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Södertälje, 29 november 2017 

Säljstart för uppdaterade Golf Sportsvan 

→ Praktiska detaljlösningar gör den till en av de mest 

mångsidiga kompaktbilarna 

→ Förarassistanssystem styr och bromsar automatiskt och ökar 

därmed trafiksäkerheten 

→ Infotainmentsystem med glasskärm och geststyrning 

→ Effektiva TSI- och TDI-motorer 

→ Rekommenderat cirkapris: från 215 400 kr 

 
 
Efter uppdateringen av övriga 
Golf-programmet i våras, förnyar 
Volkswagen nu även versionen 
Sportsvan.  
 
Sedan mitten av 2014 har 
modellen varit det perfekta valet 
för dem som har Golf som 
förstaval men önskar extra 
säteshöjd, flexibilitet och 
utrymme.  

 
När det gäller teknik innehåller uppdaterade Golf Sportsvan tre nya 
bensinmotorer, ett utökat utbud av assistanssystem, en ny generation 
infotainmentsystem (toppsystemet med geststyrning) samt utökad 
standardutrustning.  
 
Bilen är nu  beställningsbar på den svenska marknaden. Det 
rekommenderade cirkapriset är från 215 400 kronor.  
 
Stor flexibilitet 
 
Golf Sportsvan är en av de mest flexibla, praktiskta och rymliga bilarna i 
kompaktklassen. Med sina förhöjda sittplatser och ett baksätesystem med 
längsgående justering erbjuder Sportsvan egenskaper som annars 
vanligtvis endast finns i en traditionell minibuss.  
 
Som en följd vänder sig denna Golf till de som gillar att sitta lite högre, 
som reser med barn, som vill ha flexibilitet för sina fritidsaktiviteter och 
som värdesätter en kompakt Volkswagen som erbjuder mycket utrymme 
för förvaring.  
 

 

Säljstart för uppdaterade Golf Sportsvan. 

 

Presskontakt 

Volkswagen Sverige 

Marcus Thomasfolk 

Informationschef 

Tel: 070-358 96 57  

Marcus.thomasfolk@volkswagen.se 
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Design och funktioner 
 
Golf Sportsvan får nu en uppdaterad design. Förändringarna inkluderar 
nydesignade stötfångare och nya halogenstrålkastare med LED-varselljus 
samt LED-bakljus på alla versioner. Som tillval erbjuds LED-strålkastare 
istället för xenon-strålkastare.  
 
Nya fälgar och lacker är andra exteriöra förändringar. Interiören är 
uppdaterad med bland annat nya dekorer, tyg- och läderklädslar. 
 
Infotainmentsystem 
 
Det är framförallt tekniska innovationer som definierar uppdateringen av 
Golf Sportsvan, exempelvis  navigationssystemet Discover Pro (tillval) med 
9,2-tums skärm och geststyrning (Gesture Control). Konventionella 
knappar och kontroller tillhör det förflutna med Discover Pro: manuell 
kontroll utförs enbart via pekskärmen. 
 
Dessutom erbjuds ett gränssnitt till infotainmentsystemet för surfplattor 
och smartphones i form av Media Control. Denna app kan användas för att 
enkelt styra många av infotainmentsystemets funktioner från en surfplatta 
oavsett var användaren sitter i fordonet. Passagerare kopplar helt enkelt 
sin surfplatta till infotainmentsystemet Discover Media eller Discover Pro 
med WiFi-hotspot. 
 
Som tillval erbjuds paketet "Security & Service" i Golf Sportsvan. Det ger 
föraren tillgång till hjälp i ett brett spektrum av onlinetjänster, exempelvis 
"Nödsamtalstjänst", "Vägasisstanssamtal" och "Planering av tid för service". 
 
Säkerhet och komfort 
 
Funktioner som ger ökad säkerhet och komfort i Golf Sportsvan inkluderar 
nya förarassistanssystem, till exempel Pedestrian Monitoring 
(fotgängarigenkänning) som är en del av närområdesbevakaren Front 
Assist med autobromsen City Emergency Brake. Detta system är standard 
på den svenska marknaden. Standard är också det proaktiva 
passargerarskyddssystemet Pre-Crash.  
 
Bland tillvalen finns Lane Assist (filhållningsassistent), Traffic Jam Assist 
(halvautomatisk start & stopp vid körning upp till 60 km/h), Emergency 
Assist (känner av om föraren är oförmögen att hantera situationen och kan 
då bromsa bilen) och Blind Spot Sensor (varnar om eventuella fordon i den 
så kallade döda vinkeln).  
 
