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Det är detaljerna som särskiljer en Phaeton. Av den anledningen använder vi speciella verktyg när vi bygger den – den mänskliga handen. I fabriken där 
vi bygger Phaeton är genuint hantverk en viktig del när vi jobbar med detaljarbete i läder och trä. Bilen är ett mästerverk när det kommer till innovationer. 
Redan i grundutförandet är utrustningslistan minst sagt generös. 4MOTION fyrhjulsdrift, adaptiv luftfjädring, 18-vägs stolar i läder med massagefunktion 
och tempererande fläktar – allt ingår som standard och tillvalslistan innehåller ytterligare spännande möjligheter.
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Klädslar

Läderklädsel Sensitive (mot tilläggskostnad)

Läderklädsel Vienna (standard)

 
Läderklädsel Sensitive Volkswagen Exclusive (mot tilläggskostnad)

Anthracite

Anthracite

Snow Beige

Corn Silk Beige Cameo

Corn Silk Beige

Sun Beige/AnthraciteTobacco

Crystal Grey

Crystal Grey

Nougat

Sevilla

Sevilla

Diamont 

Sun Beige

Sun Beige

Metalliclacker (mot tilläggskostnad)

Silver Leaf Reflex Silver  Cairo Grey Mazeppa Grey Serpentino Grey Arabesque Silver 

Solida lacker (standard) Pärleffektlack (mot tilläggskostnad)

Campanella White Black Luna Blue Mocca Anthracite Deep Black  

Lacker

Berryllium Grey 

Besök volkswagen.se för att få mer information 
om lack- och klädselkombinationer.
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05 Climatronic, fyra zoners klimat-
anläggning

• Elektriska fönsterhissar fram och 
bak

• Farthållare
• Fjärrstyrt centrallås
• Framstolar samt ytterplatser bak, 

eluppvärmda
• Förvaringsfickor på baksidan av 

framstolarna
• Glasögonfack i takkonsol (utgår  

vid val av soltak )
06 Individuellt luftfjädringssystem

• Komfortblinkers, ett anslag, tre 
 blinkningar

• Massage och fläktar i komfort-
stolarna fram

07 Multifunktionsratt
• Regnsensor och automatiskt 

avbländbar innerbackspegel
• Servostyrning, elektro mekanisk, 

med hastighetsberoende 
Servotronic 

• Solskydd med belysta speglar
• Textilmattor fram och bak
• Två mugghållare fram och två bak
• Ytterbackspeglar, elinställ bara/

eluppvärmda samt med  integrerade 
LED-blinkers

INFOTAINMENT
• Färddator
• Ljudsystem
• Mobiltelefonförberedelse Premium

  08 Navigationssystem, RNS 850, DVD-
baserat

SÄKERHET OCH TRYGGHET
 + 4MOTION fyrhjulsdrift
09 Bi-xenonstrålkastare med LED-

varselljus samt dynamiskt kurvljus
• Bältespåminnare fram
• Bältessträckare fram och på ytter-

platserna bak

Utrustning
Phaeton 
– grundutförande
Standard för V6 TDI och V8

Lättmetallfälg Experience 18"

02

DESIGN
• Analog klocka i instrumentpanelen
• Backspegelhus, lackerade
• Bakljus med LED-teknik
• Dekorlister kring sidorutorna, 

 kromade
 01 Dekorpanel Eukalyptus

• Dimstrålkastare, LED
• Dörrhandtag, lackerade
• Fotstöd, metallklätt
• LED-varselljus, automatiska fram

02 Lättmetallfälg Experience 18"
• Pedalställ, metallklätt

KOMFORT
 +03  18-vägs komfortstolar med läder-

klädsel Vienna
04  Automatlåda, 6-stegad med 

Tiptronic
• Baksäte för två personer, 10-vägs 

elinställbara säten (V6 TDI 4-sits)

PHAETON V6 TDI OCH V8

• Elektroniskt stabiliserings-
program inklusive ABS med 
broms assistent, antispinnreg-
lering (ASR) och elektronisk 
differentialspärr (EDS)

