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6 – Interiör – Golf Variant

Golf är en av världens mest sålda och uppskattade bilmodeller. Legenden Golf har också lyckats med konststycket att skapa en helt egen 

klass – och dessutom dominerat den under alla år. Golf Variant skapades för att fylla behovet och efterfrågan på en kombimodell med 

större möjligheter. Golf Variant är byggd med sedvanlig känsla för kvalitet, fylld med lika intelligenta innovationer och skapad med lika 

fantastiska, praktiska detaljer. När du köper Golf Variant har du stora möjligheter att själv bestämma utseende, utrustning och motoralter

nativ. Varmt välkommen till din närmaste återförsäljare. Mycket nöje.
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8 – Golf Variant

Golf Variant är en utmärkt tjänstebil. Bra miljöalternativ, skräddarsydda tillvalspaket och fina familjebilsegenskaper gör Golf Variant till  

en tjänstebilsfavorit. Låga förmånsvärden och en i övrigt mycket god totalekonomi gör valet ännu enklare. Det finns också en mängd 

spännande tillval att välja bland, som gör din tjänstebil roligare, säkrare och sportigare. 
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Med ett uttryck som gör intryck.

Golf Variant är verkligen en Golf i dess rätta bemärkelse. Med sitt karakteristiska, konsekventa 

uttryck är den lätt att känna igen och imponeras av. Tydligt markerade stötfångare, strålkas

tare som ansluter till stötfångaren och parallella lameller i kylargrillen är några exempel som 

gör fronten till ett välbekant ansikte på vägen. Designdetaljer som svart takreling, synliga 

ändrör (ej MultiFuel) och kromade lister signalerar sportighet lång väg. Några nyheter är den 

svarta, horisontella layouten på grillen, formen på motorhuven samt att den främre stöt

fångaren är helt lackad i bilens färg. Golf Variant har ett uttryck som gör intryck.

Ergonomiska dörrhandtag lackerade  

i bilens färg bidrar till bilens eleganta 

yttre.

Svart takreling är ett av många bevis på 

de praktiska egenskaperna hos Golf  

Variant.

Synliga ändrör förstärker det sportiga 

utseendet och påminner samtidigt  

om effekten som finns under huven 

(ej MultiFuel).

Det gröntonade värmeskyddsglaset minskar värmen i kupén. De kromade listerna skapar en elegant inramning till sidorutorna  

i Golf Variant (Masters och GT). 
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En kupé fylld med möjligheter.

Tack vare det genomtänkta förvarings och fixeringskonceptet i Golf Variant 

kan du ta med dig nästan allt du önskar på resan. En imponerande lastvolym 

och mängder av smarta lösningar ger dig många möjligheter. Det dubbla last

golvet, lastnät och lastöglor är några exempel. Instrumenteringen är tydlig och 

enkel och ger dig den information du behöver. Och lite till. Färddatorn som är 

standard i Masters och GT blir en bra hjälpreda på vägen.

Det dubbla lastgolvet är perfekt för dina 

mer ömtåliga prylar.

I Golf Variant upplever du en stor rymdkänsla och får samtidigt mängder av flexibla förvaringsutrymmen och ett lastutrymme på upp till 

505 liter. Det delbara, nedfällbara baksätet, det plana lastgolvet och det nedfällbara passagerarsätet fram (beroende på utrustning) gör att 

du får plats med alla leksaker, hockeytrunkar och matkassar på en och samma gång. Bagageutrymmet rymmer en total volym på upp till 

hela 1 495 liter. Och tack vare den stora bakluckan är bagaget även lätt att lasta i och ur.
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Förvaringsfack finns det gott om i Golf Variant. I dörrarna fram finns det till och med  

utrymme för enlitersflaskor.

Kromade kombinerade krokar och last

surrningsöglor i bagageutrymmet är 

både smart och snyggt.

