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Sveriges mest köpta bil 
Originalet i ny version.

En torsdag i juli 1948 rullade fyra 

Volkswagen Bubblan av båten i 

Helsingborg och kördes upp till huvud-

kontoret i Södertälje. De allra första 

Volkswagen-bilarna hade kommit till 

Sverige. 

Sedan dess har hundratusentals 

Volkswagen rullat på svenska vägar. 

Det har varit allt från pigga och körgla-

da till små och bränslesnåla varianter 

samt rymliga och flexibla familjebilar.  

Klassiska Bubblan är redan nämnd och 

det finns många, många fler. Vad sägs 

till exempel om Passat, Polo, Tiguan, 

Touareg, Beetle och – Golf.

Den skapades för mer än 40 år sedan 

och över 33 miljoner exemplar har sålts 

sedan dess, varav drygt 450 000 i 

Sverige. Bilen var så enastående när 

den introducerades att den gav namn 

åt en hel storleksklass, Golfklassen.

2016 passerades en ny milstolpe. Golf 

blev Sveriges mest köpta bil. Det är 

mer än 50 år sedan ett icke-svenskt 

märke toppar den statistiken. Golf är 

mer populär än någonsin.

Bäst i klassen

I sju generationer har Golf varit en 

klassledare när det gäller körglädje, 

demokratisering av teknik och säker-

het. Ett arbete som ger resultat. När 

Folksam 2016 publicerade resultatet 

av deras granskning av nya bilmodel-

lers trafiksäkerhet och miljöpåverkan, 

utsågs fem Volkswagen-modeller, 

bland annat e-Golf och Golf GTE, till 

”bäst i klassen”. Inget annat märke 

hade fler modeller representerade.

Det är sådant - och mycket annat - 

som gör Golf så populär. Redan den 

första generationen Golf hade vätske-

kyld motor och framhjulsdrift. Den hyl-

lades även för sin körglädje och sitt 

rymliga baksäte. Under åren har det 

följts av bland annat turbo, ABS-

bromsar, ESC (elektronisk stabilise-

ringskontroll), 4MOTION fyrhjulsdrift, 

DSG-växellådan med dubbla kopplingar 

och adaptiv farthållare med 

autobroms. Och nu är det dags igen.

Det är premiär för nya, uppdaterade 

Golf med bland annat nya motorer, för-

ädlad design, nya förarassistanssystem 

och avancerade infotainmentsystem 

med den största bildskärmen i klassen.

Vänd på sidan, så berättar vi mer.
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Uppdaterade
favoriter
Alltid ett bra val

Nya detaljer gör nya Golf ännu mer 

ikonisk och kraftfull. Lägg till exempel 

märke till hur elegant kombinationen 

av kylargrillen och strålkastarna rundas 

av. Luftintagen i den nedre delen av 

stötfångaren har också fått en ny form. 

Bakpartiet har blivit mer markant och 

LED-bakljus är standard. Men de 

kanske allra största förändringarna 

finns på insidan.

Nya Golf har ett helt nytt digitalt 

display- och reglagekoncept. För första 

gången i klassen kan du få geststyrning 

till infotainmentsystemet och detta är 

även uppdaterat med större pekskärm.

I nya Golf finns också många säker-

hetssystem, som får dig och dina pas-

sagerare att färdas tryggt. Pre-Crash 

spänner säkerhetsbältena och stänger 

fönstren vid en olyckssituation, multi-

kollisionbromsen förhindrar sekundär-

kollisioner och den adaptiva farthålla-

ren ACC håller automatiskt avståndet 

och anpassar farten till bilen framför. 

Dessutom ingår Front Assist och City 

Emergency Brake som bevakar området 

framför bilen med radar och hjälper dig 

att undvika kollisioner. Den kan numera 

inte bara upptäcka andra bilar, utan 

också fotgängare som går över gatan.

Andra nyheter är Traffic Jam Assist med 

delvis automatiserad körning i bilköer 

och Emergency Assist som automatiskt 

stoppar bilen om föraren förlorar med-

vetandet. Trailer Assist hjälper dig att 

backa med släp.

Nya Golf erbjuds i många versioner vad 

gäller drivmedel: bensin, diesel, for-

donsgas, etanol, laddhybriddrift eller 

ren eldrift. Välkommen in och provkör 

nya, uppdaterade Golf. Vilken Golf är 

din Golf?

Golf 

Nya Golf har massor av innovationer som 

gör den bekvämare, roligare och säkrare. 

Den adaptiva farthållaren ACC har Front 

Assist och den senaste versionen av 

City Emergency Brake med Pedestrian 

Monitoring som kan upptäcka både andra 

bilar och fotgängare som korsar gatan. 

Infotainmentsystemet är uppdaterat 

med större pekskärm och App-Connect 

är standard, så att du kan ansluta din 

smartphone. Nya Golf finns med flera 

motoralternativ. Välj mellan bensin-, 

diesel-, gas- eller etanoldrift.

GT 

Om du söker en sportig och snygg bil, så 

har du hittat rätt. Med nya Golf GT får du 

körglädje, prestanda och bränslekonomi 

på samma gång. Här ingår allt som finns i 

nya Golf, plus ännu fler detaljer och funk-

tioner. Nya Golf GT har till exempel sport-

chassi vilket ger lägre luftmotstånd och 

bättre väghållning. Det sportiga utseen-

det förstärks av de mörktonade rutorna 

och 17-tums lättmetallfälgarna. Nya Golf 

GT har också sportstolar fram, 2-zons 

klimatanläggning och mycket mer.
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e-Golf

Nya Golf finns förstås även som elbil. 

Uppdaterade e-Golf drivs av en 136 hk 

elmotor som gör 0–100 km/h på 9,6 

sek. Tack vare ökad batterikapacitet har 

räckvidden ökat med cirka 50% jämfört 

med föregående modell. I den vardag-

liga körningen kan du räkna med att 

komma i genomsnitt 200 kilometer på 

en laddning. Sjävklart är den generöst 

utrustad med bland annat adapativ 

farthållare ACC med Front Assist och 

City Emergency Brake, LED-strålkastare 

och infotainmentsystemet Discover Pro 

med geststyrning. 

GTE

Nya Golf GTE är en supermiljöbilsklassad 

laddhybrid med lågt förmånsvärde och 

massor av körglädje. Med två motorer, 

en elmotor och en turboladdad bensin-

motor, får du en total effekt på 204 hk. 

När motorerna samverkar klarar bilen 

0–100 km/h på 7,6 sekunder och den 

har en toppfart på 222 km/h. Du känner 

igen uppdaterade Golf GTE på de blå 

designelementen, till exempel på listen 

i kylargrillen. Bilen har också det uppda-

terade infotainmentsystemet med större 

pekskärm, LED-strålkastare och 17-tums 

lättmetallfälgar.

GTD 

Med 184 hk är nya Golf GTD lika mycket 

en sportbil som en bränslesnål lång-

färdsbil. Tack vare den högeffektiva, 

turboladdade dieselmotorn får du mer 

adrenalin med mindre bränsleförbruk-

ning: från 0,45 l/100 km vid blandad 

körning. Du får också alla andra trev-

liga detaljer som visar att du sitter i 

en modern ikon: sportchassi, 17-tums 

lättmetallfälgar och sportstolar med 

den klassiskt rutiga klädseln. Den upp-

daterade designen innebär även bland 

annat LED-bakljus och metallklätt 

pedalställ samt en större 8-tums 

pekskärm på insidan.

GTI

Nya Golf GTI gör inget avsteg från 

uppdraget att sprida körglädje i värl-

den. Med 245 hk fortsätter den att 

leverera. Den nya, effektiva 7-stegade 

DSG-växellådan (tillval) bidrar dess-

utom till snabbare växlingar. Nya Golf 

GTI har större kromade avgasrör och 

den karaktäristiska röda listen i kyla-

ren har förlängts och blivit tydligare. 

Den är dessutom utrustad med Active 

Info Display, ett digitalt och interaktiv 

centralinrument som kan visa exakt 

den information du önskar. På insidan 

återfinner du metallklädda pedaler och 

sportstolar i den klassiska rutiga tyg-

klädseln.

R 

R står för Racing. Golf står för kör-

glädje. Lägg ihop dessa storheter och 

du får vår starkaste Golf med 310 hk 

och 4MOTION fyrhjulsdrift som gör 

0–100 km/h på 5,1 sekunder. Med 

tillvalet DSG-växellåda tar det bara 

4,6 sekunder. Framför dig har du alltid 

Active Info Display – ett digitalt och 

interaktivt centralinstrument som ger 

dig precis den information du önskar 

under körning. 
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Nya Golf 1.0 TSI 110 är det självklara 

valet om du vill ha en välutrustad 

bil med en effektiv besinmotor. Den 

trecylindringa TSI-motorn är ny och 

ger både lägre förbrukning och pigga 

köregenskaper, eller vad sägs om 

0,47 liter/mil vid blandad körning?

Du kör säkert tack vare innovativa 

säkerhetssystem som adapativ 

farthållare med Front Assist samt 

City Emergency Brake, som både kan 

upptäcka andra bilar och fotgängare 

som korsar gatan. Det proaktiva 

skyddssystemet Pre-Crash för passage-

rare, har uppdaterats och samarbetar 

med Front Assist-systemet som 

sträcker säkerhetsbältena och stänger 

fönstren om det är risk för en olycka. 