Andra tillval är den senaste generationen av parkeringsassistenten Park 
Assist och Trailer Assist (inklusive Park Assist), vilket gör att backningen 
med släp blir lättare.  
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Motoralternativ 

 
Förförsäljningen av uppdaterade Golf Sportsvan har nu startat. De första 
bilarna beräknas komma till Sverige i slutet av året. 
 
Det svenska motorprogrammet består av tre högteknologiska TSI-
bensinmotorer samt två effektiva TDI-dieselmotorer. Två av TSI-motorerna 
kommer med aktiv cylinderavstängning (ACT) som avaktiverar två av de 
fyra cylindrarna beroende på belastningen. På så sätt sänks 
bränsleförbrukningen och utsläppen. 130-hästarsversionen är dessutom 
utrustad med frirullningsfunktion.  
 
Följande versioner erbjuds på den svenska marknaden:  
 
Bensin: 

• 1,0 TSI 110, 6-växlad manuell: 215 400 kr 
• 1,0 TSI 110, 7-växlad DSG: 230 900 kr 
• 1,5 TSI 130 ACT BlueMotion, 6-växlad manuell: 245 400 kr 
• 1,5 TSI 130 ACT BlueMotion, 7-växlad DSG: 260 900 kr 
• 1,5 TSI GT 150 ACT, 7-växlad DSG: 272 900 kr 

 
Diesel: 

• 1,6 TDI 115, 5-växlad manuell: 242 400 kr 
• 1,6 TDI 115, 7-växlad DSG: 257 900 kr 
• 2,0 TDI 150 GT, 7-växlad DSG: 289 900 kr 

 
Utrustningsnivåer  
 
Utrustningsnivån för grundversion och GT-version motsvarar samma som 
för vanliga Golf. I grundversionen ”Golf Sportsvan” är bland annat följande 
standard: 
 

• Lättmetallfälgar 16 tum Toronto (däck: 205/55 R16) 
• 4 dörrar med elfönsterhissar 
• Lackerade backspegelhus och dörrhandtag 
• Multifunktionsratt, läderklädd, 3-ekrad. Växlingspaddlar för 

modeller med DSG. 
• Luftkonditionering, manuell 
• Mittarmstöd fram med förvaringsbox 
• Mittarmstöd bak med genomlastningslucka 
• Förvaringsfack i takkonsoll fram 
• Handskfack med kylmöjlighet 
• Fällbara bord på framstolarnas baksida 
• Radio Composition Media med 8-tums display 
• Multifunktionsdisplay “plus” 
• App-Connect (Apple CarPlay och Mirrorlink) 
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• Bluetooth handsfree 
• USB-gränssnitt även för iPod/iPhone inkl. multimediauttag AUX-IN 
• Dekorpaneler “New Brusched Dark Metal” 
• Komfortstolar med reglerbart svankstöd och höjdinställning 
• Tygklädsel 
• ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City Emergency 

Brake med fotgängarigenkänning 
• Pre-Crash, proaktivt passagerarskyddssystem 
• Elektroniskt stabiliseringsprogram med motstyrningshjälp, ABS, 

ASR, EDS, MSR och släpstabilisering 
• Krockkudde för förare och passagerare med urkoppling av 

passagerarkrockkudde inkl. knäkrockkudde på förarsidan 
• Huvudkrockkudesystem för fram- och bakpassagerar inkl. 

sidokrockkuddar fram 
• Trötthetsvarnare 
• Däcktryckskontroll 
• Elektronisk parkeringsbroms inkl. Auto Hold-funktion 
• ISOFIX-fästen (anordning för infästning av två barnstolar i baksätet) 
• Halogenstrålkastare med LED-varselljus 
• LED-bakljus 
• Takreling, svart 
• Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmbara 

 
Utöver utrustningen i ”Golf Sportsvan” är följande exempel på ytterligare 
utrustning som är standard i ”GT”:  
 

