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Volkswagen Jetta har länge varit en framgångsrik sedanmodell. Jetta av  sjätte generation 
är både sportigare och större men ändå bränsle effektivare än tidigare generationer. Jetta 
har med sin  förvandling lämnat kompakt klassen och tagit klivet upp i  mellanklassen.
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•  Reservhjul av platssparande typ 
(ej TDI 105 BMT)

•  Sidokrockkuddar i framstolarna
•  Sidokrockskyddsgardiner fram 

och bak
•  Startspärr, elektronisk
•  Stöldskyddslarm

•  12-volts eluttag i bagage utrymmet
•   Backspegelhus lackerade i bilens 
färg, med integrerade LED-blinkers

•  Baksätets ryggstöd delbart och 
fällbart

•  Dekorpaneler Iridium på 
instrument panel och dörrsidor

•  Dimstrålkastare med statiskt 
 kurvljus

•  Dubbla strålkastare under gemen-
samt täckglas

•  Elfönsterhissar fram och bak
•  Farthållare
•  Fjärrstyrt centrallås
•  Färddator Plus
•  Förzinkad kaross
• Gröntonat värmeskyddsglas 

i rutorna
•  Instrumentbelysning med vitt ljus
•  Kylargrill, svart med kromlister 
•  Luftkonditionering, AC med kylt 

handskfack
•  Läslampor fram och bak

 01   Lättmetallfälgar Atlanta 16"
(TDI 105 BMT)

 02  Lättmetallfälgar Queensland 
Silver 17" (ej TDI 105 BMT)

•  Mittarmstöd fram med förvarings-
fack och luftutsläpp till baksätet

•  Mugghållare, 2 st mellan fram-
stolarna

 03  Multifunktionssportratt i läder
 04  Radio RCD 310 4 x 20 W med 

CD-spelare, 8 högtalare och AUX-
ingång i mittarmstödet

•  Servostyrning, elektromeka-
nisk och hastighetsberoende 
(Servotronic)

•  Silverfärgade ramar runt 
instrument tavlor och luftut släpp

•  Sportchassi (ej TDI 105 BMT)
•  Sportstolar fram med steglös 

höjdinställning och manuellt 
 reglerbart svankstöd

•  Start-stoppsystem (TDI 105 BMT)
•  Textilklädsel Gloss

•  Textilmattor fram och bak
•  Växelspaksknopp och handbroms-

grepp i läder

SÄKERHET/TRYGGHET
•  Airbag för förare och  passagerare
•  Bältessträckare och bältes-

kraftbegränsare fram
•  ESP, elektroniskt stabiliserings-

system inklusive EDS, elektronisk 
differentialspärr, ASR, antispinn-
reglering och panikbromsassistent

•  Hill Hold, start i backe-funktion
•  Isofix-barnstolsfästen på ytter-

platserna i baksätet
• Nackskydd med whiplashskydd 

på framstolarna
• Nackskydd och trepunktsbälten 

på samtliga fem sittplatser
•  Passagerarkrockkudden urkopp-

lingsbar med nyckel
•  Punkteringsreparationssats med 
kompressor (TDI 105 BMT)

Utrustning

”Queensland Silver” 17"”Atlanta” 16"

0201

Multifunktionssportratt i läder

03

Radio RCD 310

04
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Klädslar

Metallic-lacker (5.300:–)

Reflex Silver Tempest Blue Frost Silver*Silver Leaf Toffee Brown

Solida lacker (standard) Pärleffekt-lack (5.300:–)

Candy White Tornado Red Black Deep Black

Lacker

Läderklädsel ”Vienna” (pristillägg)

Cornsilk Beige Latte Macchiato Titan Black

Sportstolar med tygklädsel ”Gloss”

Titan Black/
Crystal Grey

Latte Macchiato Dark/
Latte Macchiato Light

Cornsilk Beige Dark/
Cornsilk Beige Light

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

Platinum Grey

* Lanseras modellår 2012
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•  230-voltsuttag på mittkonsolen 
bak

