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Nya Golf Alltrack. 



 

 
UTRUSTAD MED BLAND ANNAT:

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

• Aluminiumklädda pedaler

• Backspegelhus i reflex silver

• Bluetooth handsfree

• Chassi höjt med ca 20 mm

• Climatronic, 2-zons klimatanläggning

• Instegslister i rostfritt med Alltrack-emblem

• Körprofilsval inklusive Offroad-profil

• Lättmetallfälg 17 tum Valley

• Mörkröda bakljus

• Radio Composition Media

• Sportstolar fram i tyg-/Alcantara

• Takreling silvereloxerad
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Nya Golf Alltrack 
1.8 TSI 180 DSG 4MOTION • 2.0 TDI 184 DSG 4MOTION

Efter succén med Passat Alltrack 

som förra året var den mest sålda 

Passat-versionen i Sverige, är vi nu 

mycket glada över att erbjuda detta 

populära koncept i ytterligare ett 

segment. 

Nya Golf Alltrack förenar det bästa 

av två världar, såväl på som utan-

för landsvägen – både tekniskt 

och rent utseendemässigt. Till 

standard utrustningen hör bland 

annat fyrhjulsdriften 4MOTION 

och en 6-stegad DSG-växellåda.  

En speciell offroad-körprofil och upp 

till 20 mm högre markfrigång ger 

bilen utmärkta terrängegenskaper.

Till det som kännetecknar Golf 

Alltrack visuellt hör 17 tums lätt-

metallfälgar, skärm- och tröskel-

breddare, nydesignade stötfångare 

och många andra unika detaljer,  

både in- och utvändigt. 

Nya Golf Alltrack erbjuds med två 

kraftfulla motorer: en ny TSI-motor 

på 180 hk och en TDI-motor på 

184 hk.
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01  Interiör Golf Alltrack med DSG- 
automatväxellåda  |  S

02	 		Alltrack-specifik	stötfångare,	svart 
med detaljer i rostfritt stål  |  S

03	 Lättmetallfälg	Canyon	18	tum		|		T
04	 	Den	speciella	Offroad-körprofilen	och	upp	till	

20	mm	högre	markfrigång	ger	bilen	utmärkta	
terrängegenskaper		|		S

05  Mörkröda bakljus och silvereloxerad  
takreling		|		S

06	 	Lättmetallfälg	Valley	17	tum		|		S

01 02
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S Standard 
T	 Mot	tilläggskostnad

Bygg din bil!
Skapa en personlig Golf Alltrack på  
volkswagen.se/byggdinbil. Här kan du  
välja olika lack färger, fälgar samt tillval och 
direkt se hur din nya bil ser ut och vad den 
kostar. 
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Golf Alltrack
1.8 TSI 180  

DSG 4MOTION
2.0 TDI 184  

DSG 4MOTION
Motorer 4 cylindrar

16 ventiler
Direktinsprutning

Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Common rail insprutning

Turbo, Laddluftkylare
Variabel turbingeometri

Trevägskatalysator
Partikelfilter

  

Drivlina
Växellåda  man/aut –/DSG 6 dubbelkoppling – /DSG 6 dubbelkoppling

  

Motor
Max vridmoment vid r/min 280 / 1350-4500 380 / 1 750 – 3 250
Effekt vid 132(180) / 4500 – 6200 135(184) / 3 500 – 4 000
Toppfart km/h man/aut – / 217 – / 219
Acceleration 0–100 km/h  man/aut – / 7,8 – /  7,8

  

Styrsystem
Vändcirkel, m 10,9 10,9

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

  

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut – /– 3) – / 1 584
Totalvikt (kg) man/aut – /– 3) – / 2 080
Max Taklast (kg) 75 75
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg)  – 3) 2 000
Max släpvagnsvikt på B-körkort (kg) – –
Längd (mm) 4 578 4 578
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 2 027 2 027
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 799 1 799
Höjd (mm) 1 515 1 515

  

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 1  055/ 1 831 1  055 / 1 831
Volym uppfällt/nedfällt säte (liter) 605/ 1 620 605 / 1 620

  

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6
CO2-utsläpp (g/km) man/aut – / 155 – / 132
Bränsletyp Blyfri 95/98 Diesel
Stadskörning (l/100km) man/aut – / 8,1 – / 5,7
Landsvägskörning (l/100km) man/aut – / 5,7 – / 4,6
Blandad körning (l/100km) man/aut – / 6,6 – / 5,0

  

Övrig data
Cirkapris, kr 266 900 289 000
Fordonsskatt (kr) man/aut – / – 3) – / 2 198

 Teknisk data 

Fakta
Nya Golf Alltrack finns med två olika 

bränsle snåla bensin- och  diesel- 

motorer. Här bredvid ser du ett urval 

av fakta för de olika motorerna. 
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Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under  avsnitten Bränsle- och Miljödeklaration gäller bil i 
grundversion. Högre  utrustningsnivå 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 fordons skatten 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 kostnads-
fritt 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 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.

3) Ännu ej fastställt.



Tilläggspaket 

Prisvärda  
 lösningar
Våra tilläggspaket innehåller 

utrustning som ger dig ökad  

komfort och säkerhet. Här hittar 

du exempelvis backkamera och 

parkeringssensorer som gör det 

enkelt att parkera bilen i trånga 

utrymmen. 

Tänk på att det är mer förmån-

ligt att välja paketlösningarna än 

att plocka ihop din utrustning 

 styckvis. 

FÖRARASSISTANSPAKET
• Keyless Access

• Lane Assist och Light Assist

• Park Assist

•  Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel

• Sidokrockkuddar och bältespåminnare bak

Kombinera gärna med Pluspaket (mot tilläggskostnad).  
Då tillkommer funktionen Dynamic Light Assist istället för  
Light Assist

PLUSPAKET
• Bi-xenonstrålkastare inklusive LED-varselljus

• Dimstrålkastare

•  Parkeringssensorer fram och bak samt nedvinklingsfunktion 
hos höger ytterspegel

• Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel

DRAGPAKET 
• Backkamera Rear Assist

• Dragkrok, manuellt utfällbar

•  Lastrumsmatta och reflexväst samt första hjälpen-kit 
från Volkswagen Tillbehör
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 Nya Golf Alltrack. 
BRO 200 365 03 • Mars 2015
www.volkswagen.se

facebook.com/volkswagensverige

Instagram: @volkswagensverige

Twitter: @vwsverige

youtube.com/volkswagensverige

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.

 B
lo

m
qu

is
t &

 C
o.