• Kromlister runt sidorutorna 
• Klimatanläggning ” Climatronic” med 2-zons temperaturreglering 

och allergenfilter  
• Lättmetallfälgar 17 tum ”Karlskoga” (däck: 225/45 R 17) 
• Sportstolar fram med reglerbart svankstöd och steglös 

höjdinställning 
• Sätesklädsel i Alcantara 
• Dimstrålkastare och statiskt kurvljus med krominfattning 
• Textilmattor fram och bak 
• Mörktonade rutor, från B-stolpen och bakåt 
• Dekorpaneler ”Linearus Matriz Black” 
• Ambientebelysning 
• Dimstrålkastare fram med statiskt kurvljus 
• Start-stoppsystem med bromsenergiåtervinning 
• Baksäte, mekaniskt fällbart 
• Vindruta i värmeskyddsglas 
• Strålkastarspolning 
• Mattor i textil, fram och bak 
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Attraktiva utrustningspaket 
 
Precis som till vanliga Golf erbjuds flera attraktiva utrustningspaket till 
Sportsvan-versionen:  
 
Dragpaket – 8 900 kr 

• Dragkrok, manuellt infällbar 
• Backkamera Rear Assist 

 
Förarassistanspaket – 12 000 kr 

• Lane Assist & Helljusassistent Light Assist 
• Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel  
• Park Assist 
• Blind Spot Sensor med Rear Traffic Alert 

 
Pluspaket Golf Sportsvan – 18 100 kr 

• LED-strålkastare 
• Dimstrålkastare med statiskt kurvljus 
• Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel 
• Parkeringssensorer fram och bak 
• Ytterbackspeglar med minnesfunktion, elinställbara och separat 

uppvärmbara 
• Climatronic, 2-zons klimatanläggning 

 
Pluspaket Golf Sportsvan GT – 13 000 kr 

• LED-strålkastare 
• Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel 
• Parkeringssensorer fram och bak 
• Ytterbackspeglar med minnesfunktion, elinställbara och separat 

uppvärmbara 
 

Intressanta tillval 
 
För den som vill krydda sin Golf Sportsvan ytterligare, finns en rad olika 
tillval att välja bland, exempelvis: 
 

• Förarstol ergoActive med 14-vägs inställning och massagefunktion: 
5 000 kr 

• Klimatanläggning, 2-zons Climatronic (standard GT): 6 400 kr 
• Läderklädsel Vienna, perforerad, med sportstolar fram: 22 700 kr 
• Uppvärmbar multifunktionsratt: 1 300 kr 
• Fällbart ryggstöd på passagerarstolen fram: 2 000 kr 
• Soltak i glas, skjut- och tiltbart: 12 300 kr 
• LED-strålkastare: 12 500 kr 
• LED-strålkastare med dynamiskt kurvljus: 16 100 kr 
• Sportchassi: 2 200 kr 
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• Takreling, silvereloxerad: 1 600 kr 
• Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara inklusive markbelysning: 

1 600 kr 
• Bluetooth handsfree ”Comfort“ inklusive förbindelse till extern 

antenn: 4 000 kr 
• Navigation Discover Media: 9 900 kr 
• Navigation Discover Pro: 18 800 kr 
• Röststyrning: 2 100 kr 
• Blind Spot Sensor med Rear Traffic Alert (måste kombineras med 

Lane Assist): 3 500 kr 
• Keyless Access, nyckellöst låssystem, i kombination med 

stöldskyddslarm: 4 200 kr 
• Park Assist inklusive parkeringssensorer fram och bak: 7 200 kr 
• Trailer Assist inklusive Park Assist och parkeringssensorer fram och 

bak: 11 000 kr 
• Lane Assist, Dynamic Light Assist och Sign Assist: 7 000 kr 
• För bilar med DSG: Lane Assist, Traffic Jam Assist, Emergency 

Assist, Sign Assist, Blind Sport Sensor och Dynamic Light Assist: 
8 400 kr 

 

Golf, Golf Sportscombi och Golf Sportsvan  
 
Varje år väljer cirka en miljon nya bilköpare över hela världen en Golf, Golf 
Sportscombi eller Golf Sportsvan. År 2016 var Golf-familjen Sveriges mest 
sålda bil 2016. Hittills i år ligger den populära modellen på en andraplats. 
Den ungefärliga fördelningen mellan de tre versionerna är 45 % vanliga 
Golf, 45 % Golf Sportscombi och 10 % Golf Sportsvan.  
 
