
Golf R32 fakta



Standardutrustning
• Helförzinkad kaross med 12 års Rostskyddsgaranti
• 4MOTION (fyrhjulsdrift)
• ESP (antisladdsystem) med EDS 

(elektronisk differentialspärr) + ASR (antispinnreglering)
med bromsassistent

• ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF
• Krängningshämmare fram och bak
• Krockkudde för förare och passagerare (urkopplingsbar

med nyckel på passagerarsidan)
• Sidokrockkuddar fram
• Sidokrockskyddgardin fram och bak
• Bältessträckare fram
• Fjärrstyrt centrallås
• Sportchassi, sänkt cirka 20 mm med specifik avstämning
• Lättmetallfälg ”Zolder” 71/2 J x 18" med däck  225/40 R18
• Ventilerade skivbromsar fram och bak 

(blålackerade bromsok)
• Elektromekanisk servostyrning
• Bi-xenonstrålkastare
• Frontspoiler, sidoskyddslister, takkantsspoiler samt 

sidokjolar lackerade i bilens färg
• Lackerade ytterbackspeglar, elinställbara/uppvärmda 

samt med integrerade blinkers
• Dubbla synliga kromade slutrör
• ”Coming home” och ”leaving home”-funktion för

strålkastarna
• Mörktonade strålkastarljus

Golf R32

R32 har dubbla synliga kromade 
slutrör som standard.

Radio RCD 300 med 10 st högtalare är
standard.

Bilden visar sportstolar som är standard. Radio RCD 500 och telefonförberedelse är tillval.

Sportstolar ”Recaro” finns som tillval
med läderklädsel.

Lättmetallfälg ”Zolder” 71/2 J x 18" är
standard.

• Mörktonade bakljus
• Ett tredje bromsljus
• Försänkta instrumenttavlor
• Instrumentbelysning med blått ljus
• Dekorinlägg ”Engine spin” på instrumentpanel och 

dörrsidor
• Färddator
• Radio med RCD 300 CD med 8 st högtalare (4 x 20 W)
• 2-zons klimatanläggning 
• Regnsensor
• Pedaler i aluminium
• Textilmattor med ”R”-logotyp
• Automatiskt avbländbar innerbackspegel
• 3-ekrad läderklädd ratt med ”R”-logotyp 

(multifunktion för DSG-version) 
• Ratt ställbar i längs- och höjdled
• Top-sportstolar med tygklädsel
• Framstolar med steglös höjdinställning och svankstöd
• Baksätets ryggstöd delbart och fällbart med mittarmstöd 

och genomlastningslucka
• Elfönsterhissar fram och bak (även bak på 5-dörrars)
• 4 st lastsurrningsöglor i bagageutrymmet
• Reservhjul av viktbesparande typ
• 12 volts eluttag i bagageutrymmet
• Blåtonat värmeskyddsglas
• Däcktryckskontroll
• Easy-entry för enklare insteg (3-dörrars)



Bromsar

Fälgar

Däck

Bagageutrymme

Längd uppfällt/nedfällt säte (cm)

Volym uppfällt/nedfällt säte (l)

Tjänstevikt (kg) man/aut

Totalvikt man/aut

Max taklast (kg)

Fordonsskatt (kr)

Försäkringspremieklass 

Acceleration 0–100km/h (sek) man/aut

Toppfart (km/h) man/aut

Bränsledeklaration (l/100km)

Blandad körning man/aut

Stadskörning man/aut

Landsvägskörning man/aut

Tankvolym, liter ca

Aktionsradie (mil), bl.körning man/aut

Miljöklass

CO2 utsläpp (g/km) man/aut

ABS med elektronisk 
bromskraftsfördelning EBF.

Ventilerade skivbromsar runt om.
ESP (elektroniskt 

stabiliseringsprogram)

Lättmetall 7,5Jx18

225/40 ZR 18

79/156

245/1099

1620/1640

2050/2070

75

2184

8/15/19

6,5/6,2

250/248

10,7/9,7

14,9/13,1

8,3/7,7

60

56/62

2005

257/233

Tillval Golf R32
• Sidokrockkuddar bak (för 4-dörrarsversion)
• 4 dörrar (inkl. elfönsterhissar bak)
• Läderklädsel 
• Recaro-sportstolar med läderklädsel 
• Navigationspaket: Navigation, DVD-baserad (ej svensk-

språkig), multifunktionsdisplay 7"med radio (karta), 
samt CD-växlare för sex skivor placerad i mittarmstöd fram

• Färddator plus med bland annat pictogram för öppna 
dörrar och bagagelucka

• Radio RCD 500 med integrerad CD-växlare för sex skivor
• Radio RCD 500 med integrerad CD-växlare för sex skivor

och soundsystem (åtta kanalers analog  förstärkare, total
effekt 250 W, klangavstämt)

• Multifunktionsratt för radio/navigation inklusive 
färddator plus (gäller manuell växellåda)

• Farthållare
• Mittarmstöd fram med luftutsläpp till baksätet
• CD-växlare för 6 skivor placerad i främre mittarmstöd
• Elsollucka i glas

Montering av dragkrok är ej möjligt.

Läderklädsel ”Vienna”

Antracit.

Tyg/konstläder ”Monte Carlo”

Antracit.

