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Första delen av 1900-talet var bilar förbehållna de 
övre samhällsklasserna. I och med massproduk-
tionen av bubblan startade en era som senare 
skulle gå till  historien som ett ekonomiskt mirakel. 
Produktions banden i Wolfsburg slog rekord 
efter rekord. År 1952 byggdes den 250 000:e 
bubblan. Ett år senare var man uppe i 500 000 
och den 6 augusti 1955 byggdes den miljonte 
Volkswagen, en bubbla förstås. Hemligheten 
låg i det överkomliga priset, 3 790 tyska mark 
för en standardbubbla, och en nation som 
törstade efter högre levnadsstandard.

Den 22 augusti 1945 får den 29-årige brittiska  officeren 
major Hirst en ovanlig order, att få den krigsskadade 
Volkswagen-fabriken på fötter och tillverka 20 000 
sedanbilar. De allierade var i desperat behov av 
bilar till  militärförvaltningen i Tyskland. Bara fyra 
 månader senare lämnade den första  bubblan 
bandet. Major Hirst gjorde ingenting halvhjärtat. 
Han ökade produktionen, förbättrade kvaliteten 
och rivstartade exporten. År 1948 kunde även 
privatpersoner köpa bilen. Så började resan 
som gjort  bubblan till historiens troligen mest 
framgångsrika  brittiska bil.
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Fyra extra hästkrafter skickade in Bubblan 
i ett nytt årtionde. Med 34 friska häst-
krafter började bubblans legendariska era. 
 Tusentals hippies tog bubblan på sina resor 
världen runt. Bilen utvecklades  tekniskt. 
Nyckeln till bildörren användes nu även till 
att starta motorn. År 1965 rullade den 10 
miljonte bubblan ut från bandet. Några år 
där efter sågs mängder av bubblor rulla 
in mot den mest kända musikfestivalen i 
världen: Woodstock.

Volkswagen ringde in 70-talet genom att sätta två 
 rekord. År 1971 tillverkades 1,3 miljoner bilar på ett 
år, nytt produktionsrekord. Året därpå blev bubblan 
 världens mest tillverkade bil när bubbla nummer 
15 007 034 rullade av bandet. Därmed hade den  slagit 
den amerikanska T-Fordens rekord. Var det dags att 
lägga in en lägre växel? Nej, inte alls. Bara tio år 
senare byggdes den 20 miljonte bubblan i Mexiko. 
Ytterligare några år senare äntrar den nya bubblan 
scenen – och en ny solskenshistoria tar sin början.
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2013
Design:  
Klaus Bischoff
Autentisk, originell, maskulin – så beskriver Klaus 
Bischoff, designchef på Volkswagen, den nya gene-
rationens bubbla. En bil med en stark karaktär.
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2013 Läs mer om Fender Sound System på sidan 22

Den ursprungliga folkvagnen, på  tyska 
”Käfer”, som skapades på 30-talet har 
modifierats flera gånger fram till 
80-talet. En absolut design ikon, enligt 
Klaus Bischoff som själv har en svart 
 Volkswagen-modell som fast  installation 
på sitt skrivbord.
”Den var otroligt modern för sin tid 
och gick över till att bli tidlös för länge 
sedan”, säger Klaus Bischoff.
Han pekar på originaliteten i design-
språket och på den konsekvent minima-
listiska strategin. Att den ursprungliga 
bubblan under många år inte ansågs 
vara något speciellt tillskriver han bilens 
otroliga framgång – och bilens utbred-
ning på världens vägar.
”Vi arbetade som äkta arkeologer”, 
säger Klaus Bischoff.
Uppgiften var ju trots allt att åter upp-
liva den genialiska design som  skapades 
i Ferdinand Porsches verkstad, att 

över föra den genetiska koden hos den 
 klassiska karossformen med de utanpå-
liggande stänkskärmarna till den nya 
generationens bubbla. 
”Men vi har skapat mer än så, vi har 
 skapat ett nytt original”, säger Klaus 
Bischoff.
Den nya generationens bubbla har alla 
formelement från  Volkswagens nuvarande 
designspråk – de bestämda linjerna, de 
snygga ytorna och tydliga kanterna, den 
horisontella utformningen av fronten och 
de detaljerade strålkastarna.
Bubblan är en dynamisk sportcoupé. 
Spårvidden är mycket bredare på den nya 
bubblan vilket ger modellen en kraftfull 
och maskulin utstrålning. Sätespositionen 
passar perfekt och hela interiör designen 
är autentisk, faktiskt unik.
”Det finns inget som är så värdefullt som 
en modell som ger varumärket en själ” 
säger Klaus Bischoff med eftertryck.



