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Från regn till sol på 25 sekunder. 

Eos kombinerar de kraftfulla linjerna hos en klassisk coupé med egenskaperna hos en sportig och elegant cabriolet. Vad sägs om tilt- eller öppnings-
bar sollucka i glas och rymlig fyrsitsig kupé med genomlastningslucka? Du får en utrustningsstandard som är hög redan från början. Välj sedan bland 
mängder av innovativa tillval och utrustningspaket som låter dig skapa precis den bil du vill ha.
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Från regn till sol på 25 sekunder. 

Besök volkswagen.se för att få mer information om 
lack- och klädselkombinationer.

Klädslar

Metallic-lacker (5.600:–)

Reflex Silver Night BlueSilver Leaf Indium GreyHorizon Blue Black Oak BrownRising Blue

Solida lacker (standard) Pärleffekt-lack (5.600:–)

Candy White Salsa Red Black Deep Black

Lacker

Läderklädsel ”Vienna” (mot tilläggskostnad)

Cornsilk Beige Moon Rock Grey Titan Black

Sportstolar med tygklädsel ”Wave”

Grey Titan Black Titan Black

Läderklädsel ”Nappa” (mot tilläggskostnad)

Sioux Deep Red Pepper Beige/
Titan Black

Titan BlackChocolate/Titan Black
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SÄKERHET/TRYGGHET
•   Airbag för förare och passa-

gerare, passagererarkudden 
urkopplingsbar

•   Bältespåminnare fram
•   Dimstrålkastare fram med statiskt 

kurvljus
•   Elmanövrerade ytterbackspeglar
•   ESP, elektroniskt stabiliserings-

system 
•   ISOFIX-fästen för baksätet
•   Kombinerad sido och huvud-

krockkudde för framsätes-
passagerare

•   Skivbromsar fram och bak, de 
 främre ventilerade

•   Startspärr, elektronisk
•   Stöldskyddslarm med kupéöver-

vakning och nivåsensor
•   Trepunktsbälten fram och bak, 

de främre med bältessträckare
•   Voltningsskyddssystem i nack-

skydden bak

•   Bagagerumsbelysning
•   Centrallås, fjärrstyrt med kupé-

kontakt och krocksensor för auto-
matisk upplåsning.

01  CSC-taksystem med öppnings- 
och tiltbar sollucka med uppfäll-
bar vindavvisare

•   Domkraft och verktygssats
•   Dörrhandtag, backspegelhus och 

stötfångare lackerade i bilens 
färg

•   Easy Entry-funktion underlättar 
insteg till baksätet

•   Farthållare
•   Färddator Plus med svenska 

menytexter
•   Fönsterhissar, fram och bak, 

el manövrerade med en central 
manövreringsknapp

•   Förvaringsfack i dörrarna, med 
hållare för enliters-flaskor

•   Förvaringsfickor på baksidan av 
framstolarna

•   Förzinkad kaross
•   Halogenstrålkastare
•   Handskfack, låsbart med belysning 

och kylmöjlighet
•   Hill Hold-funktion för att underlätta 

start i backe
•   Kromade reglage för belysning, 

elhissar, backspeglar och ventila-
tionsutblås interiört

•   Kylargrill, svart med kromade rib-
bor och kromkantat nedre luftintag

•   LED-bakljus
•   LED-blinkers i ytterbackspeglarna

02  Luftkonditionering, AC
•   Låsbara hjulbultar

03  Lättmetallfälgar Barcelona 16"
•   Multifunktionsratt i läder, tre-ekrad, 

ställbar i längd- och höjdled
•   Punkteringssats med kompressor
•   Radio RCD 310 med cd-spelare, 

8 högtalare och mp3-stöd samt 
AUX-ingång

•   Rökfritt utförande: förvaringsfack 
och 12-voltsuttag i stället för ask-
kopp och cigarettändare

•   Servostyrning, elektromekanisk
•   Signalhorn, tvåtons
•   Solskydd, med belysta speglar

04   Sportstolar fram med höjdinställ-
ning och svankstöd

•   Tygklädsel Wave
•   Varselljus
•   Växelspaksknopp och handbroms-

grepp, läderklädda

Nercabbat på 25 sekunder

Sportstolar med höjdinställning och svankstöd

Utrustning

”Barcelona” 16"

