
Passat cc fakta



Passat cc

SolIDa STanDarD-laCker

 Candy White Black

 Silver Light Reflex Iron Shadow 
 Leaf Brown Silver Grey Blue

MeTallIC-laCker*

 Icelandic Mocca Deep Black 
 Grey Anthracite

PärleffekT-laCker*

Samtliga lacker valbara till alla modeller.

Cornsilk Beige Black

Sportstolar med läder/Alcantara*.

Cornsilk Beige Titan Black

Sportstolar med tygklädsel ”Silversprint”.

Cornsilk Beige Truffles Black

Sportstolar med läderklädsel Nappa*.

Lättmetallfälg ”Spa” 8 J x 17" med 
235/45 R17-däck. Standard V6.

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

Krom matt

DekorPanel

Borstad  
aluminium*

Vavona*

*pristillägg

Valnöt*



SäkerheT/TryggheT
• ABS-bromsar med EBF (elektronisk bromskraftsfördelning)
• Auto Hold hjälp vid start i backe (standard för automatväxlade 

versioner)
• Bältespåminnare för båda framstolarna
• Bältessträckare och bälteskraftsbegränsare fram
• Damm- och pollenfilter
• DCC, Dynamic Chassis Control, elektroniskt ställbara  

stötdämpare i 3 lägen och adaptiv styrning för högsta komfort
• Däcktryckskontroll
•  ESP (antisladdsystem) med EDS (elektronisk differentialspärr) 

+ ASR (antispinnreglering) med bromsassistent
• Förzinkad kaross med 12 års garanti mot genomrostning
• Halogenstrålkastare med statiskt kurvljus 
•  Krockkudde i full storlek för förare och främre passagerare,  

urkopplingsbar med nyckel för passagerare
• Nackskydd med whiplashskydd på framstolarna
• Nackskydd samt justerbara 3-punktsbälten på samtliga  

fyra sittplatser
• Punkteringsskyddade däck med självtätande funktion som  

kan bibehålla trycket vid genomträngning av upp till 5 mm  
grova föremål

• Sidokrockkudde för förare och passagerare
• Sidokrockskyddsgardin fram och bak
• Spolarmunstycken, eluppvärmda
• Startspärr, elektronisk 

InTerIÖr 
• Baksätets ryggstöd delbart och fällbart (60/40)
• Dekorpanel ”Krom Matt”
• Elektriska fönsterhissar fram och bak
• Farthållare 
• Framstolar, eluppvärmda 
• Färddator Plus med utökade inställningsmöjligheter
• Förarstol med elektriskt ställbart svankstöd och ryggstöds-

lutning
• Glasögonfack i taket (utgår vid panoramatak)
• Höjdinställbara sportstolar med svankstöd i tygklädsel 

”Silversprint”
• Isofix- och Top Tether-fästen bak för bilbarnstolar
• Klimatanläggning, 2-zons, med dragfri ventilation samt  

kylt handskfack
• Läslampor fram och bak
• Mittarmstöd bak 
• Mittarmstöd fram med luftutsläpp för baksätet
• Mugg-/burkhållare fram och bak, två st med jalusi-stängning
• Multiratt i läder, 3-ekrad med aluminiumdekor, samt  

växelspaksknopp i läder
• Radio RCD 310 med mp3-stöd, CD-spelare 4 x 20   W,  

åtta högtalare, aux-ingång i mittarmstöd samt rutantenn
• Solskydd med belysta make up-speglar
• Textilmattor fram och bak 

eXTerIÖr 
• Avgasutblås, dubbla och synliga (för V6 kromade och på var sida)
• Blinkers i klarglas i stötfångare fram
• Kromlister runt sidorutor
• Kromade stötskyddslister längs sidorna och bak
• Kylargrillram i krom med kromade lameller, och kromat 

VW-emblem
• Lättmetallfälg ”Phoenix” 8 J x 17" med 235/45 R17-däck
• Lättmetallfälg ”Spa” 8 J x 17" med 235/45 R17-däck (3,6 V6)
• Skivbromsar fram och bak (ventilerade fram)
• Ytterbackspeglar, lackerade, elinställbara/eluppvärmda samt 

med integrerade blinkers (LED-teknik)

ÖVrIga fUnkTIoner
• 12 volts eluttag bak och i bagageutrymmet
• Centrallås, fjärrstyrt med Press and Drive funktion i nyckeln
• Eluttag, 12-volts fram
• Fjärrstyrd öppning av bagagelucka 
• Genomlastningslucka i ryggstöd bak
• Lastsurrningsöglor i bagageutrymmet, fyra st
• Ljus och Siktpaket med regnsensor, automatiskt avbländbar 

innerbackspegel samt manuell Coming home- och automatisk 
Leaving homefunktion hos strålkastarna