BLACK  | S
Solid lack

REEF BLUE  | T
Metallic-lack

TORNADO RED  | S
Solid lack

SATURN YELLOW  | S
Solid lack

DEEP BLACK  | T
Pärleffekt-lack

TOFFEE BROWN  | T
Metallic-lack

PURE WHITE  | S
Solid lack

MOON ROCK SILVER  | T
Metallic-lack

DENIM BLUE  | S
Solid lack

REFLEX SILVER  | T
Metallic-lack

ORYX WHITE  | T
Pärleffekt-lack

PLATINUM GREY  | T
Metallic-lack
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BLI FÄRGGLAD.

Du väljer själv vilken kombination som passar din personliga smak. Oavsett 
vad du väljer lovar vi att materialkänslan och framtoningen håller en mycket 
hög kvalitetsnivå. 

Beetle Cabriolets sufflett i textil är mycket väl isolerad och tål både värme 
och kyla. Välj mellan svart eller nutriabeige. 

standard | S          mot tilläggskostnad | T  



Observera att alla tillval inte går att kombinera med varandra och att en del endast finns valbara för vissa  utrustningsnivåer eller enbart i  kombination med andra. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare för mer  information.

Titan Black /Blue

Black Black

Titan Black

Nutria BeigeNutria Beige

Titan Black

Titan Black/Red Nutria Beige

Black /Atlantic Blue

Salsa Red/Black
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KLÄ
D

SLA
R

Vilken färg är du? 
På Volkswagen.se 
kan du se din färg
kombination.

Tygklädsel Beetle Tygklädsel GT 

Läderklädsel Vienna



KULTBIL HAR BLIVIT SPORTBIL.

Retro eller Turbo? Nu kan du själv färglägga och byta fälgar på din Beetle direkt i din mobil.
Ladda ned applikationen VWseeMore kostnadsfritt från App Store eller Google Play Store till din 
iPhone eller Android-telefon. Starta applikationen och håll din smart phone-kamera horisontellt 
ca 15 centimeter över bilder med seeMore-symbolen och upplev nya dimensioner!



KULTBIL HAR BLIVIT SPORTBIL.
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Vilken färg är du?  
Nu kan du själv färglägga 
interiören direkt i din mobil. 
Ladda ned applikationen 
VWseeMore kostnadsfritt 
från App Store eller Google 
Play Store till din iPhone 
eller Android-telefon. Starta 
 applikationen och håll 
din smartphone-kamera 
 horisontellt ca 15 centimeter 
över bilder med seeMore-
symbolen och upplev nya 
dimensioner! 
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• Förvaringsfickor på baksidan av 
framstolarna

• Förzinkad kaross
• Glasögonhållare i handskfacket 

(med Fender ljudsystem ersätts 
glasögonhållaren av hållare för 
mediaspelare) 

• Halogenstrålkastare. Automatiskt 
varselljus fram

• Integrerade blinkers i back-
spegelhusen

• Komfortstolar fram
• Lackerade backspegelhus

03 Lättmetallfälg Whirl 16"
• Makeup-speglar, belysta
• Multilänkbakaxel  

(gäller Beetle modellår 2014, 
 standard Beetle Cabriolet)

• Mugghållare, två fram och en bak
04  Radio RCD 310 med åtta hög

talare, mp3funktion, AUXingång 
och CD-spelare som även kan 
spela mp3filer

Dimstrålkastare

01

Radio RCD 310

04

Antisladd- 
system

05

BEETLE OCH BEETLE CABRIOLET
• Akustiksufflett i tyg, elektrisk man-

övrering. Kan fällas i farter upp till 
50 km/h (Beetle Cabriolet)

• Bakspoiler (Beetle Cabriolet och 
Beetle TSI 160)

• Baksätets ryggstöd delbart  
(symmetriskt) och fällbart

• BlueTooth handsfree. Stödjer 
BlueTooth Audio Streaming A2DP 
och AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile)

