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Eos
Standard 2,0 FSI, FSI Turbo.

SOLIDA STANDARD-LACKER

 Candywhite Paprikaröd Svart

 Silver Wheat Ishavsblå Shadow Midnattsblå 
 Essence Beige  blå

 Islandsgrå Samoaröd Deep black

METALLIC-LACKER (pristillägg) PÄRLEFFEKT-LACKER (pristillägg)

Samtliga lacker valbara till alla modeller.

Cornsilk Beige Moon Rock Grå Titansvart

Läderklädsel ”Vienna” (pristillägg).

Cornsilk Beige Moon Rock Grå Titansvart Deep Red 

Tygklädsel ”High Spirit”.

Cornsilk Beige Moon Rock Grå Deep Red Titansvart

Läderklädsel ”Nappa” (pristillägg).



SÄKERHET/TRYGGHET
• Damm- och pollenfilter
• Elektronisk startspärr
• ESP (antisladdsystem) med EDS (elektronisk bromskrafts-

fördelning) + ASR (antispinnreglering) med bromsassistent
• Förzinkad kaross
• Isofixfästen bak, 2 st
• Krockkudde för förare och främre passagerare, även  

urkopplingsbar med nyckel för passagerare
• Nackskydd med whiplash-skydd på framstolarna
• Sidokrockkuddar fram inklusive huvudskydd
• Skivbromsar fram och bak, ventilerade fram
• Trepunktsbälten på samtliga sittplatser, bältessträckare fram 
• Varningstriangel
• Voltningsskyddssystem i nackskydden bak

INTERIÖR 
• Elektriska fönsterhissar fram och bak
• Eluppvärmd bakruta i glas
• Framstolar med höjdinställning
• Handskfack med belysning och kyla, låsbart
• Ratt i läder, 3-ekrad, ställbar i höjd- och längsled
• Solskydd med belysta makeup-speglar 
• Sportstolar fram med manuellt ställbart svankstöd
• Tygklädsel ”High Spirit”

EXTERIÖR 
• Baklyktor med LED-teknik
• Blinkers med LED-teknik integrerade i ytterbackspeglarna
• CSC-tak, helautomatiskt cabriolettak med bred elektrisk sollucka 

i glas samt vindavvisare i ovankant av vindrutan.
• Dimstrålkastare
• Elinställbara och eluppvärmda ytterbackspeglar med nedåtriktad 

belysning
• Halogenstrålkastare i klarglasoptik
• Kromad grill
• Lättmetallfälgar ”Adelaide” 7 J x 16" med däck 215/55 R16
• Stötfångare, dörrhandtag och backspegel lackade i bilens färg

ÖVRIGA FUNKTIONER
• Bagagerumsbelysning
• Centrallås, fjärrstyrt
• Climatic
• Easy-entry, för enklare insteg
• Fast ryggstöd bak med låsbar genomlastningslucka
• Punkteringssats inklusive kompressor
• Servostyrning, elektromekanisk 
• Värmeskyddsglas, grönt

Utrustning



Tillval 
Observera att vissa tillval inte går att kombinera med varandra och att vissa lanseras senare.  
Ta kontakt med din lokala Volkswagen-återförsäljare, så får du veta mer om detta. 

SÄKERHET/TRYGGHET
• Elektriskt infällbara ytterbackspeglar, avbländbar på förarsidan
• Isofix-fästen fram
• Parkeringshjälpsystem (bak)

INTERIÖR UTRUSTNING
• CD-växlare i mittarmstödet fram
• Framstolar med elektrisk inställning av längd, höjd, sits- och 

ryggstödslutning. Inklusive elektrisk ”Easy-entry” på båda sidor
• Färddator
• Färddator Plus
• Klimatanläggning, 2-zons
• Läderklädsel ”Nappa”
• Läderklädsel ”Vienna”
• Mittarmstöd fram
• Multifunktionsratt för styrning av radio och färddator
• Navigationssystem, DVD-baserat inklusive DVD-skiva och  

CD-växlare i mittarmstödet
• Navigationssystem, Dynaudio 600  W, DVD-baserat inklusive 

DVD-skiva och CD-växlare i mittarmstödet
• RCD 500 Dynaudio CD-växlare för 6 CD, max effekt 600 W
• RCD 500 inklusive integrerad CD-växlare för 6 CD-skivor
• Textilmattor fram och bak

