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Volkswagen CC 
Det finns bilar som tar andan ur en. Bilar vars blotta närvaro utstrålar elegans, kraft och karisma. CC är definitivt en sådan, med snygg design av 
svenske Martin Kropp och antingen en kvick TSI-motor eller en stark och bränslesnål TDI-motor. Men framför allt är det en bil som tar andan ur dig 
varje gång du parkerar, byter fil eller svänger i mörker. Den adaptiva farthållaren, till exempel, håller automatiskt avståndet till fordonet framför. Den 
ingår som standard tillsammans med autobromsen City Emergency Brake, och är bara en av alla innovationer i CC.

• 2  Volkswagen CC modellbroschyr januari 2015



Sportstolar med tygklädsel Silversprint Black

Sportstolar med läderklädsel Vienna och Alcantara 
(mot tilläggskostnad)

Sportstolar med perforerad tygklädsel Function  
(mot tilläggskostnad)

Sportstolar med läderklädsel Nappa (mot tilläggskostnad)

Black

Black/Titan Black

Titan Black/Black 

Black/Titan Black 2)

Desert Beige/Black 

Desert Beige/Titan Black 

Desert Beige/Black  

Desert Beige/ 
Titan Black 2)

Truffles/Titan Black S:t Tropez/Nature Brown Murano Red/Titan Black

Metallic-lacker (mot tilläggskostnad)

Solida lacker (standard)

Icelandic Grey Oryx White 1 )

Pärleffekt-lack (mot tilläggskostnad)
Pärlemorlack  
(mot tilläggskostnad)

Candy White Urano Grey 

Lacker

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

1 ) Ej R-Line

2) Finns även med perforerad klädsel 

Klädslar

Night Blue Black Oak BrownFortana Red 1 )Light BrownReflex SilverTungsten Silver 1 )

Deep Black 
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• Skivbromsar fram och bak
• Solskydd med belysta make-up 

speglar
• Sportstolar fram med elektrisk 

ryggstödslutning förarsida
• Start-stoppsystem (TDI 170 

BlueMotion Technology)
• Svankstöd fram, förarstolen 

elektriskt ställbart
• Textilmattor fram och bak
• Värmeskyddsglas, gröntonat
• Ytterbackspegel förarsida, 

automatiskt avbländbar
• Ytterbackspeglar, elinställbara/

eluppvärmda med lackerade 
spegelhus

• Ytterbackspeglarnas blinkers  
i LED-teknik

 SÄKERHET & TRYGGHET
• ABS-bromsar med EBF (elek-

tronisk bromskraftsfördelning)
08   Adaptiv farthållare med 

 distansradar och City 
Emergency Brake

• Elektriska fönsterhissar fram  
och bak

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

• Fjärrstyrd öppning av bagagelucka
• Framstolar, eluppvärmda
• Frirullningsfunktion, aktiverbar i 

färddator (TDI 170 versioner med 
DSG-växellåda)

• Färddator Plus med yttertemperatur, 
oljetemperatur och växlingsindikator 
(med svenska menytexter)

• Förvaringsfickor på baksidan av 
framstolarna

• Förzinkad kaross
• Genomlastningslucka i ryggstöd bak
• Innerbackspegel, automatiskt 

avbländbar
04  Instegslister med inskription CC

• Kromlister runt sidorutorna
• Kylargrill i kromat utförande
• Läslampor fram och bak, två st
• LED-belyst nummerskylt bak

05  Lättmetallfälg Phoenix 17" 

06  Lättmetallfälg Spa 17" (V6)
• Kromade ändrör (standard V6)
• Mittarmstöd fram och bak, det 

främre med luftutsläpp för bak-
sätespassagerarna

• Mugg-/burkhållare fram samt 
bak under jalusi för 4-sitsversion.

