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R  Bluetooth handsfree. Stödjer Bluetooth 
Audio Streaming A2DP och AVRCP 
(Audio/Video Remote Control Profile)

R  Färddator Plus med svenska menytexter, 
ytter temperatur, oljetemperatur och 
växlingsindikator

R  Multifunktionssportratt för enklare 
 hantering av mobil och färddator

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

KOMFORT

R  Akustikvindruta för ökad komfort

R  Baksätets ryggstöd delbart och  fällbart 
från bagageutrymmet

R  Centrallås, fjärrstyrt 

R  Climatronic, 2-zons klimat anläggning 

R  Coming Home- och Leaving Home-
funktion hos strålkastarna

R  Elektriska fönsterhissar fram och bak

R  Eluttag, 12-volts fram, baksida mitt-
armstöd och bagageutrymme 

R  Farthållare 

R  Framstolar med steglös höjdinställning 

R  Framstolar, eluppvärmda 

R  Frirullningsfunktion

R  Förvaringsfickor på baksidan av fram-
stolarna

R  Genomlastningslucka i ryggstöd bak 

R  Läslampor fram och bak, två stycken 

R  Markbelysning i backspegelhusen

R  Mittarmstöd fram och bak, 
det främre med luftutsläpp för 
 baksätespassagerarna

R  Mugg-/burkhållare fram samt i bakre 
mittarmstöd

R  Innerbackspegel, automatiskt 
 avbländbar

R  Solskydd med belysta make-up speglar

R  Sportstolar i läderklädsel Nappa

R  Start-stoppsystem 

R  Svankstöd fram (elektriskt ställbart på 
förarsidan)

SPORT OCH DESIGN

R  Analog klocka i övre mittkonsol

R  Bakljus med LED-teknik  

R  Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt 
kurvljus och LED-varselljus fram

R  Dekorpanel Iridium för instrument panel, 
mittkonsol och  dörrar

R  Kromlister runt sidorutorna 

R  Kylargrill, svartlackerad, med krom lister 
på lamellerna

R  LED-belyst nummerskylt

R  Lättmetallfälg Mallory 17"

R  Multifunktionssportratt i läder samt 
 växelspaksknopp i läder 

R  Nedlackering runt om med kromlister 
fram och längs sidorna

R  R-Line-logotyp i kylargrill

R  Sportchassi, sänker 15 mm 

R  Sportiga stötfångare fram och bak samt 
tröskelbreddare

R  Svartlackerad diffusor bak

R  Takreling, silver med svarta inlägg 

R  Ytterbackspeglar, elinställbara/elupp-
värmda med lackerade  spegelhus 

R  Ytterbackspeglarnas blinkers i LED-
teknik 

SÄKERHET 

R  ABS-bromsar med EBF (elektronisk 
bromskraftfördelning)

R  Antisladdsystem 

R  Auto Hold, hjälp vid start i backe

R  Bältespåminnare för båda fram stolarna 

R  Bältessträckare och bälteskrafts-
begränsare fram 

R  Dimstrålkastare med statiskt kurvljus

R  Däcktryckskontroll

R  Förzinkad kaross 

R  Isofix-fästen på ytterplatserna bak 

R  Krockkudde för förare och  främre 
 passagerare 

R  Lastsurrningsöglor i bagage utrymmet, 
fyra st 

R  Lastnät och insynsskydd för bagage-
utrymmet

R  Låsbara hjulbultar 

R   Nackskydd med whiplashskydd på 
framstolarna, ställbara i längsled 

R  Nackskydd samt 3-punktsbälten på 
samtliga sittplatser 

R  Parkeringsbroms, elektriskt manövrerad 

R  Parkeringssensorer fram och bak

R  Punkteringssats med kompressor

R  Punkteringsskyddade däck med 
insida av ett polymer skikt som tätar 
 punktering av 5 mm grova föremål

R  Regnsensor för vindrutetorkarna

R  Servostyrning, elektromekanisk och has-
tighetsberoende (Servotronic)

R  Sidokrockkudde för förare och  främre 
passagerare 

R  Sidokrockskyddsgardin fram och bak 

R  Skivbromsar fram och bak 

R  Startspärr elektronisk 

R  Stöldskyddslarm med kupé övervakning 
och nivåsensor

R  Trötthetsvarnare

R  Värmeskyddsglas, mörktonat från 
b-stolpen och bakåt 

R  XDS (Extended EDS), elektronisk 
 differentialspärr som hjälper bilen att 
styra in mer exakt i kurvorna

R  Ytterbackspegel förarsida, automatiskt 
avbländbar

Pris 319.000:–  
(Ord. pris 333.600:–) 
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Fjärrstyrd parkerings-
värmare
01 Parkeringsvärmaren värmer upp kyl-
vätskan och låter den cirkulera genom 
kupé-elementet och startar den ordinarie 
ventilationsfläkten när vätskan är tillräck-
ligt varm. Parkeringsvärmaren drivs med 
 bränsle från bilens tank och kan styras 
med hjälp av en separat fjärrkontroll med 
upp till 600  m räckvidd eller med en timer 
i bilens färddator. Dessutom ingår ett extra 
batteri placerat i bagageutrymmet. 

Pris 10.000:–  

Panoramasoltak i glas, 
tiltbart/skjutbart
02 Glastaket ger en behaglig känsla av rymd 
och en helt ny dimension av ljusinsläpp i kupén 
för både fram- och baksätes passagerarna. 
Soltaket manövreras elektriskt och kan höjas 
i bakkant eller dras undan över framstolarna. 
Det kan även, helt eller delvis, täckas för med 
ett elmanövrerat solskyddsjalusi som ingår i 
tillvalet.

Pris 10.600:– 

Dragpaket
•   03  Backkamera 
•   04  Dragkrok  

– delelektriskt  utfällbar 
•   Lastrumsmatta och last-

rumsväska från  
Volkswagen Tillbehör

•   Radio RCD510 med pek-
skärm, CD-växlare och 
SD-kortläsare

Pris 11.000:–  

Innovationer
DSG-automat-
växellåda
05 Direct Direct Shift Gearbox, DSG, 
är i praktiken två manuella växel-
lådor som sitter ihop och sköter 
växlings arbetet rekordsnabbt med 
små effekt förluster. DSG har kör-
glädjen och bränsle ekonomin hos en 
manuellt  växlad låda men med en 
 automat lådas komfort.

4MOTION 
 fyrhjulsdrift
•  Framkomlighet. Tar dig fram även 

under besvärliga för hållanden
•  Dragbil. Svåröverträffad dragbil för 

din hästtrailer, båt eller husvagn
•  Körglädje. Ännu mer körglädje tack 

vare pigga följsamma vägegenskaper
•  Säkerhet. Ännu större säker hets -

marginaler i trafiken
•  Enkelhet. Systemet griper in  

automatiskt då det behövs



Passat TDI 177 DSG 4MOTION BMT

Effekt kW (hk) vid r/min 125(177)/4200 

Växellåda DSG 6

Bränsledeklaration (l/100 km) Diesel

Blandad körning Sedan/Variant 5,6/5,7

CO2 utsläpp (g/km)  Sedan/Variant 147/149

Pris (kr) * Sedan/Variant 319 000 / 329 000

Förmånsvärde (kr) 1 )   Sedan/Variant 1 929 / 1 971

Fordonsskatt (kr) 1 )  Sedan/Variant 2 487 / 2 690

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 skattelagstiftningen. Se www.skatteverket.se
•  Miljöbil enligt vissa kommuners miljöbilsdefintion.  

Se hemsidor på respektive kommun.

1 )  Preliminärt förmånsvärde vid 50 % marginalskatt (exkl. bränsle) baserat på SKV-nybilspris 
alternativt bilens på-gatan pris (vid trycktillfället), reducerat  förmånsvärde för fordonsgas och 
hybrid.

 *  Angivna priser tillämpas i Stockholm, maj 2013. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin 
egen prissättning. 
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Testresultat Euro NCAP:    
www.euroncap.com