Det vita instrumentbelysningen gör den redan tydliga instrumenteringen ännu bättre. Det är enkelt att snabbt informera sig om körtid 

sedan start, bränsleförbrukning i genomsnitt och momentant samt oljetemperatur via bilens färddator. Bilen visar färddator Plus (tillval)

som även indikerar att alla dörrar är stängda ordentligt.
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Golf Variant är utrustad med en mängd krockkuddar – som förhoppningsvis aldrig kommer till användning. Men likafullt kan vara livs

avgörande om något skulle inträffa. Om säkerhetssystemet registerar att en kollision inträffat, tar det endast 30–40 millisekunder  

för krockkuddarna att utlösas. Dubbla krockkuddar fram (urkopplingsbar med nyckel på passagerarsidan) och sidokrockskyddsgardiner, 

som skyddar såväl fram som baksätespassagerarna är standard. Framstolarna har dessutom sidokrockkuddar. Sidokrockkuddar på  

ytterplatserna bak kan beställas som tillval. 

De främre nackskydden har whiplash

skydd och kan även justeras i höjdled.  

Whiplashskydd minskar risken för att 

nacken skadas om olyckan skulle vara 

framme.

Ett omfattande säkerhetskoncept.

I Golf Variant är du alltid på den säkra sidan. Fem stjärnor i krocktestet hos Euro NCAP 

för Golf, talar sitt tydliga språk. En av anledningarna till den höga säkerhetsnivån är den 

mycket stabila och vridstyva karossen. Golf Variant ger ett mycket bra skydd för både de 

som åker i bilen och de oskyddade trafikanterna som finns i din omgivning. Detta tack 

vare aktiva säkerhetssystem som förebygger olyckor och passiva system som träder in om 

något skulle inträffa.
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En mängd aktiva säkerhetssystem tillhör standardutrustningen och hjälper dig att undvika olyckor. Det elektroniska stabiliseringspro

grammet (ESP) är kompletterat med motstyrningshjälp. Detta förhindrar att bilen får sladd i kritiska situationer och möjliggör maximal 

riktningsstabilitet (se bilden ovan). ABS med bromshjälp, antispinnreglering (ASR) som motverkar hjulspinn vid t ex vattensamlingar  

och en elektronisk differentialspärr (EDS) som gör det enklare att komma iväg när det är halt är andra exempel. Automatisk aktivering av 

varningsblinkers vid full inbromsning erbjuder extra säkerhet, liksom de ventilerade skivbromsarna fram. Start i backefunktionen  

(Hillhold, standard till DSG) ser till att bilen inte rullar bakåt eller stannar när du startar i uppförsbacke.

4MOTION (fyrhjulsdrift) säkerställer att du tar dig fram även under besvärliga förhållan

den och ger mer körglädje med följsamma vägegenskaper. Du får givetvis ännu större  

säkerhetsmarginaler i trafiken och systemet ger din körning ytterligare en dimension.  

Med 4MOTION blir bilen en svåröverträffad dragbil till din hästtrailer, båt eller husvagn.

Trepunktsbälten på samtliga platser är 

standard. Fram i bilen tillhör även bältes

försträckare, bälteskraftsbegränsare, bäl

tespåminnare och justerbar höjdinställ

ning standardutrustningen. 
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Den läckra, moderna klädseln ”Roxy”  

är tillverkad i ett mycket slitstarkt tyg. 

Finns i två olika färger ”Titan Black” och 

”Latte Macchiato”.

Golf Variant.

Golf Variant är rejält standardutrustad redan i grundutförandet. Den halvautomatiska 

luftkonditioneringen, Climatic, (tillval MultiFuel) skänker skön svalka eller värme bero

ende på behov. Och under varma sommardagar kommer det kylda handskfacket väl till 

pass. Elektriska fönsterhissar fram och bak, elinställbara och eluppvärmda ytterback

speglar och fjärrstyrt centrallås är andra punkter på den digra listan över standardut

rustning. En välljudande musikanläggning med CDspelare, radio och fyra högtalare 

ökar stämningen i kupén. Säkerhetsmässigt får du också vad du behöver: antisladdsys

temet ESP, trepunktsbälten på samtliga sittplatser, barnstolsfästen i baksätet samt 

krockkuddar, sidokrockskyddsgardiner och sidokrockkuddar för förare och främre pas

sagerare gör bilresan tryggare. Det dubbla lastgolvet och mängder av andra smarta 

förvaringsmöjlig heter finns också med i grundutförandet.
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Radio RCD 210 med CDspelare 2 x 20 W och fyra högtalare fram samt rutantenn.  

