
ar putea să transforme Sportsvanul într-unul din-
tre cele mai dinamice MPV-uri, ea nu prea se asor-
tează cu specificul mașinii. Probabil, mai indicată 
ar fi investiția în sistemul de amortizoare adaptive 
care ar putea împăca mai bine ambele laturi ale 
mașinii. În spiritul oricărui Golf, direcția este des-
tul de ușoară, însă feedbackul nu lipsește.

În cazul de față, caracterul sportiv a fost 
susținut inclusiv de motorizare, sub capotă găsin-
du-se dieselul de 2 litri și 150 CP cuplat la o cutie 
de viteze automată cu dublu ambreiaj și șase trep-
te. De data aceasta, caracterul dinamic apreciabil, 
susținut de cuplul motor de 340 Nm, disponibil în-
tre 1750 și 3000 rpm, nu a avut și o față mai puțin 
apreciată, consumul mediu înregistrat fiind de  
6,5 l/100 km. În schimb, nu ar fi stricat ceva mai 
mult rafinament din partea motorului sau a trans-
misiei, care uneori se grăbește să schimbe treptele 
și mai uită de confort. În oraș, am apreciat funcția 
Hold a cutiei de viteze automate DSG, ce înlătură 
necesitatea menținerii pedalei de frână apăsate 
în momentele de staționare, precum și sistemul 
auto stop/start, care calmează atmosfera interi-
oară prin oprirea motorului în aceleași momente 
de staționare. Toată gama de propulsoare a lui 

Golf este disponibilă și pentru Sportsvan, unele 
versiuni fiind ușor îmbunătățite. Astfel, dieselul  
1.6 TDI dezvoltă în versiunea sa superioară de pu-
tere 110 CP atât în cazul transmisiei manuale, cât 
și a celei automate, iar motorul alimentat cu ben-
zină 1.4 TSI a ajuns la 125 (+3) și 150 (+10) CP. 
Propulsoarele de bază au rămas însă neschimbate: 
1.2 TSI are 85 sau 105 CP, în timp ce 1.6 TDI de 
bază produce tot 90 CP.

Ca nivel de preț, Sportsvan depășește versiu-
nea hatchback cu 1200 de euro, iar pe cea break cu 
aproape 600. Dar din aceste valori mai trebuie scă-
zută taxa de poluare, care, în funcție de versiune, 
variază între 60 și 100 de euro, MPV-ul fiind sin-
gurul care respectă normele antipoluare Euro 6.  
Astea fiind spuse, Golf Sportsvan are suficien-
te argumente de ordin practic pentru a justifica 
diferența de preț și a se impune în fața celorlalte 
variante ale gamei, totul este ca genul MPV să nu-i 
descurajeze pe clienți, știut fiind faptul că aceste 
modele nu prea sunt îndrăgite pe plaiurile mio-
ritice. Cât despre antagonismul din nume, nu s-a 
reușit imposibilul, dar multe dintre caracteristicile 
importante ale ambelor genuri au fost preluate. 
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Opțiunea ReglăRii 
mOdului de RulaRe 
ar trebui cOmandată 
împreună cu amORti-
zOaRele adaptive.
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VW Golf Sportsvan  
2.0 TDI DSG Comfortline

Preț (euro)  25.829

Concurenți:   Ford C-Max, Citroën C4 Picasso

Putere maximă (CP/rpm) 150/3500–4000

0–100 km/h (s) 9.2

Viteză maximă (km/h) 210

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,7

Emisii CO2 (g/km) 122

Propulsie Diesel, 4L, 1968 cmc, cuplu maxim 340 Nm/ 
1750–3000 rpm, cutie automată cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie MPV cu 5 locuri. L x l x h: 4338 x 1807 x 1578 mm. 
Ampatament: 2685 mm. Volum portbagaj: 500–1520 l.  
Masă la gol: 1492 kg

DaTe TehnICe

Utilizând platforma tehnică 
a unui model de referință al 
clasei compacte, Golf Sportsvan 
propune un interior încăpător, 
modulabil și cu multe spații 
de depozitare. Promisiunea de 
sportivitate din nume, deși pare 
că nu se potrivește cu genul, este 
susținută de trenul de rulare.

C onCluzIe

Geamuri ample de jur împrejur, pentru a 
asigura o vizibilitate bună tuturor ocupanților

O sumedenie de compartimente de depozitare, 
cu dimensiuni și formate diferite, în funcție de 
nevoi. Totul este să nu te încurci între ele!
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