
Passat Wolfsburg Edition

TDI 140 Wolfsburg Edition. Variant och Masterspaket på köpet. 259.900 kr

TDI 170 GT Wolfsburg Edition. Variant och Premiumpaket på köpet. 289.900 kr. Välj till DSG automatlåda för 0 kr
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Nya Passat – full av idéer.
Nya Passat i korthet – allt har blivit bättre. Alla material är noga utvalda och kvalitet går 
som en röd tråd genom alla detaljer. Sjunde generationens Passat bjuder på en omsorg 
och kvalitetskänsla som du bara hittar i bilar med en helt annan prislapp. 
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Icelandic GreyDeep Black

Pärleffekt-lack (6.500:–)Solida lacker (standard)

Candy WhiteTornado Red

Lacker

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

Metallic-lacker (6.500:–)

Reflex SilverBlack Oak Brown Light Brown Iron GreyNight Blue

Klädslar

Klimatstolar med läderklädsel Vienna
(mot tilläggskostnad)

Klimatstolar med tygklädsel Nardo 

(mot tilläggskostnad)
Sportstolar med  tygklädsel Silversprint  
(mot tilläggskostnad)

Black Black

Nature Brown

Komfortstolar med läderklädsel Vienna 
(mot tilläggskostnad)

Nature Brown Desert BeigeBlackBlack

Komfortstolar med tygklädsel Matera 

Nature Brown Desert BeigeBlack

Sportstolar med läderklädsel Nappa 
(mot tilläggskostnad)

Nature Brown Truffles/Black Desert BeigeBlack
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• Mugg-/burkhållare fram, två stycken 
• Nedlackering runt om med svarta 

dekorlister fram och längs sidorna
• Parkeringsbroms, elektriskt man-

övrerad 
• Servostyrning, elektromekanisk med 

Servotronic
• Skivbromsar fram och bak 
• Solskydd med belysta make-up 

speglar
04   Start-stoppsystem

• Värmeskyddsglas, gröntonat 
05   Ytterbackspeglar, elinställbara/

eluppvärmda med lackerade 
 spegelhus 

• Ytterbackspeglarnas blinkers 
i LED-teknik 

SÄKERHET
• ABS-bromsar med EBF (elektronisk 

bromskraftfördelning)
• Auto Hold (start i backe-funktion)
• Bältespåminnare för båda fram-

stolarna 

• Bältessträckare och bälteskrafts-
begränsare fram 

• ESP (antisladdsystem) 
• Isofix-fästen på ytterplatserna bak 
• Krockkudde för förare och  främre 

passagerare 
• Lastsurrningsöglor i bagage-

utrymmet, fyra st 
• Låsbara hjulbultar
• Nackskydd med whiplashskydd 

på framstolarna 
• Nackskydd samt 3-punktsbälten 

på samtliga sittplatser 
• Punkteringssats med kompressor
• Sidokrockkudde för förare och 

främre passagerare 
• Sidokrockskyddsgardin fram och bak 
• Startspärr elektronisk 

06   Stöldskyddslarm med kupé över-
vakning och nivåsensor

Utrustning
Passat TDI 140
BlueMotion Technology 
Wolfsburg Edition

PRIS

259.900 kr

Ytterbackspeglar, elinställbara

05

Mittarmstöd

03

 Baksätets ryggstöd  delbart och  fällbart

02

Analog klocka 
i övre mittkonsol

01

PASSAT TDI 140
• Akustikvindruta för ökad komfort

01   Analog klocka i övre mittkonsol
02   Baksätets ryggstöd delbart och 

 fällbart från bagageutrymmet
• Centrallås, fjärrstyrt 
• Elektriska fönsterhissar fram och 

bak
• Eluttag, 12-volts fram, baksida 

mittarmstöd och bagageutrymme 
• Färddator Plus med svenska 

menytexter, ytter temperatur, 
 oljetemperatur och växlings-
indikator

• Förzinkad kaross 
• Kylargrill, svartlackerad, med 

kromlister på lamellerna
• Lastnät och insynsskydd för 

bagage utrymmet
• Läslampor fram och bak, två 

stycken 
03   Mittarmstöd fram och bak, 

det främre med luftutsläpp för 
 baksätespassagerarna

 MASTERSPAKET
07   Climatronic, 2-zons klimat-

anläggning 
• Coming Home- och Leaving 

Home-funktion hos strålkastarna
• Dekorpanel Iridium för instrument-

panel, mittkonsol och  dörrar
• Farthållare 
• Förvaringsfickor på baksidan av 

framstolarna
• Genomlastningslucka i ryggstöd 

bak 
• Innerbackspegel, automatiskt 

avbländbar
08   Komfortstolar fram med tygklädsel 

och elektrisk ryggstöds lutning på 
förarsidan

09   Lättmetallfälgar Barcelona 16" 
med lättrullande däck 

• Markbelysning i backspegelhusen
• Mugg-/burkhållare fram samt 

i bakre mittarmstöd

Start-stoppsystem

04

Variant och 
Masterspaket 

på köpet
värde 29.900
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• Multifunktionssportratt i läder 
samt  växelspaksknopp i läder 