CDspelaren kan även spela mp3filer.

Fabriksmonterat stöldskyddslarm  

är standard. Larmet är godkänt enligt 

Tatcham, vilket ger lägre stöldpremie på 

bilförsäkringen.
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Golf Variant Masters.

I Golf Variant Masters är det lätt att trivas. Komfortstolarna fram med tygklädseln ”Scout” 

är försedda med höjdinställning och svankstöd. Dessa gör att du kan sätta dig särskilt 

bekvämt tillrätta. Luftkonditioneringen ”Climatic” och praktiska detaljer som farthållare, 

multifunktionsratt i läder och en mängd förvaringsfack gör bilresan ännu mer behaglig. 

Tack vare färddator Plus med multifunktionsdisplay och en riktig härlig musikanläggning 

i form av Radio RCD 310 med åtta högtalare blir du lika välinformerad som underhållen. 

Dekorinlägg ”Black Pyramide” på instrumentpanel och dörrar gör kupén ännu snyggare. 

Även på utsidan är det lätt att imponeras. Lättmetallfälgarna ”Sedona”, och de eleganta 

kromlisterna runt sidorutorna samt den svartlackerade kylargrillen med kromade ribbor 

förstärker detta. Kort sagt, i Golf Variant är det snyggt, praktiskt och bekvämt.

Med luftkonditioneringen ”Climatic” är 

temperaturen alltid behaglig i kupén.  

Givetvis ingår även kylt handskfack. 

Mittarmstöd fram med praktiskt förva

ringsfack och luftutsläpp till baksätet. 

Mellan framstolarna finns också mugg

hållare med jalusi och kapsylöppnare.

Läckra lättmetallfälgar förhöjer utseendet 

på din Golf Variant. I Masterspaketet  

ingår ”Sedona” 6 ½ J x 16" med 205/55 

R16 däck.

Radio RCD 310 med CDspelare 4 x 20 W 

och åtta högtalare innebär att du kan nju

ta av en ännu bättre musikmaskin i bilen. 

Högtalarna är fördelade med två högtalare 

i varje framdörr och två högtalare på varje 

sida i baksätet. CDspelaren kan även spela 

mp3filer och har AUXingång.

I Golf Variant Masters ingår också en lätt

manövrerad farthållare. En praktisk de

talj du kommer få mycket glädje av på 

motorvägen. Farthållaren kan aktiveras  

i hastigheter från 30 km/h.

Lastförskjutningsnät förhöjer säkerheten 

eftersom det hindrar bagage att komma 

in i kupén vid en kraftig inbromsning.
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Dimstrålkastarna utrustade med statisk 

kurvljusfunktion förbättrar sikten när 

vädret är som sämst. Krominlägg runt 

strålkastarna gör att Golf Variant ser 

ännu bättre ut.

Golf Variant GT.

Golf Variant GT innebär en fenomenalt sportig förpackning med mängder av snygga, 

praktiska detaljer som tillsammans bildar en imponerande helhet. Eller vad sägs om 

sportstolar med steglös höjdinställning, sportchassi och 3ekrad lädersportratt med mul

tifunktion? Dekorinlägg ”Matt krom” och textilmattor skapar en trivsam atmosfär i kupén. 

Dessutom innehåller Golf Variant GT en rad funktioner som du inte kommer att kunna 

vara utan. Däcktryckskontrollen varnar för lågt ringtryck, de bekväma sportstolarna med 

reglerbara svankstöd gör att du sitter perfekt såväl på långfärd som vid mer aktiv körning. 

Din Golf Variant GT kommer också väcka uppmärksamhet tack vare de läckra 17" lättme

tallfälgarna, de dubbla synliga avgasrören och kylargrillen med kromade ribbor samt krom 

under stötfångaren och runt dimstrålkastarna. Bakifrån lägger man märke till de körsbärs

röda bakljusen, som kompletterar bakpartiet på ett perfekt sätt. 
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Läckra lättmetallfälgar är ett måste. I Golf 

Variant GT ingår ”Porto” 7 J x 17" med 

däck 225/45 R17.

Mörktonade rutor från Bstolpen och bakåt förstärker den sportiga känslan.  