 01   Climatronic, 2-zons klimat-
anläggning

•  Dekorpaneler valnöt på instru-
mentpanel och dörrsidor

•  Dragkrok, avtagbar
 02  DSG, automatväxellåda med 

dubbla kopplingar
 03 Elsollucka i glas
 04 Helljusassistent Light Assist
 05 Keyless Access
•  Läderklädsel Vienna
•  Läderklädsel Vienna inklusive 

eljusterbar förarstol
 06  Lättmetallfälgar 17" Porto 

(ej TDI 105 BMT)
 07   Lättmetallfälgar 17" 

Queensland Black 
(ej TDI 105 BMT)

•  Mobiltelefonförberedelse

•  Mobiltelefonförberedelse Plus
 08  Mobiltelefonförberedelse 

Premium
 09  Multimediauttag MEDIA IN 

i handskfacket inklusive iPod-
kabel

•  Multimediauttag MEDIA IN 
i handskfacket inklusive USB-
kabel

•  Mörktonade rutor från B-stolpen 
och bakåt

•  Radio RCD 510 med integrerad 
CD-växlare för sex skivor och 
touchscreen. SD-kortläsare, AUX-
ingång i mittkonsolen, 4x20 W 
och åtta högtalare. CD-spelaren 
kan även spela mp3-filer

•  Radio/navigation RNS 310, 
CD-baserad navigation med 
touchscreen och AUX-ingång i 
mittkonsolen samt SD-kortläsare 
(ej svenskspråkig). Kan även 
spela mp3-filer

 10   Radio/navigation RNS 510 DVD, 
DVD-baserad navigation med 
touchscreen och inbyggd hårddisk 
på 30 GB (ej  svenskspråkig), 
AUX-ingång i mittkonsolen samt 
åtta högtalare

•  Utan emblem för modell- och 
motorbeteckning bak

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.

SÄKERHET/TRYGGHET
•  Däcktryckskontroll
•  Parkeringssensorer fram och bak
•  Sidokrockkuddar bak

DSG

02

Keyless Access

05

2-zons klimatanläggning, Climatronic

01
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Elsollucka

Multimediauttag MEDIA IN

06 07

Helljusassistent Light Assist

04

09

Radio/navigation RNS 510 DVD

10

03

Mobiltelefonförberedelse PremiumPorto 17" Queensland Black 17"

08
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Paket
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på 
din Jetta? På volkswagen.se finner 
du fler tillval till kombinationspris 

Jetta Premiumpaket
 01   2-zons klimatanläggning 

Climatronic
•  Ljus och Siktpaket 1 (automatiskt 

avbländbar innerbackspegel, 
Coming Home- och Leaving Home-
funktion för strålkastarna samt 
regnsensor) 

 04  Läderklädsel Vienna
 02  Parkeringssensorer fram och bak
 03  Radio RCD 510 med pekskärm, 

CD-växlare och SD-kortläsare

Pris 17.900:– (ord pris 34.200:–)

2-zons klimatanläggning, Climatronic Parkeringssensorer fram och bak

01 02

Radio RCD 510

03

04
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Förvaringspaket  
•  Bagagenät 

 11  Förvaringslådor under framstolarna 

Pris: 1.000:–

Ljus och Siktpaket 2
•  Automatiskt avbländbar 

innerbackspegel 
•  Coming Home- och Leaving 
Home-funktion för strål-
kastarna

•  Elektriskt infällbara ytter-
backspeglar

 10   Markbelysning i ytterback-
speglarna

•  Nedvinkling av passagerar-
backspegel

•  Regnsensor 

Pris 3.200:–

Ljus och Siktpaket 1
•  Automatiskt avbländbar 

innerbackspegel 
•  Coming Home- och Leaving 
Home-funktion för strål-
kastarna

 09  Regnsensor

Pris 1.700:–

Sportpaket 17" Salamanca
 05  Däcktryckskontroll
 07   Lättmetallfälgar Salamanca 17"
 06  Mörkare tonade rutor från B-stolpen och 

bakåt

Pris 4.200:– (ej TDI 105 BMT)

Sportpaket 18" Charleston
 05  Däcktryckskontroll
 08  Lättmetallfälgar Charleston 18"
 06  Mörkare tonade rutor från B-stolpen 

och bakåt

Pris 7.800:– (ej TDI 105 BMT)

0807

09 10 11

06
Sportpaket

 05  Däcktryckskontroll
 06  Mörkare tonade rutor från B-stolpen 

och bakåt
•  Sportchassi

Pris 500:– 05
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DSG-växellådan förenar det bästa av 
två världar. Den manuella  växellådans 
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.