Golf R32

Motor

Volym (cm3)

Cyl. diam/slagl (mm)

Effekt kW (hk) vid r/min 

Max vridmoment (Nm) vid r/min

Bränsle 

Växellåda man/aut

Drivsystem

Drivning

Hjulupphängning fram

Hjulupphängning bak

Spårvidd fram/bak (mm)

Axelavstånd (mm)         

Styrsystem

Vändcirkel (m)

Elsystem Generator, (A)/Batteri (Ah)

6 cylindrar
24 ventiler

Dubbla överliggande kamaxlar
Variabelt insugsrör

Katalysator

3189

84,0/95,9

184(250)/6300

320/2800

Blyfri 98

Man 6vxl/DSG med tiptronic

Fyrhjulsdrift (4MOTION) med Haldex
koppling. 

Fjäderben med 
triangelformade nedre länkaramar. 

Självstabiliserande styrning.
Krängningshämmare.

Bakaxel med dubbla 
tvärlänkar, individuellt fjädrande hjul, 

fjäderben. Krängningshämmare.

1533/1515

2515

Elektromekanisk servostyrning.
Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

10,9

140/75

Finns till sportstol
alternativt Recaro-
sportstol mot 
tilläggskostnad.

Metallic-lacker, pristillägg.Solida standardlacker.

Pärleffekt-lacker, pristillägg.

Tornadoröd Svart

Deep blue Blå grafit Blackmagic

Reflexsilver United Grey Shadowblå



Garantier. 
Nybilsgaranti – 2 år. Vagnskadegaranti – 3 år. Lackgaranti –
3 år. Rostskyddsgaranti – 12 år – ej krav på efterbehandling.
Garantivillkoren finns beskrivna i garantibeviset.
MobilitetsGaranti: Gäller vid akut okörbar bil som inte vål-
lats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller
övernattning på hotell. Förnyas vid varje grundservice.

Serviceintervaller. 
Service görs enligt bilens intervallindikering. Samtliga
motorer omfattas av Longlife-service, vilket innebär att
körsätt och körförhållanden bestämmer intervallerna. 
Vid bästa möjliga förhållanden kan intervallerna uppgå till
3.000 mil eller 24 månader.

Volkswagen Finansiering. 
Den Volkswagen som du funderar på att köpa har goda
köregenskaper, komfort och andra faktorer som påverkar
bekvämligheten är självklart. Med Volkswagen
Finansiering får du goda möjligheter att förverkliga ditt
bilköp, med individuella finansieringslösningar både för
dig som konsument eller företag. Volkswagen Finansiering
erbjuds bara genom din Volkswagen-återförsäljare och vår
rörliga ränta är baserad på och följer STIBOR 90 dagar.

Volkswagen Billån®. 
12–84 månader med eller utan restskuld/sista betalning. 
Lägst 20% kontant eller inbytesbil (gäller konsument),
betalar gör du månadsvis.

Volkswagen Millån.
Alternativet för dig som använder din Volkswagen både
privat och i tjänsten.

Volkswagen Finansförsäkring.
Komplett försäkringsskydd med rätt prissatt försäkrings-
premie. För dig som vill ha det lite bättre och mycket
enklare! 

Volkswagen Låneskydd.
Försäkring som skyddar återbetalningen av ditt lån vid till-
fälligt nedsatt betalningsförmåga. Trygghet för dig och din
familj!

Volkswagen Konsumentleasing.
Ingen kontantinsats, bestäm tid och körsträcka och efter
avtalstiden återlämnar du din Volkswagen.

Volkswagen Leasing®. 
Bind inte företagets kapital och med momsavlyft på 
leasingavgiften är leasing det självklara finansierings-
alternativet för ditt företag.

MilFakta®. 
Kostnadskontroll över bilparken. I många företag tillhör
bilkostnaderna de största utgiftsposterna, trots det är kon-
trollen sällan helt tillfredställande. Med vår hanterings-
tjänst MilFakta får ditt företag kontroll över kostnaderna.

Volkswagenkortet.
Självklart är den långa kredittiden, med möjlighet att dela
upp kostnaden på 6 månader utan ränta, ett avgörande
skäl till att ha ett Volkswagenkort i plånboken. Men här får
du fler argument:

Du får regelbundet information om de exklusiva erbju-
danden som kommer kortinnehavaren till godo. Det kan
vara allt från fritidstillbehör till service och reservdelar. 
Genom våra samarbetspartners, får du också rabatt på t ex
drivmedel, bilhyra, färjeförbindelser och övernattningar
på hotell. Du kan även lägga ditt sparande på ditt
Volkswagenkort och få en av marknadens bästa räntor på
dina pengar. 

Behöver du fler argument, kan du känna till att vi konti-
nuerligt utvecklar tjänster som byggs in i kortet. Vi gör allt
och lite till för att göra livet enklare för våra trogna kunder.

Volkswagen Koll®.
Volkswagen Koll erbjuder mot en fast månadsavgift, service
och reparationer (både delar och arbete ingår) på din bil
under en avtalstid från 12–60 månader. 
Fördelarna är många; Du vet exakt vad din bil kommer att
kosta dig under avtalstiden i form av service- och repara-
tioner, du erhåller en försäkran mot obehagliga överrask-
ningar vid verkstadsbesöken, din bil utrustas med 100%
originaldelar och servas och repareras på någon av våra
auktoriserade märkesverkstäder och slutligen så kvalifi-
cerar du dig för mobilitetsgaranti under avtalstiden – 
tryggare kan ingen bli!
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Med passion för bilar