EXTERIÖR UTRUSTNING
• Bixenonstrålkastare med kurvljusfunktion
• Lättmetallfälgar ”Catalunya” 16" 215/55
• Lättmetallfälgar ”Monza” 16" 215/55
• Lättmetallfälgar ”LeMans” 17" 235/45
• Lättmetallfälgar ”Solitude” 17" 235/45
• Lättmetallfälgar ”Westwood” 17" 235/45
• Vindskydd

I
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”Monza” 16"”Catalunya” 16" ”Le Mans” 17"

LÄTTMETALLFÄLGAR

”Westwood” 17"

ÖVRIGA FUNKTIONER
• Avtagbar dragkrok
• Coming Home-paket inkl. avbländbar innerbackspegel och  

regnsensor
• Reservhjul av viktbesparande typ
• Sportchassi, sänker bilen upp till 15 mm

Ambientepaket ”aluminium” 
• Dekorpanel i borstad aluminium
• Mittarmstöd 
• Pedaler i aluminium
• Textilmattor och fotrumsbelysning fram och bak

Ambientepaket ”poppel” 
• Dekorpanel i poppel
• Mittarmstöd
• Textilmattor och fotrumsbelysning fram och bak

Ambientepaket ”valnöt”
• Dekorpanel i valnöt
• Mittarmstöd
• Textilmattor och fotrumsbelysning fram och bak

Komfortpaket
• Farthållare
• Färddator Plus
• Multifunktionsratt för styrning av radio och färddator
• Parkeringshjälpsystem (bak)

”Solitude” 17"



1) Angiven bränsleförbrukning enligt norm gäller för blyfri 98. Körning på blyfri 95 medför marginellt minskat vridmoment och något ökad bränsleförbrukning. 
2)  Preliminära värden. Angiven tjänstevikt gäller bil i grundversion. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden mellan  

den angivna totalvikten och tjänstevikten. Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. Tjänstevikten påverkar den angivna fordons-beskattningen. 
3) Angiven bränsleförbrukning uppmätt enligt norm 93/116 EG.
*  Ej fastställd.

Eos 2,0 FSI 2,0 FSI Turbo

Motor 4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Variabelt insugsrör

Katalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning Turbo
Variabelt insugsrör

Katalysator

Volym (cm3) 1984 1984

Cyl. diam/slagl (mm) 82,5/92,8 82,5/92,8

Effekt kW (hk) vid r/min 110(150)/6000 147(200)5100–6000

Max vridmoment (Nm) vid r/min 200/3500 280/1800–5000

Bränsle1 ) 98/95 98/95

Växellåda Manuell 6 vxl Manuell 6 vxl

Drivsystem  

Drivning Fram Fram 

Hjulupphängning fram Fjäderben med triangelformade nedre länkaramar. Självstabiliserande styrning. Krängningshämmare.

Hjulupphängning bak Bakaxel med dubbla tvärlänkar, individuellt fjädrande hjul, fjäderben. Krängningshämmare.

Spårvidd fram/bak (mm) 1551/1559 1551/1559

Axelavstånd (mm)         2578 2578

Styrsystem Kuggstångsstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Vändcirkel (m) 10,9 10,9

Elsystem Generator, (A) /Batteri (Ah) 140/60 140/60

Bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF. Ventilerade skivbromsar runt om. ESP (elektroniskt stabiliseringsprogram)

Fälgar Lättmetall 7 J x 16 Lättmetall 7 J x 16

Däck 215/55 R 16 215/55 R 16

Bagageutrymme

Höjd uppfällt/nedfällt tak (cm) 537/332 537/332

Volym uppfällt/nedfällt tak (l) 380/205 380/205

Tjänstevikt (kg) 2 ) 1481–1590 1536 –1645

Totalvikt 1950 2000

Max släpvagnsvikt (kg) 1500 1500

Mått längd/bredd/höjd 4407/1791/1437 4407/1791/1437

Max taklast (kg) 0 0

Fordonsskatt (kr) 2 ) 1818–2001 2001–2184

Försäkringspremieklass * *

Acceleration 0 – 100km/h (sek) 9,8 7,8

Toppfart (km/h) 210 232

Bränsledeklaration (l/100km) 3)

Blandad körning 8,4 8,2

Stadskörning 11,4 11,2

Landsvägskörning 6,7 6,5

Tankvolym, liter ca 55 55

Aktionsradie (mil), bl. körning 65 67

Miljöklass 2005 2005

CO2 utsläpp (g/km) 204 199
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Med passion för bilar

1786

EOS 2.0 FSI

2577

4410

4410

1786

1422

GARANTIER. Nybilsgaranti – 2 år. Vagnskadegaranti – 3 år. 
Lackgaranti – 3 år. Rostskyddsgaranti – 12 år – ej krav på 
efterbehandling. Garantivillkoren finns beskrivna i garanti-
beviset. 
MobilitetsGaranti: Gäller vid akut okörbar bil som inte 
vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller 
övernattning på hotell. Förnyas vid varje grundservice.