03

Luftkonditionering, AC

02 0401
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Förarmiljö Eos med läderklädsel Vienna Corn Silk Beige samt ambientepaket 
Poppel (tillval). Bilen på bilden är extrautrustad.
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• Avtagbar dragkrok
01 Bi-xenonstrålkastare med LED-

varselljus
• CD-växlare

02 Climatronic, 2-zons klimat-
anläggning

03 DSG, automatväxellåda med 
dubbla kopplingar

• Dynamic Chassis Control
• Dynamic Chassis Control för 

18" fälgar
• Elmanövrerad förar- och 

passagerar stol
• Elmanövrerad förarstol vid val 

av läderklädsel
• Elmanövrerad förarstol vid val 

av tygklädsel
• Fjärrstyrd parkeringsvärmare 

med timer
04 Färddator Premium

• Förvaringslådor under framsto-
larna

• Garageportsöppnare

• Interiörpaket VW Exclusive
05 Keyless Access med fjärrman-

övrerad takfällning
06 Ljudsystem Dynaudio Confidence

• Läderklädsel Nappa Cool Leather
• Läderklädsel Vienna

07  Lättmetallfälgar Alicante 16"
08  Lättmetallfälgar Fontana 17"
09  Lättmetallfälgar Michigan 17"
10  Lättmetallfälgar Minneapolis 17"
11  Lättmetallfälgar Salamanca 17" 
12  Lättmetallfälgar Salamanca Black 

VW Exclusive 17”
• Multimediauttag MEDIA-IN inklu-

sive USB-kabel i mittarmstödet fram 
(finns även med iPod-kabel)

• Mittarmstöd fram
• Mobiltelefonförberedelse med 

svenska menytexter, för telefoner 
med BlueToothfunktion och hands-
freeprofil, HFP. Stödjer BlueTooth 
Audio Streaming A2DP och AVRCP 
(Audio/Video Remote Control 
Profile).

• Mobiltelefonförberedelse för RNS 
315 med svenska menytexter 

• Mobiltelefonförberedelse Plus med 
svenska menytexter. Utöver mobil-
telefonförberedelse erbjuder detta 
tillval en hållare på instrumentpa-
nelen som kompletteras med en 
modellspecifik telefon hållare från 
Volkswagen Tillbehör. Den senare 
ger både en säker plats för mobil-
telefonen, åtkomst till den yttre 
antennen och laddning

13  Mobiltelefonförberedelse Premium 
med svenska menytexter, för telefo-
ner med rSAP (remote SIM-access 
Profile)

• Multiratt med växlingspaddlar för 
interiörpaket VW Exclusive

• Nedvinklingsfunktion hos höger 
ytterspegel

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. Kontakta din lokala 
Volkswagen-återförsäljare för mer 
 information.

•  Radio RCD 510 med integrerad 
CD-växlare för sex skivor och touch-
screen. SD-kortläsare, AUX-ingång i 
mittkonsolen, 4 x 20 W och åtta hög-
talare. CD-spelaren kan även spela 
mp3-filer

• Radio/navigation RNS 315, 
CD-baserad navigation med touch-
screen och AUX-ingång i mittkon solen 
samt SD-kortläsare (ej svenskspråkig). 
Kan även spela mp3-filer

13 Radio/navigation RNS 510 DVD med 
svenska menytexter. DVD-baserad 
navigation med touch screen och 
inbyggd hårddisk på 30 Gb, färd-
dator, AUX-ingång i mittkonsolen 
samt åtta högtalare

• Textilmattor fram och bak
• Utan luftkonditionering
• Utan motorbeteckning bak

14 Vindskydd
• Växlingspaddlar (DSG-versioner)

07 08 09 10 1211



  Eos faktablad januari 2013  9 • 

Vindskydd

Mobiltelefonförberedelse  premium

Färddator Premium

Keyless Access

2-zons klimatanläggning

Radio/navigation 
RNS 510 DVD

Bi-xenonstrålkastare
med LED-varselljus

SÄKERHET/TRYGGHET
• Däcktryckskontroll
• Isofix-fäste för passagerarsäte fram 
• Kompakt reservhjul 16”
• Kompakt reservhjul 18” vid val 

av dragkrok
15 Park Assist med parkeringssensorer 

fram och bak
• Parkeringssensorer bak
• XDS. Elektronisk differentialspärr

Dynaudio högtalarsystemDSG

14 13 02

04

03

05

ParkAssist

16

15 01

06
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Eos Premiumpaket
Eos Premiumpaket är laddat med rätt  
detaljer som höjer stilen och lyxkänslan 
till ett attraktivt pris: 

•  Bi-xenonstrålkastare med LED-
varselljus fram 

•  Eleganta 17" fälgar 
01 Fontana
02 Michigan
03 Minneapolis
04 Salamanca
05 Salamanca Black VW Exclusive 

•  Läderklädsel Nappa med elektriskt 
 ställbara svankstöd fram 

• Parkeringssensorer bak

Pris 24.900:– (ord pris 43.600:–)

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

01 02 03 04 05
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Interiörpaket VW Exclusive 
Ett fullmatat paket som ger det lilla extra: 

•  Dekorpaneler Silver Net från Volkswagen Exclusive 
•  Elektriskt ställbara svankstöd i framstolarna 
•  Instegslister Exclusive i aluminium 

11 Läderklädsel Nappa Cool Leather i tvåfärgat utförande 
Pepper Beige/Titan Black eller Chocolate/Titan Black 

• Mittarmstöd fram med förvaring och 12-voltsuttag 
• Mörktonade bakljus 
•  Ratt med färgkoordinerade sömmar 
•  Textilmattor fram och bak med färgkoordinerade kantband 

Paketet erbjuds endast med lättmetallfälgen Vicenza 

Pris: 34.900:– 11

Ljus och Siktpaket
•  Automatiskt avbländbar inner-

backspegel 
•  Automatisk avbländning av 

förarsidans ytterbackspegel 
•  Coming Home- och Leaving 

Home-funktion i strålkastarna 
12  Elektriskt infällbara ytterback-

speglar 
•  Markbelysning från back-

spegel hus och nummerskylts-
belysning 

•  Nedvinkling av passagerar-
backspegel för att underlätta 
backningsmanövrar

•  Regnsensor 

Pris 4.100:– 12

Sportpaket 18"
De eleganta lättmetallfälgarna 
Kansas och Vicenza erbjuds i ett 
sportpaket fyllt av innehåll: 
09 Lättmetallfälgar Kansas, 

fälg 8J x 18, däck 235 40 R 18 
10 Lättmetallfälgar Vicenza, 

fälg 8J x 18, däck 235 40 R 18 
• Pedalställ i aluminium 
• Sportchassi, sänkt 15 mm 
• Däcktryckskontroll 
• Mobilitetsdäck, med insida täckt 

av polymerskikt för att förhindra 
punktering 

• Mörktonade bakljus

Pris 14.500:– (Kansas)

Pris 15.400:– (Vicenza)

Sportpaket 17"
Om du valt en av våra 17” -fälgar kan du 
med fördel kombinera dem med ett läckert 
Sportpaket:
• Mörktonade bakljus
• Pedalställ i aluminium 
• Sportchassi, sänkt 15 mm 

Pris 2.000:–10

09

06 07 08

Ambientepaket inklusive mittarmstöd fram
• Dekorpanel i dörrar och horison-

tella partier på instrumentpanelen, 
övriga partier i dekor panel Silver. 

• Golvrumsbelysning fram och bak
• Mittarmstöd fram
• Pedalställ i aluminium 

(endast Black Peak)
• Textilmattor fram och bak

Välj mellan dekorpanel 
06 Black Peak
07 Valnöt
08 Poppel

Pris 4.500:– (Black Peak)
Pris 4.800:– (Valnöt eller Poppel)

Designpaket Black Style
• Mörktonad bakruta
• Svart tak

Pris 2.300:–
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DSG-växellådan förenar det bästa av 
två världar. Den manuella växel lådans 
kvickhet med komforten hos den 
 automatiska växellådan. I grunden är 
DSG en manuell växellåda som växlar 
automatiskt eftersom den använder 
sig av dubbla kopplingar. Den ena 
kopplingen förbereder alltid nästa 
växel, vilket ger kvicka växlingar utan 
effektförluster. På så sätt minimeras 
effektförlusterna, och i vissa versioner 
uppvisar våra DSG-versioner till och 
med lägre blandad förbrukning än 
samma motor med manuell växellåda. 
Ett roligt sätt att göra skillnad helt 
enkelt.

ParkAssist 2.0 Den innovativa nyheten 
Park Assist gör det enklare att fick-
parkera. Vid en hastighet på upp till 
30 km/h kan du aktivera parkerings-
assistenten med en knapptryckning 
på mittkonsolen. Systemet mäter upp 
avståndet mellan andra parkerade 
bilar via ultraljudssensorer. När en 
tillräckligt lång parkeringsruta finns 
tillgänglig ges klartecken i bilens färd-
dator att du kan stanna och lägga i 
backväxeln. Parkeringsassistenten tar 
nu över rattmanövreringen och föraren 
kan koncentrera sig på att sköta gas 
och broms. Den rätta vinkeln för att 
komma in i parkeringsrutan beräk-
nar parkeringsassistenten själv ut. I 
Park Assist ingår sensorer i såväl den 
 främre som den bakre stötfångaren 
som hjälper föraren vid manövrering. 
Park Assist kan nu även parallell-
parkera bilen, dvs hjälpa till att backa 
in bilen i en vanlig parkeringsruta.