Multikollisionsbroms är standard. 

Systemet bromsar bilen automatiskt 

när den är involverad i en olycka för att 

minska risken att kollidera med 

mötande trafik. 

Uppdateringen av Golf märks även

 på insidan: bilen har ett helt nytt 

digitalt display- och reglagekoncept 

med bland annat större pekskärm. 

Via App-Connect kan du ansluta din 

smartphone till infotainmentsystemet 

och prata utan att hålla i luren eller 

streama din favoritmusik.

 

 UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
• 4 dörrar med elfönsterhissar

•  ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front 
Assist och City Emergency Brake med fot-
gängarigenkänning Pedestrian Monitoring

• App-Connect smartphoneanslutning

•  Komfortstolar med reglerbart svankstöd 
och höjdinställning

• LED-bakljus

• Lättmetallfälgar Toronto 16 tum

• Mittarmstöd bak med genomlastningslucka

• Mittarmstöd fram

•  Multifunktionsratt, läderklädd, treekrad 
(Med växlingspaddlar för modeller med DSG)

• Pre-Crash och Multikollisionsbroms

•  Radio Composition Media med 8 tums display

01

03

Sverigevännen
1.0 TSI 110 
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streama din favoritmusik.
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01   Radio Composition Media 
med 8 tums display  |  S

02  Interiör med Navigation Discover Media, 
2-zons klimatanläggning och 
DSG-växellåda  |  T

03  Adaptiv farthållare med Front Assist 
och City Emergency Brake  |  S

04  Fotgängarigenkänning 
Pedestrian Monitoring   |  S

05  App-Connect  |  S
06 Lättmetallfälg Toronto 16 tum  |  S

02

04 05 06

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en full-
ständig inblick i  vilken utrustning som 
erbjuds i Golf finns Produktportalen som 
du hittar i din mobil, läsplatta eller dator 
på produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Golf 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. 

06
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Nya Golf 1.4 TSI 150 GT är sportig, 

snygg och full av utrustning. Nu ingår 

även 2-zons klimatanläggning 

Climatronic och de nya 17-tumsfälg-

arna Karlskoga.  Den effektiva TSI-

motorn levererar 150 hästkrafter och 

förbrukar bara 0,53 liter/mil vid blan-

dad körning. Mörktonade rutor och 

mörkröda bakljus tillsammans med 

lättmetallfälgarna ger nya Golf GT 

ett extra sportigt utseende. 

Det sänkta sportchassit förbättrar väg-

hållningen och minskar luftmotståndet, 

vilket du kan njuta av när du sätter dig i 

de specialdesignade sportstolarna, 

greppar ratten och ger dig ut på vägar-

na. Interiören har svart dekor ”Linearus 

Matriz” på dörrar och instrumentpanel 

och det vita LED-ljuset under paneler-

na i dörrarna och i fotutrymmet skapar 

en behaglig känsla. Det är lätt att vilja 

köra en omväg i nya Golf GT.

 

UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
Utöver nya Golf:
• Bakljus, mörkröda
•  Dekorpaneler Linearus Matriz i svart på 

dörrar och instrumentpanel
•  Dimstrålkastare och statiskt kurvljus med 

krominfattning
• Klimatanläggning, 2-zons Climatronic 
•  Kupébelysning, läslampor, golvrumsbelys-

ning fram och ljuslister i underkant av dörr-
sidornas dekorpaneler i vitt LED-ljus

• Lättmetallfälgar Karlskoga 17 tum 
• Mörktonade rutor, från B-stolpen och bakåt
• Sportchassi
•  Sportstolar med reglerbart svankstöd och 

steglös höjdinställning
• Textilmattor fram och bak
• Tyg-/Artvelour klädsel

01

03

Fulländad
1.4 TSI 150 GT  
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mörkröda bakljus tillsammans med 

lättmetallfälgarna ger nya Golf GT 

ett extra sportigt utseende. 

na i dörrarna och i fotutrymmet skapar 

en behaglig känsla. Det är lätt att vilja 

köra en omväg i nya Golf GT.
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01   Sportstolar med reglerbart svankstöd 
och steglös höjdinställning i klädsel 
tyg-/Artvelour  |  S

02  Interiör med tillvalen Active Info Display, 
Navigation Discover Pro och 
DSG-växellåda  |  T

03 2-zons klimatanläggning  |  S
04 Exteriör med R-Line-paket  |  T
05 Lättmetallfälg Karlskoga 17 tum  |  S

02

04 05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

05

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en full-
ständig inblick i  vilken utrustning som 
erbjuds i GT finns Produktportalen som 
du hittar i din mobil, läsplatta eller dator 
på produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Golf GT 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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Elbilen e-Golf har inte bara fått ny design 

med bland annat LED-belysning och mer 

markerad front och bakparti, den har 

också fått starkare litiumjonbatteri. 

Energikapaciteten har ökat från 24,2 kWh 

till 35,8 kWh och det tar cirka 45 minuter 

att ladda batteriet till 80 procents kapaci-

tet via en CCS-laddstation. Elmotorn 

utvecklar 100 kW, vilket är 15 kW mer 

effekt än den första versionen av e-Golf.

Även räckvidden har ökat: upp till 50% 

jämfört med föregångaren. I den vardag-

liga körningen kan du räkna med att 

komma i genomsnitt 200 kilometer eller 

mer på en laddning (beroende på körstil 

och användningen av exempelvis luft-

konditionering). Om du räknar med en 

genomsnittlig elkostnad på 1 krona/kWh, 

kostar det cirka 1,3 kronor per mil att köra 

e-Golf. Längre bilturer och lägre kostnad 

– en bra kombination, inte sant? 

Lägg till att koldioxutsläppen är nästan 

noll, så blir det ännu trevligare.

Nya e-Golf är naturligtvis generöst 

utrustad med bland annat LED-strål-

kastare och infotainmentsystemet 

Discover Pro med geststyrning. Här finns 

till exempel en app som snabbt ger dig 

information om närmaste laddstation. 

 

UTRUSTAD MED BLAND ANNAT

•  ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front 

Assist och City Emergency Brake med fot-

gängarigenkänning Pedestrian Monitoring

•  e-remote samt Security & Service inkl. 

Guide & Inform, giltighetstid 36 månader 

(läs mer på sidan 23)

•  Navigation Discover Pro med 9,2 tums 

display samt geststyrning

• Elektronisk ljudgenerator, outside sound

• Laddkablar 2st

• LED-strålkastare

• Lättmetallfälgar Astana 16 tum

01

03

Ladda för långfärd
e-Golf
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effekt än den första versionen av e-Golf.

Även räckvidden har ökat: upp till 50% 

jämfört med föregångaren. I den vardag-

liga körningen kan du räkna med att 

komma i genomsnitt 200 kilometer eller 

mer på en laddning (beroende på körstil 

Nya e-Golf är naturligtvis generöst 

utrustad med bland annat LED-strål-

kastare och infotainmentsystemet 

Discover Pro med geststyrning. Här finns 

till exempel en app som snabbt ger dig 

information om närmaste laddstation. 
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01   Generell exteriörbild
02   Förarmiljö med Navigation 

Discover Pro och geststyrning  |  S
03 Två stycken laddkablar  |  S
04 LED-strålkastare  |  S
05 Detaljbild geststyrning  |  S
06 Lättmetallfälg Astana 16 tum   |  S

02

0504 06

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar 
en full ständig inblick i  vilken 
utrustning som erbjuds i e-Golf finns 
Produktportalen som du hittar i din 
mobil, läsplatta eller dator på 
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig e-Golf 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. 

06
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UTRUSTAD MED BLAND ANNAT

•  App-Connect smartphoneanslutning

•  Differentialbroms, XDS

•  Färddator Premium

•  LED-bakljus med flytande blinkers

•  LED-strålkastare

•  Läslampor, golvrumsbelysning fram och 

ljuslister i underkant av dörrsidornas dekor-

paneler i blått LED-ljus

•  Lättmetallfälgar Rio de Janeiro 17 tum

•  Elektronisk ljudgenerator, outside sound

•  Radio Composition Media med 8 tums display

•  Security & Service inkl. Guide & Inform, gil-

tighetstid 36 månader (läs mer på sidan 23)

01

03

G-kraft möter 
e-kraft
GTE

Nya Golf GTE är en laddhybrid med 

två motorer, en elmotor och en turbo-

laddad bensinmotor, som tillsammans 

utvecklar 204 hästkrafter. Du känner 

igen nya Golf GTE på de C-formade 

LED-varselljusen och den blålackerade 

kromlisten som sträcker sig över fron-

ten ut till LED-strålkastarna. 

Du klarar 0–100 km/h på 7,6 sekunder 

och har en toppfart på 222 km/h. Men 

du kan också köra upp till 50 km på 

enbart el. Med ett knapptryck kan du 

välja att köra på endast el eller en 

kombination av el och bensin för mer 

kraft. Nya Golf GTE förbrukar så lite 

som 0,17 liter bensin/mil vid blandad 

körning. Invändigt hittar du det nya 

uppdaterade infotainmentsystemet 

med 8-tums pekskärm. Eftersom nya 

Golf GTE är en laddhybrid och klassas 

som supermiljöbil reduceras förmåns-

värdet – en riktig supertjänstebil.
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kromlisten som sträcker sig över fron-

ten ut till LED-strålkastarna. 