• Multifunktionsratt samt växel-
spaksknopp i läder

• Parkeringsbroms, elektriskt 
manövrerad

• Punkteringssats med kompressor 
(utgår vid beställning av reserv-
hjul)

07  Radio RCD 310 med diversity-
rutantenn, åtta högtalare, 
mp3-funktion, AUX-ingång och 
CD-spelare som även kan spela 
mp3-filer

• Regnsensor för vindrutetorkarna
• Servostyrning, elektromeka-

nisk och hastighetsberoende 
(Servotronic) 

Utrustning
Volkswagen CC
Standard TSI 160 MultiFuel Twincharger,  
TDI 177 BlueMotion Technology samt  
3,6 V6

VOLKSWAGEN CC
• Akustikvindruta för ökad komfort
•  Analog klocka i övre mittkonsol
• Auto Hold, hjälp vid start i backe
• Bakljus i LED-teknik
• Baksätets ryggstöd delbart och 

fällbart från bagageutrymmet
• Bluetooth Handsfree
• Centrallås, fjärrstyrt

01  Climatronic, 2-zons klimat-
anläggning

• Coming Home- och Leaving 
Homefunktion hos strålkastarna

02   Dekorpanel Titan Silver Printed för 
instrumentpanel, mittkonsol och 
dörrar

• Dimstrålkastare fram med 
 krominfattning (endast MultiFuel 
Twincharger)

03   Dynamic Chassis Control, 
 elektronisk stötdämparreglering 
i tre lägen (normal, comfort och 
sport)

DCC, Dynamic  
Chassis Control

03 05 06

Instegslister med 
inskription CC

0401

Dekorpanel 
Titan Silver

02

Climatronic,  
2-zons klimatanläggning

Phoenix 17" Spa 17" (V6)
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Förarmiljö 
Volkswagen CC. 
Bilen på bilden 
är extrautrustad

• Antisladdsystem
• Bi-xenonstrålkastare
• Bältespåminnare för båda fram-

stolarna
• Bältessträckare och bälteskrafts-

begränsare fram
• Däcktryckskontroll
• Isofix-fästen på ytterplatserna bak
• Krockkudde för förare och främre 

passagerare
• Lastsurrningsöglor i bagageutrymmet, 

fyra st
• Nackskydd med whiplashskydd på 

framstolarna, ställbara i längsled
• Nackskydd samt 3-punktsbälten på 

samtliga sittplatser
• Sidokrockkudde för förare och  främre 

passagerare
• Sidokrockskyddsgardin fram och bak
• Startspärr elektronisk
• Stöldskyddslarm med kupéövervak-

ning och nivåsensor samt SAFE-system 
(blockerat låsläge)

09   Trötthetsvarnare

Radio RCD 310

07
Volkswagen CC har  
fyra bekväma  sittplatser, 
5-sitsig version erbjuds 
som tillval

Trötthetsvarnare

Adaptiv farthållare

08 09

  Volkswagen CC modellbroschyr januari 2015  5 • 



Paket 
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på  
din Volkswagen CC? På volkswagen.se 
finner du fler tillval till kombinationspris 

01

02

Exclusivepaket 
02   Ambientepaket med LED-belyst golv-

utrymme fram, instegs-/varningsbelys-
ning samt LED-lister i underkant av 
dekor panelerna 

03   Dekorpanel Aluminium, Ebony eller 
Valnöt  

04   Easy Open – bakluckan på en låst bil 
kan öppnas med en fotrörelse under 
bakre stötfångaren 

• Eluppvärmt baksäte 
• Färddator Premium 
• Keyless Access 
•  Krompaket interiört för bland annat 

 handtag och elhissknappar
04

03

 
Premiumpaket
 01   Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-

varselljus fram 
•  Dimstrålkastare fram (standard MultiFuel Twincharger) 
•  Läderklädsel Vienna/Alcantara med sätets mittdel i 

Alcantara 
•  Lättmetallfälgar 18", välj mellan Interlagos, Lakeville 

eller S:t Louis
• Parkeringssensorer fram och bak

Uppgradera till Läderklädsel Nappa med klimatsäten 
fram och massage för förarsida (i kombination med 
Premiumpaket)

Aluminium

Ebony

Valnöt
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R-Line ( TDI 177 och 3,6 V6 )

(ej TSI 160 MultiFuel Twincharger)

• Lättmetallfälgar Mallory 17"  
(18" för V6) 