Alla tre Golf-versionerna är baserade på samma teknik: plattformen MQB 
(Modular Transverse Matrix). Ändå skiljer sig de väsentligt från varandra, 
särskilt invändigt. Här följer en jämförelse: 
 
Första sätesraden 
 
De främre sittplatserna i Golf Sportsvan är mycket högre och påminner om 
dem i en kompakt minibuss. Medan passagerare i Golf och Golf 
Sportscombi sitter från 488 till 574 mm över vägen är siffrorna för Golf 
Sportsvan från 573 till 633 mm beroende på sitsjustering. Faktum är att 
den 1 613 mm höga Sportsvan (inklusive takreling) också ger högre 
passagerarutrymme trots den höga sittpositionen.  
 
På grund av sittplatskonfigurationen är Golf Sportsvan också utrustad med 
en särskild instrumentpanel som är placerad högre än i Golf och Golf 
Sportscombi, vilket gör det väldigt tydligt och lätt att se och nå 
Instrumenten och infotainmentsystemet. 
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Andra sätesraden 
 
Även de bakre passagerarna i Golf Sportsvan har en högre sittposition. I 
stället för 535 mm i vanliga Golf är höjden i Sportsvan 619 mm över vägen. 
Även här har Sportsvan en bättre höjd för passagerarna.  
 
I Golf Sportsvan kan den bakre sätesraden med sin 60:40-delning justeras i 
längdled. Det tresitsiga baksätet kan justeras upp till 180 mm 

framåt/bakåt. Alternativt kan enkelsätet (40%) på höger och 

dubbelsätet (60%) på vänster sida justeras var för sig 180 mm i 

längdled. Denna justering kan användas för mer benutrymme för bakre 
passagerare eller för mer lastutrymme.  
 
Baksätespassagerarna har också möjlighet att ställa in lutningen på 

ryggstöden. En fjärrfällning placerad i bagageutrymmet gör det 

mycket praktiskt att fälla ned baksätet helt. 
 
Baksätespassagerna kan dessutom att njuta av att använda de nedfällbara 
borden som är inbyggda i baksidan på framsätet. Borden är standard på 
den svenska marknaden. 
 
Bagageutrymme 
 
Jämfört med de andra Golf-versionerna har Golf Sportsvans hjulbas 
förlängts med 50 mm (2 670 mm). Denna extra inre längd gjorde det 
möjligt att genomföra sådana egenskaper som den längsgående justerbara 
bakre bänkstolen, vilket också bidrar till Golf Sportsvans stora flexibilitet.  
 
Den totala längden på Golf Sportsvan (4 351 mm) placerar den mellan 
längden på vanliga Golf (4 258 mm) och Golf Sportscombi (4 567 mm).  
 
Sportsvan är fortfarande kompakt, men med en maximal lastkapacitet på 
590 liter (lastat upp till ryggstödens övre kant), når den nästan samma 
kapacitet som hos den längre Golf Sportscombi (605 liter). Med nedfällt 
baksäte ökar lastvolymen i Golf Sportsvan till 1 520 liter (Sportscombi: 
1.620 liter). Siffrorna för vanliga Golf är 380 respektive 1.270 liter. 
 
Mått 
 

• Längd: 4 351 mm 
• Bredd: 1 807 mm 
• Höjd: 1 613 mm 
• Axelavstånd (hjulbas): 2 670 mm (+50 mm jämfört med Golf och 

Golf Sportscombi) 
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• Interiörhöjd fram (från säte): 1 059 mm 
• Interiörbredd fram: 1 488 mm 
• Interiörbredd bak: 1 477 mm 
• Interiörhöjd bak (från säte): 1 008 mm 

 
Bagageutrymme 
 

• Längd nedfällt säte: 1 666 mm 
• Bredd mellan hjulhusen: 1 012 mm 
• Volym: 590 - 1 520 liter 

 

Tekniska data 1,0 TSI 110 
 

Motor: trecylindrig TSI bensinmotor 
Cylindervolym: 1,0 l 
Styrsystem: Elektromekanisk styrservo med Servotronic 
Effekt: 110 hk 
Vridmoment: 200 Nm vid 2 000 – 3 500 varv/min 
Växellådor: 6-växlad manuell, eller 7-växlad DSG 
Bränsleförbrukning, blandad körning: 5,0 l/100 km (DSG: 5,0 l/100km) 
CO2-utsläpp: 113 g/km (DSG: 113 g/km) 
Acceleration, 0-100 km/h: 10,7 s 
Topphastighet: 192 km/h 
Tjänstevikt: 1 340 kg (DSG: 1 360 kg) 
Totalvikt: 1 850 kg (DSG: 1 880 kg) 
Max släpvagnsvikt: 1 300 kg 
Bagageutrymme: 1 520 liter 
Rek. cirkapris: från 215 400 kr (DSG: 230 900 kr) 
 