Eleganta kromlister ramar in sidorutorna.
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Miljöanpassning. Volkswagen bedriver bred forskning kring att utveckla bilar med låg bränsleförbrukning och minimerade koldioxid

utsläpp. Golf Variant kan beställas med flera olika typer av miljöanpassning. För att underlätta för dig att välja de mest miljöanpassade 

modellerna har Volkswagen samlat dessa teknologier under samlingsnamnet BlueMotion Technologies. En av dessa teknologier är  

MultiFuel som kan köras på bioetanol (E85). Det är ett biobränsle som i stor utsträckning reducerar de fossila koldioxidutsläppen vid förbrän

ning. Ett annat alternativ är TDI BlueMotion Technology som är försedd med en TDImotor och utvecklar 105 hk. Tillsammans med en högre 

utväxling, Start stop system och extra bränslesparande däck är den optimerad för en låg bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp.
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Kombinationen med direktinsprutning av bränslet och intelligent överladdningteknik 

gör Volkswagens TSIbensinmotorer extra effektiva. Motorerna förenar fördelar som hög 

effekt och högt vridmoment med låg bränsleförbrukning. Till exempel har TSI 122 hk en 

bensinförbrukning på endast 6,3 l/100 km vid blandad körning.

Den innovativa DSGautomatväxellådan 

(tillval) växlar på hundradelar av en sekund 

till nästa växel, vilket ger en mycket snabb 

acceleration. DSGväxellådan är 6 eller 

7växlad, beroende på motoralternativ.  

Den höga verkningsgraden gör också att  

du sparar bränsle.

Den 6växlade manuella växellådan för

medlar motorkraften via extremt exakta 

och korta växellägen. Det innebär att den 

är mycket lätt att växla. 

TDImotorn med common railteknik 

har högeffektiv förbränning och ger en 

effekt på 105 eller 140 hk .

Motorer och växellådor.

Till Golf Variant finns fem moderna motoralternativ att välja bland. MultiFuel kan köras 

på bioetanol (E85), ett biobränsle som i stor utsträckning reducerar de fossila koldioxidut

släppen vid förbränning. TSIbensinmotorerna kombinerar hög effekt och låg bränsleför

brukning och det finns två TSIvarianter att välja på – 122 hk eller GT 160 hk. TDImotorn 

på 105 hk är försedd med BlueMotion Technology och tillsammans med en rad åtgärder, 

som till exempel minskat luftmotstånd, är den optimerad för låg bränsleförbrukning, eller 

vad sägs om 4,2 l/100 km vid blandad körning? Eller så väljer du GTversionen, en diesel

motor på 140 hk som ger en sportigare prägel. 

Dessutom finns också möjligheten att välja växellåda. Du kan välja den innovativa DSG

växellådan (ej till MultiFuel) eller en manuell växellåda till samtliga modeller.
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Bensinmotorer

MultiFuel

(102 hk)

TSI 122

(122 hk)

GT TSI 160

(160 hk)

Bränsleförbrukning l/100km Manuell växellåda 5växlad 6växlad 6växlad

Blandad körning 7,1 * 6,3 6,4

Landsvägskörning 5,6 * 5,5 5,3

Stadskörning 9,6 * 8,3 8,4

Automat växellåda DSG – 7växlad 7växlad

Blandad körning – 6,0 6,1

Landsvägskörning – 5,1 5,3

Stadskörning – 7,7 7,7

CO2 utsläpp g/km Manuell växellåda 169 * 146 149

Automat växellåda DSG – 139 143

Dieselmotorer

BlueMotion

Technology

(105 hk)

TDI 105

4MOTION

(105 hk)

GT TDI 140

(140 hk)

Bränsleförbrukning l/100 km Manuell växellåda 5växlad 6växlad 6växlad

Blandad körning 4,2 5,5 5,0

Landsvägskörning 3,6 4,7 4,1

Stadskörning 5,2 6,8 6,5

Automat växellåda DSG 7växlad – 6växlad

Blandad körning 4,3 – 5,5

Landsvägskörning 4,0 – 4,5

Stadskörning 4,9 – 7,1

CO2 utsläpp g/km Manuell växellåda 109 143 132

Automat växellåda DSG 113 – 144

Bränsleförbrukning och CO2 utsläpp.

