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Sportsvan.
Vår mest flexibla Golf.
Sportsvan är en äkta Golf med allt det innebär av system för säkerhet,
förarassistans, information och ren underhållning. Dessutom får du
sitthöjd, flexibilitet och utrymmen du annars bara hittar i en minibuss.
Lägg därtill en palett med färger, en mängd inredningsalternativ och
en ny sportigare look och du har framför dig en Golf som möter, och
till och med överträffar, dina krav och önskningar.
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Golf
Sportsvan.
Redan i grundutförandet ingår det mesta. Komfort för alla i bilen
och säkerhet för dina medtrafikanter ute på gatan är standard
– för att vi är Volkswagen.

UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
• ACC, adaptiv farthållare inkl. Front Assist och
City Emergency Brake (nödbromsfunktion) med
Pedestrian Monitoring (fotgängarigenkänning)
• App-Connect smartphoneanslutning
• Car-Net Security & Service onlinetjänster,
giltighetstid 36 månader efter registrering.
• Dekorpanel New Brushed Dark Metal
• Halogenstrålkastare med LED-varselljus och LED-bakljus
• Lättmetallfälgar 16 tum Toronto
• Multifunktionsratt i läder
• Nödsamtalstjänst
• PreCrash, proaktivt passagerarskyddssystem
• Radio Composition Media med 8-tums display
• Takreling svart

Golf
Sportsvan.
GT
I GT-versionen ingår dessutom tillägg som både känns och syns.
En exklusivare känsla i kupén för dig och dina passagerare och ett
extra tilltalande yttre som drar blickarna till sig.

UTRUSTAD MED BLAND ANNAT (UTÖVER GRUNDVERSIONEN)
• 2-zons climatronic klimatanläggning
• Ambientebelysning
• Dekorpaneler Linearus Matriz Black på dörrar och instrumentpanel
• Dimstrålkastare med statiskt kurvljus
• Lättmetallfälgar 17 tum Karlskoga
- Mattor i textil, fram och bak
- Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
- Sportstolar med sätesklädsel i Alcantara
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Infotainment

Mycket nytta
och nöje.
En färd med Golf Sportsvan är inte en vanlig

NAVIGATION DISCOVER PRO | T
Glöm knappar och reglage, Discover Pro har en känselstyrd
9,2-tums pekskärm och fem knappfria paneler för Meny, Hem,
av/på, volym upp och volym ner. Det gör att du når dem snabbt
och kan hantera dem enkelt medan du koncentrerar dig på
körningen.

RADIO COMPOSITION MEDIA | S
8-tums färgpekskärm, FM-radio, CD-spelare, AUX-ingång,
SD-kortplats, USB-anslutning och Bluetooth handsfree + åtta
högtalare. App-Connect ger dig dessutom möjlighet att få
tillgång till alla kompatibla appar på din smartphone.

NAVIGATION DISCOVER MEDIA | T
8-tums färgpekskärm med navigation och samma funktioner
som Radio Composition Media.

DYNAUDIO | T
Upplev ljudsystemet DYNAUDIO Excite från den danska hi-fispecialisten DYNAUDIO. Åtta högtalare och en subwoofer, samt
en digital 10-kanalsförstärkare med totalt 400 watts effekt.

GUIDE & INFORM | T
Med Guide & Inform-tjänsterna från Car-Net kommer du att
hålla dig informerad medan du kör. Du får bara de nyheter
som du är intresserad av, du kan söka efter spännande platser
i området som du befinner dig i eller hitta lediga parkeringsplatser direkt.

SECURITY & SERVICE | S
Med Security & Service kan du känna dig ännu tryggare på
vägen. Du får mobil tillgång till viktiga fordonsfunktioner och
kombinerar säkerhet och transparens för att erbjuda dig ännu
bättre komfort, t.ex: ”Boka service”, ”Automatiskt meddelande
vid olycka”, ”Vägassistanssamtal” och ”Billarm online” .

transport från A till B. Med infotainmentsystemets
alla tillval och allt som redan finns som standard
garanterar vi att vägen kommer bli en lika stor
upplevelse som målet.

S
T

Standard
Mot tilläggskostnad

ONLINETJÄNSTER VIA CAR-NET

APP-CONNECT | S
Det innovativa gränssnittet som gör det möjligt för dig att
använda certifierade appar som du har på din smartphone
direkt på infotainmentsystemets pekskärm.

