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Redan stillastående ser Scirocco ut att stå i startblocken - beredd att sätta fart. VW-emblemet är dessutom monterat på motorhuven för 

att synas extra tydligt. Den övre delen av fronten på Scirocco domineras av horisontella linjer. Mellan de svarta strålkastarhusen löper ett 

smalt klarlackat luftintag. Det sitter placerat precis ovanför stötfångaren, lackerad i karossfärgen. Den undre delen av fronten karakterise-

ras av det svarta luftintaget med sitt rombformade kylargaller. Frontens utformning uppfyller också högt ställda krav på fotgängarskydd.

Exteriör

Scirocco har en riktigt sportig design. Det är inte bara den dynamiska linjeföringen som 

fascinerar, även de sportiga detaljerna imponerar, se exempelvis på de markerade halogen-

strålkastarna vars svängda konturer matchar karossens formspråk på ett intelligent sätt. 

Sidobackspeglarna, dörrrhantagen och stötfångarna är lackerade i karossfärgen och smäl-

ter perfekt in i siluetten på bilen.
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Dubbla kromade avgasutsläpp är stan-

dard på GT.

För att ytterligare imponera har de integrerade ytterbackspeglarna  LED-blinkers och är 

lackerade.

Tack vare proportionerna mellan taket och midjan, framhävs mittlinjen eftersom taket är betydligt smalare än andra delar av karossen. 

Denna finness i formgivningen ger bilen en helt egen karaktär. De speciellt utformade bakljusen ansluter perfekt till karosslinjerna och 

förstärker bakpartiet ytterligare. Den liggande designen gör att bilen ser lägre ut. Den svepande formen gör dessutom att bilen ser bre-

dare ut. 
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Interiör

Bli inte förvånad om det känns som om du aldrig vill stiga ur bilen, så sportig körning 

erbjuder den dig.  Sportstolarna fram ger perfekt stöd i varenda kurva. Sportchassit för

ner den samlade motorkraften i vägbanan. Utöver den känsla av välbehag  som Scirocco  

lockar fram, imponerar den också med sina många funktioner. det råder inte minsta 

tvivel om att Scirocco helt enkelt är oemotståndlig.

Den tre-ekrade multifunktionsratten i läder är standard. Tillsammans med DSG-växellådan som finns som tillval, kan du dessutom 

växla med växlingspaddlarna på ratten som är standard i kombination med DSG-växellådan. Via multifunktionsratten är det enkelt och 

bekvämt att hantera radion och färdatorn medan du kör. 
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Genom att fälla en eller båda bakstolarna får du ett ordentligt utrymme för packning (755 liter när båda stolarna är fällda).

Tack vare den speciella utformningen är 

dörrhantaget ett verkligt blickfång.
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Säkerhet

Scirocco är bilen du kan lita på fullt ut. Den har inte bara en effektstark motor utan förfogar 

dessutom över massor av säkerhetsutrustning. Antisladdsystemet (ESP) med bromsassis-

tent och motorstyrningshjälp infattar även låsningsfria bromsar (ABS), elektronisk differen-

tialspärr (EDS) och antispinnreglering (ASR). Detta gör att kritiska situationer kan förebyg-

gas. Naturligtvis sitter alla i bilen skyddade av krockkuddar. Den adaptiva chassiregleringen 

är också standard.

Den adaptiva chassiregleringen (DCC) anpassar hela tiden chassiinställningen efter körsättet och de aktuella vägförhållandena. Med en

enkel knapptryckning kan föraren välja mellan tre lägen: sport, normal eller komfort för en alltid lika perfekt körupplevelse.
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Genom riktade ingrepp i bromssystemet och motorstyrningen förhindrar det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP) att bilen

råkar i sladd i kritiska situationer. Det här gör att bilen alltid har maximal riktningsstabilitet.