• Dekorlist i krom i luftintaget fram
• Dekorlister, silvereloxerade, under 

sidorutorna
 01  Dimstrålkastare med statiskt kurvljus
02 Dubbla handskfack

• Dörrpanelernas ovansida och 
instrumentpanelen  lackerade  
i bilens färg

• Easy-entry funktion på fram stolarna 
för enklare insteg till baksätet

• Förvaringsfack i dörrarna och 
 framför växelväljaren

• Elektronisk startspärr, immobilizer
• Hill Hold, start i backe-funktion
• ISOFIXbarnstolsfästen i baksätet
• Krockkudde för förare och 

 passagerare
• Nackskydd på framstolarna, 

optimerade för att skydda mot 
whiplash-skador

• Passagerarkrockkudden urkopp-
lingsbar med nyckel

• Sidokrockkuddar och huvud-
krockkudde i framstolarnas 
ryggstöd

• Skivbromsar fram och bak, venti-
lerade fram

• Trepunktsbälten och nackskydd 
på samtliga sittplatser

• Voltningsskyddssystem i nack-
skydden bak (Beetle Cabriolet)

• XDS, dynamisk differentialbroms 
som bromsar innerhjulet och för 
över kraften till ytterhjulet för att 
 minska under styrning vid kurv-
tagning (endast TSI 160)

• Servostyrning,  elektromekanisk 
och hastighetsberoende 
(Servotronic)

• Stötskyddslister på sidorna, 
 lackerade med kromlist

• Sufflettskydd (Beetle Cabriolet)
• Takhimmel i Titan Black
• Textilklädsel Design
• Treekrad ratt, läderklädd och med 

ekrar lackerade i bilens färg
• Växelspaksknopp och handbroms-

grepp i läder
• Växelväljarkuliss och mugghållare 

med kromad dekorlist

SÄKERHET OCH TRYGGHET
• ABS-bromsar med EBF (elektronisk 

bromskraftsfördelning)
05  Antisladdsystem med EDS  

(elektronisk differentialspärr),  
ASR (anti spinnreglering) samt 
broms assistent

• Dimstrålkastare med statiskt 
 kurvljus
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Utrustning
Beetle och  
Beetle Cabriolet 
– grundutförande
Standard för TSI 105, TSI 160  
och TDI 105 BMT

Lättmetallfälg Whirl 16"

03

Dubbla handskfack

02



Antisladd- 
system

Förarmiljö Beetle med 
instrumentpanel och 
dörrsidor i Denim Blue. 
Bilen på bilden är extra-
utrustad
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02 Svartlackerade backspegelhus
• Textilklädsel Sport
• Textilmattor fram och bak
• Treekrad ratt, läderklädd med 

svartlackerade ekrar

Utrustning
Beetle GT och 
Beetle GT Cabriolet 
– utöver grundutförande

Standard för TSI 200

• Alupedaler 
• Bakspoiler
• Dubbla kromade slutrör, höger 

och vänster
• Dörrpanelernas ovansida svart-

lackerade
• Instrumentpanel med karbonoptik 

(finns även att få i bilens färg)
• Luftkonditionering, AC

 01 Lättmetallfälg Spin 17"
• Reglerbart svankstöd i fram-

stolarna
• Rödlackerade bromsok
• Sportstolar fram
• Stötskyddslister på sidorna,   

svarta med kromlist

BEETLE GT OCH BEETLE GT CABRIOLET

Lättmetallfälg Spin 17"

01

Svartlackerade 
backspegelhus 02
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Förarmiljö Beetle GT med 
instrumentpanel och dörrsidor  
i karbonoptik (går även att få  
i bilens färg). Bilen på bilden  
är extrautrustad
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Se dig omkring! Nu  
kan du se din Beetle  
i 360° i din mobil och 
uppleva nya dimen-
sioner. Ladda ned app-
likationen VWseeMore 
kostnadsfritt från App 
Store eller Google Play 
Store till din iPhone 
eller Android-telefon. 
Starta applikationen och 
håll din smart phone-
kamera horisontellt ca 
15  centimeter över bilder 
med  seeMore-symbolen
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Fender Sound System
(Beetle och GT )