*  Angivna värden gäller för körning på bensin. Värden för körning på E85 är ännu ej fastställda.
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Tillvalsutrustning.*

Det finns många, spännande tillval att välja på till Golf Variant. Och det är du som 

bestämmer vad som passar dig bäst. Bland tillvalen återfinns både små, smarta detaljer 

som förhöjer utseendet och större, mer avancerade hjälpsystem, till exempel Park Assist 

(fick parkeringshjälp), Hillhold (start i backefunktion) och backkamera. Kontakta din 

lokala Volkswagenåterförsäljare för en fullständig lista över tillgängliga tillval. Dessutom 

finns det ett antal färdiga utrustningspaket att välja bland.

*  Tillval mot pristillägg. Givetvis finns det ytterligare tillval förutom ovannämnda och tillval som ej går att kombinera med varandra. Vi har även 

ett antal förmånliga utrustningspaket att erbjuda. Kontakta din lokala Volkswagenåterförsäljare, så berättar de mer om dessa.

Parkeringshjälpsystemet ”Park Assist” gör fickparkeringen till en barnlek. Vid en hastighet på upp till 30 km/h aktiverar du Park Assist 

med en knapptryckning. Systemet mäter upp avståndet i parkeringsfickan med hjälp av ultraljudssensorer. När parkeringsrutan är stor 

nog, ges klartecken i bilens färddator att du kan stanna och lägga i backväxeln. Parkeringsassistenten tar nu över och det enda du behöver 

göra är att sköta gas och broms. Den rätta vinkeln för att komma in i parkeringsrutan beräknar systemet själv ut. När du kommit in i rutan 

är det bara att lägga i en växel framåt och räta upp bilen. I Park Assist ingår sensorer i både den främre och den bakre stötfångaren, som 

hjälper dig vid manövrering.

Parkeringssensorer fram och bak hjälper 

dig att bedöma avståndet vid parkering. 

Det optiska parkeringssystemet visar 

dessutom avståndet på radions display. 

Parkeringssensorerna kan även kombi

neras med backkamera.
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Golf Variant kan beställas med mobiltele

fonförberedelse från fabrik inkl handsfree 

för telefon med BlueTooth och handsfree 

Profile. På bilden syns originaltillbehöret 

”Touch adapter” som tar över telefonens 

funktioner genom att koppla upp sig så 

fort du sätter dig i bilen.

På den högupplösta skärmen visar backkameran en bild av området närmast bakom bilen. Bilden visas tillsammans med hjälplinjer,  

vilket gör det enklare att klara trånga parkeringsfickor. Dessutom kan du vara helt säker på att inte något (eller någon) befinner sig  

bakom bilen när du backar. Backkameran sitter monterad ovanför skylthållaren på bakluckan. Kameran går igång så fort du lägger i  

backväxeln. Observera att backkameran endast kan beställas i kombination med radio RCD 510 eller radio/navigation RNS 510.

Med MediaIn får du enkelt och snabbt tillgång till filerna i din mp3spelare,  

iPod eller USBminnen. MediaIn gör det enkelt att styra låtval och liknande  

från bilens musikanläggning.
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Farthållaren gör körningen extra bekväm 

– perfekt för långa resor på motorvä

gen. Den kan aktiveras i hastigheter från 

30 km/h (standard Masters och GT).

230 volts eluttaget i baksätet blir snabbt 

en favorit hos dina passagerare. Utmärkt 

för exempelvis en spelkonsol eller PC.

Mittarmstöd med praktiskt förvaringsfack och luftutsläpp till baksätet. Mellan framsto

larna finns också mugghållare med jalusi och kapsylöppnare (standard Masters och GT).

Lastförskjutningsnät förhöjer säkerheten 

eftersom det hindrar bagage att komma 

in i kupén vid en kraftig inbromsning.

Färddator Plus ger dig information om 

yttertemperatur, genomsnittlig hastig

het, förbrukning och körtid. Färddatorn 

kan hanteras via multifunktionsratten 

(standard Masters och GT).

Fällbart ryggstöd på passagerarstolen  

gör det enklare att transportera långa  

föremål (endast Masters).
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Ett praktiskt förvaringspaket finns som tillval. Med ett bagagenät, som håller bagage och övriga lösa föremål på plats samt praktiska  

förvaringslådor under framstolarna för att undvika nyfikna blickar utifrån.