• Parkeringsbroms, elektriskt manövrerad 
• Reservhjul, fullstort i lättmetall
• Servotronic, progressiv elektromekanisk servostyrning 
• Upplåsning av tanklock och baklucka inifrån
• Värmeskyddsglas, gröntonat 
• Yttertemperaturmätare

utrustning

Strålkastarna avrundar det distinkta bakpartiet. Passat CC har fyra bekväma sittplatser. Instrumentering präglad av elegant, vit belysning.



Tillval 
Observera att vissa tillval inte går att kombinera med varandra och att vissa lanseras senare.  
Ta kontakt med din lokala Volkswagen-återförsäljare, så får du veta mer om detta. 

SäkerheT
• Auto-Hold-funktion (standard vid automatlåda samt dragkrok)
• Dragkrok, avtagbar med antisladdsystem för släpvagn
• Däcktrycksövervakning
• Keyless Access, nyckellöst tillträdes- och startsystem
•  Lane Assist, förarassistenssystem som övervakar vägens kantlinje 

med hjälp av kamera och korrigerar rattutslaget
•  Parkeringshjälpsystem ”Park Assist” med parkeringssensorer 

fram och bak. Ultraljudssensorer hjälper till att styra in bilen vid 
fickparkering. Finns med eller utan backkamera.

• Parkeringssensorer fram och bak
• ”Rear Assist”, backkamera
• Sidokrockkuddar bak
• Stöldskyddslarm Plus

InTerIÖr
• Ambientepaket med ljusdekor vid val av träpanel
• ”ACC” adaptiv farthållare med distansradar 
• CD-växlare för sex skivor placerad i handskfacket
• Dekorpanel ”Borstad aluminium” 
• Dekorpanel ”Vavona” 
• Dekorpanel ”Valnöt” 
• Eluppvärmt baksäte 
• Framstolar, 12-vägs elinställbara samt ytterbackspeglar med 

 minnesfunktion (endast i kombination med läder ”Nappa”)
• Handsfree, förberedelse för utvalda modeller
• Läderpaket läder Alcantara
• Läderpaket ”Nappa”
• Läderpaket ”Nappa med ventilation”
• MEDIA-IN-anslutning för mp3, iPods och USB. För iPod  

erfordras adapterkabel.
•  Navigation RNS 510 DVD. DVD-baserad navigation med -touch-

screen och inbyggd hårddisk på 30 Gb samt färddator  
(ej svenskspråkig)

•  Navigation RNS 510 DVD Dynaudio 600 W, 10 högtalare, inbyggd 
hårddisk på 30 Gb samt färddator (ej svenskspråkig)

•  Navigation RNS 510 DVD Volkswagen Sound 250 W, 10 högtalare, 
inbyggd hårddisk på 30 Gb samt färddator (ej svenskspråkig)

• Radio RCD 310 Volkswagen Sound 250 W, 10 högtalare

•  Radio RCD 510 med integrerad CD-växlare för upp till sex skivor, 
touchscreen samt kortläsare för SD-kort

•  Radio RCD 510 Volkswagen Sound 250 W, 10 högtalare och 
 integrerad CD-växlare för upp till sex skivor

•  Radio RCD 510, Dynaudio 600 W, 10-kanals förstärkare med  
10 högtalare samt CD-växlare för upp till sex skivor

• Sidorutor mörktonade från B-stolpen och bakåt
• Solskyddsgardin, elektrisk för bakrutan
•  Växlingspaddlar (Tiptronic/DSG)

eXTerIÖr
• Bi-xenonstrålkastare med dynamisk och statisk kurvljusfunktion
• Dimstrålkastare, integrerade i stötfångaren fram
• Lättmetallfälg ”Miami” 17"
• Lättmetallfälg ”Spa” 17" (Standard Passat CC V6)
• Lättmetallfälg ”Interlagos” 18" Sterling Silver
• Lättmetallfälg ”Interlagos” 18" glanspolerad
• Lättmetallfälg ”Daytona” 18" 
• Ytterbackspeglar elektriskt infällbara 

ÖVrIga fUnkTIoner
• Eluttag bak 230 V upp till 150 W
•  Fjärrstyrd parkeringsvärmare med timerfunktion via  färddatorn
• Utan emblem bak
• Vindruta eluppvärmd 

RNS 510 DVD och backkamera. Panoramatak i glas, tiltbart.