Du klarar 0–100 km/h på 7,6 sekunder 

och har en toppfart på 222 km/h. Men 

du kan också köra upp till 50 km på 

uppdaterade infotainmentsystemet 

med 8-tums pekskärm. Eftersom nya 

Golf GTE är en laddhybrid och klassas 

som supermiljöbil reduceras förmåns-

värdet – en riktig supertjänstebil.
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01  LED-strålkastare och C-formade 
LED-varselljus  |  S

02  Förarmiljö med Active Info Display 
och Navigation Discover Pro samt 
sportstolar med perforerad 
läderklädsel Vienna  |  T

03 LED-bakljus med flytande blinkers  |  S
04 Detaljbild Active Info Display  |  T
05  Lättmetallfälg Rio de Janeiro 17 tum   |  S

02

04

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

05

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en full-
ständig inblick i  vilken utrustning som 
erbjuds i GTE finns Produktportalen som 
du hittar i din mobil, läsplatta eller dator 
på produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Golf GTE 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. 

05
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UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
•  ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front 

Assist och City Emergency Brake med fot-
gängarigenkänning Pedestrian Monitoring

•  Active Info Display –digital och interaktiv 
instrumentering

•  Kupébelysning, läslampor, golvrumsbe-
lysning fram och ljuslister i underkant  av 
dörrsidornas dekorpaneler i rött LED-ljus 

•  Radio Composition Media med 8 tums display

• App-Connect smartphoneanslutning

• Innertak i svart

• Lättmetallfäglar Brooklyn 17 tum

• Mode Select (körprofilsval)

• Pedalställ, metallklätt

• Servotronic sport, servostyrning

• Sportstolar med tygklädsel Clark

01

03

En levande legend
GTI

En redan kraftfull legend har blivit 

ännu starkare med ännu bättre pre-

standa. Nya Golf GTI har hela 245 

hästkrafter. Skillnaden syns också 

utanpå. Nya Golf GTI har en röd krom-

list vid LED-strålkastarna och mera 

markerade, horisontella linjer. 

Framför dig har du alltid Active Info 

Display – ett digitalt och interaktivt 

centralinstrument som ger dig precis 

den information du önskar under kör-

ning. Nya Golf GTI är även utrustad 

med lamelldifferential XDS+, som 

förbättrar greppet i skarpa kurvor och 

servotronic sport som ger dig en ännu 

bättre styrkänsla.

Inne i nya Golf GTI möts du av metall-

klädda pedaler, sportstolar i den 

klassiska rutiga klädseln och röd 

LED-belysning i kupén.
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Display – ett digitalt och interaktivt 

centralinstrument som ger dig precis 

klassiska rutiga klädseln och röd 

LED-belysning i kupén.
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01 Servotronic sport  |  S
02   Förarmiljö med Navigation Discover Pro, 

DSG-växellåda och sportstol i klädsel 
tyg/-Artvelour Titan Black-Red  |  T

03  LED-strålkastare och dimstrålkastare 
med statiskt kurvljus   |  T

04 Stora kromade ändrör  |  S
05  Lättmetallfälg Brooklyn 17 tum   |  S

02

04 05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar 
en full ständig inblick i  vilken 
utrustning som erbjuds i GTI finns 
Produktportalen som du hittar i din 
mobil, läsplatta eller dator på 
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Golf GTI 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. 

05
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Nya Golf GTD är lika mycket sportbil 

som bränslesnål långfärdsbil. Sport-

stolarna har samma rutmönstrade 

klädsel som nya Golf GTI och dekor-

sömmarna på stolarna och växelspaken 

samt det svarta innertaket ger kupén 

ett extra sportigt utseende. Men 

släktskapet med GTI märks framförallt 

när du trycker ner gaspedalen. Nya Golf 

GTD har en effekt på 184 hästkrafter 

med ett vridmoment på 380 NM.  

Säkerhetsnivån är hög med bland annat 

adapativ farthållare ACC med Front 

Assist och City Emergency Brake, som 

kan upptäcka andra bilar och fotgängare 

som korsar gatan. 

Nya Golf GTD har även servotronic sport 

för en ännu bättre styrkänsla, 17-tums 

lättmetallfälgar och körprofilsval som 

gör att du kan välja mellan att till 

exempel köra ekonomiskt (ECO) eller 

sportigt (SPORT). Den är en bil full av 

trevliga och genomtänkta överrask-

ningar, som gör den till ett nöje att köra.

 

UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
•  ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front 

Assist och City Emergency Brake med fot-
gängarigenkänning Pedestrian Monitoring

•  App-Connect smartphoneanslutning

•  Färddator Premium

•  Innertak i svart

•  Kupébelysning, läslampor, golvrumsbe-
lysning fram och ljuslister i underkant  av 
dörrsidornas dekorpaneler i  vitt LED-ljus

•  Lättmetallfälgar Curitiba 17"

•  Mode Select (körprofilsval)

•  Pedalställ, metallklätt

•  Radio Composition Media med 8 tums display

•  Servotronic sport, servostyrning

•  Sportstolar med tygklädsel Clark

01

03

Sportig och
bränslesnål
GTD
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släktskapet med GTI märks framförallt 

när du trycker ner gaspedalen. Nya Golf 

GTD har en effekt på 184 hästkrafter 

med ett vridmoment på 380 NM.  

Säkerhetsnivån är hög med bland annat 

adapativ farthållare ACC med Front 

exempel köra ekonomiskt (ECO) eller 

sportigt (SPORT). Den är en bil full av 

trevliga och genomtänkta överrask-

ningar, som gör den till ett nöje att köra.
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01   LED-strålkastare och dimstrålkastare 
med statiskt dimljus  |  T

02   Förarmiljö med Active Info Display 
och Navigation Discover Pro  |  T

03  Upplysta instegslister  |  S
04 Detaljbild Active Info Display  |  T
05 Lättmetallfälg Curitiba 17 tum  |  S

02

04 05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar 
en full ständig inblick i  vilken 
utrustning som erbjuds i GTD finns 
Produktportalen som du hittar i din 
mobil, läsplatta eller dator på 
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Golf GTD 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. 

05
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UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
•  4MOTION fyrhjulsdrift

•  ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist 
och City Emergency Brake med fotgängarigen-
känning Pedestrian Monitoring

•  Active Info Display

•  App-Connect smartphoneanslutning

•  Kupébelysning, läslampor, golvrumsbelysning 
fram och ljuslister i underkant av dörrsidornas 
dekorpaneler i blått  LED-ljus

•  LED-bakljus med flytande blinkers

•  LED-strålkastare

•  Lättmetallfälgar Cadiz 18"

•  Radio Composition Media med 8 tums display

•  Servotronic sport, servostyrning

•  Sportchassi

•  Sportstolar fram med reglerbart  svankstöd 
och steglös höjdinställning

01

03

R står for Racing. Golf står för körgläd-

je. Lägg ihop dessa storheter och du 

får vår starkaste Golf med 310 hk 

och 4MOTION fyrhjulsdrift som gör 

0–100 km/h på 5,1 sekunder. Med 

tillvalet DSG-växellåda tar det bara 

4,6 sekunder.

Framför dig har du alltid Active Info 

Display – ett digitalt och interaktivt 

centralinstrument som ger dig precis 

den information du önskar under 

körning.

Utseendemässigt är nya Golf R 

utrustad med flera exklusiva detaljer 

som 18-tums lättmetallfälgar och 

LED-bakljus med flytande blinkers: 

den genomskinliga, vita LED-linjen blir 

orange när den aktiveras. Nya Golf R är 

ett snyggt inslaget kraftpaket med 

imponerade prestanda. Provkör, så 

förstår du.

Kraftpaket
Golf R
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Display – ett digitalt och interaktivt 

centralinstrument som ger dig precis 

den information du önskar under 

körning.
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01   Extiörbild med lättmetallfälgar
Spielberg 19 tum  |  T

02   Förarmiljö med DSG-växellåda, 
Navigation Discover Pro och läder-
klädsel Nappa Carbon  |  T

03  Turboladdad bensinmotor
 med 310 hästkrafter  |  S

04 Detaljbild Active Info Display  |  T
05  LED-bakljus med flytande blinkers

och fyra kromade slutrör bak  |  S
06 Lättmetallfälg Cadiz 18 tum  |  S

02

04 05 06

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar 
en full ständig inblick i  vilken utrust-
ning som erbjuds i Golf R finns 
Produktportalen som du hittar i din 
mobil, läsplatta eller dator på 
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Golf R 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. 

06
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Design och komfort

Uppgraderad design 
Golf är en tidlös klassiker. Det är den 

populäraste bilen i Europa och var den 

mest sålda i Sverige 2016. Och den 

uppdateras kontinuerligt. Både fronten 

och bakpartiet har moderniserats och 

blivit mer kraftfulla på nya Golf. Du ser 

det bland annat på de mera markera-

de, horisontella linjerna med en nedre 

kromlist i fronten, LED-stålkastare, 

LED-bakljus och flytande blinkers på 

vissa versioner. Luftintagen i den nedre 

delen av stötfångaren har också fått 

ny formgivning som accentuerar bilens 

bredd. Dessutom döljs radarsensorn i 

fronten numera bakom VW-märket*. 