Assistanssystem

Hjälper dig
hela vägen.
FRONT ASSIST, CITY EMERGENCY BRAKE OCH PEDESTRIAN MONITORING | S
Standardutrustad med det avancerade säkerhetssystemet Front Assist,
City Emergency Break med Pedistrian Monitoring som upptäcker och
nödbromsar för både fordon och fotgängare

DYNAMIC LIGHT ASSIST | T
Ett automatiskt helljus som själv skärmar av ljuskäglan när du får möte.
Du behåller sikten som det starka helljuset ger och de trafikanter du möter
slipper samtidigt bli bländade.

En Golf Sportsvan är din bästa co-pilot. Den ser, förutser
och avvärjer faror innan du själv hinner uppfatta dem.
Du har kontrollen, och Sportsvan hjälper till. Vi känner att
ni kommer bli det perfekta teamet ute på vägarna.

S
T

Standard
Mot tilläggskostnad

TRAFFIC JAM ASSIST | T
Köassistent som automatiskt håller rätt avstånd
till framförvarande bil. I hastigheter upp till
60 km/h sköter systemet gas och broms samt
ser till att bilen håller sig i rätt körfält.

ADAPTIV FARTHÅLLARE ACC | S
Aktiveras i hastigheter upp till 210 km/h.
I kombination med en DSG-växellåda erbjuder
ACC också en stopp/start-funktion.

EMERGENCY ASSIST | T
Reagerar om du av någon anledning inte längre
kan köra din bil och bromsar ner den till stillastående samt styr in i krypfilen helt automatisk
om du trots uppmaning inte påverkar styrningen.

SIGN ASSIST | T
En kamera bakom backspegeln registrerar trafikskyltar, som t ex hastighetsbegränsningar och
omkörningsförbud, och informerar dig både på
navigationen och på instrumentpanelen så du
inte missar något.

TRAILER ASSIST | T
Gör det enklare än någonsin att backa med släp.
Du lägger bara i backen, aktiverar systemet och
använder knappen för elbackspeglarna för att tala
om för bilen åt vilket håll du vill backa. Bilen sköter
styrningen, du sköter gasen och bromsen, enklare
kan det knappast bli.

BLIND SPOT SENSOR MED REAR TRAFFIC ALERT | T
Under färd varnar Blind Spot Sensor om eventuella
fordon i den så kallade döda vinkeln. Radarsensorer
registrerar området bakom bilen och om systemet
upptäcker en bil indikeras detta genom LED-indikering i ytterbackspeglarna.
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Lackfärger

URANO GREY | S
SOLID LACK

Visa din
personlighet.
Visa din personlighet. Golf Sportsvan
erbjuds i eleganta metalliclacker som
Atlantic Blue, Cranberry Red, Indium Grey,
Reflex Silver eller Tungsten Silver. Du kan

PURE WHITE | S
SOLID LACK

även välja mellan de gnistrande pärleffektlackerna Oryx White och Deep Black eller
någon av standardfärgerna, Pure White,
Tornado Red eller Urano Grey.
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.

ATLANTIC BLUE | T
METALLICLACK
S
T

Standard
Mot tilläggskostnad

INDIUM GREY | T
METALLICLACK

CRANBERRY RED | T
METALLICLACK

REFLEX SILVER | T
METALLICLACK

ORYX WHITE | T
PÄRLEFFEKTLACK

TUNGSTEN SILVER | T
METALLICLACK

DEEP BLACK | T
PÄRLEFFEKTLACK

Golf Sportsvan modellbroschyr december 2019

9

Fälgar

TORONTO 16" | S

DIJON 17" | S 1)

KARLSKOGA 17" | T S GT

MADRID 17" | T

SEBRING 17" 18" | T

SINGAPORE 17" | T

JURVA 18" | T GT

DURBAN 18" | T GT

MARSEILLE 18" | T GT

Form med
funktion.
Lättmetallfälgarna är inte bara designade
för att vara vackra att se på, utan också för
balans, kraft och kontroll.

S
T

Standard
Mot tilläggskostnad

Observera att utbudet kan variera mellan
de olika utrustningsnivåerna. Kontakta din
återförsäljare för mer information.

Klädsel

Komfortabelt

TYGKLÄDSEL ZOOM | S
TITAN BLACK
TW

TYGKLÄDSEL ZOOM | S
SHETLAND
XW

LÄDERKLÄDSEL VIENNA | T
BLACK
TW

SPORTSTOL ERGO ACTIVE
TYG/ART VELOURS | T
TITAN BLACK TW

LÄDERKLÄDSEL VIENNA | T
CERAMIQUE
LQ/LK

Du har stora möjligheter att ge din bil en personlig
känsla helt i din smak. Klädslarna i Golf Sportsvan är av
högsta kvalitet och noggrant sydda för att du och dina
medresenärer ska trivas många, många mil.