• Förbandslåda och varnings-
triangel

• Förzinkad kaross
• Hjulbultar, fyra st låsbara
• Instegs- och varningsbelysning  

i samtliga dörrar
• Krockkudde för förare och 

främre passagerare, urkopp-
lingsbar med nyckel på främre 
passagerarplats

• Lastsurrningsöglor i bagage-
utrymmet, kromade, fyra st

• Nackskydd med whiplash- 
skydd på framstolarna

• Parkeringssensorer fram och 
bak

• Sidokrockkuddar fram och bak

Dekorpanel 
Eucalyptus Climatronic, fyra zoners klimat anläggning

05

18-vägs komfortstolar med 
massage och fläktar, i läder-
klädsel Vienna

0301

+  Innovationer  
Läs mer på sid 11

Automatlåda, Tiptronic

04
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Individuellt luftfjädringssystem

Bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus

Navigationssystem RNS 850

0806 09

• Sidokrockskyddsgardiner fram  
och bak

• Spolarmunstycken, automatiskt  
eluppvärmda

• Strålkastarspolning av hög trycks typ
• Stöldskyddslarm med kupé  över-

vakning och nivåsensor
• Verktygssats och domkraft

• IR-isolerande glasrutor
• Kromade avgasutblås

V8 UTÖVER V6 TDI

Multifunktionsratt

07
Förarmiljö  
Phaeton
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Tillval
Phaeton
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 eller enbart i 
 kombination med andra. Kontakta  
din lokala Volkswagen-återförsäljare  
för mer  information.

• Utan motorbeteckning bak
• Utökat trädekor-paket

KOMFORT
• Bagagelucka, elmanövrerad
•  Baksätesutförande Premium 

med fläktkylda ytterplatser med 
 massagefunktion, elektriskt inställbara 
nackstöd bak, och elektriskt inställbara 
svankstöd för ytter platserna

• Elmanövrerad sollucka
  +  Elmanövrerad sollucka med  solceller
•  Full-läderpaket Sensitive  

Classic Style. Instrumentpanel och 
dörrarnas ovansidor i läderklädsel. 
Baksidorna på framsätena, dörr sidorna 
med armstöd och förvaringsfack klädda 
med läder Sensitive

• Genomlastningslucka med  skidsäck
•  Keyless Access. Med nyckeln i fickan 

låser du upp genom att lägga handen 
på handtaget. Lås genom att trycka på 
handtaget eller bilnyckeln.

• Läderklädsel Sensitive
 12   Läderklädsel Sensitive Volkswagen 

Exclusive
•  Manöverpanel bak, för bakre klimat-

zoner (V6 5-sits och V8 5-sits)
• Parkeringsvärmare, fjärrstyrd. Ett 

utmärkt tillval för att komma till 
en varm bil vid kall väderlek. Kan 
 manövreras med fjärrkontrollen eller 
programmeras till visst klockslag  

• Passagerarstol fram  elmanövrerad  
från baksätet (V6 4-sits)

• Ratt, eluppvärmd
• Servostängning av dörrarna
• Solskydd med speglar av för storingstyp
• Solskyddsgardin för bakrutan, 

 elmanövrerad
• Solskyddsgardin för bakrutan, 

elmanövrerad, samt manuella för 
sidorutorna bak

• Tiptronic-paddlar på ratten för  manuell 
växling och en sportig  körkänsla

• Vindruta, eluppvärmd

INFOTAINMENT
  13 Ljudsystem Dynaudio Temptation  

1 000 Watt. 12 högtalare med en  
digital 12-kanals förstärkare

• Multimediauttag MEDIA-IN  inklusive 
USB-kabel

• TV-mottagare

SÄKERHET OCH TRYGGHET
  + Adaptiv farthållare med distans radar 

och Front Assist
• Backkamera Rear Asssist
• Brandsläckare
• Dragkrok, avtagbar

  + Dynamic Light Assist
  14 Däcktrycksövervakning

• Reservhjul på lättmetallfälg, fullstort
  + Side Assist
• Sign Assist, vägskyltar som passeras 

visas automatiskt upp i färddatorn 

DESIGN
 01 Dekorpanel Poppel
02 Dekorpanel Valnöt
03 Dekorpanel Vavona
04 Dekorpanel svart Pianolack 

Volkswagen Exclusive
• Innertak i Alcantara
• Innertak, svart

05 Lättmetallfälg Aristoteles 18"
06 Lättmetallfälg Dynamic 18"
07 Lättmetallfälg Innovation 18"
08 Lättmetallfälg Performance 18"
 09  Lättmetallfälg Helios Volkswagen 

Exclusive 19"
  10  Lättmetallfälg Omanyt Volkswagen 

Exclusive 19"
  11   Lättmetallfälg Serres Volkswagen 

Exclusive 19"
• Ratt och instrumentpanel i svart  

stället för naturbrun
• Ratt, läder/träutförande
• Utan emblem bak

PHAETON

Aristoteles 18" Dynamic 18" Innovation 18" Performance 18"

+  Innovationer  
Läs mer på sid 11

06 07 0805

01 02

03 04

Poppel Vavona

Valnöt Exclusive svart pianolack
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Serres 19"

Däcktryckskontrollsystem

Helios 19" Omanyt 19"

Interiör med 
 läderklädsel 
Sensitive 
Volkswagen 
Exclusive

12

Ljudsystem Dynaudio 
Temptation

1109 10 1413
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Innovationer 
och säkerhet

Koll på döda vinkeln med  
Side Assist
Då en bil kör om dig tänds dioder  
i din yttre backspegel för att visa att 
en bil finns i döda vinkeln. Det är Side 
Assist som med sina sen sorer i den 
bakre  stötfångaren övervakar de bilar 
som närmar sig bakifrån. Skulle du 
inte observera den tända dioden, utan 
 blinka  vänster som för att på  börja en 
omkörning, varnar  systemet kraftfullt 
med ljusdioderna i back speglarna.

Högklassig komfort
Phaeton är i standardutförande utrus-
tad med luftfjädring som anpassar sig 
efter de aktuella körförhållandena.  
I högre hastigheter sänks chassit, på 
ojämnt underlag höjs det. När du kör  
i komfortläget får du en bekväm resa 
och i snabba kurvor blir dämpningen 
automatiskt styvare för ökad stabilitet. 
Chassit har dessutom en automatisk 
nivåreglering som känner av bilens 
viktskillnader och balanserar dem. 

Infotainment online
Radio/navigationssystemet RNS 850, 
höjer ribban för infotainment i bilen. 
Tillsammans med mobiltelefonför-
beredelsen ”Premium” kan du spela 
dina favoritlåtar direkt via Bluetooth. 
Förberedelse för online-tjänster ger 
dig direkt tillgång till satellitbilder 
från Google™ för navigation och via 
Google Local Search hittar du snabbt 
lokal information om mackar, banker 
och restauranger. DAB+ ger dig 
dessutom tillgång till digital radio-
sändningar och trafikinformation.

Sollucka med solceller
Den skjutbara solluckan har 
 inbyggda solceller. På så sätt får 
du ström till ventilationsfläkten 
även när tändningen är avslagen. 
Det ger en härlig svalka i kupén 
som du kommer att älska varma 
sommardagar.

Fulländad sittkomfort
I Phaetons ergoComfort-säten sitter 
du bekvämt mil efter mil. Med 
 elektrisk 18-vägsinställning är sitt-
ställningen alltid perfekt anpassad 
för dig. Dessutom har sätena 
massage  funktion och aktivt svank-
stöd så att du när som helst kan ge 
ryggmuskulaturen lite skön  massage. 
Sätesventilation och stolsvärme gör 
att du får behaglig komfort året runt.

Backkamera
Backkameran Rear Assist är en 
ovärderlig hjälp när du backar. På 
infotainmentsystemets skärm visas 
området bakom bilen och inlagda 
hjälplinjer ger dig tydliga referens-
punkter vid parkering.

Adaptiv farthållare med distans
radar och Front Assist.
Den adaptiva  farthållaren gör 
att föraren kan  ställa in önskad 
 hastighet och avstånd till framför-
varande fordon. Front Assist är den 
del av farthållaren som bevakar 
 om rådet närmast bilen med radar. 
Den är aktiv i hastigheter från  
30 km/h. Systemet gör broms   syste-
men förberedda och varnar föraren 
om en kritisk situation är nära.  

Dynamic Light Assist. En innovativ 
lösning för helljuset, som här kan 
 arbeta med en variabel helljusbild. 
Det vill säga den kan blända av för 
ankommande eller framförvarande 
trafik men fortsätta att lysa upp 
 vägrenen för ökad säkerhet. 
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I centrala Dresden ligger en stor arkitektoniskt utmanande glasbyggnad som för tankarna till en konsthall eller ett  konserthus. Var du än vänder blicken ser 
du glas, totalt nästan 30 000 kvadratmeter. Golven är gjorda av kanadensisk lönn, allt är rent och snyggt, öppet och genomskinligt. Genom glas väggarna 
ser du hur Volkswagen-arbetarna i fläckfria vita overaller och vita handskar  monterar ihop din bil. Hela fabriken är en manifestation av den exklusiva bil 
som till verkas här, Volkswagen Phaeton.
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Phaeton V6 TDI 4MOTION V8 4MOTION
Motor Sexcylindrig dieselmotor

CommonRail-teknologi
4 ventiler per cylinder, Avgasturbo

Åttacylindrig bensinmotor
Multi Point Injection

5 ventiler per cylinder

Volym cm3 2 967                                              4 172                                              
Effekt kW (hk) vid r/min 176(240)/4 000                                     246(335)/6 500                                                                          
Max vridmoment (Nm) vid r/min 500/1 500–3 000                                     430/3 500                                     
Växellåda Automatlåda, 6-stegad med Tiptronic               Automatlåda, 6-stegad med Tiptronic
Acceleration 0–100 km/h (sek) 8,6 (4-sits)/8,3 (5-sits)                                               6,9                                               
Toppfart (km/h) 237                                               250                                               

 

Drivsystem
Drivning Fyrhjulsdrift med Torsendifferential              Fyrhjulsdrift med Torsendifferential             
Spårvidd fram/bak (mm) 1 628/1 612                                         1 628/ 1 612                                         
Axelavstånd (mm) 2 881 2 881
Markfrigång (mm) 1 ) 120 120
Styrsystem Hastighetsberoende servostyrning Eletromekanisk styrservo med Servotronic 
Vändcirkel (m) 12,0   12,0                                        
Bromsar Låsningsfria bromsar med EDS och BA Låsningsfria bromsar med EDS och BA
Fälgar/Däck  Lättmetallfälgar Experience 8½ J x 18  255/45 R 18                                       Lättmetallfälgar Experience 8½ J x 18  255/45 R 18                                      

 

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 1 158/–                                            1 158/–                                            
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 500/–                                            500/–                                            
Tjänstevikt 2)  2 327 (4-sits)/2 233 (5-sits)                                            2 276 (4-sits)/2 182 (5-sits)
Totalvikt 2 780 (4-sits)/2 760 (5-sits)                                              2 730 (4-sits)/2 700 (5-sits)                                              
Max släpvagnsvikt (kg) 2 500                                              2 400                                              
Max taklast (kg) 100                                               100                                               

 

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning  8,5                                               12,5                                               
Stadskörning   11,6                                              18,2
Landsvägskörning  6,7                                               9,2                                              
Tankvolym, liter ca 90                               90                               
Aktionsradie (mil), bl körning   106 72

 

Miljödeklaration
Bränsle Diesel                                            Blyfri 95                                            
Dieselpartikelfilter (DPF) JA –
Miljöklass EU 5                                              EU 5                                              
CO2 utsläpp (g/km)   224                                               290                                               

 

Fordonsskatt (kr) 6 075                                              3 820                                             
 

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och 
Miljödeklaration gäller bil i grundversion. Högre utrust-
ningsnivå och eventuell unik svensk utrustning kan ge 
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 )  Angivet värde gäller för bil vid tjänstevikt.

2 )  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.
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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 intervall
indikering (individuell), dock max 24 
 månader. Etanolanpassade modeller har 
fasta  serviceintervaller var 1500:e mil eller 
var 12:e månad.

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 kombi
neras 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.

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 återvinning
en gå in på www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen
säljare, eller på www.volkswagen.se 
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*  För mer detaljerad information kontakta din närmaste återförsäljare.

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.