Sportstolarna med lädersklädseln ”Vienna” går att få som tillval till Masters och GT. Läderinredningen är riktigt läcker, men också  

slitstark och lättskött.
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Ljus och siktpaket 1 och 2 innehåller regnsensor, automatiskt avbländbar innerbackspegel och Coming home/leaving homefunktion 

för strålkastare. Ljus och siktpaket 2 innehåller dessutom infällbara ytterbackspeglar.

Den läderklädda ratten ger ett skönt 

grepp. 

Tack vare den 3ekrade lädersportratten 

med multifunktion kan du styra både  

radio och färddator utan att ta händerna 

från ratten. Dessutom får du ett riktigt 

skönt grepp (standard Masters och GT).

Parkeringsvärmare ger extra hög komfort 

vid alla årstider. Det startas via en fjärr

kontroll med upp till 600 m räckvidd och 

värmaren arbetar då i cirka 30 minuter. På 

sommaren ger samma aggregat en effek

tiv ventilation av bilen genom att aktivera 

bilens kupéfläkt när den står parkerad.

Steglös höjdinställning på framstolarna. 

Kan även kombineras med reglerbara 

svankstöd (standard Masters och GT).

De krominramade dimstrålkastarna är 

försedda med statiska kurvljus, vilket 

innebär att den ena dimstrålkastaren 

tänds vid låg hastighet när du svänger 

(standard MultiFuel och GT).

Elmanövrerad förarstol ger ytterligare 

inställningsmöjligheter. Bland annat 

kan sittdynan höjas i framkant. Endast i 

kombination med läderklädsel.
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Kromad takreling förstärker sportigheten 

ytterligare.

Mörktonade rutor från Bstolpen och bakåt finns som tillval (standard GT).

Det öppningsbara panoramasoltaket av glas skänker rymd till kupén – även i stängt läge. Soltaket täcker både fram och baksätet och  

kan öppnas helt eller höjas upp i bakkant. Om solen lyser väl mycket trycker du bara på en knapp för att det elektriskt manövrerade  

jalusiet ska råda bot på problemet. En praktisk detalj är vindskyddet i framkant av soltaket.
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Med 2zons klimatanläggningen ”Climatronic” får både förare och framsätespassagera

ren den temperatur som de önskar, eftersom temperaturen ställs in individuellt. 

CDväxlaren i det främre mittarmstödet 

rymmer upp till sex CDskivor och hante

ras enkelt via radio/navigationssystemet. 

Endast i kombination med radio/naviga

tionssystem.

Tack vare luftkonditioneringen ”Climatic” 

får du en behaglig temperatur i kupén 

året om. Tillhör inte standardutrustning

en om du väljer motoralternativet  

MultiFuel. 

Klimatanläggningar och Multimedia.

Till Golf Variant finns det ett antal tekniska lösningar som både kan underhålla  

och underlätta på resan. Det handlar om allt från klimatanläggningar till musik  

och navigationssystem. Chansen är stor att du hittar något som motsvarar dina  

önskningar och behov. 
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Radio/navigationsanläggning RNS 510 har högupplöst pekskärm. DVDbaserad navigation (ej svenskspråkig), inbyggd hårddisk på  

30 GB, SDkortläsare, färddator och AUXingång i mittkonsolen samt åtta högtalare.

Radio/navigationsanläggning RNS 310. 

CDbaserad navigation med touchscreen 

(ej svenskspråkig), AUXingång och SD

kortläsare. Kan även spela mp3filer.

Radio RCD 510 har en stor TFTfärgskärm 

med mycket lättanvänd menyhantering 

tack vare pekskärm. Via den integrerade 

CDväxlaren för sex skivor kan du utan 

problem spela upp även mp3 och wma

filer samt SDkortläsare. AUXingång i 

mittkonsolen ingår också.

Radio RCD 310 innehåller en CDspelare, 

8 högtalare, AUXingång för externa  

ljudkällor, kan spela upp mp3 och  

wmafiler och har en uteffekt på 4 x 20 

Watt (standard Masters och GT).
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Lättmetallfälg ”Charleston” 7,5 J x 18” med däck 225/40 R18.