BlueMotion Technology. Jetta TDI 
BlueMotion Technology är försedd 
med en TDI-motor som utvecklar 
105 hk. Tillsammans med en högre 
utväxling, ett start-stoppsystem som 
stänger av motorn vid stillastående 
under vissa förutsättningar och extra 
lättrullande däck är den optimerad 
för en låg bränsleförbrukning och 
låga koldioxidutsläpp. Den har 
 dess utom växlings indikator som 
 hjälper till att välja  optimal växel 
(fordon med  manuell växellåda). 
Utgångs punkten för BlueMotion 
Technology är att bidra till en så 
låg miljöbelastning som  möjligt. 
Välkommen att uppleva  tekniken 
hos din Volkswagen åter försäljare.

Keyless Access. Med Keyless Access 
känner bilen av att du, eller snarare 
din nyckel, närmar sig och så fort du 
 lägger handen på dörrhandtaget låses 
bilen upp. För att starta och stänga 
av motorn trycker du på start/stopp- 
knappen som sitter framför växel-
väljaren. Du låser genom att trycka 
på handtaget eller bilnyckeln.

Innovationer
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Säkerhet Säkerhetsnivån i Nya Jetta är hög. 
Den stabila och vridstyva karossen ger 
tillsammans med de sex krockkuddarna 
ett mycket bra skydd för alla passage-
rare. Standardutrustningen omfattar 
även aktiv säkerhetsutrustning med 
elektroniskt antisladdsystem (ESP) som 
via riktade ingrepp i bromssystemet 
och motorstyrningen förhindrar att 
bilen råkar i sladd i kritiska situationer. 

Det här gör att bilen alltid har bästa 
möjliga riktningsstabilitet i förhållande 
till vägunderlaget. Nya Jetta har även 
antispinnreglering (ASR) som förhin-
drar att hjulen spinner vid exempelvis 
körning i vattensamlingar eller över 
snösträngar. För att underlätta för 
dig vid start på halt underlag hjälper 
den elektroniska differentialspärren 
(EDS) till att förbättra greppet och 

därmed göra det lättare för dig att 
komma iväg från stillastående. Vid en 
kritisk inbromsning finns även broms-
assistenten (BA) tillhands och förstärker 
inbromsningen så att bromssträckan 
kortas ner maximalt.
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Jetta
TDI 105 GT 

BlueMotion Technology TDI 140 GT TSI 160 GT TSI 200 GT 
Motor 4 cylindrar, 16 ventiler

Common rail insprutning
Turbo, Laddluftkylare

Variabel turbingeometri
Trevägskatalysator

Partikelfilter

4 cylindrar, 16 ventiler
Common rail insprutning

Turbo, Laddluftkylare
Variabel turbingeometri

Trevägskatalysator
Partikelfilter

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Twincharger

Turbo och kompressor
Trevägskatalysator

4 cylindrar
16 ventiler

Direktinsprutning
Turbo

Trevägskatalysator

Volym cm3 1 598 1 968 1 390 1 984
Effekt kW (hk) vid r/min 77 (105) 4 400 103 (140) / 4 200 118 (160) / 5 800 147 (200) / 5 300 – 6 200
Max vridmoment (Nm) vid r/min 250 / 1 500  – 2 500 320 / 1 750  – 2 500 240 / 1 500  – 4 500 280 / 1 700  – 5 200
Växellåda man/aut 5/DSG 7 6/DSG 6 6/ DSG 7 6 / DSG 6
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 11,7 / 11,7 9,5 / 9,5 8,3 / 8,3 7,5 / 7,5
Toppfart (km/h) man/aut 190 / 190 210 / 208 221 / 221 238 / 236