S
T

Standard
Mot tilläggskostnad

Sportstolar ErgoActive i tyg/Art Velours fram. Förarstolen är specialframtagen för extra
komfort även på längre resor. Sittdynans lårstöd kan dras ut för extra stöd, svank stödet
manövreras elektriskt och stolen har massagefunktion. Även höjd- och längsled kan justeras
liksom stolens ryggstöd. Klädseln är alltid i Art Velours på sitt ytorna och tyg på sidostöden,
och kulören alltid Titan Black.
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Utrustningspaket

Prisvärda
lösningar

FÖRARASSISTANSPAKET | T
• Blind Spot sensor med Rear Traffic Alert
• Lane Assist och Helljusassistent Light Assist
• Park Assist inklusive parkeringssensorer fram
och bak
• Regnsensor, ljussensor och automatiskt
avbländbar innerbackspegel
• Ytterbackspeglar elektriskt justerbara och
uppvärmbara. Nedvinklingsfunktion på
passagerarsidan

Våra utrustningspaket är utformade
för att göra det enkelt för dig att få
din Golf Sportsvan med den utrustning
som passar dig och ditt liv. Att välja ett
eller flera av paketen är ekonomiskt
betydligt mer fördelaktigt än att välja
utrustning ”styckvis”.

S
T

Standard
Mot tilläggskostnad

DRAGPAKET | T

PLUSPAKET | T

PLUSPAKET | GT

• Rear Assist backkamera
• Manuellt utfällbar dragkrok
• Lastrumsmatta, första hjälpen-kit och
reflexväst från Volkswagen Tillbehör

• Dimstrålkastare fram med statiskt kurvljus
• 2-zons climatronic klimatanläggning
• LED-strålkastare
• Parkeringssensorer fram och bak
• Regnsensor, ljussensor och automatiskt
avbländbar innerbackspegel
• Ytterbackspeglar elektriskt justerbara
och uppvärmbara. Nedvinklingsfunktion
på passagerarsidan

• LED-strålkastare
• Parkeringssensorer fram och bak
• Regnsensor, Ljussensor och automatiskt
avbländbar innerbackspegel
• Ytterbackspeglar inkl. nedvinklingsfunktion
på passagerarsidan

Tillbehör

Vad
behöver
du mer?

01

04

02

05

För att bilen ska fungera perfekt i ditt liv
kanske du behöver ett smart ställ för att
transportera cykeln på taket. Eller en säker

04 Volkswagen Original lasthållare
Bra rustad för resan med Volkswagen Original lasthållare. Den City
Crash Plus-testade lasthållaren är basen för t ex skid/snowboardhållare,
kajakhållare eller cykelhållare. (För bilar med takreling)
Art.nr: 510071151A

barnstol. Eller en extra läslampa. Eller …
Volkswagen Original Tillbehör är ett brett
sortiment omsorgsfullt framtagna och noga
utprovade tillbehör för din bil. De du ser här
är bara ett litet urval. Hos din återförsäljare
finns mycket mer, och du kan även utforska
sortimentet i tillbehörskatalogen på
volkswagentillbehor.se

03

01 Volkswagen Original ilastningsskydd
Stötfångarskydd i plast med ståloptik ser inte bara elegant ut, det
skyddar även stötfångaren mot repor vid i och urlastning.
Art.nr: 510061195 (Finns även i transparent plastfolie 510061197B)
02 Volkswagen Original Kromlist för bakluckan
Den snygga listen i högglanspolerad kromoptik gör din bil ännu
elegantare samtidigt som den skyddar bagageluckans nederkant.
Art.nr: 510071360
03 Volkswagen Original lastrumsmatta
En robust och tålig lastrumsmatta är ett enkelt sätt att hålla bagageutrymmet rent och snyggt. Perfekt passform, tvättbar och syrafast med
förhöjd kant runt om.
Art.nr: 510061161

05 Volkswagen Original säkerhetsnät
Säkerhetsnät för montering över bakre ryggstöd. Skyddar passagerare
mot löst bagage vid t ex kraftig inbromsning eller kollision.
Art.nr: 510017221
06 BeSafe iZi Kid X2 i-Size
En av marknadens säkraste bilbarnstolar. Godkänd
enligt UNr 129 (i-Size) och världens tuffaste krocktest Plustestet. SIP+ (Side Impact Protection+)
är ett unikt sidokollisionsskydd som säkerställer
högsta möjliga sidokrockskydd. Enkel och säker
montering med justerbara ISOfix-armar.
Tydliga indikatorer visar när stolen är rätt
monterad.
För barn ca 6 mån–4 år
Art.nr: T 157364
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Teknisk data