Som standard är Scirocco utrustad med en omfat-

tande säkerhetsutrustning. I detta ingår förarkrock-

kudde och urkopplingsbar krockkudde för framsä-

tesspassageraren, sidokrockskyddsgardiner samt 

sidokrockkuddar fram i ryggstödet.
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Den innovativa DSG-automatväxellådan som är tillval växlar på hundradelar av en 

sekund till nästa växel, uppåt eller neråt. Accelerationen blir både snabb och sportig 

tack vare den direkta responsen. DSG-växellådan är 6- eller 7-växlad, beroende på 

motoralternativ. Sist men inte minst gör den höga verkningsgraden att du också 

kan spara bränsle. 

SC0072

Kombinationen med direktinsprutning 

av bränslet och intelligent överladd-

ningsteknik gör våra TSI-bensinmotorer 

extra effektiva. Dessa motorer förmår 

förena fördelar som hög effekt och högt 

vridmoment med låg bränsleförbruk-

ning.

Den 6-växlade manuella växellådan 

förmedlar motorkraften via ytterst exakta 

och korta växellägen och är mycket lätt 

att växla.

För dig som uppskattar dieselmotorer 

mest finns även ett alternativ med 170 hk 

(125 kW) och turbo. Bränsleförbrukning-

en stannar på beskedliga 5,3 l/100 km.
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Motorer och växellådor.

Motorutbudet för Scirocco utlovar framförallt en sak, nämligen maximal dynamik. Bensinmotorerna 

har TSI-teknik som tack vare en kombination av direktinsprutning och turboladdning presterar hög  

effekt men ändå sparar på bränslet. De båda bensinmotorerna har en effekt på 160 hk (118 kW) respek-

tive 200 hk (147 kW). Båda motorerna kan som tillval fås med DSG-växellåda med dubbla kopplingar 

som kombinerar den manuella växellådans fördelar med alla de som en automatväxellåda ger. Till TSI 

160 är DSG-växellådan 7-stegad och till GT är den 6-stegad. 

 

Dieselalternativet är en TDI-motor på 170 hk (125 kW) med överladdning och riktigt bra vridmoment på 

maximalt 350 Nm. Även TDI kan väljas med 6-stegad DSG-växellåda som tillval. Vilken version du än 

bestämmer dig för kommer du att längta efter varenda möjlighet att få köra.  

Motorer

TSI 160

160 hk

GT

200 hk

R

265 hk

TDI 170

170 hk

Bränsleförbrukning l/100km manuell växellåda 6-växlad 6-växlad 6-växlad 6-växlad

Stadskörning 8,7 10,1 11,3 7,0

Landsvägskörning 5,4 5,9 6,2 4,3

Blandad körning 6,6 7,4 8,1 5,3

autmat växellåda DSG 7-växlad 6-växlad 6-växlad 6-växlad

Stadskörning 8,0 10,0 10,9 7,3

Landsvägskörning 5,4 6,0 6,3 4,7

Blandad körning 6,3 7,5 8,0 5,6

Bränsle Bensin Bensin Bensin Diesel

CO2 utsläpp g/km manuell växellåda 154 172 189 139

automat växellåda DSG 147 174 187 147

Bränsleförbrukning och CO2 utsläpp
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Mellan de standardmonterade sport-

stolarna finns det ställbara mittarm-

stödet med förvaringsfack.

Sportstolarna fram är även steglöst 

inställbara i höjdled.

Elfönsterhissar fram är standard på alla 

modeller för Scirocco.

Med den halvautomatiska luftkonditioneringen ”Climatic” kan du enkelt ställa in rätt 

temperatur i kupén.

Radioanläggningen RCD 310 med CD-spelare och mp3-stöd har åtta högtalare och är på 4 

x 20 Watt. Vidare finns även Aux-ingång mellan framstolarna i mittkonsolen.

Scirocco 
Scirocco har en hög standardutrustning och ger dig en riktigt trevlig bil med härliga egen-

skaper. Här följer en liten presentation av detaljer som alltid finns i Scirocco.
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Den tre-ekrade multifunktionsratten i läder är standard. Tillsammans med DSG-växellådan som finns som tillval, kan du dessutom 

växla med växlingspaddlarna på ratten som är standard i kombination med DSG-växellådan. Via multifunktionsratten är det enkelt och 

bekvämt att hantera radion och färdatorn medan du kör. 
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Scirocco R

Scirocco R är utvecklad för dig som verkligen älskar bilkörning i dess rätta bemärkelse. En 

mer körglad bil i sportig kaross får du leta länge efter. Med en urstark motor på 265 häst-

krafter, riktigt sportiga fälgar, exteriöra detaljer med en riktigt sportig frontspoiler, bredare 

trösklar, svartlackerade backspegelhus och bromsok , märks det att Scirocco R är något all-

deles extra. Scirocco R måste upplevas!