01  9 st Fenderhögtalare, varav 4 st diskant  
och 4 st bashögtalare i kupén samt  
1 subwoofer i bagageutrymmet

•  Ambientebelysning på dörrpanelerna,  
tre olika färger

• Digital förstärkare med 10 kanaler
• Total uteffekt 400 Watt

(välj USBkabel eller iPhone/iPodkabel)

0201 03



04
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05

Komfortpaket (Beetle)
(Ingår vid val av Premiumpaket) 

Farthållare 
• Luftkonditionering, AC 

 02  Mittarmstöd

Komfortpaket Plus 
(Beetle och GT)

03  2zons klimatanläggning,  
Climatronic

• Farthållare 
• Mittarmstöd

Premiumpaket GT
• Automatiskt avbländbar 

innerbackspegel 
• Extra instrument för oljetryck, 

 turboladdtryck samt tidtagarur 
• Farthållare 

05 Lättmetallfälg Tornado Black 19"  
• Mittarmstöd fram 
• Regnsensor
• Sportchassi
• 2zons klimatanläggning, 

Climatronic

Premiumpaket (Beetle)
• Automatiskt avbländbar 

innerbackspegel 
04  Extra instrument för oljetryck, turbo-

laddtryck samt tidtagarur
• Farthållare
• Färddator Plus med individuellt 

anpassningsbara inställningar och 
svensk text 

• Indikering för låg spolarvätskenivå
• Luftkonditionering, AC 
• Lättmetallfälg Rotor 17" 
• Mittarmstöd fram 
• Multifunktionsläderratt
• Regnsensor 
• Växelspaksknopp och handsbroms-

grepp i läder

Paket 
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på din 
Beetle? På volkswagen.se  finner du fler 
tillval till kombinationspris 



• Multifunktionsratt med växlings-
paddlar (till DSG-versioner)

• Multimediauttag MEDIA-IN 
 inklusive USBkabel i handsk
facket (finns även med iPod-
kabel)

• Mörktonade rutor från B-stolpen 
och bakåt

• Radio/navigation RNS 315 med 
pekskärm i färg, 4 GB flashminne, 
SDkortläsare, AUXingång och 
åtta högtalare. Navigationsdata 
för Västeuropa (lagrad i flash-
minnet). Ej svenskspråkig

• Radio/navigation RNS 510 DVD 
med pekskärm, 30 GB HD, 
SDkortläsare, AUXingång och 
åtta högtalare. Navigationsdata 
för Västeuropa (lagrad på HD) 
och svenska menytexter. Stöd för 
mp3 och WMAformat

09  Panoramasoltak, elektriskt öpp-
ningsbart/tiltbart

Tillval
På volkswagen.se kan du bygga din 
egen bil. Du hittar även mer information 
om priser och tillvalsutrustning. 

Observera att alla tillval inte går att 
kombinera med varandra och att en  
del endast finns valbara för vissa 
 utrustningsnivåer eller enbart i 
 kombination med andra. Kontakta  
din lokala Volkswagen-återförsäljare  
för mer  information.

• BlueTooth handsfree i kombination 
med navigation RNS 315

• Extra instrument för oljetryck, 
 turboladdtryck samt tidtagarur

• Farthållare
• Färddator Plus med svenska 

 menytexter
 01  Keyless Access
02  Läderklädsel Vienna med sport-

stolar fram
03  Lättmetallfälg Circle White 17"
04  Lättmetallfälg Circle Black 17"  

(till GT)
05  Lättmetallfälg Rotor 17"  

(standard GT)
06  Lättmetallfälg Disc 18"
07  Lättmetallfälg Twister Black 18"
08  Lättmetallfälg Tornado Black 19"  

(till GT)
• Multifunktionslädersportratt  

(standard GT)

SÄKERHET OCH TRYGGHET
10  Bi-xenonstrålkastare med 

LED-varselljus och LED-
skyltbelysning bak  

 1 1   Parkeringssensorer fram och 
bak samt däcktryckskontroll

• Stöldskyddslarm

• Radio RCD 510 med integrerad 
CD-växlare för sex skivor och 
pekskärm, SDkortläsare, AUX
ingång i mittkonsolen, 4 x 20 W 
och åtta högtalare. CD-spelaren 
kan även spela mp3filer

• Reglerbart svankstöd i fram-
stolarna (standard GT )

• Regnsensor och automatiskt 
avbländbar innerbackspegel 
samt Coming Home- och Leaving 
Homefunktion och auto-läge på 
ljusomkopplare

• Ytterbackspeglar, elinfällbara

02

Keyless Access

01

Läderklädsel Vienna

  
Circle White 17"

03

  
Disc 18"

06

  
Circle Black 17"

04

  
Rotor 17"

05
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Förarmiljö Beetle 
med instrument-
panel och dörrsidor 
i Saturn Yellow. 
Bilen på bilden är 
extrautrustad.