• Dimstrålkastare 
• Insteglister i R-design 

05   Multifunktionssportratt  
i R-design (med växlingspaddlar 
för DSG-versioner)

06   Stötfångare fram och bak  
i R-design 

• Tröskelbreddare

Klimatpaket med panoramatak 
• Elektrisk solskydds gardin för bakrutan 

07   Panoramasoltak i glas med tiltfunktion och soljalusi

07

05 06

Dragpaket
08   Backkamera Rear Assist
09   Dragkrok, delelektriskt utfällbar 

• Lastrumsmatta och reflexväst samt första 
hjälpen-kit från Volkswagen Tillbehör

 10   Radio RCD510 med pekskärm, CD-växlare 
och SD-kortläsare

08

10
09

Förarassistanspaket
  11   Lane Assist, assisterar föraren så att  optimalt spår  bibehålls i 

förhållande till vägmarkeringarna  
 12   Side Assist, känner av fordon som befinner sig i bilens döda 

vinkel 
• Sidokrockkuddar och bältespåminnare  

samt bältesindikering även på de bakre sittplatserna

1211
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Tillval
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 kombi-
nation med andra. Kontakta din  
lokala Volkswagen-åter försäljare  
för mer  information.

KOMFORT
11 5-sitsutförande

• Akustikrutor fram
• Easy Open
•  Elektriskt infällbara ytterback-

speglar, avbländbar förarspegel
•  Elmanövrerade framstolar, förar stol 

med minne
•  Eluppvärmd vindruta utan trådar, 

värmereflekterande
• Eluppvärmt baksäte
•  Framstolar, 12-vägs elmanövrerade 

vid val av klimatsäten
• Keyless Access

INFOTAINMENT
• DAB-mottagning
•  Bluetooth handsfree. Stödjer 

Bluetooth Audio Streaming A2DP 
och AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile)

•  Bluetooth handsfree Plus. Utöver 
handsfree erbjuder detta tillval 
en hållare på instrumentpane-
len som kompletteras med en 
modell specifik telefonhållare från 
Volkswagen Tillbehör. Den senare 
ger både en säker plats för mobil-
telefonen, åtkomst till den yttre 
antennen och laddning

•  Bluetooth handsfree Premium med 
rSAP (remote SIM-access Profile). 
Internetsurf för upp till sju mobiler 
på ditt abonnemang med WLAN 
Hot Spot, via din mobil eller SIM-
kort monterat i handskfacket, med 
hjälp av den yttre antennen

• Färddator Premium
• Ljudssystem Volkswagen Sound
• Ljudsystem Dynaudio
•  Multimediauttag MEDIA-IN inklu-

sive USB-kabel i mittarmstödet 
fram (finns även med iPod-kabel)

  12   Radio/navigation RNS 315 med 
pekskärm i färg, 4 GB flashminne, 
SD-kortläsare, AUX-ingång och 
åtta högtalare. Navigationsdata 
för Västeuropa (lagrad i flash-
minnet). Ej svenskspråkig

 13   Radio/navigation RNS 510 DVD 
med pekskärm, 30 GB HD, 
SD-kortläsare, AUX-ingång och 
åtta högtalare. Navigationsdata 
för Västeuropa (lagrad på HD) 
och svenska menytexter. Stöd för 
mp3- och WMA-format. Vid stilla-
stående kan DVD-filmer visas* 

• Radio RCD 510 med integrerad 
CD-växlare för sex skivor och pek-
skärm, SD-kortläsare, AUX-ingång 
i mittkonsolen, 4 x 20 W och åtta 
högtalare. CD-spelaren kan även 
spela mp3-filer

DESIGN
  01 Dekorpanel Aluminium
  02 Dekorpanel Ebony
  03 Dekorpanel Valnöt

• Läderklädsel Nappa
• Läderklädsel Nappa med klimat-

säten fram
 04  Lättmetallfälg Kent 17"
 05   Lättmetallfälg Interlagos 18"  

Sterling Silver
 06  Lättmetallfälg Interlagos 18"  

glanspolerade
 07  Lättmetallfälg Lakeville 18"
 08  Lättmetallfälg Mallory 18"
 09  Lättmetallfälg Talladega 18", 19"
 10   Lättmetallfälg Lugano 19"

• Takhimmel, kulör Titan Black
• Utan emblem bak
•  Mörktonade rutor från B-stolpen 

och bakåt
•  Mörktonade rutor från B-stolpen 

och bakåt med akustikrutor fram

09

Borstad  
aluminium Ebony Valnöt

01 02 03

*  Endast i kombination med back
kamera Rear Assist 

Mallory 18"

04

Kent 17"

07 0805 06

Lakeville 18"
Interlagos 18" 
Sterling Silver

Interlagos 18"  
Glanspolerad Talladega 18", 19"
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SÄKERHET & TRYGGHET
• Backkamera Rear Assist
• Dimstrålkastare fram
• Dragkrok, delelektriskt utfällbar
• Däcktrycksövervakning
• Fullstort reservhjul i aluminium
• Kurvljus och LED-varselljus fram

 14  Parkeringssensorer fram och bak
• Side Assist Plus med Lane Assist. Om du 

blinkar för att köra ut i ett område där 
ett annat fordon befinner sig, varnar 
dioder med skarpa blinkningar och Lane 
Assist griper in i styrningen

• Sign Assist, kamerabaserat system som 
registrerar trafikskyltar och visar upp 
dem i färddator eller display

• Sidokrockkuddar och bältessträckare 
bak

10 1412 13

Radio/navigation  
RNS 510 DVDRadio/navigation RNS 315

Parkeringssensorer  
fram och bak

Lugano 19"

5-sitsutförande

11
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Säkerhet, komfort och hållbar 
utveckling är viktiga nyckelord när 
vi tillverkar bilar. Men det räcker inte. 
Vi vill mer. Vi vill vara en förebild för 
rörlighet på vägarna med bilar som är 
spännande, attraktiva – och miljöan-
passade. I våra våra versioner med till-
namnet BlueMotion Technology hittar 
du extra bränsleeffektiva motorer kom-
binerat med tekniska lösningar som 
minskar bränsleförbrukningen och ger 
låga koldioxidutsläpp. Under paraply-
namnet BlueMotion Technology åter-
finns också MultiFuel Twincharger, vår 
160 hästkrafter starka CC som också 
kan drivas på det alternativa bränslet 
etanol/E85 utöver bensin.

Volkswagen CC TDI 177 BlueMotion 
Technology har en TDI-motor som 
utvecklar 177 hk. Bilen är ett under 
av tekniska lösningar för låg bränsle-
förbrukning och låga utsläpp. Där 
finns start-stoppsystem som stänger av 
motorn när bilen står stilla och broms-
kraftsåtervinning som tar tillvara på 
bilens rörelseenergi när du bromsar. 
För TDI 177 BlueMotion Technology 
med DSG-växellåda innehåller den 
också en frirullningsfunktion. Denna 
kan aktiveras i bilens färddator, och 
då den är aktiv frikopplar den växel-
lådan, låter motorn gå på tomgångs-
varvtal, och låter bilen rulla fritt utan 
motorbroms, vilket minskar förbruk-
ningen och reducerar utsläppen. 
Så fort föraren bromsar, gasar eller 
växlar manuellt via växelspaken eller 
eventuella växlingspaddlar, går motor-
bromsen in igen.
Med Volkswagen CC får du en bil som 
lever upp till allt du kan förvänta dig 
av en bra bil som är en del av ditt liv, 
varje dag. 

BlueMotion Technologies omfattar 
flera typer av teknologier, alla med 
samma fokus: att bidra till en så låg 
miljöbelastning som möjligt.

Think Blue.
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Vi gör miljöanpassade bilar för miljömedvetna 
 kunder med höga krav. Vi kallar det kort och 
gott för ”Think Blue.”.
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Innovationer 
och säkerhet

Testresultat Euro NCAP:    
www.euroncap.com

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 växel-
lådor 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 effekti-
vare kraftöverföring och en lägre 
bränsle förbrukning. Den finns som 
sex- eller sjuväxlad och finns till 
samtliga  modeller.

Trötthetsvarnaren kan upptäcka 
när du håller på att somna och 
varna innan du hamnar i ett far-
ligt 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  standard i CC och är ett av 
många förarhjälpsystem som gör 
körningen lättare och  säkrare.