Scirocco R har en speciell sportstolsklädsel i tyg/microfiber. De svartlackerade dekorpanelerna, den greppvänliga ratten och den låga 

sittpositionen förstärker känslan och ger en avslappnad men bekväm körställning där du kan koncentera dig på körningen samtidigt som 

dina medpassagerare kan dela glädjen med att sitta riktigt bra.
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Metallskodda pedaler ger den rätta käns-

lan interiört.

Svartlackerade backspegelhus visar att det handlar om en riktig sportbil.

Instegslister i framdörrarna med R-logotyp är bara en av alla unika detaljer hos Scirocco R.

Dekorlister i aluminium med R-logotyp 

ger en diskret men samtidigt elegant 

känsla interiört.

De separat monterade slutrören och den svartlackerade diffusorn ger bakpartiet hos 

Scirocco R ett riktigt sportigt intryck.

Lättmetallfälgarna 19 tum ”Talladega” 

med däck 235/40 R18 ger ett sportigt 

utseende och riktigt inspirerande väg-

egenskaper.



24 – Tillvalsutrustning – Scirocco

Tillvalsutrustning. *

Även om Scirocco har en hög utrustningsnivå redan som standard, finns det många attrak-

tiva tillvalsutrustningar och paket att välja mellan. Med varje tillval kan man enkelt skapa 

sin egen personliga Scirocco.

Ljus och siktpaket med elektriskt infäll-

bara ytterbackspeglar finns som tillval.

Bi-xenonstrålkastarna gör att man ser ännu bättre på såväl halv-som helljuset. Xenontekniken ger ett vitare ljussken, vilket gör att 

eventuella faror kan upptäckas tidigare.

*  Tillval mot pristillägg. Givetvis finns det ytterligare tillval förutom ovannämnda och tillval som ej går att kombineras med varandra. Vi har även 

ett antal förmånliga utrustningspaket att erbjuda. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare, så berättar de mer om dessa.
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Mellan framstolarna finns tillvalet Me-

dia-In, där man kan plugga in sin Ipod 

eller USB-stick med mera.

Som tillval finns mörktonade rutor från 

B-stolpen och bakåt. 

Farthållaren kan aktiveras från 30 km/h 

och håller hela tiden den hastighet som 

har valts. Speciellt vid långfärdskörning

bidrar den till en mer avspänd körning 

och ökad komfort bakom ratten.

Elmanövrerad förarstol finns som tillval 

måste kombineras med läderklädsel.

Som tillval finns läderklädsel ”Vienna” i två färger. Vid beställning av läderklädsel ingår 

även elektriskt justerbart svankstöd för framstolarna. Läderklädseln är inte bara snygg, 

den är även slitstark och lättskött.

Med klimatanläggningen ”Climatronic” som är tillval kan man ställa in temperaturen

individuellt för föraren och framsätespassageraren.

Mobiltelefonförberedelse med hands-

free finns i flera alternativ. Oavsett vilket 

alternativ du väljer så ingår en hållare på 

instrumentpanelen och handsfree i tak-

konsolen. till denna kan man ansluta en 

adapter för utvalda mobiltelefoner eller 

ansluta en Touch-adapter som finns som 

Volkswagen  Original tillbehör.
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Parkeringssensorer bak gör det enklare 

att parkera och finns som tillval.

Med tillvalet adaptivt chassit (DCC) 

kan du själv ställa in hur sportigt och 

bekvämt du vill åka.

CD-växlare för sex cd-skivor i mittarm-

stödet mellan framstolarna finns som 

tillval. Kan endast beställas i kombina-

tion med Radio/navigationsanläggning-

en RNS 510.