SERVICEINTERVALLER. Service görs enligt bilens interval-
lindikering. Samtliga motorer omfattas av Longlife-service, 
vilket innebär att körsätt och körförhållanden bestämmer 
intervallerna.  
Vid bästa möjliga förhållanden kan intervallerna uppgå till 
3.000 mil eller 24 månader.

VOLKSWAGEN FINANSIERING. Den Volkswagen som 
du funderar på att köpa har goda köregenskaper, kom-
fort och andra faktorer som påverkar bekvämligheten 
är självklart. Med Volkswagen Finansiering får du goda 
möjligheter att förvekliga ditt bilköp, med individuella 
finansieringslösningar både för dig som konsument eller 
företag. Volkswagen Finansiering erbjuds bara genom din 
Volkswagen-återförsäljare och vår rörliga ränta är baserad 
på och följer STIBOR 90 dagar.

VOLKSWAGEN BILLÅN®. 12–84 månader med eller utan 
restskuld/sista betalning.  
Lägst 20 % kontant eller inbytesbil (gäller konsument), 
betalar gör du månadsvis.

VOLKSWAGEN MILLÅN. Alternativet för dig som använder 
din Volkswagen både privat och i tjänsten.

VOLKSWAGEN FINANSFÖRSÄKRING. Komplett försäk-
ringsskydd med rätt prissatt försäkringspremie. För dig 
som vill ha det lite bättre och mycket enklare! 

VOLKSWAGEN LÅNESKYDD. Försäkring som skyddar åter-
betalningen av ditt lån vid tillfälligt nedsatt betalningsför-
måga. Trygghet för dig och din familj!

VOLKSWAGEN KONSUMENTLEASING. Ingen kontantin-
sats, bestäm tid och körsträcka och efter avtalstiden åter-
lämnar du din Volkswagen.

VOLKSWAGEN LEASING®. Bind inte företagets kapital och 
med momsavlyft på leasingavgiften är leasing det själv-
klara finansieringsalternativet för ditt företag.

MILFAKTA®. Kostnadskontroll över bilparken. I många 
företag tillhör bilkostnaderna de största utgiftsposterna, 
trots det är kontrollen sällan helt tillfredställande. Med 
vår hanteringstjänst MilFakta får ditt företag kontroll över 
kostnaderna.

VOLKSWAGENKORTET. Självklart är den långa kredittiden, 
med möjlighet att dela upp kostnaden på 6 månader utan 
ränta, ett avgörande skäl till att ha ett Volkswagenkort i 
plånboken. Men här får du fler argument: 
Du får regelbundet information om de exklusiva erbjudan-
den som kommer kortinnehavaren till godo. Det kan vara 
allt från fritidstillbehör till service och reservdelar. 

Genom våra samarbetspartners, får du också rabatt på 
t ex drivmedel, bilhyra, färjeförbindelser och övernatt-
ningar på hotell. Du kan även lägga ditt sparande på ditt 
Volkswagenkort och få en av marknadens bästa räntor på 
dina pengar.  
Behöver du fler argument, kan du känna till att vi konti-
nuerligt utvecklar tjänster som byggs in i kortet. Vi gör allt 
och lite till för att göra livet enklare för våra trogna kunder.

VOLKSWAGEN KOLL®. Volkswagen Koll erbjuder mot en 
fast månadsavgift, service och reparationer (både delar 
och arbete ingår) på din bil under en avtalstid från 12–60 
månader. 

Fördelarna är många; Du vet exakt vad din bil kommer att 
kosta dig under avtalstiden i form av service- och repara-
tioner, du erhåller en försäkran mot obehagliga överrask-
ningar vid verkstadsbesöken, din bil utrustas med 100% 
originaldelar och servas och repareras på någon av våra 
auktoriserade märkesverkstäder och slutligen så kvalifi-
cerar du dig för mobilitetsgaranti under avtalstiden –  
tryggare kan ingen bli!
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