DCC (Dynamic Chassis Control) Med 
DCC kan stötdämparnas hårdhet 
ställas elektroniskt. Dämpningen kan 
anpassas för varje körsituation och 
väglag, genom sina tre inställnings-
lägen Normal, Comfort och Sport.  
Detta ger bilen en mångsidighet som 
både komfortabel och tydligt sportig 
när man så önskar. Även styrkänslan 
påverkas av Dynamic Chassis Control, 
eftersom inställningen av Comfort 
Sport eller Normal också anpassar 
bilens servoverkan, och ger en sportig 
tyngre känsla då läge Sport är valt.
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Den framgångsrika cabrio/coupén har slipats rent tekniskt, 
fått en uppdaterad formgivning och förfinats med många  
innovativa utrustningsdetaljer.
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Eos TSI 160 TSI 211 TDI 140
Motor 4 cylindrar

16 ventiler
Direktinsprutning Turbo & kompressor

Variabelt insugsrör
Katalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning Turbo
Variabelt insugsrör

Katalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Högtrycksinsprutning
Turbo, laddluftkylare

Variabel turbingeometri
CommonRail teknologi

Partikelfilter

Volym cm3 1 390 1 984 1 968
Effekt kW (hk) vid r/min 118 (160) / 5 800 155 (211) 5 300 – 6 200 103 (140) / 4 000
Max vridmoment (Nm) vid r/min 240 / 1500  –  4500 280 / 1700 – 5200 320 / 1750 – 2500
Växellåda man/aut 6 vxl / – 6 vxl / DSG 6 6 vxl / DSG 6
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 8,8 / – 7,8 /  7,8 10,3 /  10,3
Toppfart (km/h) man/aut 217 / – 238 / 236 207 / 204

   

Drivsystem
Drivning Fram 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) 1 545 / 1 547 1 545 / 1 547 1 545 / 1 547
Axelavstånd (mm) 2 578 2 578 2 578
Styrsystem Kuggstångsstyrning med servo. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.
Vändcirkel (m) 10,9 10,9 10,9
Bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF. Ventilerade skivbromsar runt om. ESP (elektroniskt stabiliseringsprogram)
Fälgar  Lättmetall 7 J x 16 Lättmetall 7 J x 16 Lättmetall 7 J x 16
Däck 215/55 R 16 215/55 R 16 215/55 R 16

   

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140 / 72 140 / 60 140 / 60
Bagageutrymme    
Höjd uppfällt/nedfällt tak (cm) 537 / 332 537 / 332 537 / 332
Volym uppfällt/nedfällt tak (l) 380 / 205 380 / 205 380 / 205
Tjänstevikt 1)  man/aut 1  550 / – 1 613 / 1 636 1 636 / 1 658
Totalvikt man/aut 1 950 / – 2 000 / 2 020 2 000 / 2 030
Max släpvagnsvikt (kg) 1 500 / – 1 500 / 1 500 1 500 / 1 500
Max taklast (kg) 0 0 0

   

Bränsledeklaration (l/100 km)    
Blandad körning  man/aut 6,8 / – 7,1 / 7,5 5,2 / 5,7
Stadskörning  man/aut 8,9 / – 9,6 / 10,2 6,9 / 7,2
Landsvägskörning  man/aut 5,5 / – 5,4 / 5,9 4,3 / 4,8
Tankvolym, liter ca 55 55 55
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 80 / – 77 / 73 105 / 96

   

Miljödeklaration    
Bränsle 95 95 Diesel
Dieselpartikelfilter (DPF) – – Ja
Miljöklass 2 ) EU 5 EU 5 EU 5
CO2 utsläpp (g/km) man/aut 158 / – 165 / 174 138 / 149

   

Pris (kr) * man/aut 295 000 / – 320 000 / 334 500 311 000 / 325 500
Förmånsvärde (kr) 3 )   man/aut 1 817 / – 1 921 / 1 983 1 883 / 1 946
Fordonsskatt (kr) man/aut 1 180 / – 1 320 / 1 500 2 067 / 2 580

   

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och 
Miljödeklaration gäller bil i grundversion. Högre utrust-
ningsnivå och eventuell unik svensk utrustning ger 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 )  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.

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

3)  Förmånsvärdet är redovisat netto per månad vid 
50 % marginalskatt och är baserat på Skatteverkets 
nybilspris + extrautrustning enligt prislista vid 
 tryck tillfället.

 *  Angivna priser tillämpas i Stockholm, januari 2013. 
Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen 
prissättning.



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 intervallindi
kering (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 kom

bineras 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.
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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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*  För mer detaljerad information kontakta din närmaste återförsäljare.