Däcktryckskontrollsystemet som är tillval 

arbetar via ABS-styrdonet och kontrol-

lerar däckets rullningsomkrets. Vid en 

avvikelse tänds en indikatorlampa på 

instrumentpanelen och en ljudsignal 

varnar för lågt ringtryck.

Stöldskyddslarmet finns som tillval och är försett med kupéövervakning som är placerad i takkonsolen.
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Dynaudio Sound System är tillval. En di-

gital 10-kanalsförstärkare på 600 Watt för 

10 perfekt fördelade högtalare med låg  

egenresonans.

Tillvalet Radio RCD 510 är en snygg 

och lättarbetad ljudanläggning med 

många finesser. Exempelvis 8 högtalare, 

integrerad CD-växlare, SD-kortläsare och 

färgpekskärm. Dessutom ingår AUX-in-

gång i mittarmstödet.

Radio/navigationssystemet RNS 510 

är tillval och den leder dig rätt både på 

korta och långa resor och imponerar 

med många finesser, som till exempel 

SD-kortläsare och integrerad hårddisk på 

30 GB och färgpekskärm.

Det elektriskt tiltbara panoramaglastaket ger en ljus atmosfär i kupén och låter dig med ett enkelt handgrepp släppa in frisk luft så att du

alltid kan hålla huvudet kallt.
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Modellversionerna kan kompletteras med attraktiva lättmetallfälgar som tillval, 

dessa framhäver ytterligare den sportiga looken.  

Fälgar

Lättmetallfälg ”Long Beach” 7 J x 17" med 

däck 225/45 R17 är både dynamiska och 

eleganta. Standard TSI 160.

Lättmetallfälg ”Spa” 8 J x 17" med 

däck 225/45 R17 är standard på GT.

Lättmetallfälg ”Donington” 8 J x 17" med däck 235/45 R17ingår i sportpaketet.
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Lättmetallfälg ”Lugano” 8 J x 19” med däck 235/35 R19.

Lättmetallfälg ”Daytona” 8 J x 18” med 

däck 235/40 R18.

Lättmetallfälg ”Interlagos” glanspolerad 

8 J x 18” med däck 235/40 R18.

Lättmetallfälg ”Interlagos” 8 J x 18" med 

däck 235/40 R18.
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Lättmetallfälg ”Donington” 8 J x 18" med 

däck 235/40 R18 ingår i sportpaketet.

Sportigt in i minsta detalj, med alumi-

nium pedaler som ingår i sportpaketet.

I Sportpaketet ingår standardstolarna, men med den speciella klädseln ”Catch Up” och klädselkanter i Alcantara. Vidare svart innertak 

och svarta ramar runt luftutsläppet på instrumentpanelen samt textilmattor fram och bak.

I sportpaketet ingår mörktonade rutor 

från B-stolpen och bakåt. 

Paket erbjudanden.

Det finns två tilltalande paketerbjundande till Scirocco. Dels Sportpaket S  och Premiumpaketet P  . Paketinnehållet kan du läsa om på det-

ta uppslag. Givetvis kan du också kombinera Sportpaketet och Premiumpaketet och dessutom kan man uppgradera paketet med läderkläd-

sel mot pristillägg.

S

SSS
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Farthållaren kan aktiveras från 30 km/h 

och håller hela tiden den hastighet som 

har valts. Speciellt vid långfärdskörning

bidrar den till en mer avspänd körning 

och ökad komfort bakom ratten.

Lättmetallfälg ”Interlagos” 8 J x 17" med däck 235/45 R17.

Regnsensor och automatiskt avblänbar 

innerbackspegel samt Coming home/

Leaving home-funktion för strålkastarna.

Med adaptivt chassit (DCC) kan du själv 

ställa in hur sportigt och bekvämt du vill 

åka.

Dimstrålkastare fram ingår i både sport-

paketet och premiumpaketet.

Stöldskyddslarmet är också försett med 

kupéövervakning som är placerad i tak-

konsolen.

S

P

P

P P P

P
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Stolarna är klädda med tygklädsel ”Kyalami” Titan Black med sidstödsklädsel i microfiber ”San Remo” och sömmar i Art grey.

R-line logotyper ger ett exklusivt intryck.