Bi-xenonstrålkastare med 
LED-varselljus

11

Panoramasoltak

10

  
Twister Black 18"

08

  
Tornado Black 19"

09

Parkeringssensorer 
fram och bak

12
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VÄCK SOMMARKÄNSLAN PÅ ETT ÖGONBLICK.

Nya Beetle Cabriolet är redo för en ny generation soldyrkare. På bara 9,5 sekunder 
fäller du den elmanövrerade suffletten i hastigheter upp till 50 km/h. Och skulle  
det mot all förmodan börja regna fäller du enkelt upp taket med en  
knapptryckning och kör vidare mot bättre väder.
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Som skydd mot störande turbulens erbjuds ett vind
skydd som du enkelt stuvar undan i bagageutrymmet 
när du inte behöver det. Rullningsskyddet aktiveras 
på några milli sekunder om olyckan är framme och är 
aktivt  oavsett om taket är uppfällt eller nedfällt. Det 
 omfattande krockskyddssystemet med krockkudde 
för förare och främre passagerare liksom sidokrock
kuddar inklusive huvudkrockkuddar i framstolarna 
ger ett mycket bra skydd för de åkande.



VÄLJ DITT EGET     

FATHER
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VÄLJ DITT EGET     

FATHER

MOTORALTERNATIV.

& SUN
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Testresultat Euro NCAP:    
(gäller endast Beetle)

www.euroncap.com

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och 
Miljödeklaration gäller bil i grundversion. Högre utrust-
ningsnivå och eventuell unik svensk utrustning kan ge 
högre vikt och därmed högre bränsleförbrukning och  
CO2-utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgas-
certifieringsvärden och CO2 finns i 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 85 % används till återvinning och återanvändning. 
I enlighet med förordningen om producentansvar för 
bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att 
kostnadsfritt 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 certifie-
rade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanlägg-
ningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

1 )  Angivet värde gäller vid tjänstevikt.

2 )  Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänste-
vikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. 
Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna 
totalvikten och tjänstevikten.

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. 

3)  Den europeiska avgasnormen EU 5 innebär en 
 skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
2005 och 2005 PM.

The Beetle
The Beetle Cabriolet TSI 105 TSI 160 TSI 210 GT

TDI 105  
BlueMotion Technology

Motor 4 cylindrar
4 ventiler/cylinder

Direktinsprutning, Turbo
Laddluftkylare

Trevägskatalysator

4 cylindrar  
4 ventiler/cylinder

Direktinsprutning, Turbo Laddluftkylare
Trevägskatalysator

4 cylindrar 
4 ventiler/cylinder 
Direktinsprutning 

Kompressor, Turbo 
Katalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Common rail insprutning

Turbo, Laddluftkylare
Variabel turbingeometri

Trevägskatalysator
Partikelfilter

Volym cm3 1 197                           1 390                                              1 984                                              1 598
Effekt kW (hk) vid r/min 77(105)/5 000                                  118(160)/5 800                             155(210)/5 100                                     77(105)/4 400
Max vridmoment (Nm) vid r/min 175/1 550–4 100                                     240/1 500–4 500                                     280/1 700–5 000                                     250/1 500–2 500

Beetle Cabriolet Beetle Cabriolet Beetle Cabriolet Beetle Cabriolet
Växellåda man/aut 6/– 6/– 6/DSG7 6/DSG7 6/DSG 6 6/DSG 6 5/DSG7 5/DSG7
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 10,9/–                                          11,7/–                                          8,3/8,3                                             8,3/8,6                                             7,5/7,5                                               7,6/7,6                                               11,5/11,5                                          12,1/12,1                                          
Toppfart (km/h) man/aut 180/–                                             178/–                                             208/208 206/205 229/227 227/225 180/180                                            178/176                                            

  

Drivsystem
Drivning Fram Fram Fram Fram
Hjulupphängning fram Fram: McPherson fjäderben och skruvfjädrar. Krängningshämmare. 

Hjulupphängning bak Multilänkaxel med krängningshämmare 

Spårvidd fram/bak (mm) 1 578/1 544                                         1 578/1 544                                         1 578/1 544                                         1 578/1 544                                         
Axelavstånd (mm) 2 537                                              2 537                                              2 537                                              2 537                                              
Markfrigång (mm) 1 ) 136 136 136 136
Styrsystem Servostyrning, elektromekanisk och hastighetsberoende (Servotronic). Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.
Vändcirkel (m) 11,0                                              11,0                                              10,8                                             11,0      
Bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF. Skivbromsar fram och bak, ventilerade fram samt bromsassistent.

Fälgar/Däck  Lättm. 6½ J x 16, 215/60 R16 Lättm. 6½ J x 16, 215/60 R16 Lättm. 7 J x 17, 215/55 R17 Lättm. 6½ J x 16, 215/60 R16
Rekommenderad vinterhjulsdimension  6½ J x 16, 215/60 R16 6½ J x 16, 215/60 R16 6½ J x 16, 215/60 R16 6½ J x 16, 215/60 R16

  

Beetle Cabriolet Beetle   Cabriolet Beetle Cabriolet Beetle Cabriolet
Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140/72 140/72 140/72 140/72 140/72 140/72 140/72 140/72
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 83,8/149,3                                       83,8/149,5                                       83,8/149,3                                          83,8/149,5                                          83,8/149,3                                          83,8/149,5                                          83,8/149,3                                       83,8/149,5                                       
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 310/905                                           225/–                                           310/905                                           225/–                                           310/905                                           225/–                                           310/905                                           225/–                                           
Tjänstevikt 2)  man/aut 1 280/– 1 388/– 1 360/1 373 1 454/1 468 1 440/1 440 1 487/1 505 1 293/1 313 1 466/1 483
Totalvikt man/aut 1 680/– 1 760/– 1 750/1 770 1 830/1 850 1 850/1 850 1 870/1 890 1 760/1 780 1 850/1 860
Max släpvagnsvikt (kg) – – – – – – – –
Max taklast (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75

 

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning  man/aut 5,9/– 6,1/– 6,6/6,2 6,8/6,4 7,0/7,6 7,5/7,8 4,3/4,3 4,5/4,5
Stadskörning  man/aut 7,6/– 7,8/– 8,7/7,7 8,8/8,0 10,0/10,1 10,0/10,3 5,1/4,8 5,2/4,9
Landsvägskörning  man/aut 5,0/– 5,2/– 5,3/5,3 5,6/5,5 6,0/6,1 6,1/6,3 3,9/4,1 4,1/4,3
Tankvolym, liter ca 55 55 55 55 55 55 55 55
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 93 90 83/88 81/86 74/71 73/70 128/128 122/122

  

Miljödeklaration
Bränsle Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Blyfri 95 Diesel Diesel
Miljöklass 3 ) EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5
CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 137/– 142/– 153/143 158/148 169/176 174/180 112/114 118/119

   

Fordonsskatt (kr) man/aut 760/– 860/– 1 080/880 1 180/980 1 460/1 600 1 500/1 620 1 089/1 089 1 135/ 1  182
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GARANTIER. Nybilsgaranti – 2 år. 
Vagnskadegaranti – 3 år. Lackgaranti – 3 år. 
Garanti mot genomrostning – 12 år – ej krav 
på efterbehandling. Garantivillkoren finns 
beskrivna i garantibeviset.

MobilitetsGaranti: Gäller vid akut okörbar 
bil som inte vållats av föraren och omfattar 
hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på 
hotell. Förnyas vid varje intervallservice 
utförd av auktoriserad Volkswagenverkstad.

SERVICEINTERVALLER. Bilen har flexibelt 
serviceintervall enligt bilens intervall
indikering (individuell), dock max 24 
 månader. 