• Nedlackering runt om med krom-
lister fram och längs sidorna

• Svankstöd fram (elektriskt ställbart 
på förarsidan)

10   Radio RCD 310 med mp3-stöd, 
CD-spelare 4 x 20 W, åtta 
högtalare samt AUX-ingång och 
diversity-rutantenn 

• Ytterbackspegel förarsida, auto-
matiskt avbländbar

SÄKERHET
• Nackskydd med whiplashskydd på 

framstolarna, ställbara 
i längsled 

1 1   Regnsensor för vindrutetorkarna
12    Trötthetsvarnare

Förarmiljö Passat Masters med dekor-
panel Iridium för instrumentpanel, 
mittkonsol och dörrar. Här visad med 
bland annat tillvalet komfortstolar i 
läderklädsel Vienna Nature Brown 

08

Stöldskyddslarm

06

Barcelona 16" 

0907

Climatronic, 2-zons klimatanläggning

11

Regnsensor

10

Radio RCD 310 med åtta högtalare
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Utrustning
Passat TDI 170 GT 
Wolfsburg Edition
– utöver Masters

PRIS

289.900 kr

Lättmetallfälg 
Fontana 17" 

04

Dimstrålkastare

Parkeringssensorer fram och bak

Bakljus med LED-teknik

Sportstolar med läderklädsel

 01  Bakljus med LED-teknik 
02  Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt  kurvljus och 

LED-varselljus fram
03  Dimstrålkastare fram med statiskt kurvljus 

• Däcktryckskontroll
• Komfortstolar i läderklädsel Vienna

04   Lättmetallfälgar Fontana 17" med punkterings-
skyddade däck

• Parkeringssensorer fram och bak

Sportpaket läderklädsel Nappa
(kostnadsfritt tillval)

•  Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Sportchassi, sänkt 15 mm

05   Sportstolar med läderklädsel Nappa

PASSAT TDI 170 GT WOLFSBURG EDITION

03 0501

02

0 kr 
Uppgradera till DSG

automatlåda 

Variant och 
Premiumpaket 

på köpet
värde 23.900
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DSG-växellåda
Direct Shift Gearbox, DSG, har kör glädjen och 
bränsleekonomin hos en manuellt växlad låda, 
men med en automat lådas komfort. DSG är i 
 praktiken två manuella växellådor som  sitter ihop 
och sköter växlings arbetet rekordsnabbt med små 
 effektförluster. Växlingarna går så snabbt att du 
knappt hinner känna dem. Du bara ser på varv-
talsnålen och hör på motorvarvet att växeln är en 
annan. Som tillval finns en multi funktionssportratt 
med växlingspaddlar som gör att du snabbt kan 
växla upp och ned själv. DSG-växellådan ger dig 
effektivare kraftöverföring och en lägre bränsle-
förbrukning. Växellådan till TDI 170 BMT GT är 
sexstegad.

Trötthetsvarnaren kan upptäcka när du 
håller på att somna och varna innan 
du hamnar i ett farligt läge. Flera givare 
övervakar hur föraren styr. En ovanligt 
stelt hållen styrning följt av relativt stora 
rattutslag tyder till exempel på ett så 
 kallat ”Dead-Band-Event”. Flera sådana 
indikationer tätt efter varandra är ett 
säkert tecken på att föraren är för trött. 
Med ljud- och ljussignaler upp manar 
trötthetsvarnaren föraren att ta en paus. 
Trötthetsvarnaren är ett av många 
förarhjälpsystem i nya Passat som gör 
 körningen lättare och  säkrare.