R-Line paket.

Med R-line paket kan du utrusta din Scirocco eller Scirocco GT med detaljer som visas här. 

Fler detaljer om R-line paketet finner du i produktfaktabladet för Scirocco. 
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Instegslister i aluminium med R-logotyp.

Sportigt in i minsta detalj, med metall-

skodda pedaler.

Takkantsspoiler i R-design.

Den tre-ekrade multifunktionsratten i läder med R-logotyp.

Lättmetallfälgar ”Mallory” 8Jx17 med 

däck 235/45 R17 finns även i 18 tums 

dimension som tillval.
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Salsa Red (ej till R)

Solid

4Y

Candy White

Solid

B4

Rising Blue *

Metallic

4C

Viper Green *

Metallic

6B

Dark Maroon * (ej till R)

Metallic

7C

Färger

* Tillval mot pristillägg.



Scirocco – Färger – 35 

Reflex Silver *

Metallic

8E

Silver Leaf  * (ej till R)

Metallic

7B

Indium Grey *

Metallic

X3

Night Blue * 

Metallic

Z2

Deep Black *

Pärleffekt

2T

* Tillval mot pristillägg.

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge lackerna med samma mättnad och briljans som de har i verkligheten.
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Titan Black

Sportstolar med tygklädsel ”Merlin”

AZ

Titan Black 

Sportstolar med tygklädsel ”Catch-up”/Alcantarainlägg *

RK

(endast valbart i kombination med Sportpaket)

Silver Black

Sportstolar med tygklädsel ”Catch-up”/Alcantarainlägg *

RM

(endast valbart i kombination med Sportpaket)

Cashmere

Sportstolar med tygklädsel ”Catch-up”/Alcantarainlägg *

RR

(endast valbart i kombination med Sportpaket)

Black

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” *

QX

* Tillval mot pristillägg.

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge klädslarna med all deras verkliga skönhet.

Klädslar
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Titan Black/Crystal Grey

Scirocco R/R-Line

Sportstolar med tygklädsel ”Kyalami”

IH

Black

Scirocco R/R-Line

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” *

QX

Truffles

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” *

TL
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Klädsel och färgkombinationer.
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Sportstolar med tygklädsel ”Merlin” 

Titan Black (AZ) Black Titan Black/Black          

Sportstolar med tygklädsel ”Catch Up”/Alcantara  (endast i kombination med Sportpaket)

Titan Black (RK) Black Titan Black/Black          

Silver Black (RM) Black Titan Black/Black          

Cashmere (RR) Black Titan Black/Black –         

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” 

Black (QX) Black Titan Black/Black          

Truffles (TL) Black Titan Black/Black –  – –      

Sportstolar med tygklädsel ”Kyalami” 

Scirocco R

Titan Black/Crystal Grey (IH) Black Titan Black/Black –    –  –   

Scirocco R-Line

Titan Black/Crystal Grey (IH) Black Titan Black/Black –  –  –  –   

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” 

Scirocco R

Black (QX) Black Titan Black/Black –    –  –   

Scirocco R-Line

Black (QX) Black Titan Black/Black –  –  –  –   

() Standard

() Pristillägg

( – ) Kombinationen kan ej levereras
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Sportstolar med tygklädsel ”Merlin” 

Titan Black (AZ) Black Titan Black/Black          

Sportstolar med tygklädsel ”Catch Up”/Alcantara  (endast i kombination med Sportpaket)

Titan Black (RK) Black Titan Black/Black          

Silver Black (RM) Black Titan Black/Black          

Cashmere (RR) Black Titan Black/Black –         

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” 

Black (QX) Black Titan Black/Black          

Truffles (TL) Black Titan Black/Black –  – –      

Sportstolar med tygklädsel ”Kyalami” 

Scirocco R

Titan Black/Crystal Grey (IH) Black Titan Black/Black –    –  –   

Scirocco R-Line

Titan Black/Crystal Grey (IH) Black Titan Black/Black –  –  –  –   

Sportstolar med läderklädsel ”Vienna” 

Scirocco R

Black (QX) Black Titan Black/Black –    –  –   

Scirocco R-Line

Black (QX) Black Titan Black/Black –  –  –  –   
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Garantier och tjänster.