Fakta
Golf Sportsvan är utrustad med några
av bilvärldens mest effektiva och
modernaste motorer och växellådor.
Här finns tekniska data om dem samt

Golf Sportsvan

TSI 150 ACT

TSI 150 ACT GT

TDI 115

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

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

4 cylindrar, 16 ventiler,
Common rail insprutning
Turbo, Laddluftkylare,
Variabel turbingeometri,
Trevägskatalysator, Partikelfilter,

man/aut

DSG 7

DSG 7

5 vxl

man/aut
man/aut

250 / 1 500–3 500
110 (150)
212
8,8

250 / 1 500–3 500
110 (150)
212
8,8

250 / 1 500–3 200
85 (115)
194
11,0

Motorer

Drivlina
Växellåda
Motor
Vridmoment Nm vid r/min
Effekt kW (hk)
Toppfart km/h
Acceleration 0–100 km/h

mått, vikter, lastvolymer mm.
Styrsystem
Vändcirkel, m

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg)
Totalvikt (kg)
Max Taklast (kg)
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg)
Max släpvagnsvikt på B-körkort (kg)
Längd (mm)
Bredd inklusive ytterspeglar (mm)
Bredd exklusive ytterspeglar (mm)
Höjd (mm)

man/aut
man/aut

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm)
Volym (mm)
Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass 2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)*
CO2-utsläpp (g/km) (NEDC korr)*
Bränsletyp
Blandad körning (l/100 km) (WLTP)*
Blandad körning (l/100 km) (NEDC korr)*

man/aut
man/aut
man/aut
man/aut

11,1

11,1

Servostyrning elektromekanisk, Servotronic

Servostyrning progressiv, Servotronic sport

11,1

1 420
1 930
75
1 500
1 600 / 1 580
4 351
2 050
1 807
1 613

1 420
1 930
75
1 500
1 580
4 351
2 050
1 807
1 613

1 425
1 940
75
1 500
1 560 / 1 550
4 351
2 050
1 807
1 613

875 / 1 666
590–1 520

875 / 1 666
590–1 520

875 / 1 666
590–1 520

Euro 6
146–154
124
Bensin 95 oktan
6,4–6,8
5,4

Euro 6
146–154
124
Bensin 95 oktan
6,6–6,8
5,4

Euro 6
136–146
113
Diesel
5,2–5,6
4,3

Servostyrning elektromekanisk, Servotronic

1008

1059
144

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt
ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade
enligt ISO14001 eller EMAS.

2045

(980)

059)
max. (1

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.

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.

2670
4351 min.

2) Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en skärpning av
kraven jämfört med miljöklasserna Euro 5, 2005 och 2005 PM.

1533 min.
1549 max.

1504 min.
1520 max.

1807 min.
1807 max.

2050

1477

1666
1488

NEDC korr-värdet för alla modeller är ett beräknat värde grundat på resultatet av WLTP-körcykeln och kan därför skilja sig
från NEDC-värdet hos tidigare årsmodeller som grundades på
NEDC-testcykeln. Anledningen är att förutsättningarna för WLTPtestcykeln är något annorlunda.
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).”

1613 max.

*) Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet
med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges
vid blandad körning liter/100 km dels enligt WLTP och dels enligt
NEDC korr. 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 förbrukningsoch utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den
tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under
en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC-värdena och de
nya WLTP-värdena för Volkswagen personbilars modeller komma
att redovisas, detta beroende på att den årliga fordonsskatten i
Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp
enligt NEDC t.om 31 december 2019.

875

– Ännu ej fastställt.
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Läss mer.
På volkswagen.se
swagen.se kan du läsa mer om de
sa utrymmena, de förutseende och
generösa
tiva assistanssystemen, den senaste
interaktiva
tionens infotainmentsystem och
generationens
plingsmöjligheterna i Golf Sportsvan.
uppkopplingsmöjligheterna
nfigurator kan du dessutom bygga din
I vår konfigurator
ersonliga Golf Sportsvan och direkt få
egen personliga
d den kostar och enkelt räkna ut en
veta vad
skostnad.
månadskostnad.

Golf Sportsvan.

Volkswagen Financial Services

BRO 200 521 20 | December 2019

Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

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

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
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