”Miami 17" ”Interlagos” 18" 
Glanspolerad

”Spa” 17" ”Daytona” 18"

läTTMeTallfälgar

”Interlagos” 18" 
Sterling Silver

Premiumpaket
• Bi-xenonstrålkastare med kurvljusfunktion
• Dekorpanel aluminium
• Dimstrålkastare fram
• Läderklädsel Nappa 
• Lättmetallfälg ”Interlagos” 18" Sterling Silver
• Lättmetallfälg ”Daytona” 18"
• Stöldskyddslarm 

 klimatpaket
• Panoramatak i glas med tiltfunktion och soljalusi
• Solskyddsgardin, elektrisk för bakrutan



Passat CC TSI 160 TSI 200 3,6 V6 TDI 170

Motor 4 cylindrar, 16 ventiler,
Direktinsprutning, Turbo

3-vägs katalysator 

4 cylindrar, 16 ventiler
Direktinsprutning, Turbo

3-vägs katalysator

6 cylindrar, 24 ventiler,
Direktinsprutning,
3-vägs katalysator 

4 cylindrar
CommonRail teknologi 

Partikelfilter

Volym (cm3) 1798 1984 3597 1968

Effekt kW (hk) vid r/min 118 (160)/5000 147(200)/5100 220 (300)/6700 125(170)/4200

Max vridmoment (Nm) vid r/min 250/1500 280/1700-5000 360/3000 350/1750-2500

Växellåda  man/aut 6/ 7 DSG 3) 6/6 Tiptronic  /6 DSG 6/6 DSG

Drivsystem

Drivning Fram Fram 4MOTION (fyrhjulsdrift) Fram

Hjulupphängning fram/bak Fram: McPherson, krängningshämmare. Bak: Multilänkaxel med krängningshämmare.

Spårvidd fram/bak (mm) 1552/1559 1552/1559 1552/ 1559 1552/1559

Axelavstånd (mm)         2711 2711 2711 2711

Styrsystem Elektromekanisk servostyrning, Servotronic. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Vändcirkel (m) 11,4 11,4 11,4 11,4

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

Fälgar Lättmetall 8 J x 17 Lättmetall 8 J x 17 Lättmetall 8 J x 17 Lättmetall 8 J x 17

Däck 235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17 235/45 R17

Elsystem 

Generator, (A) /Batteri (Ah) 140/ 70 140/70 180/95 180/ 72

Bagageutrymme

Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 118/ 196 118/196 118/ 196 118/ 196

Bagagevolym (l) 452 452 452 452

Tjänstevikt (kg) 1 )  

 man/aut 1510/1530 1520/1540 / 1710 1520/ 1540

Totalvikt  

 man/aut 1920/1940 1950/1970 /2110 1970/ 1990

Max släpvagnsvikt (kg)  

 man/aut 1500/ 4) 1600/1600 /2100 1800/ 1800

Max taklast (kg) 

100 100 100 100

Fordonsskatt (kr)  

 man/aut 1560 1650/1845 2490 3639/ 3922

Försäkringspremieklass
4)/ 4) 4)/ 4) / 4) 4)/ 4)

Acceleration 0–100 km/h (sek)  

 man/aut 8,6/ 4) 7,6/7,8 / 5,6 8,6/8,6

Toppfart (km/h)  

 man/aut 222/ 4) 237/232 / 250 227/224

Bränsledeklaration (l/100km) 

Blandad körning  man/aut 7,6/ 4) 7,9/8,5 / 10,1 5,8/6,1

Stadskörning  man/aut 10,4/ 4) 11/12,1 / 15,1 7,7/ 7,8

Landsvägskörning man/aut 6,0/ 4) 6,1/6,4 / 7,3 4,8/ 5,1

Tankvolym, liter ca 70/ 70 70/70 70 70/ 70

Aktionsradie (mil), bl. körning man/aut 92/ 4) 89/ 82 69 121/ 115

Miljödeklaration

Bränsle 95 95 95 Diesel

Dieselpartikelfilter (DPF) – - – JA

Miljöklass 2005 2005 2005 2005 PM

CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 180/ 4) 186/199 242 153/ 159

I

I

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 bränsle förbrukning 
och CO2 utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgascertifierings-
värden och CO2 finns i bilregistret. Information om koldioxid baserad 
 fordonsskatt samt partikelfilterrabatt för dieslar finns på vägverkets 
 hemsida, www.vagverket.se (Klicka på ”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Ny 
vägtrafikskattelag” 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 hur Volkswagen arbetar för att 
underlätta och förenkla återvinningen gå in på www.volkswagen.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  )   Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten 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  )  Miljöklass 2005 PM gäller enbart dieselbilar och omfattar hårdare krav på partikelutsläpp än miljöklass 2005.  