Tekniska data 1,5 TSI 130 ACT BlueMotion 
 

Motor: fyrcylindrig TSI bensinmotor 
Cylindervolym: 1,5 l 
Styrsystem: Elektromekanisk styrservo med Servotronic 
Effekt: 130 hk 
Vridmoment: 200 Nm vid 1 400 – 4 000 varv/min 
Växellådor: 6-växlad manuell eller 7-växlad DSG 
Bränsleförbrukning, blandad körning: 5,1 l/100 km (DSG: 5,1 l/100km) 
CO2-utsläpp: 116 g/km (DSG: 116 g/km) 
Acceleration, 0-100 km/h: 9,6 s 
Topphastighet: 202 km/h 
Tjänstevikt: 1 385 kg (DSG: 1 410 kg) 
Totalvikt: 1 900 kg (DSG: 1 920 kg) 
Max släpvagnsvikt: 1 400 kg 
Bagageutrymme: 1 520 liter 
Rek. cirkapris: från 245 400 kr (DSG: 260 900 kr) 
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Tekniska data 1,5 TSI GT 150 ACT 
 

Motor: fyrcylindrig TSI bensinmotor 
Cylindervolym: 1,5 l 
Styrsystem: Elektromekanisk styrservo med Servotronic 
Effekt: 150 hk 
Vridmoment: 250 Nm vid 1 500 – 3 500 varv/min 
Växellådor: 7-växlad DSG 
Bränsleförbrukning, blandad körning: 5,2 l/100 km  
CO2-utsläpp: 118 g/km  
Acceleration, 0-100 km/h: 8,8 s 
Topphastighet: 212 km/h 
Tjänstevikt: 1 420 kg  
Totalvikt: 1 920 kg  
Max släpvagnsvikt: 1 500 kg 
Bagageutrymme: 1 520 liter 
Rek. cirkapris: från 272 900 kr 
 

 

Tekniska data 1,6 TDI 115  
 

Motor: fyrcylindrig TDI dieselmotor 
Cylindervolym: 1,6 l 
Styrsystem: Elektromekanisk styrservo med Servotronic 
Effekt: 115 hk 
Vridmoment: i.u. 
Växellådor: 6-växlad manuell eller 7-växlad DSG 
Bränsleförbrukning, blandad körning: i.u. 
CO2-utsläpp: i.u.  
Acceleration, 0-100 km/h: 11,0 s 
Topphastighet: i.u. 
Tjänstevikt: i.u. 
Totalvikt: i.u. 
Max släpvagnsvikt: i.u. 
Bagageutrymme: 1 520 liter 
Rek. cirkapris: från 242 400kr (DSG: 257 900 kr) 
 

 

Tekniska data 2,0 TDI GT 150 
 

Motor: fyrcylindrig TDI dieselmotor 
Cylindervolym: 2,0 l 
Styrsystem: Elektromekanisk styrservo med Servotronic 
Effekt: 150 hk 
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Vridmoment: 340 Nm vid 1 750 – 3 000 varv/min 
Växellådor: 7-växlad DSG 
Bränsleförbrukning, blandad körning: 4,7 l/100 km  
CO2-utsläpp: 122 g/km  
Acceleration, 0-100 km/h: 9,2 s 
Topphastighet: 210 km/h 
Tjänstevikt: 1 515 kg  
Totalvikt: 2 020 kg  
Max släpvagnsvikt: 1 600 kg 
Bagageutrymme: 1 520 liter 
Rek. cirkapris: från 289 900 kr 
 

 

Om Volkswagen: “We make the future real” 

Volkswagen Personbilar finns på mer än 150 marknader över hela världen och tillverkar bilar på 50 platser i 14 

länder. Under 2016 levererade Volkswagen  5,99 miljoner personbilar, bland annat storsäljare som Golf, 

Passat, Tiguan och Polo. På den svenska marknaden levererades 58 000 personbilar vilket gav en 

marknadsandel på 15,5 procent. 

 Idag är ca 218 000 personer sysselsatta inom Volkswagen över hela världen. Företaget har också 7 700 

återförsäljare med ca 74 000 anställda. 

Volkswagen bedriver ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla tillverkningen av bilar. Elektrisk 

mobilitet, smart mobilitet och digital omvandling av varumärket är de viktigaste strategiska frågorna inför 

framtiden. 