Uppdateringen av Golf-familjen inne-

bär även att det finns flera nya lacker 

och fälgar att välja mellan.

Med sina förstklassiga material och 

reglage är den rymliga interiören både 

skön att sitta i och behaglig att se på. 

Dörrarna, instrumentbrädan och mitt-

konsolen har fått nya dekorpaneler och 

det finns nya sätesklädslar. En mängd 

designdetaljer är standard, vilket ger 

både dig och dina passagerare högsta 

komfort. Det finns till exempel ergo-

nomiska säten och en stor pekskärm 

riktad mot föraren samt sportratt med 

många inställningsmöjligheter. Till 

förarplatsen kan du välja till sportsto-

len ergoActive med inbyggd massage-

funktion, perfekt på längre resor. Nya 

Golf är både körglädje och åka-med-

glädje.

*Ej GTE & e-Golf
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 Geststyrning
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Infotainment

Stig in i cockpit

 

Navigation Discover Pro 9,2 tum. Navigation Discover Media 8 tum. Radio Discover Media 8 tum.

Car-Net Guide & Inform.

Nya Golf har ett helt nytt digitalt kon-

cept. Active Info Display och infotain-

mentsystemet Discover Pro, som kan 

styras med gester, tar upplevelsen till 

en helt ny nivå.

Navigation Discover Pro. Glöm knap-

par 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 kon-

centrerar dig på körningen. Med gest-

styrning behöver du bara svepa med 

Security & Service ger dig möjlighet att 

få hjälp ute på vägen, om det behövs. 

Systemet skickar data om bilen och 

position, så att du kan få rätt hjälp på 

rätt ställe om du skulle vara med om en 

olycka och behöver ringa ett nödsamtal 

samt boka service på närmaste verk-

stad. Du kan också få online-övervak-

ning om dörrarna är låsta eller öppna 

och om ljuset är av- eller påslaget, 

information om parkeringsposition och 

online billarm som skickar ett varnings-

meddelande om någon försöker bryta 

sig in i din bil.

Guide & Inform gör det möjligt att 

använda massor av online-tjänster, 

bland annat appar som Bränsleinfo med 

plats och pris, Nyheter, Parkeringsplats, 

Väder och Laddstationer för Golf GTE 

och e-Golf.

handen i luften för att skrolla genom 

huvudmenyn, byta radiostation, 

bläddra i spellistor eller skrolla genom 

Picture Viewer eller Cover Flow.

Car-Net Guide & Inform ingår i 

Discover Pro och ger information i 

realtid om till exempel bilköer och ledi-

ga parkeringsplatser. Du kan också få 

hjälp att hitta hotell, restauranger eller 

bensinmackar. Med Discover Pro kan 

du även hitta resmålen med hjälp av 

Google Earth och Google Street View.

Bluetooth handsfree är standard i nya 

Golf. Det går dessutom att välja induk-

tiv laddning*, med ett speciellt fack där 

din smartphone laddas utan kabel.

App-Connect är standard i nya Golf, så 

att du kan ansluta din smartphone till 

infotainmentsystemet.

App-Connect.Trådlös laddning av din mobiltelefon*

*Fungerar endast med vissa telefoner. 
Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information.
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Active Info Display. Högupplöst 12,3-tums skärm som utöver varvräknare, hastighetsmätare och 
vägmätare har fem vyer att välja mellan:  
Classic, Consumption & Range, Efficiency, Performance & Driver Assistance och Navigation. 

Media Control. Genom bilens WiFi-hotspot kan passage-
rarna bland annat styra radio, ljud- och videokällor samt 
navigationssystemet.

Med Active Info Display visas den vikti-

gaste informationen digitalt i 2D eller 

3D på en högupplöst 12,3-tums skärm. 

Förutom varvräknare, hastighetsmäta-

re och vägmätare kan du få informatio-

nen du behöver presenterad på olika 

sätt. Det finns fem vyer att välja mel-

lan: Classic, Consumption & Range, 

Efficiency, Performance & Driver 

Assistance och Navigation. Väljer du 

Navigation flyttas hastighetsmätaren 

och varvräknaren ut mot sidorna för att 

 Innovationer

Den digitala förarplatsen
ge plats för kartan i mitten, så att du 

kan hitta rätta utan att behöva vrida på 

huvudet. Dessutom kan du välja mer 

detaljerade kördata eller visuell infor-

mation från förarassistans- och navi-

gationssystemen.  

Active Info Display kan också visa  

telefonkontakter och CD-omslag. 

Resultatet är att du kan få all informa-

tion du behöver för körningen, välja 

musik, ringa med mera på ett enklare 

sätt. Istället för att tappa fokus för att 

leta efter information eller musik kan 

du behålla blicken rakt fram.

Active Info Display är en av många 

funktioner i nya Golf som kan justeras 

efter just dina behov och önskemål. 

För att du ska slippa att göra om 

inställningarna om någon annan kört 

bilen, så kan de sparas. När du identi-

fierar dig med bilnyckeln aktiveras dina 

inställningar.

Media Control. Med Media Control-

appen kan dina passagerare ansluta sina 

surfplattor eller mobiler till Discover 

Media eller Discover Pro genom bilens 

WiFi-hotspot. Passagerarna kan bland 

annat styra radio, ljud- och videokällor 

samt navigationssystemet. De kan även 

skicka kalenderhändelser och andra 

poster till systemet.
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 City Emergency Brake med fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring.
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Du kan lita på nya Golf när det gäller 

säkerhet. Nya Golf erbjuds med till exem-

pel tredje generationen av Park Assist, 

som gör det möjligt att parkera delvis 

automatiskt. Systemet kan också auto-

matiskt köra bilen ur en parkeringsficka. 

Park Assist kan vara en stor hjälp, särskilt 

i tät trafik, eftersom det går snabbare 

att parkera. Nya Golf har den adaptiva 

farthållaren ACC med Front Assist och 

City Emergency Brake, med fotgängar-

igenkänning Pedestrian Monitoring 

som kan upptäcka både andra bilar och 

fotgängare som går över gatan. 

Säkerhet

Alltid redo

 

MER SÄKERHET OCH TRYGGHET

• Backkamera Rear Assist 

• Dynamic Light Assist

• Parkeringssensorer fram och bak

• Trötthetsvarnare

Traffic Jam Assist hjälper dig till exem-

pel att hålla avståndet till bilen framför 

och underlättar när du kör i en kö.

Emergency Assist reagerar om föraren 

är passiv under en tid och inte reagerar 

på varningen från systemet. Efter 

några bromstryck för att varna föraren, 

bromsas bilen ner till stillastående med 

aktiverade varningsblinkers.

Trailer Assist 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.

Pre-Crash, det proaktiva skyddssyste-

met för passagerare, har uppdaterats 

ytterligare i nya Golf. Det samarbetar 

med Front Assist-systemet och sträck-

er säkerhetsbältena och stänger fönst-

ren om det är risk för en olycka. 

Det finns förstås fler funktioner som 

höjer säkerheten. Multikollisionsbroms 

är standard. Systemet bromsar bilen 

automatiskt när den är involverad i en 

olycka för att minska risken att kollide-

ra med mötande trafik. Du kan även 

välja Blind Spot Sensor som varnar för 

bilar i döda vinkeln, Sign Assist som 

känner igen viktiga vägmarkeringar och 

Lane Assist som håller bilen i rätt fil, 

med mera.Blind Spot Sensor. Varnar för bilar i döda 
vinkeln.

Traffic Jam Assist. Underlättar när du kör 
i en kö.

Emergency Assist. Bromsar ned bilen 
till stillastående i en nödsituation.

Trailer Assist. Gör det enklare än någonsin 
att backa med släp.

Multikollisionsbroms.

Golf fick högsta betyg, fem stjärnor, i Euro 
NCAP:s säkerhetstest. Den vann även Euro 
NCAP Advanced Awards för sina säkerhets-
innovationer Lane Assist, Front Assist,  
Pre-Crash och Multikollisionsbroms.
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Lackfärger

Personlighet
Visa din personlighet. Nya Golf erbjuds i 

eleganta metalliclacker som Tungsten 

Silver, White Silver, Curcuma Yellow, Dark 

Iron Blue, Atlantic Blue, Peacock Green, 

och Indium Grey. Du kan även välja någon 

av de gnistrande pärleffekt lackerna Oryx 

White och Deep Black eller standardfär-

gerna Pure White, Tornado Red, Urano 

Grey eller Black Rubin.

Observera att de tryckta färgerna i den här 

katalogen skiljer sig från hur de ser ut i 

verkligheten.

Välkommen in till din närmsta 

 återförsäljare och upplev kulörerna 

i verkligheten.

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

PACIFIC BLUE 1 )2) | T
METALLICLACK

TORNADO RED | S 1)

SOLID LACK 
PURE WHITE | S
SOLID LACK 

BLACK RUBIN | S 3)

SOLID LACK 
URANO GREY | S 2)

SOLID LACK 

1) Erbjuds ej till GTE och e-Golf

2) Erbjuds ej till GTD, GTI, GTE och R

3) Erbjuds ej till R

4) Erbjuds endast till GTD, GTE och GTI

5) Erbjuds endast till G, GT

6) Erbjuds endast till R och R-line

TUNGSTEN SILVER | T 3)

METALLICLACK
WHITE SILVER | T
METALLICLACK 

PURE WHITE | S
SOLID LACK 

URANO GREY | S 2)

SOLID LACK 

TORNADO RED | S 1)

SOLID LACK

BLACK RUBIN | S 3)

SOLID LACK 

TUNGSTEN SILVER | T 3)

METALLICLACK
WHITE SILVER | T
METALLICLACK 
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CURCUMA YELLOW | T 2)

METALLICLACK
ATLANTIC BLUE | T
METALLICLACK

PEACOCK GREEN | T 5) 
METALLICLACK

DEEP BLACK | T
PÄRLEFFEKTLACK 

DARK IRON BLUE | T 4)

METALLICLACK 

INDIUM GREY | T
METALLICLACK 

LAPIZ BLUE | T 6)

METALLICLACK 

ORYX WHITE | T
PÄRLEFFEKTLACK 

LAPIZ BLUE | T 6)

METALLICLACK 

ORYX WHITE | T
PÄRLEFFEKTLACK 

PEACOCK GREEN | T 5)

METALLICLACK

CURCUMA YELLOW | T 2)

METALLICLACK

INDIUM GREY | T
METALLICLACK 

DEEP BLACK | T
PÄRLEFFEKTLACK 

DARK IRON BLUE | T 4)

METALLICLACK 
ATLANTIC BLUE | T
METALLICLACK

BACKSPEGLELHUS | ERBJUDS ENDAST TILL GOLF R

CARBON | T SVART HÖGGLANS | T
(KOSTNADSFRITT)

MATT KROM | S
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KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
ZOOM | S  G  e-Golf
TITAN BLACK TW

KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
ZOOM | S  G 
SHETLAND XW

SPORTSTOL MED 
PERFORERAD  LÄDERKLÄDSEL  
VIENNA | T  G GT e-Golf
BLACK TW

SPORTSTOL MED  
ART VELOURS/TYGKLÄDSEL | S  GT
SHETLAND XW

Ge din bil ett personligt utseende med 

känsla och attityd. Klädslarna i din nya Golf 

är noggrant sydda och tillverkade av  högsta 

kvalitet. Det gör att de klarar många bekväma 

mil tillsammans med dig och dina passagerare.

S Standard
T Mot tilläggskostnad

SPORTSTOL MED  
ART VELOURS/TYGKLÄDSEL | S  GT
TITAN BLACK TW

 Klädsel  

 Komfortabelt 

SPORTSTOL MED 
PERFORERAD  LÄDERKLÄDSEL  
VIENNA | T G GT
SHETLAND XW

SPORTSTOL MED 
PERFORERAD LÄDERKLÄDSEL  
VIENNA | T G GT e-Golf
PURE GREY UW

SPORTSTOL MED  
TYGKLÄDSEL 
CLARK | S GTD
TITAN BLACK-GREY TW

SPORTSTOL MED  
TYGKLÄDSEL 
CLARK | S  GTE
TITAN BLACK-BLUE TW
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SPORTSTOL MED 
LÄDERKLÄDSEL
CARBON LEATHER | T R
BLACK-MELLOW IB

SPORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL/ALCANTARA
RACE | S R
TITAN BLACK TW

SPORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL CARBON FLAG
I MIKROFIBER SAN REMO | S R-Line
FLINT GREY TW

SPORTSTOL MED
PERFORERAD LÄDERKLÄDSEL 
VIENNA | T GTD GTE
BLACK-CRYSTAL GREY TW

SPORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL
CLARK | S  GTI
TITAN BLACK-RED TW

SPORTSTOL MED
LÄDERKLÄDSEL 
VIENNA | T R-Line
TITAN BLACK TW

SPORTSTOL MED
PERFORERAD LÄDERKLÄDSEL 
VIENNA | T  GTI
BLACK-FLASH RED TW

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

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

SPORTSTOL I KLÄDSEL 
TYG/-ART VELOUR | T GTI
TITAN BLACK-RED TW

SPORTSTOL I KLÄDSEL 
TYG/-ART VELOUR | T GTD GTE
BLACK-FLINT GREY TW

SPORTSTOL MED 
LÄDERKLÄDSEL
NAPPA CARBON | T R
TITAN BLACK TW
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Fälgar 

Uttrycksfull 
design
De designade lättmetallfälgarna är inte 

bara vackra att se på utan även formgivna 

för att skapa en  perfekt balans mellan 

kontroll och kraft.

1) 18” erbjuds endast till GT

S Standard
T Mot tilläggskostnad

BROOKLYN 17" | S GTIBROOKLYN 17" | S GTI

KARLSKOGA 17" | T G  S GTASTANA 16" | S E-GOLF

SINGAPORE 17" | T G GT

MADRID 17" | T G GT

MADRID ATLANTIC BLUE 17" | T G GT

TORONTO 16" | S G

CURITIBA 17" | S GTD

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

RIO DE JANEIRO 17" | S GTE
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SPIELBERG 19" | T R

DIJON 17" | T G GT JURVA 18" | T GT

SEVILLA RED 18" | T GTD GTISEVILLA RED 18" | T GTD GTI MARSEILLE 18" | T GT GTEMARSEILLE 18" | T GT GTESEVILLA 18" | T GTD GTE

CADIZ 18" | S RSEBRING 17" 18" | T R-LINE 1)

SANTIAGO 19" | T GTD GTIBRESCIA 19" | T GTD GTIBRESCIA 19" | T GTD GTI

DURBAN 18" | T GT

MILTON KEYNES 18" | T GTI

PRETORIA  BLACK 19" | T RPRETORIA 19" | T R
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Tilläggspaket 

Prisvärda 
 lösningar

Våra tillvalspaket innehåller färdig-

paketerad utrustning för din bil, både 

invändigt och utvändigt. Här hittar du 

funktioner, material och detaljer som 

gör din nya Golf ännu mer personlig. 

Tänk på att det är mer förmånligt att 

välja paketlösningarna än att plocka 

ihop din utrustning  styckvis. 

S Standard
T Mot tilläggskostnad

PLUSPAKET GTD | T GTD
•  Dimstrålkastare med statiskt kurvljus

•  LED-strålkastare

•  Parkeringssensorer, fram och bak

•  Sportpaket: Active Info Display, Lättmetall-

fälgar Sevilla 18 tum, Röda bromsok

PLUSPAKET GTE | T GTE
•  Lättmetallfälgar Sevilla 18 tum

•  Navigation Discover Pro

•  Parkeringssensorer, fram och bak

PLUSPAKET | T GTI

•  Dimstrålkastare med statiskt kurvljus

•  LED-strålkastare

•  Lättmetallfälgar Milton Keynes 18 tum

•  Parkeringssensorer, fram och bak
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PLUSPAKET | T GT
•  LED-strålkastare

•  Parkeringssensorer, fram och bak

•  Regnsensor och automatiskt  

avbländbar innerbackspegel

FÖRARASSISTANSPAKET | T 1)

•  Blind Spot Sensor med Rear Traffic Alert

•  Lane Assist och helljusassistent Light Assist

•  Park Assist

•  Regnsensor och automatiskt avbländbar  
innerbackspegel

•  Ytterbackspeglar med minnesfunktion,  
elinställbara, separat uppvärmbara

DRAGPAKET EASY PARK | T 2)

•  Trailer Assist

•  Backkamera, Rear Assist

•  Dragkrok, manuellt infällbar

•  Lastrumsmatta, första hjälpen kit och  
reflexväst från Volkswagen Tillbehör

PLUSPAKET | T R

•  Lättmetallfälgar Spielberg 19 tum

•  Parkeringssensorer, fram och bak

•  Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara inkl. markbelysning

FÖRARASSISTANSPAKET | T GTI GTD GTE

•  Blind Spot Sensor med Rear Traffic Alert

•  Lane Assist och helljusassistent Light Assist

•  Park Assist

•  Ytterbackspeglar med minnesfunktion,  
elinställbara, separat uppvärmbara 

PLUSPAKET | T

•  Climatronic, 2-zons klimatanläggning

•  Dimstrålkastare med statiskt kurvljus

•  Parkeringssensorer, fram och bak

•  Regnsensor och automatiskt avbländbar  
innerbackspegel

• LED-strålkastare

DRAGPAKET | T 2)

•  Backkamera, Rear Assist

•  Dragkrok, manuellt infällbar

•  Lastrumsmatta, första hjälpen kit och  
reflexväst från Volkswagen Tillbehör

1)  Ej Golf R

2)  Ej e-Golf, Golf R
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Lättmetallfälg Sebring 17 tum 

1)  Kan ej kombineras med dimstrålkastare på GT

2)  Måste kombineras med sportchassi på Golf

R-LINE EXTERIÖR- OCH INTERIÖRPAKET | T 1)

•  Ambientebelysning

•  Bakspoiler i bilens färg

•  Dekorpanel i ”Dark Diamond Flag”

•  Mittkonsol och instrumentpanel i ”Piano Black”

•  Instegslister fram i rostfritt stål

•  Lättmetallfälgar Sebring 17 tum

•  Pedaler i rostfritt stål

•  R-Line-logotyp på startbild i radiodisplay

•  R-Line ratt samt växelspaksdamask och mittarmstöd med prynadssöm ”Crystal Grey”

•  R-Line stötfångare fram och bak med detaljer i krom och svart högglans

• R-Line logotyp i kylargrill

•  Sportstolar i tyg ”Carbon Flag”, sidostödens insidor i mikrofiber ”San Remo” i Flint grey

•  Svart takhimmel

•  Textilmattor fram och bak med prydnadssöm

•  Tröskelbreddare i högglänsande svart

R-LINE EXTERIÖRPAKET | T 2)

• Bakspoiler i bilens färg

•  R-Line stötfångare fram och bak 
med detaljer i krom och svart högglans

• R-Line logotyp i kylargrill

•  Tröskelbreddare i högglänsande svart

•  Lättmetallfälgar Sebring 17 tum
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Bygg din bil 
 Prova olika utföranden

I bilkonfiguratorn på  volkswagen.se kan 

du bygga ihop din egen personliga nya Golf. 

Här kan du välja olika lack färger, testa olika 

fälgar och tillval och se hur din nya bil ser 

ut. Du får direkt veta vad den kostar och kan 

enkelt räkna ut en månadskostnad. 
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Bra tillbehör som är noga utprovat – 

Volkswagen Original Tillbehör till nya 

Golf ger dig både mer nytta och nöje i 

vardagen. Sortimentet är omfattande för 

att täcka alla tänkbara behov. Här visar vi 

ett mindre sortiment på några av de mest 

populära tillbehören. Du hittar fler hos din 

Volkswagen-återförsäljare eller på 

volkswagentillbehor.se

Tillbehör

 

01

03

02

04

01  Lasthållare

Volkswagen Original lasthållare på vilken du enkelt kan fästa t.ex. 

en skid/snowboardhållare, cykelhållare, hållare för surfingbrädor 

eller en praktisk kajakhållare.

Art.nr: 5G4071126 (Lim.)  5G9071151A (Sportscombi)

02  Cykelhållare

Cykelhållaren är det perfekta tillbehöret för alla som älskar att 

cykla. Hållaren består av en aerodynamiskt utformad plastprofil 

med en ramhållare av mattkromat stål. Cykelhållaren monteras 

enkelt på lasthållaren. City Crash-testad. Låsbar.

Art.nr: 6Q0071128A

03  Surfboardhållare

För enkel och praktisk transport av en surfingbräda. Levereras 

inklusive 2 masthållare och två spännband. Snabb och enkel 

montering på lasthållarna.

Art.nr: 000071120HA

04  Skid / Snowboardhållare

Full fart i snön ! Med skid / snowboardhållaren kan du praktiskt 

transportera upp till 6 par skidor eller upp till 4 snowboards. 

Hållaren är enkel att montera på lasthållarna och är låsbar. 

Utdragsfunktionen gör det lätt att lasta av och på.

Art.nr: 1T0071129
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05 07

06

05  Bagagerumsmatta 

Den praktiska och robusta Volkswagen Original bagagerums-

mattan skyddar bagageutrymmet mot smuts samtidigt som 

mattans ytmaterial motverkar att lasten kanar omkring i baga-

geutrymmet. Tillverkad i syrafast konstmaterial med ca 4 cm 

höga kanter som förhindrar att vätska läcker ut i bilen. Med Golf 

inskription. 

Art.nr: 5G0061161

06  Bagagerumsmatta 

Volkswagen Original bagagerumsmatta är en skräddarsydd 

insats för att hålla bagageutrymmet rent. Mattans material 

förhindrar lasten att kana omkring i bagageutrymmet. Mattan 

kan rullas ihop när den inte används, vilket sparar utrymme. 

Tillverkad i syrafast konstmaterial med ca 3 cm höga kanter som 

förhindrar att vätska läcker ut i bilen. 

Art.nr: 5G0061160

07  Bagagenät 

Volkswagen Original bagagerumsnät håller saker på plats i 

bageutrymmet. Snabb och enkel montering i bilens lastförank-

ringsöglor. 

Art.nr:. 5N0065111
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08  BeSafe iZi Up X3 Fix

iZi Up X3 FIX sidokrockskydd är i världsklass. När stolen monteras med ISOfix inkluderas även den 

innovativa lösningen SIR – Side Impact Rotation. Den erbjuder extra skydd vid en eventuell sido-

krock genom att rotera stolens rygg mot olyckan. På så sätt vänder vi barnets rygg mot krocken och 

undviker att barnet slängs framåt och ut ur sitt sidokrockskydd, något som är vanligt förekommande 

i vanliga bältesstolar. Stolen växer med ditt barn under hela användningstiden, ända upp till 150 cm. 

Huvud- och ryggstödet kan enkelt justeras på båda sidor av stolen med hjälp av en synkroniserad 

funktion. Inte bara huvudskyddet utan hela stolen växer när höjden justeras. Detta säkerställer att 

barnet får optimalt skydd genom hela användningstiden, oavsett ålder eller längd. Passar barn från 

15-36 kg, cirka 4-12 år.

Art.nr: T 115164

09  Volkswagen sätesskydd

Det optimala skyddet för säten. Skyddar mot smuts och nötning från t.ex bilbarnstolar. Praktiska 

nätfickor erbjuder ytterligare förvaringsmöjligheter. Kan även användas till ISOfix säten.

Art.nr: 000019819

10  Skyddsöverdrag

Ett perfekt format skyddsöverdrag för inom eller utomhusbruk till din Golf. Det innovativa stretch-

materialet är extremt lätt, antistatiskt och andas vilket gör skyddsöverdraget väldigt lätthanterligt. 

På insidan sitter en speciell fleecebeläggning monterad som skyddar bilens lack effektivt. Skyddsö-

verdraget är vattentätt och står emot regn, snö, UV-strålar, damm och smuts mycket bra. Det är även 

möjligt att maskintvätta överdraget och när det inte används så kan man på ett enkelt och smidigt 

sätt stuva undan det i väskan som medföljer.

Art.nr: 5G0061205

08

09

10
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11

1312

11  Babybody 

Body med stort print fram och GTI-flagga i sidosömmen. Speciell 

axeldesign med praktiskt knäppning vid grenen. 

Beställ på shop-volkswagen.se

12  Sportbag 

Sportbag med bikakemönster och röd dekor med GTI-logo i 

gummi fram. Justerbar och avtagbar axelrem. 

Beställ på shop-volkswagen.se

13  GTI barnvagn 

Utvecklad i samarbete med den tyska barnvagnstillverkaren 

“knorr-baby”. Ligginsats och sittinsats, förslutbara panora-

mafönster med GTI bikakemönster, skötväska med skötun-

derlägg, myggnät, regnskydd och dryckeshållare medföljer. 

Easy-Klick-system för enkelt byte av ligg- respektive sittdel. 

Aluminiumram och justerbar fjädring. 

Art.nr: 0000844176J1
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Säkerhet, komfort och hållbar utveck-
ling är viktiga nyckelord när vi tillverkar 
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 bränsle-
förbrukningen och ger låga koldioxid-
utsläpp utvecklats för samtliga motorer 
i Golf. BlueMotion Technology omfattar 
start-stopp system som stänger motorn 
när bilen står stilla, bränslesparande 
däck och bromsenergiåtervinning som 
tar tillvara på bilens rörelse energi när 
du bromsar eftersom bilens generator 
kan  avlastas. 

Med tillvalet Körprofilsval kan du 
anpassa bilens funktioner till din 
 personliga körstil, bland annat finns ett 
Eco-läge där växlingspunkterna ändras 
för att reducera varvtalet.

Bilen har dessutom växlingsindika-
tor som hjälper dig att välja optimal 
växel när du har manuell växellåda. 
Eller så väljer du en Golf BlueMotion 
Technology med DSG-växellåda där 
växellådan alltid försöker hjälpa till att 
växla så bränsleekonomiskt som möj-
ligt utifrån tillgängliga förutsättningar.

Golf 1.4 TSI 125 MultiFuel BlueMotion 
Technology finns för dig som vill kunna 
köra på bioetanol (E85). Den har andra 

generationens bioetanolmotor där 
vi gått ett steg längre för att minska 
bränsleförbrukningen. Bioetanol (E85) 
är ett biobränsle som i stor utsträck-
ning  reducerar de fossila koldioxid-
utsläppen vid förbränning.

Golf 1.4 TGI 110 BlueMotion har en 
räckvidd på över 1 360 km, tack vare en 
50 liter stor bensintank och två tankar 
för fordonsgas (totalt 15 kg), intelli-
gent placerade under bagagerums-
golvet för maximalt bagage utrymme. 
Golf 1.4 TGI 110 BlueMotion erbjuds 
i två  utföranden, med manuell sex-
växlad växel låda eller sjustegad DSG-
växellåda. Studier av Naturvårdsverket 
och Transportstyrelsen konstaterar att 
C02-utsläppen reduceras med  mellan 
87–93 % om du tankar  biogas jämfört 
med körning på naturgas, något som 
visar på den starka klimatnyttan hos 
biogasen. För dig som tjänstebilsförare 
åtnjuts 40 % reduktion av förmåns-
värdet, maximerad till 10 000 kronor 
per år om du väljer en Golf 1.4 TGI 110 
BlueMotion.

BlueMotion Technology väljs med 
 gällande förmånsbestämmelser.

BlueMotion Technologies omfattar 
flera typer av teknologier, alla med 
samma fokus: att bidra till en så låg 
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.

e-Golf är den eldrivna versionen av 
Europas mest framgångs rika bil modell. 
Den kan köras helt utsläppsfritt i upp 
till 300 km med en energiförbrukning 
på endast 12,7 kWh/100 km, enligt den 
europeiska körcykeln NEDC. e-Golf har 
samma goda väg egenskaper, åkkom-
fort och  generösa utrymmen som i 
årtionden gjort Golf till en så populär 
bil. 

Golf GTE drivs av två  motorer: en 
150 hk stark turbomatad och direktin-
sprutad bensinmotor (1.4 TSI) och en 
elmotor på 102 hk. Denna ladd hybrid 
kan köras upp till 50 km på enbart 
el och  förbrukar endast 0,17 liter  
bensin/mil. Egen skaper som gör att 
den  klassas som en super miljöbil.

Think Blue.
START OCH STOPP
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Finansiering

Serviceavtal

Försäkring

  Volkswagen
 Finansiering 
Nyckeln till mobilitet

Det finns mängder av sätt att 

finansiera sitt bilköp, från att 

 be låna huset till att betala  kontant, 

eller kanske ännu  enklare – via 

någon av Volkswagens  flexibla och 

förmånliga finansieringsformer.

Enkel hantering för företaget

Vi erbjuder finansiering med rest-

skuld eller restvärde där bilen fung-

erar som  säkerhet. Finansieringen 

följer bilens värdeminskning. Det 

ger dig lägre månads  betalning och 

du kan byta till ny bil oftare.

Rabatt på försäkringen

Väljer du vår finansiering kan du 

även teckna Volkswagen Försäkring 

till förmånliga villkor. De flesta 

kunder, oavsett ålder och bostads-

ort, brukar uppfatta försäkrings-

premien som för delaktig.

Serviceavtal med en 
fast månadskostnad

Om du även kombinerar med ett 

service avtal får du en fast månads-

kostnad  under hela avtalstiden och 

kontroll på  kostnaderna för service. 

För mer information: 
volkswagen.se/finansiering

 

 

 

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service 
Sverige AB, org nr 556944-2253, försäkring genom IF Skadeförsäkring AB (publ), org. nr 516401-8102 och bilfinan-
siering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag till Europas ledande 
fordonsfinansiär Volkswagen Financial Services AG.
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 Teknisk data 

Fakta
För dig som önskar en full ständig inblick 

i utrustning, teknisk data med mera finns 

Produktportalen. Där  hittar du detaljerad 

information om  exempelvis alla mått, 

markfrigång, vinterhjuls rekommenda-

tioner och mycket annat.

produktportalen.volkswagen.se

Nya Golf 1.0 TSI 110 1.4 TGI 110 BlueMotion 1.4 TSI 125 1.4 TSI 125 Multifuel 1.4 TSI 150 GT
Motorer 3 cylindrar

12 ventiler
Direktinsprutning

Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

Drivlina
Växellåda man/aut 6 vxl / DSG7 6 vxl / DSG7 –/ DSG7 6 vxl /– 6 vxl / DSG7

Motor
Max vridmoment vid r/min 200 / 2 000–3 500 200 / 1 500–3 500 200 / 1 400–4 000 200 / 1 400–4 000 250 / 1 500–3 500
Effekt kW (hk) 81 kW (110 hk) 81 kW (110hk) 92 kW (125hk) 92 kW (125hk) 110 kW (150hk)
Toppfart (km/h) man/aut 196 195 –/ 204 204 /– 216
Acceleration 0–100 km/h (s) man/aut 9,9 10,6 –/ 9,1 8,2

Styrsystem
Vändcirkel, m 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning progressiv,  
Servotronic sport

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 1 237  /  1 257 1 317 / 1 336 –/ 1 291 1 269 /– 1 280 / 1 302
Totalvikt (kg) man/aut 1 750 / 1 770 1 850 / 1 870 –/ 1 800 1 770 /– 1 790 / 1 810
Max Taklast (kg) 75 75 75 75 75
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) 1 300 1 400 1 400 1 400 1 500
Längd min/max (mm) 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 1 799 1 799 1 799 1 799 1 799
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790
Höjd max (mm) 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558
Volym max (liter) 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270

Miljö- och bränsledeklaration Certifieringsgas 
 Nm3 kg

Bensin  
liter

Etanol liter 2 ) Bensin liter

Miljöklass 3) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
CO2-utsläpp (g/km) man/aut 109 / 107 98 / 95 127 / 122 –/ 119 116 2 ) /– 120 /– 121 / 121
Bränsletyp Blyfri 95 Fordonsgas Blyfri 95 Blyfri 95 Bioetanol E85 Blyfri 95 Blyfri 95
Stadskörning (l/100km) man/aut 5,9 / 5,6 7,3 / 6,7 4,8 / 4,4 7,3 / 6,6 –/ 6,2 8,9 /– 6,6 /– 6,7 / 6,4
Landsvägskörning (l/100km) man/aut 4,1 / 4,2 4,5 / 4,6 3,0 / 3,1 4,6 / 4,6 –/ 4,4 6,0 /– 4,4 /– 4,4 / 4,6
Blandad körning (l/100km) man/aut 4,8 / 4,7 5,5 / 5,3 3,6 / 3,5 5,6 / 5,3 –/ 5,1 7,1 /– 5,2 /– 5,3 / 5,2

Övriga tekniska data
Fordonsskatt (kr) man/aut 360 0 4) (360) / 0 4) (360) –/ 536 0 4) (415)/– 580
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Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i 
enlighet med riktlinje 1999/94/EG och gäller bil i grund-
version. Bränsleförbrukningen påverkas även till stor del 
av yttre omständigheter såsom kör- och vägförhållanden. 
Större hjuldimensioner än angiven standardutrustning 
liksom eftermonterad tillbehörsutrustning kan påverka 
rullomkrets, rullmotstånd och aerodynamik och därigenom 
även bränsleförbrukning och avgas emissioner för mer 
detaljerad information vänligen kontakta er  återförsäljare. 
För flertalet modeller anges ett spann för bränsle för-
brukning och utsläpp vilket beror på att modellen kan 
utrustas med flera alternativa hjul dimensioner från 
fabrik. Volkswagens modeller är helbils godkända och mer 
 detaljerade uppgifter om bränsle förbrukning och utsläpp 
finns hos 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 95 % används till återvinning och återanvändning.  
I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, 
SFS 2007:185, erbjuds Volkswagens bilägare att kost-
nadsfritt 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 tjänste-

vikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. 
Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna total-
vikten och tjänstevikten.

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. 
Fordonsskatten kan variera beroende på  tjänstevikten.

2)  MultiFuel-modeller, med körning på E85, ger en högre 
bränsleförbrukning men reducerar de fossila koldioxid-
utsläppen. Fordonsskatten beräknas utifrån en annan 
beräkningsgrund för bilar som kan köras på alternativa 
bränslen, vilket reducerar fordons skatten.

3)  Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en skärp-
ning av kraven jämfört med miljöklasserna Euro 5, 
2005 och 2005 PM.

4)  Miljöbil, skattebefriad i fem år.
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1790/1799 min/max

1533/1549 min/max

Min: 1503 (e-Golf/GTE/R/GTD)  

1504/1521 min/max

4258 min.

Nya Golf 1.0 TSI 110 1.4 TGI 110 BlueMotion 1.4 TSI 125 1.4 TSI 125 Multifuel 1.4 TSI 150 GT
Motorer 3 cylindrar

12 ventiler
Direktinsprutning

Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

Drivlina
Växellåda man/aut 6 vxl / DSG7 6 vxl / DSG7 –/ DSG7 6 vxl /– 6 vxl / DSG7

Motor
Max vridmoment vid r/min 200 / 2 000–3 500 200 / 1 500–3 500 200 / 1 400–4 000 200 / 1 400–4 000 250 / 1 500–3 500
Effekt kW (hk) 81 kW (110 hk) 81 kW (110hk) 92 kW (125hk) 92 kW (125hk) 110 kW (150hk)
Toppfart (km/h) man/aut 196 195 –/ 204 204 /– 216
Acceleration 0–100 km/h (s) man/aut 9,9 10,6 –/ 9,1 8,2

Styrsystem
Vändcirkel, m 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk, 
Servotronic

Servostyrning progressiv,  
Servotronic sport

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 1 237  /  1 257 1 317 / 1 336 –/ 1 291 1 269 /– 1 280 / 1 302
Totalvikt (kg) man/aut 1 750 / 1 770 1 850 / 1 870 –/ 1 800 1 770 /– 1 790 / 1 810
Max Taklast (kg) 75 75 75 75 75
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) 1 300 1 400 1 400 1 400 1 500
Längd min/max (mm) 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 1 799 1 799 1 799 1 799 1 799
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790
Höjd max (mm) 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558
Volym max (liter) 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270

Miljö- och bränsledeklaration Certifieringsgas 
 Nm3 kg

Bensin  
liter

Etanol liter 2 ) Bensin liter

Miljöklass 3) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
CO2-utsläpp (g/km) man/aut 109 / 107 98 / 95 127 / 122 –/ 119 116 2 ) /– 120 /– 121 / 121
Bränsletyp Blyfri 95 Fordonsgas Blyfri 95 Blyfri 95 Bioetanol E85 Blyfri 95 Blyfri 95
Stadskörning (l/100km) man/aut 5,9 / 5,6 7,3 / 6,7 4,8 / 4,4 7,3 / 6,6 –/ 6,2 8,9 /– 6,6 /– 6,7 / 6,4
Landsvägskörning (l/100km) man/aut 4,1 / 4,2 4,5 / 4,6 3,0 / 3,1 4,6 / 4,6 –/ 4,4 6,0 /– 4,4 /– 4,4 / 4,6
Blandad körning (l/100km) man/aut 4,8 / 4,7 5,5 / 5,3 3,6 / 3,5 5,6 / 5,3 –/ 5,1 7,1 /– 5,2 /– 5,3 / 5,2

Övriga tekniska data
Fordonsskatt (kr) man/aut 360 0 4) (360) / 0 4) (360) –/ 536 0 4) (415)/– 580
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Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Bränsledeklaration och utsläppsvärden är upp-
mätta i  enlighet med riktlinje 1999/94/EG och 
gäller bil i grundversion. Bränsleförbrukningen 
påverkas även till stor del av yttre omständighet-
er såsom kör- och vägförhållanden. Större hjuldi-
mensioner än angiven standardutrustning  liksom 
eftermonterad tillbehörsutrustning kan påverka 
rullomkrets, rullmotstånd och aerodynamik och 
därigenom även bränsleförbrukning och avgase-
missioner för mer detaljerad information vänligen 
kontakta er återförsäljare. För flertalet modeller 
anges ett spann för bränsle förbrukning och 
utsläpp vilket beror på att modellen kan utrustas 
med flera alternativa hjuldimensioner från fabrik. 
Volkswagens modeller är helbils godkända och 
mer  detaljerade uppgifter om bränsle förbrukning 
och utsläpp finns hos 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 95 % används till återvinning och åter-
användning. I enlighet med förordningen om 
producentansvar för bilar, SFS 2007:185, erbjuds 
Volkswagens bilägare att kostnadsfritt lämna in 
sina uttjänta bilar för återvinning. För mer infor-
mation 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 tjänstevik-
ten.

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. 
Fordonsskatten kan variera beroende på 
 tjänstevikten.

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

Nya Golf 1.6 TDI 115 2.0 TDI 150 GT 2.0 TDI 150 4MOTION 2.0 TDI 150 4MOTION GT
Motorer 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

Drivlina
Växellåda man/aut 5 vxl / DSG7 6 vxl / DSG7 6 vxl /– 6 vxl /–

Motor
Max vridmoment vid r/min 250 / 1 500–3 200 340 / 1750–3000 340 / 1750–3000 340 / 1750–3000
Effekt kW (hk) 85 kW (115hk) 110 kW (150hk) 110 kW (150hk) 110 kW (150hk)
Toppfart (km/h) man/aut 198 216/214 211 /– 211 /–
Acceleration 0–100 km/h (s) man/aut 10,2 / 10,5 8,6 8,6 /– 8,6 /–

Styrsystem
Vändcirkel, m 10,9 10,9 10,9 10,9

Servostyrning progressiv,  
Servotronic sport

Servostyrning progressiv,  
Servotronic sport

Servostyrning progressiv,  
Servotronic sport

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 1 323 / 1 343 1 386 / 1 413 1 470 /– 1 470 /–
Totalvikt (kg) man/aut 1 840 / 1 860 1 890 / 1 920 1 970 /– 1 970 /–
Max Taklast (kg) 75 75 75 75
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) 1 500 1 600 1 700 1 700
Längd min/max (mm) 4 258 / 4 356 4 258 / 4 356 4 257 / 4 356 4 257 / 4 356
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 1 799 1 799 1 799 1 799
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 790 1 790 1 790 1 790
Höjd max (mm) 1 492 1 492 1 491 1 491

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558
Volym max (liter) 1 270 1 270 l 1 233 1233

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
CO2-utsläpp (g/km) man/aut 106 / 102 111 / 120 127 /– 129 /–
Bränsletyp Diesel Diesel Diesel Diesel
Stadskörning (l/100km) man/aut 4,6 / 4,1 5,1 / 5,3 5,8 /– 5,9 /–
Landsvägskörning (l/100km) man/aut 3,8 / 3,8 3,8 / 4,1 4,2 /– 4,3 /–
Blandad körning (l/100km) man/aut 4,1 / 3,9 4,3 / 4,6 4,8 /– 4,9 /–

Övriga tekniska data
Fordonsskatt (kr) man/aut 1 103 1 103 / 1 572 2  042 /– 2  042 /–
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Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Bränsledeklaration och utsläppsvärden är upp-
mätta i enlighet med riktlinje 1999/94/EG och 
gäller bil i grundversion. Bränsleförbrukningen 
påverkas även till stor del av yttre omständighet-
er såsom kör- och vägförhållanden. Större hjuldi-
mensioner än angiven standardutrustning liksom 
eftermonterad tillbehörsutrustning kan påverka 
rullomkrets, rullmotstånd och aerodynamik och 
där igenom även bränsleförbrukning och avgase-
missioner för mer detaljerad information vänligen 
kontakta er återförsäljare. För flertalet modeller 
anges ett spann för bränsle förbrukning och 
utsläpp vilket beror på att  modellen kan utrustas 
med flera alternativa hjuldimensioner från fabrik. 
Volkswagens modeller är helbils godkända och 
mer  detaljerade  uppgifter om bränsle förbrukning 
och utsläpp finns hos 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 95 % används till återvinning och åter-
användning. I enlighet med förordningen om 
producentansvar för bilar, SFS 2007:185, erbjuds 
Volkswagens bilägare att  kostnadsfritt lämna in 
sina uttjänta bilar för återvinning. För mer infor-
mation 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 tjänstevik-
ten.

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. 
Fordonsskatten kan variera beroende på 
 tjänstevikten.

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

3)  Miljöbil, skattebefriad i fem år.

    * Preliminära värden

Nya Golf e-Golf GTE GTD GTI R
Motorer Elmotor 4 cylindrar

16 ventiler
Direktinsprutning

Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Common rail insprutning

Turbo, Laddluftkylare
Variabel turbingeometri

Trevägskatalysator
Partikelfilter

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turboöverladdning
Trevägskatalysator

Drivlina
Växellåda man/aut –/ 1 vxl – / DSG6 6 vxl / DSG7 6 vxl / DSG7 6 vxl / DSG7

Motor
Max vridmoment vid r/min 250 / 1 500–3 500 380 / 1 750–3 250 370 / 1600–4300 380 / 1850–5700   

// 400 / 2000–5400
Effekt kW (hk) 100 kW (136 hk) 150 kW (204hk) 135 kW (184hk) 180 kW(245 hk) 228 kW(310hk)
Toppfart (km/h) man/aut –/ 150 – / 222 231/230 250 250
Acceleration 0–100 km/h (s) man/aut –/ 9,6 – / 7,6 7,5 / 7,4 5,1/4,6

Styrsystem
Vändcirkel, m 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Servostyrning  
elektromekanisk, Servotronic

Servostyrning  
elektromekanisk, Servotronic

Servostyrning  
elektromekanisk, Servotronic

Servostyrning  
elektromekanisk, Servotronic

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut –/ 1 615 – / 1 615 1 417 / 1 438 1 409 / 1 437 1 505 / 1 527
Totalvikt (kg) man/aut –/ 2 020 – / 2 040 1 910 / 1 930 1 870 / 1 900 1 990 / 2 020
Max Taklast (kg) 75 75 75 75 75
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) - 1 500 1 600 1 600 –
Längd min/max (mm) 4 270 / 4 270 4 276 / 4 370 4 268 / 4 362 4 268 / 4 362 4 263 / 4 263
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 1 799 1 799 1 799 1 799 1 799
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 799 1 790 1 790 1 790 1 790
Höjd max (mm) 1 482 1 484 1 482 1 482 1 465

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 1558 – / 1 515 – / 1 558 – / 1 558 – / 1 558
Volym max (liter) 1 231 1 162 1 270 1 270 1 270

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
CO2-utsläpp (g/km) man/aut –/ 0 – / 38 119 / 122 153*/ 147* 180 / 163
Bränsletyp El El / Blyfri 95 Diesel Blyfri Blyfri
Stadskörning (l/100km) man/aut 5,3 / 5,4 10,1 / 8,8
Landsvägskörning (l/100km) man/aut 4,1 / 4,2 6,6 / 6,1
Blandad körning (l/100km) man/aut –/ 12,7 kWh – / 11,5 kWh / 1,7 l 4,5 / 4,6 6,7*/ 6,4* 7,9 / 7,1

Övriga tekniska data
Fordonsskatt (kr) man/aut – / 0 3) (360) – / 0 3) (360) 1 520 / 1 677 1 284*/ 1 152* 1 878 / 1 504
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