Parkeringshjälpen Park Assist
Park Assist styr automatiskt in dig 
i parkeringsfickor, och klarar nu i 
andra generationen ännu mindre 
utrymmen. Bilens längd plus 80 cm 
räcker. Ut ur parkeringsrutan räcker 
det med 50 cm – ovärderligt om 
du skulle bli in parkerad. Nya Park 
Assist klarar även parkering i vinkel, 
vilket är  praktiskt till exempel på 
stor marknadsparkeringar.

Easy Open
Easy Open är det enkla sättet att 
komma in i bilen. Dörrarna låses 
upp automatiskt och du kan öppna 
bakluckan även när du har hän-
derna fulla. Närma dig bilen med 
nyckeln i fickan så låser Keyless 
Access upp bilen automatiskt så 
fort du lägger handen på dörr-
handtaget. Du startar och stänger 
av motorn med startknappen intill 
växelspaken. Lås bilen genom att 
trycka på hand taget eller med 
bilnyckeln. Intelligent öppning av 
bakluckan gör att du kan närma 
dig bilen bakifrån och öppna 
bakluckan elektriskt med en liten 
 fot rörelse under stötfångaren. 
Smidigt då händerna är fulla av 
annat.
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Adaptiv farthållare med distansradar och City Emergency Brake
Nya Volkswagen CC är standard-
utrustad med flera säkerhets-
system. Du kan ställa in önskad 
hastighet och avstånd till fram-
förvarande bil. Välj farthållar-
läge Comfort, Normal eller 
Sport. Sedan  håller den adaptiva 
farthållaren med radar, ACC, 
hastigheten och rätt avstånd 
till övrig trafik. Front Assist är 
den del av farthållaren som 
bevakar området närmast bilen 
med radar. Den är aktiv i has-
tigheter 30–200 km/h. Systemet 
gör broms systemen  beredda 
och varnar föraren om en kritisk 

situation är nära. Den  adaptiva 
farthållaren kan också förbereda 
accelerationen vid omkörning 
när du kommer i kapp ett fordon 
och använder körriktnings visaren 
för att indikera att en omkörning 
påbörjas. Nya Volkswagen CC 
har dessutom fått ett nödbroms-
system för att minimera skador 
och undvika kollisioner i låga has-
tigheter. City Emergency Brake 
kan upptäcka  stillastående  fordon 
och automatiskt bromsa bilen till 
stilla stående i hastigheter upp till 
30 km/h.

Håll kursen med Lane Assist
En kamera i vindrutans ovankant över-
vakar väg markeringarna framför bilen 
i farter över 65 km/h. Lane Assist kan 
sedan korrigera placeringen på vägen, 
så att du håller perfekt kurs i förhållande 
till väg markeringarna. Du kan lätt styra 
emot om du vill och systemet griper inte 
in då du använder blinkers för att byta fil. 
Precis som för alla andra förarassistens-
system är det alltid du som förare som har 
ansvar för fullgod uppmärksamhet. 

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 sensorer i den bakre 
 stötfångaren övervakar de bilar som 
närmar sig bakifrån. Skulle du inte 
observera den tända dioden, utan 
 blinka vänster som för att påbörja en 
omkörning, varnar systemet kraftfullt 
med ljusdioderna i backspeglarna.

Dynamic Light Assist
En innovativ lösning för helljuset, som 
arbetar med en variabel helljusbild, 
det vill säga den kan blända av för 
ankommande eller framförvarande 
trafik, men fortsätta att lysa upp väg-
renen för ökad säkerhet.
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Volkswagen CC
TSI 160 

MultiFuel Twincharger V6 DSG 4MOTION
TDI 177

DSG 4MOTION BMT
Motor 4 cylindrar 

16 ventiler
Direktinsprutning 

Turbo
3-vägs katalysator

6 cylindrar
24 ventiler

Direktinsprutning
3-vägs katalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Högtrycksinsprutning
Turbo, Laddluftkylare