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 Volkswagen-verkstad.

Serviceintervaller. 
Bilen har flexibelt serviceintervall enligt bilens intervall-

indikering (individuell), dock max 24 månader.

Volkswagen Finansiering. 
Nyckeln till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren erbjuder 

en rad bra finansieringsalternativ till privatpersoner eller 

företag. Anpassade efter dina egna, eller företagets förut-

sättningar, fyllda med valmöjligheter.  

Din Volkswagensäljare ger gärna tips och aktuella villkor 

för finansiering baserad på dina förutsättningar, eller läs 

mer om några av våra populära finansieringsformer. 

Volkswagen Billån. 
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter 

avsende 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. 
Vi erbjuder ersättningsnivå och innehåll utöver det van-

liga. Kombinera vår finansiering med försäkring.

Volkswagen Leasing.
Vi erbjuder indivduellt anpassad finansiering för stora och 

små företag. Du kan med fördel kombinera vår finansie-

ring med serviceavtal och försäkring. Allt på samma fak-

tura specificerat för sig. 

Volkswagen Personalbil.
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, 

som ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet per-

sonalbil är kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för 

personalen.

Volkswagenkortet.
Självklart är den långa kredittiden, med möjlighet att dela 

upp kostnaden på 6 månader utan ränta, ett avgörande 

skäl till att ha Volkswagenkortet i plånboken. Dessutom 

finns det inga avgifter eller kostnader för att ha eller skaffa 

kortet. Men här får du fler argument: du får regelbundet 

information om de exklusiva erbjudanden som kommer 

kortinnehavaren till godo. Det kan vara allt från fritidstill-

behör till service och reservdelar. Genom våra samarbets-

partners, får du också rabatt på t ex drivmedel, bilhyra, 

färjeförbindelser och övernattningar på hotell. Du kan 

även lägga ditt sparande på Volkswagenkortet och få en av 

marknadens bästa ränta på dina pengar. Behöver du fler 

argument, kan du känna till att vi kontinuerligt utvecklar 

tjänster som byggs in i kortet. Vi gör allt och lite till för att 

göra livet enklare för våra trogna kunder.
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Volkswagen Serviceavtal.
Alla bilar behöver service och med ett serviceavtal undvi-

ker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad 

och vet vad din service kommer att kosta. Serviceavtal kan 

kombineras med alla våra finansieringsformer.

Volkswagen Förarkurser.
Vi tar inte bara ansvar för våra produkter utan även hur 

dom används: Volkswagen Blue Driving & Safety ser 

till att göra dig till en säkrare och mer miljömedveten 

Volkswagenägare. Under en hel- eller halvdag tränar vi dig 

under säkra former för att skapa säkra attityder, förbättrat 

omdöme och ökad förståelse för våra tekniska lösningar. 

Du genomför kursen i våra välutrustade och nya bilar 

under erfaren ledning av våra Volkswageninstruktörer. 

Mer information om kursplatser och datum finner du på 

www.carevents.se

Återvinning.
Minst 85% används till återvinning och återanvändning.  

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, 

SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att kostnads-

fritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. För mer 

information om hur Volkswagen arbetar för att underlätta 

och förenkla återvinningen gå in på www.volkswagen.se

Extrautrustning.
De bilar som finns avbildade i denna broschyr är i vissa 

fall utrustade med extrautrustning, som kan beställas mot 

pristillägg.

Uppgifterna.
Alla uppgifter och fakta för Scirocco gäller vid tidpunkten 

för broschyrens tryckning. Vi förbehåller oss rätten till änd-

ringar. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer detal-

jerad information. Du kan även gå in på hem sidan www.

volkswagen.se och bygga din egen personliga bil.

Bränsleförbrukning 5,3–8,1 l/100 km blandad körning,  

CO
2
-utsläpp (g/km) 139–189.
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Reservationer för eventuella tryckfel, 

felaktigheter och ändringar. 

Utgåva: Juni 2010 

www.volkswagen.se

Scirocco

Din Volkswagen återförsäljare:


