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Världspremiär i november: Nedräkningen har börjat för 

en omfattande uppdatering av Golf 
 

• Historien om storsäljaren Golf innehåller många rekord och milstolpar 

• Under 42 år har en Golf sålts var 40:e sekund runt om i världen 
 
I början av november kommer Volkswagen att införa en större uppdatering för sin mest 
framgångsrika modell – Golf. Denna bilikon har rullat på vägarna i mer än fyra decennier och 
bland annat gett namn åt en hel bilklass.  
 
Ingen annan europeisk bil har sålt bättre än Golf. I slutet av förra året hade 32 590 025 exemplar 
av Golf sålts. Det innebär att sedan lanseringen för 42 år sedan har någon, någonstans i världen, 
bestämt sig för att köpa en ny Golf var 40:e sekund. Statistik som denna har format bilens 
historia och fortsätter att göra det varje dag.  
 
Försäljningsstarten på den svenska marknaden sker preliminärt runt årsskiftet. Priserna och 
motoralternativen är ännu inte fastställda. 
 
Kuriosa och milstolpar  
 

• 32 590 025 fordon i slutet av 2015 − Volkswagen Golf är den mest framgångsrika 
europeiska bilen någonsin. 

• 21 517 415 bilar – år 2002 körde Golf om den dittills mest framgångsrika bilen i världen: 
Beetle. 

• 10 000 000 bilar – redan år 1988 nåddes tio miljoner sålda exemplar av Golf. 
• 1 000 000 km – en ägare av första generationens Golf nådde under 2003 en miljon 

kilometer på bilens mätarställning. Fler "miljonärer" följde. 
• 188 938 Euro – den dyraste Golfen (generation 5) någonsin auktioneras ut år 2005; den 

första ägaren var påven Benedictus XVI. 
• 2 120 bilar per dag – fler än två tusen nya Golf-bilar har tillverkats och sålts varje dag 

under fyra decennier. 
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• 730 dagar för första miljonen – bara två år efter sin premiär hade den miljonte Golfen av 
första generationen levereras. 

• 650 hk för entusiaster – den mest kraftfulla Golfen någonsin är GTI W12-650. Den 
presenterades 2007 vid GTI-träffen vid sjön Wörthersee i Österrike. 

• 155 länder – idag tillverkas Golf i fem fabriker (Brasilien, Kina, Tyskland och Mexiko) och 
exporteras till 155 länder. 

• Sex olika drivlinor – Golf är den enda bilen i världen som erbjuds med sex olika typer av 
drivlinor: el, laddhybrid, fordonsgas, bioetanol, bensin och diesel.  

 