Variabel turbingeometri
Partikelfilter

Common Rail teknologi

Volym cm3 1 390 3 597 1 968
Effekt kW (hk) vid r/min 118 (160)/5 000–6 200 220(300)/6 600 130(177)/4 200 
Max vridmoment (Nm) vid r/min 240/2 000 350/2 400–5 300 380/1 750–2 500
Växellåda man/aut 6/ DSG 7 –/DSG 6 –/DSG 6
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 8,5/ 8,5 –/5,5 –/8,3
Toppfart (km/h) man/aut 222/ 222 –/250 –/224

  

Drivsystem
Drivning Fram Fyrhjulsdrift 4MOTION Fram
Hjulupphängning fram/bak Fram: McPherson, krängningshämmare. Bak: Multilänkaxel med krängningshämmare.
Spårvidd fram/bak (mm) 1 552/1 559 1 552/1 559 1 552/1 559
Axelavstånd (mm) 2 708 2 708 2 708
Markfrigång (mm) 1 ) 127 127 127
Styrsystem Servostyrning, elektromekanisk och hastighetsberoende (Servotronic). Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.
Vändcirkel (m) 11,4 11,4 11,4
Bromsar ABS med elektronisk bromskraftsfördelning EBF. Skivbromsar fram och bak. Ventilerad fram samt bromsassistent. 

Fälgar/Däck  Lättmetallfälg 8 J x 17, 235/45 R17 Lättmetallfälg 8 J x 17, 235/45 R17 Lättmetallfälg 8 J x 17, 235/45 R17
Rekommenderade vinterhjulsdimensioner Lättmetallfälg 6½ J x 17, 205/50 R17 Lättmetallfälg 6½ J x 17, 205/50 R17 Lättmetallfälg 6½ J x 17, 205/50 R17 

 

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140/ 70 140/ 72 180/ 68
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 118/ 196 118/ 196 118/196
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 532 532 532
Tjänstevikt 2)  man/aut 1 510/1 530 –/1 710 –/ 1 627
Totalvikt man/aut 1 950/1 960 –/2 130 –/ 2 090
Max släpvagnsvikt (kg) 1 500/1 500 –/2 100 –/2 000
Max taklast (kg) 100 100 100

 

Bränsledeklaration (l/100 km) Bensin, liter Etanol, liter
Blandad körning  man/aut 6,9/ 6,9 9,1/9,1 –/9,2 –/5,7
Stadskörning  man/aut 9,2/ 8,9 11,8/11,8 –/12,7 –/6,7
Landsvägskörning  man/aut 5,5/ 5,7 7,5/7,5 –/7,1 –/ 5,0
Tankvolym, liter ca 70 70 –/ 70 –/ 70
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 101/ 101 77/ 77 –/76 –/ 123

 

Miljödeklaration
Bränsle Bensin 95/Etanol E85 Bensin 95 Diesel
Miljöklass 3 ) EU 5 EU 5 EU 5
Miljöbil 4 ) Ja – –

Bensin Etanol
CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 159/ 159 150/ 150 –/213 –/ 149

 

Fordonsskatt (kr) man/aut 0* (888)/0* (888) –/2 604 –/3 085
 

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  
CO2utsläpp. 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. 

3)  Den europeiska avgasnormen EU 5 innebär en 
 skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
2005 och 2005 PM.

4)  Den statliga miljöbilsdefinitionen är förändrad från 
20130101. 
Personbilar har fem års fordonsskattebefrielse om 
bilens koldioxid utsläpp enligt uppgift i fordonsregistret 
inte överstiger ett beräknat högsta  koldioxidutsläpp 
baserat på bilens tjänstevikt (uppgift från fordons
registret).  
För miljöbil enligt statlig upphandling gäller 
"Förordning om myndigheters inköp och leasing av 
miljöbilar (2004:1364)". Ytterligare information kan 
fås på:
•  www.transportstyrelsen.se
• miljöbil enligt skattelagstiftningen, se skatteverket.se
•  miljöbil enligt vissa kommuners definition, se 

 hemsidor för respektive kommun

  *  Skattebefriad i fem år. 

  Volkswagen CC modellbroschyr januari 2015  15 • 



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 service intervaller 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
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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 återvin
ningen gå in på www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen
säljare, eller på www.volkswagen.se 

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.

4-sits

5-sits

*  För mer detaljerad information kontakta din närmaste återförsäljare.
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