Se www.vagverket.se (Klicka på ”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Ny vägtrafikskattelag”, ”Skattelättnad  dieselfordon”  
i nämnd ordning) och www.naturvardsverket.se (Klicka på ”Teknik”, ”Trafik”, ”Miljöklassning av bilar” i nämnd  
ordning).

3  ) Lanseras senare
4) Ännu ej fastställt
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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 övernatt-
ning på hotell. Förnyas vid varje Longlife-service utförd av 
auktoriserad VW-verkstad.

SErvicEinTErvAllEr. Service görs enligt bilens intervall-
indikering. Samtliga motorer omfattas av Longlifeservice, 
 vilket innebär att körsätt och körförhållanden bestämmer 
inter vallerna. Vid bästa möjliga förhållanden kan inter- 
vallerna uppgå till 3.000 mil eller 24 månader.

volkSwAGEn FinAnSiErinG. Vilken finansieringsform 
passar dig bäst? Volkswagen-återförsäljaren erbjuder en rad 
bra finansieringsalternativ till privatpersoner eller företag. 
Anpassade efter dina egna, eller företagets förutsättningar 
– fyllda med valmöjligheter.

volkSwAGEn Billån. Lägst 20 % kontant (konsument) eller 
i form av inbytesbil, kontraktstid upp till 84 månader.

Välj fast eller rörlig ränta och om du vill betala ditt billån till 
noll eller ha kortare kontraktstid med en restskuld. Om du 
har en restskuld/sista betalning finns en rad alternativ efter 
 kontraktstiden:

• Byt till en ny Volkswagen
• Förläng ditt billån 
• Lös din restskuld/sista betalning.

Under året inbetald ränta är avdragsgill i din självdeklaration 
( konsument ).

volkSwAGEn Millån. Spännande variant för dig som 
huvudsakligen använder din Volkswagen i tjänsten. Med mil-
intyg undertecknat av din arbetsgivare finns möjlighet att 
finansiera din Volkswagen till 100 %. Millån innehåller oftast 
en restskuld/sista betalning.

volkSwAGEn lånESkYDD. Försäkring som skyddar återbe-
talningen av ditt lån vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga. 
Trygghet för dig och din familj !

volkSwAGEn konSuMEnTlEASinG. För dig som byter bil 
med jämna intervaller och uppskattar förmånen att ”alltid” 
åka en ny Volkswagen. Du avtalar tid, körsträcka och betalar 
din leasingavgift i förskott. Efter avtalstiden lämnar du tillbaka 
bilen till din Volkswagen-återförsäljare.

volkSwAGEn lEASinG. Med avdrag på momsen på 
 leasingavgiften (50 % personbilar) är leasing generellt sett 
företagets bilfinansieringsform. Företaget binder inget kapital 
och behöver inte utnyttja eventuellt kreditutrymme i bank. 
Valfriheten är stor! 
Välj: Avtalstid upp till 60 månader, fast eller rörlig ränta, 
månads- eller kvartalsfaktura, rak, annuitets- eller  stafflad  
(varierad) betalningsplan. 

volkSwAGEnkorTET. Självklart är den långa kredittiden, 
med möjlighet att dela upp kostnaden på 6 månader utan 
ränta, ett avgörande skäl till att ha ett Volkswagenkort i plån-
boken. 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 
fritidstillbehör till service och reservdelar. Genom våra sam-
arbetspartners, får du också rabatt på t ex drivmedel, bilhyra, 
färjeförbindelser och övernattningar på hotell. Du kan även 
lägga ditt sparande på ditt Volkswagenkort och få en av mark-
nadens bästa räntor på dina pengar. Behöver du fler argu-
ment, 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.

volkSwAGEn SErvicEAvTAl. Tillsammans med vår finans-
iering erbjuder vi också Volkswagen Serviceavtal, en tjänst 
som ger dig överblick. Du betalar en fast månadskostnad för 
service (och reparationer). Du får kontroll över kostnaderna, 
och en trygg bilekonomi och möjlighet till fullt moms avlyft 
(gäller näringsidkare) på servicekostnaden. Volkswagen 
Serviceavtal faktureras tillsammans med finansieringen, 
 specificerade var för sig.

Välkommen till din Volkswagen-säljare för en kalkyl,  
baserad på dina förutsättningar. Eller gör dina beräkningar  
på www.volkswagen.se 