   

Drivsystem
Drivning Fram Fram Fram Fram
Hjulupphängning fram/bak Fram: McPherson fjäderben och trelänkad axel. Krängningshämmare. Bak: Multilänkaxel med krängningshämmare.
Spårvidd fram/bak (mm) 1535/1532 1535/1532 1535/1532 1535/1532
Axelavstånd (mm) 2651 2651 2651 2651
Styrsystem Elektromekanisk hastighetsberoende servostyrning
Vändcirkel (m) 10,9/11,1 10,9 11,1 11,1
Bromsar Skivbromsar fram och bak. Ventilerade fram.
Fälgar  Lättmetall 6,5J x 16 Lättmetall 7Jx17 Lättmetall 7Jx17 Lättmetall 7Jx17
Däck 205/55 R16 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17

   

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140 / 72 140 / 72 140 / 72 140 / 72
Bagageutrymme    
Höjd uppfällt/nedfällt tak (cm) 109,2 / 185,8 109,2 / 185,8 109,2 / 185,8 109,2 / 185,8
Volym uppfällt/nedfällt tak (l) 510 / 2) 510 / 2) 510 / 2) 510 / 2)

Tjänstevikt 1)  man/aut 1400 / 1420 1440 / 1460 1410 / 1420 1430 / 1450
Totalvikt man/aut 1900 / 1920 1920 / 1940 1910 / 1860 1920 / 1940
Max släpvagnsvikt (kg) 1400 1500 1400 1400
Max taklast (kg) 75 75 75 75
Fordonsskatt (kr) man/aut 0* (1168) 1474 / 2086 860 / 740 1300 / 1320
Försäkringspremieklass 2) 2) 2) 2)

   

Bränsledeklaration (l/100 km)    
Blandad körning  man/aut 4,2 / 4,3 4,8 / 5,3 6,3 / 6,0 7,2 / 7,7
Stadskörning  man/aut 5,2 / 4,9 6,1 / 6,7 8,1 / 7,5 10 / 10,6
Landsvägskörning  man/aut 3,6 / 4,0 4,1 / 4,5 5,2 / 5,2 5,6 / 5,9
Tankvolym, liter ca 55 55 55 55
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 130 / 128 114 / 103 87 / 91 73 / 71

   

Miljödeklaration    
Bränsle Diesel Diesel Blyfri 95 Blyfri 95
Dieselpartikelfilter (DPF) Ja Ja - -
Miljöklass 3 ) EU5 EU5 EU5 EU5
Miljöbil 4 ) Ja - - -
CO2 utsläpp (g/km) man/aut 109 / 113 126 / 138 145 / 139 167 / 168

Pris (kr) ** man/aut 229 900 / 244 400 239 900 / 254 400 219 900 / 234 400 239 900 / 254 400
Förmånsvärde (kr) 5 )   man/aut 1 629 / 1 696 1 675 / 1 742 1 583 / 1 650 1 675 / 1 742

   

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. 
Fordonsskatten kan variera beroende på 
 tjänstevikten.

2)  Ännu ej fastställt.

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

4)  Det finns en mängd olika definitioner på miljöbil 
 •  Miljöbil enligt statlig upphandling, ”Förordning 

om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar 
(2004:1364)”. Se www.transportstyrelsen.se 

 •  Miljöbil med sänkt förmånsvärde enligt skatte-
lagstiftningen. Se www.skatteverket.se

 •  Miljöbil enligt vissa kommuners miljöbilsdefintion.  
Se hemsidor på respektive kommun.

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

* Skattebefriad i fem år. 

**  Angivna priser tillämpas i Stockholm, maj 2011. Varje 
återförsäljare svarar självständigt för sin egen pris-
sättning.
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n.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 kost
nadsfritt. Med kortet kan du till exempel 
dela upp dina kostnader för service, repa
rationer  
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.




