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Sverigepremiär för Golf Alltrack och Golf Sportscombi R 
 

Volkswagens Golf-familj växer. I början av maj är det svensk premiär för två helt 

nya fyrhjulsdrivna kombiversioner: mångsidiga Golf Alltrack och 300 hk starka 

Golf Sportscombi R. 
 

Golf Alltrack är en kombi-crossover som erbjuds med två kraftfulla motorer: en ny TSI-

motor på 180 hk och en TDI-motor på 184 hk. Golf Alltrack har högre markfrigång och är 

som standard utrustad med bland annat 4MOTION fyrhjulsdrift, DSG-växellåda och 17” 

lättmetallfälgar. Bilen har nydesignade stötfångare, skärm- och tröskelbreddare samt 

många andra unika detaljer, både in- och utvändigt. Det rekommenderade cirkapriset är 

från 269 900 kr för 1,8 TSI 180 och från 291 900 kr för 2,0 TDI 184. 

 

– Efter succén med Passat Alltrack är vi nu mycket glada över att lansera detta populära 

koncept i ytterligare ett segment. Golf Alltrack är en perfekt bil för svenska förhållanden 

och den har alla förutsättningar att bli en favorit för både tjänstebilsförare och 

privatköpare, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige. 

 

För första gången lanseras nu också en kombiversion av familjens flaggskepp Golf R. För 

drivningen av nya Golf Sportscombi R svarar en 2,0-liters turboladdad och direktinsprutad 

bensinmotor (TSI) på 300 hk. Bilen är som standard utrustad med 4MOTION fyrhjulsdrift 

och DSG-växellåda. Golf Sportscombi R accelererar från 0-100 km/h på endast 5,1 

sekunder. Topphastigheten är elektroniskt begränsad till 250 km/h.  

 

För kördynamiken svarar ett R-sportchassi där markfrigången har sänkts med 20 mm, det 

innovativa och progressiva styrsystemet ”Servotronic Sport” samt ”ESC Sport” – där den 

elektroniska stabiliseringskontrollen kan kopplas ur helt vid exempelvis körning på bana. 

Det rekommenderade cirkapriset för Golf Sportscombi R är från 405 500 kronor. 

 

Fler detaljer om Golf Alltrack och Golf Sportscombi R finns i bifogade PDF-filer och på 

www.volkswagen.se 


