500–6000
Max vridmoment (Nm) vid r/min 175/1550–4100 200/1500–4000 250/1500–3500
Växellåda man/aut 6/– –/DSG7 6/DSG7
Acceleration0–100km/h(sek) man/aut 10,7/– –/9,7 8,9/8,9
Toppfart (km/h) man/aut 192/– –/203 213/213

   

Drivsystem
Drivning Fram Fram Fram
Hjulupphängning fram 
 bak

McPherson fjäderben och trelänkad axel.  
Torsionsbakaxel med krängningshämmare (TSI 105 och TSI 122). Multilänkaxel med krängningshämmare (TSI 140 GT)

Spårvidd fram/bak (mm) 1549/1520 1549/1520 1549/1520
Axelavstånd (mm) 2635 2635 2635
Markfrigång (mm) 1) 142 142 127
Styrsystem Hastighetsberoende servostyrning med Servotronic
Vändcirkel (m) 10,9 10,9 10,9
Bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF. Skivbromsar fram och bak, ventilerade fram samt bromsassistent.

Fälgar/Däck  Golf Sportscombi 
 Masters 
 GT 
Rekommenderade vinterhjulsdimensioner 
 Vid val av Dynamic Chassis Control, DCC

Stål6Jx15,195/65R15
Lättm.6½Jx16,205/55R16

– 
Lättm.6Jx15,195/65R15 

–

Stål6Jx15,195/65R15
Lättm.6½Jx16,205/55R16

– 
Lättm.6Jx15,195/65R15 
Lättm.6Jx16,205/55R16

–
–

Lättm.7Jx17,225/45R17 
Lättm.6Jx16,205/55R16 
Lättm.6Jx16,205/55R16

   

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140/72 140/72 140/72
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 105,5/183,1 105,5/183,1 105,5/183,1
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 605/1620 605/1620 605/1620
Tjänstevikt 2)  man/aut 1297/– –/1350 1354/1368
Totalvikt man/aut 1830/– –/1880 1880/1880
Max släpvagnsvikt (kg) man/aut 1300/– –/1400 1500/1500
Max taklast (kg) 75 75 75

   

Bränsledeklaration(l/100km)
Blandad körning  man/aut 5,0/– –/5,1 5,3/5,0
Stadskörning  man/aut 6,0/– –/6,3 6,6/6,1
Landsvägskörning  man/aut 4,4/– –/4,4 4,5/4,4
Tankvolym, liter ca 50 50 50
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 100/– –/98 94/100

   

Miljödeklaration
Bränsle Blyfri95 Blyfri95 Blyfri95
Dieselpartikelfilter (DPF) – – –
Miljöbil 3) – – –
CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 117/– –/118 121/116

 

Fordonsskatt (kr) man/aut 360/– –/380 460/360
 

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 
avgascertifieringsvärden 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.

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)  Det finns flera olika miljöbilsdefinitioner. Den  statliga 
miljöbilsdefinitionen ger personbilar fem års for-
donsskattebefrielse om bilens koldioxidutsläpp enligt 
uppgift i fordons registret inte överstiger ett beräknat 
högsta koldioxid utsläpp baserat på bilens tjänstevikt 
(uppgift från fordonsregistret).  
För miljöbil enligt statlig upphandling gäller 
"Förordning om myndigheters inköp och leasing av 
miljöbilar (2004:1364)".  
Ytterligare information kan fås på: 
• www.transport styrelsen.se  
• miljöbil enligt skattelagstiftningen, se skatteverket.se  
•  miljöbil enligt vissa kommuners definition, se hem-

sidor för respektive kommun
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Nya Golf Sportscombi TDI 105 BMT TDI 105 4MOTION BMT TDI 150 GT BMT TDI 150 4MOTION GT BMT
Motor 
 
 
 
 