VOLKSWAGEN SERVICEAVTAL.  
Alla bilar behöver service och 

med ett serviceavtal undviker 
du överraskningar. Du betalar 
en fast månadskostnad* och 
vet vad din service kommer att 

kosta. Serviceavtal kan kombine
ras med alla våra finansieringsformer.

VOLKSWAGEN FINANSIERING. Nyckeln 
till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren 
erbjuder en rad bra finansierings alternativ 
till privatpersoner eller företag. Anpassade 
efter dina egna, eller företagets förutsätt
ningar, fyllda med valmöjligheter. Din 
Volkswagensäljare ger gärna tips och 
 aktuella villkor för finansiering baserad  
på dina förutsättningar. Här hittar du 
 kortfattad information om några av våra 
populära finansieringsformer.

VOLKSWAGEN BILLÅN. Vårt vanligaste 
lån med flera individuella valmöjligheter 
avseende tid, kontantinsats (lägst 20 % för 
privatperson) och om kontraktet ska vara 
med eller utan restskuld.

VOLKSWAGEN PRISLÅN. Betala 1 % per 
månad oavsett vilken Volkswagenmodell 
som du är intresserad av.

VOLKSWAGEN FINANSFÖRSÄKRING. 
Rabatterad försäkring i kombination med 
vår finansiering, med ersättnings nivå och 
innehåll utöver det vanliga. Eventuell skada 
repareras med Volkswagen Originaldelar 
hos auktoriserad Volkswagenverkstad.

VOLKSWAGEN LEASING. Vi erbjuder indivi
duellt anpassad finansiering för stora och 
små företag. Du kan med fördel kombinera 
vår finansiering med serviceavtal och för
säkring. Allt på samma faktura specificerat 
för sig. Momsavlyft på leasingavgiften och 
serviceavtalet ger ekonomiska fördelar. 

VOLKSWAGEN PERSONALBIL. Fler och  
fler företag upptäcker denna löneväxlings
modell, som ger den anställda en löne
för mån. Erbjudandet personalbil är kost
nadsneutralt för företaget och attraktivt  
för personalen. 

VOLKSWAGEN BUSINESSFLEX. Vi har gjort 
det så enkelt det bara går att vara företags
kund hos Volkswagen. Ditt företag kanske 
har ett par bilar, eller en något större vagn
park. BusinessFlex samlar finansiering, 
service och reparationer, försäkring, driv
medel, däck, tvätt och parkeringsavgifter 
i ett paket. Ditt företag får ett lätthanterat 
bilinnehav och mer tid att ägna åt företa
gets affärer. Din Volkswagenåterförsäljare 
blir din kontakt för allt som har med bilen 
eller bilarna att göra.

VOLKSWAGENKORTET VISA. Du som äger 
en Volkswagen kan få ett kort fulltankat 
med unika förmåner, helt kostnadsfritt. 
Med kortet kan du till exempel dela upp 
dina kostnader för service, reparationer  
och tillbehör på 6 månader utan ränta  
eller avgifter. Dessutom fungerar

Volkswagenkortet VISA som betalnings
medel på 24 miljoner inköpsställen runt 
om i världen och ger dig rabatt på driv
medel hos Preem.

BLI BÄTTRE BAKOM RATTEN Volkswagen 
EcoSafety gör dig till en säkrare och mer 
miljömedveten förare. Under en hel eller 
halvdag tränar vi dig i välutrustade nya 
Volkswagenbilar under erfaren ledning 
av våra instruktörer. Mer information om 
kursplatser och datum hittar du på: 
www.carevents.se

Mer information om kursplatser och 
datum finner du på www.carevents.se

ÅTERVINNING. Minst 85 % används till 
åter vinning och återanvändning. I enlighet 
med förordningen om producentansvar  
för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens 
bilägare att kostnadsfritt lämna in sina 
ut tjänta bilar för återvinning. För mer 
infor  mation om hur Volkswagen arbetar  
för att underlätta och förenkla återvin
ningen gå in på www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen
säljare, eller på www.volkswagen.se 

Mycket mer än bilen 
Volkswagen kan erbjuda dig mycket mer än bilen du kör. För varje 
modell har vi en mängd erbjudanden och tjänster som gör det lättare 
och mer kostnadseffektivt för dig eller ditt företag att köra Volkswagen.

Du kör bilen, så kan vi hjälpa dig med  resten.
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