Läckra lättmetallfälgar ökar attraktionen.

Golf Variant har ett brett  fälgprogram, vilket gör att du har flera spännande lättmetallfäl

gar att välja bland. Att komplettera med attraktiva lättmetallfälgar framhäver den sportiga 

looken ytterligare. Som tillval finns även sportchassi med styvare fjädrar och hårdare 

stötdämpare – innebär bättre känsla vid aktiv körning. Det finns också förstärkt fjädring 

och stötdämpare som höjer bilen upp till 20 mm.
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Lättmetallfälg ”ClassiXs” 7 J x 17” med däck 225/45 R17.

Däcktryckskontrollsystemet arbetar  

via ABSstyrdonet och kontrollerar  

däckets rullningsomkrets. Vid en  

avvikelse tänds en indikatorlampa på  

instrumentpanelen och en ljudsignal 

varnar för lågt ringtryck.

Lättmetallfälg ”Siena” 7 J x 17"

med däck 225/45 R17.

Lättmetallfälg ”Bilbao” 7,5 J x 18"

med däck 225/40 R18.

Sportchassit har styvare fjädring med 

hårdare stötdämpare och bättre vägkäns

la vid aktiv körning. Sportchassit sänker 

dessutom bilen upp till 20 mm vilket ger 

en sportigare look.

Förstärkta fjädrar gör att du som ofta 

har last i bagageutrymmet får bättre 

lastegen skaper. Bilen höjs också cirka 

20 mm vilket gör att det blir enklare att 

köra på till exempel skogsvägar.
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Färger.

Black

Solid

A1

Candy White

Solid

B4

Salsa Red

Solid

4Y

Platinum Grey *

Metallic

2R

Silver Leaf *

Metallic

7B

* Tillval mot pristillägg.

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge lackerna med samma mättnad och briljans som de har i verkligheten.
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Toffee Brown *

Metallic

4Q

Reflex Silver *

Metallic

8E

Tempest Blue *

Metallic

C1

Heaven Blue *

Metallic

R2

Deep Black *

Pärleffekt

2T
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Klädslar.

Latte Macchiato

Standardstol med tygklädsel ”Roxy”

BA

Titan Black

Standardstol med tygklädsel ”Roxy”

BB

Titan Black

Masters

Komfortstol med tygklädsel ”Scout”

FW

Latte Macchiato

Masters

Komfortstol med tygklädsel ”Scout”

FX
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Titan Black

GT

Sportstol med tyg/alcantaraklädsel ”Dropmag” 

XT

Corn Silk Beige

GT

Sportstol med tyg/alcantaraklädsel ”Dropmag”

XU

Titan Black

Master/GT

Sportstol med läderklädsel ”Vienna” *

TW

Corn Silk Beige

Masters/GT

Sportstol med läderklädsel ”Vienna” *

YY

* Tillval mot pristillägg. 

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge klädslarna med all deras verkliga skönhet.
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Klädsel och färgkombinationer.
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Standardstolar med tygklädsel ”Roxy”

Latte Macchiato (BA) Black Titanium Black/Latte Macchiato          

Titanium Black (BB) Black Titanium Black/Titanium Black          

Komfortstolar med tygklädsel ”Scout”

Masters

Titanium Black (FW) Black Titanium Black/Titanium Black          

Latte Macchiato (FX) Black Titanium Black/Latte Macchiato          

Sportstolar med tygklädsel/alcantara ”Dropmag”

GT

Titanium Black (XT) Black Titanium Black/Titanium Black          

Corn Silk Beige (XU) Black Titanium Black/Corn Silk Beige      –    

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna”

Masters/GT

Corn Silk Beige (YY) Black Titanium Black/Corn Silk Beige          

Titanium Black (TW) Black Titanium Black/Titanium Black          

() Standard

() Pristillägg

( – ) Kombinationen kan ej levereras
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Standardstolar med tygklädsel ”Roxy”

Latte Macchiato (BA) Black Titanium Black/Latte Macchiato          

Titanium Black (BB) Black Titanium Black/Titanium Black          

Komfortstolar med tygklädsel ”Scout”

Masters

Titanium Black (FW) Black Titanium Black/Titanium Black          

Latte Macchiato (FX) Black Titanium Black/Latte Macchiato          

Sportstolar med tygklädsel/alcantara ”Dropmag”

GT

Titanium Black (XT) Black Titanium Black/Titanium Black          

Corn Silk Beige (XU) Black Titanium Black/Corn Silk Beige      –    

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna”

Masters/GT

Corn Silk Beige (YY) Black Titanium Black/Corn Silk Beige          

Titanium Black (TW) Black Titanium Black/Titanium Black          
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Garantier och tjänster.