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

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 1 598 1 598 1 968 1 968
Effekt kW (hk) vid r/min 77 (105) / 3 000–4000 77 (105) / 3 000–4000 110 (150) / 3 500–4000 110 (150)/ 3 500–4 000
Max vridmoment (Nm) vid r/min 250 / 1 500–2750 250 / 1 500–2750 320 / 1 750–3000 320 / 1 750–3000
Växellåda man/aut 5 / DSG7 6 / – 6 / DSG6 6 / –
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 11,2 / 10,7 11,9 / – 8,9 / 8,9 8,9 / –
Toppfart (km/h) man/aut 193 / 193 189 / – 218 / 216 214/ –

   

Drivsystem
Drivning Fram 4MOTION, fyrhjulsdrift Fram 4MOTION, fyrhjulsdrift
Hjulupphängning fram 
 bak

McPherson fjäderben och trelänkad axel. 
Torsionsbakaxel med krängningshämmare (TDI 105 BMT). Multilänkaxel med krängningshämmare (TDI 105 4MOTION BMT, TDI 150 GT BMT och TDI 150 4MOTION GT)

Spårvidd fram/bak (mm) 1 549 / 1 520 1 549 / 1 520 1 549 / 1 520 1 549 / 1 520
Axelavstånd (mm) 2 635 2 635 2 635 2 635
Markfrigång (mm) 1 ) 142 142 127 127
Styrsystem Hastighetsberoende servostyrning med Servotronic
Vändcirkel (m) 10,9 10,9 10,9 10,9
Bromsar Skivbromsar fram och bak, ventilerade fram
Fälgar/Däck  Golf Sportscombi 
 Masters 
 GT
Rekommenderade Vinterhjulsdimensioner
 Vid val av Dynamic Chassis Control, DCC

Stål 6 J x 15, 195/65 R15
Lättm. 6½ J x 16, 205/55 R16

– 
Lättm. 6J x 15, 195/65 R15 

Lättm.  6J x 16, 205/55 R16

Stål 6 J x 15, 195/65 R15
Lättm. 6½ J x 16, 205/55 R16

– 
Lättm. 6J x 15, 195/65 R15 

Lättm.  6J x 16, 205/55 R16

–
–

Lättm. 7 J x 17, 225/45 R17 
Lättm. 6J x16, 205/55 R16 
Lättm.  6J x 16, 205/55 R16

–
–

Lättm. 7 J x 17, 225/45 R17 
Lättm. 6J x16, 205/55 R16 
Lättm.  6J x 16, 205/55 R16

   

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140 /  72 140 /  72 140 /  72 140 /  72
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 105,5 / 183,1 105,5 / 183,1 105,5 / 183,1 105,5 / 183,1
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 605 / 1 620 605 / 1 620 605 / 1 620 605 / 1 620
Tjänstevikt 2)  man/aut 1 395 / 1 395 1 494 / – 1 436 / 1 436 1 528 / –
Totalvikt man/aut 1 920 / 1 940 1 980 / – 1 970 / 1 990 2 010 / –
Max släpvagnsvikt (kg) man/aut 1 500 / 1 500 1 700 / – 1 600 / 1 600 2 000 / –
Max taklast (kg) 75 75 75 75

   

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning  man/aut 3,9 / 3,9 4,5 / – 4,2 / 4,5 4,8 / –
Stadskörning  man/aut 4,9 / 4,6 5,5 / – 5,1 / 5,4 5,8 / –
Landsvägskörning  man/aut 3,3 / 3,5 4 / – 3,7 / 4,1 4,2 / –
Tankvolym, liter ca 50 50 50 50
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 128 / 128 111 / – 119 / 111 104 / –

   

Miljödeklaration
Bränsle Diesel Diesel Diesel Diesel
Dieselpartikelfilter (DPF) Ja Ja Ja Ja
CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 102 / 102 119 / – 108 / 119 124 / –

  

Fordonsskatt (kr) man/aut 1 089 / 1 089 1 182 /  – 1 089 / 1 182 1 415 / –
  

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 
avgascertifieringsvärden 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.

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.
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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

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 återvinning
en gå in på www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen
säljare, eller på www.volkswagen.se 
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*  För mer detaljerad information kontakta din närmaste återförsäljare.

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.