Förarmiljö Passat TDI 170 GT med 
dekorpanel Iridium för instrument-
panel, mittkonsol och dörrar. Här 
visad med tillvalet sportstolar i läder-
klädsel Nappa Nature Brown 

02

0 kr 
Uppgradera till DSG

automatlåda 
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Testresultat Euro NCAP:    
www.euroncap.com

Passat
TDI 140  

BMT
TDI 170  
BMT GT

Motor 4 cylindrar, 16 ventiler
Högtrycksinsprutning
Turbo, Laddluftkylare 

Variabel turbingeometri 
Partikelfilter

Common Rail teknologi

4 cylindrar, 16 ventiler
Högtrycksinsprutning  
Turbo, Laddluftkylare  

Variabel turbingeometri  
Partikelfilter

Common Rail teknologi
Volym cm3 1968 1968
Effekt kW (hk) vid r/min 103(140)/4200 125(170)/4200 
Max vridmoment (Nm) vid r/min 320/1750–2500 350/1750–2500
Växellåda  man/aut 6/– 6/DSG 6
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 10,1/– 8,8
Toppfart (km/h)  man/aut 208/– 224/220

 

Drivsystem Fram Fram
Hjulupphängning fram/bak Fram: McPherson, krängningshämmare. Bak: Multilänkaxel med krängningshämmare.
Spårvidd fram/bak (mm) 1552/1551 1552/1551
Axelavstånd (mm) 2712 2712
Styrsystem Elektromekanisk servostyrning med servotronic. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.
Vändcirkel (m) 11,4 11,4
Markfrigång 1) 96 96

Bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF.  
Skivbromsar fram och bak,  ventilerade fram samt bromsassistent.

Fälgar/Däck  Passat grundversion 
 BlueMotion 
 Masters 
 GT 
 GT V6

Lättm 7 J x 16, 215/55 R16 
–

Lättm 7 J x 16, 215/55 R16
–
–

– 
– 
– 

Lättm 7 ½ J x 17, 235/45 R17 
–

 

Elsystem Generator (A)/Batteri (Ah) 180/ 68 180/ 68
Bagageutrymme Variant Variant
Längd uppfällt/nedfällt baksäte (cm)  113/194 113/194
Volym uppfällt/nedfällt baksäte (l) 603/1731 603/1731
Tjänstevikt 3)   man/aut 1571/1571 1594/1618
Totalvikt  man/aut 2180/– 2180/2210
Max släpvagnsvikt (kg)  Bromsad 1800/– 1800/1800
man/aut  Obromsad 750/– 750/750
Max taklast (kg) 100 100

 

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning man/aut 4,6/– 4,7/5,3
Stadskörning  man/aut 5,6/– 5,6/6,3
Landsvägskörning   man/aut 4,0/– 4,2/4,6
Tankvolym, liter ca 70 70
Aktionsradie (mil), bl körning    man/aut 152/– 149/132
Miljödeklaration
Bränsle Diesel Diesel
Dieselpartikelfilter (DPF) Ja Ja
Miljöklass 5 ) EU5 EU5
Miljöbil 6 ) JA –
CO2 utsläpp (g/km)   man/aut 119/– 123/139

 

Pris (kr) **  man/aut 259  900/– 289 900/289 900
Förmånsvärde (kr) 7 )    man/aut 1 767/– 1 908/1 908
Fordonsskatt (kr)  man/aut 0* (1168)/– 1321/2137

 

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och Miljödeklaration 
gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå och eventuell unik svensk 
utrustning ger högre vikt och därmed högre bränsleförbrukning och  
CO2-utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgascertifieringsvärden  
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 för-
ordningen 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 certifierade enligt ISO14001. 
I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001 
eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

1 )  Gäller bil vid totalvikt. Beroende på tillval  
kan av vikelser förekomma.

2)  Lättrullande
3)   Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten individuellt 

beroende på bilens 
utrustningsnivå. Lastförmågan är  skillnaden mellan den angivna total-
vikten och tjänste vikten. Om tjänstevikten höjs minskas last  förmågan. 
Fordonsskatten kan variera  beroende på  tjänstevikten.

4) Ännu ej fastställd.
5 )  Den europeiska avgasnormen EU5 innebär en skärpning av kraven 

 jämfört med miljöklasserna 2005 och 2005 PM.
6)  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 miljöbils defintion.  
Se hemsidor på respektive kommun.

7)  Preliminärt förmånsvärde vid 50% marginalskatt (exkl. bränsle) baserat 
på SKV-nybilspris alternativt bilens på gatan-pris (vid trycktill fället),  
reducerat förmånsvärde för etanol (E85), fordonsgas och hybrid.

* Skattebefriad i fem år.
**  Angivna priser tillämpas i Stockholm, oktober 2011. Varje återförsäljare 

svarar självständigt för sin egen  prissättning.