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.  

Etanol anpassade modeller har fasta serviceintervaller var 

1 500:e mil eller var 12:e månad.

Volkswagen Finansiering. 
Nyckeln till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren erbjuder 

en rad bra finansieringsalternativ till privatpersoner eller 

företag. Anpassade efter dina egna, eller företagets förut

sättningar, fyllda med valmöjligheter.  

Din Volkswagensäljare ger gärna tips och aktuella villkor 

för finansiering baserad på dina förutsättningar, eller läs 

mer om några av våra populära finansieringsformer. 

Volkswagen Billån. 
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter 

avsende 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. 
Vi erbjuder ersättningsnivå och innehåll utöver det van

liga. Kombinera vår finansiering med försäkring.

Volkswagen Leasing.
Vi erbjuder indivduellt anpassad finansiering för stora och 

små företag. Du kan med fördel kombinera vår finansie

ring med serviceavtal och försäkring. Allt på samma fak

tura specificerat för sig. 

Volkswagen Personalbil.
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, 

som ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet per

sonalbil är kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för 

personalen.

Volkswagenkortet.
Självklart är den långa kredittiden, med möjlighet att dela 

upp kostnaden på 6 månader utan ränta, ett avgörande 

skäl till att ha Volkswagenkortet i plånboken. Dessutom 

finns det inga avgifter eller kostnader för att ha eller skaffa 

kortet. Men här får du fler argument: du får regelbundet 

information om de exklusiva erbjudanden som kommer 

kortinnehavaren till godo. Det kan vara allt från fritidstill

behör till service och reservdelar. Genom våra samarbets

partners, får du också rabatt på t ex drivmedel, bilhyra, 

färjeförbindelser och övernattningar på hotell. Du kan 

även lägga ditt sparande på Volkswagenkortet och få en av 

marknadens bästa ränta på dina pengar. Behöver du fler 

argument, kan du känna till att vi kontinuerligt utvecklar 

tjänster som byggs in i kortet. Vi gör allt och lite till för att 

göra livet enklare för våra trogna kunder.
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Volkswagen Serviceavtal.
Alla bilar behöver service och med ett serviceavtal undvi

ker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad 

och vet vad din service kommer att kosta. Serviceavtal kan 

kombineras med alla våra finansieringsformer.

Volkswagen Förarkurser.
Vi tar inte bara ansvar för våra produkter utan även hur 

dom används: Volkswagen Blue Driving & Safety ser 

till att göra dig till en säkrare och mer miljömedveten 

Volkswagenägare. Under en hel eller halvdag tränar vi dig 

under säkra former för att skapa säkra attityder, förbättrat 

omdöme och ökad förståelse för våra tekniska lösningar. 

Du genomför kursen i våra välutrustade och nya bilar 

under erfaren ledning av våra Volkswageninstruktörer. 

Mer information om kursplatser och datum finner du på 

www.carevents.se

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 hur Volkswagen arbetar för att underlätta 

och förenkla återvinningen gå in på www.volkswagen.se

Extrautrustning.
De bilar som finns avbildade i denna broschyr är i vissa 

fall utrustade med extrautrustning, som kan beställas mot 

pristillägg.

Uppgifterna.
Alla uppgifter och fakta för Golf Variant gäller vid tidpunk-

ten för broschyrens tryckning. Vi förbehåller oss rätten till 

ändringar. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer 

detaljerad information. Du kan även gå in på hem sidan 

www.volkswagen.se och bygga din egen personliga bil.

Bränsleförbrukning 4,2–7,1 l/100 km blandad körning,  

CO
2
-utsläpp (g/km) 109–169. 
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