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Solid Standard-lack

 Candy Urano 
 White Grey

 Silver Light Reflex Iron Night 
 Leaf Brown Silver Grey Blue

Metallic-lacker*

 Icelandic Mocca Deep Black Moonlight 
 Grey Anthracite  Blue

Pärleffekt-lacker*

Samtliga lacker valbara till alla modeller.

Cornsilk Beige Titan Black 

Sportstolar med  
tygklädsel  
”Silversprint”

Cornsilk Beige Truffles Black  Black/Nougat

Sportstolar med  
läderklädsel  
”Nappa”*

Sportstolar med  
perforerad läderklädsel  
”Nappa Soft”*

Cornsilk Beige Black

Sportstolar med  
läder/Alcantara*

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*

Zebrano*

*pristillägg

Valnöt* Svart Pianolack* 
VW Individual

Förarmiljö Passat CC. Bilen på bilden är extrautrustad.

passat cc



• Avgasutblås, dubbla och synliga (för V6 kromade och på var sida)
• Baksätets ryggstöd delbart och fällbart (60/40)
• Blinkers i klarglas i stötfångare fram
• Centrallås, fjärrstyrt med Press and Drive funktion i nyckeln
• Dekorpanel ”Krom Matt”
• Elektriska fönsterhissar fram och bak
• Eluttag, 12 volt, bak och i bagageutrymmet
• Eluttag, 12 volt, fram
• Farthållare 
• Fjärrstyrd öppning av bagagelucka 
• Framstolar, eluppvärmda 
• Färddator Plus med utökade inställningsmöjligheter
• Förarstol med elektriskt ställbart svankstöd och ryggstöds-

lutning
• Genomlastningslucka i ryggstöd bak
• Glasögonfack i taket (utgår vid panoramatak)
• Höjdinställbara sportstolar med svankstöd
• Isofix- och Top Tether-fästen bak för bilbarnstolar
• Klimatanläggning, 2-zons, med dragfri ventilation samt  

kylt handskfack
• Kromade stötskyddslister längs sidorna och bak
• Kromlister runt sidorutor
• Kylargrillram i krom med kromade lameller, och kromat 

VW-emblem
• Ljus och Siktpaket med regnsensor, automatiskt avbländbar 

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

• Läslampor fram och bak
• 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)
• Mittarmstöd bak 
• Mittarmstöd fram med luftutsläpp för baksätet
• Mugg-/burkhållare fram och bak, två stycken med jalusi- 

stängning
• Multiratt i läder, 3-ekrad med aluminiumdekor, samt växelspaks-

knopp i läder
• Parkeringsbroms, elektriskt manövrerad 
• Radio RCD 310 med mp3-stöd, CD-spelare 4 x 20   W, åtta 

 högtalare, aux-ingång i mittarmstöd samt rutantenn
• Reservhjul, fullstort i lättmetall
• Servostyrning, elektromekanisk med Servotronic
• Skivbromsar fram och bak (ventilerade fram)
• Solskydd med belysta make up-speglar
• Spolarmunstycken, eluppvärmda
• Textilmattor fram och bak 
• Tygklädsel ”Silversprint”
• Upplåsning av tanklock och baklucka inifrån
• Värmeskyddsglas, gröntonat 
• Ytterbackspeglar, lackerade, elinställbara/eluppvärmda samt 

med integrerade blinkers (LED-teknik)
• Yttertemperaturmätare

Säkerhet
• ABS-bromsar med EBF (elektronisk bromskraftsfördelning)
• Auto Hold hjälp vid start i backe
• 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
• Däcktrycksövervakning (standard V6)
•  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
• Lastsurrningsöglor i bagageutrymmet, fyra stycken
• 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
• Startspärr, elektronisk 

Utrustning

Strålkastarna avrundar det distinkta bakpartiet. Passat CC har fyra bekväma sittplatser, 5-sitsig version erbjuds 
som tillval.

DCC, Dynamic Chassis Control



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. 

• 5-sitsig version 
• ”ACC” adaptiv farthållare med distansradar 
• Ambientepaket med ljusdekor vid val av träpanel
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt och statiskt kurvljus
• CD-växlare för sex skivor placerad i handskfacket
• Dekorpanel ”Borstad aluminium” 
• Dekorpanel ”Svart pianolack” 
• Dekorpanel ”Valnöt” 
• Dekorpanel ”Zebrano” 
• Dimstrålkastare, integrerade i stötfångaren fram
• Eluppvärmt baksäte 
• Eluttag bak 230 V upp till 150 W
• Fjärrstyrd parkeringsvärmare med timerfunktion via färddatorn
• Framstolar, 12-vägs elinställbara samt ytterbackspeglar med 

-minnesfunktion (endast i kombination med läder ”Nappa”)
• Färddator Premium med färgskärm
• Ljudsystem Dynadio Sound med 10 högtalare optimerade för  

en låg självsvängning, en digital 10-kanalsförstärkare med en 
total-effekt på 600 W

• Ljudsystem Volkswagen Sound med två extra högtalare. Totalt  
10 högtalare. En digital 8-kanalsförstärkare med en totaleffekt  
på 300 W

• Läderpaket ”Nappa Soft” Individual
• Läderpaket ”Nappa”
• Läderpaket läder/Alcantara
• Läderpaket Nappa med klimatsäten
• Lättmetallfälg ”Daytona” 18" 
• Lättmetallfälg ”Interlagos” 18" glanspolerad
• Lättmetallfälg ”Interlagos” 18" Sterling Silver
• Lättmetallfälg ”Lugano” 19" 
• Lättmetallfälg ”Miami” 17"
• Lättmetallfälg ”S:t Louis” 18"

• Lättmetallfälg ”Spa” 17" (Standard V6)
• MEDIA-IN-anslutning för mp3, iPods och USB. För iPod 

 erfordras adapterkabel
• Mobiltelefonförberedelse som stödjer telefoner med BlueTooth 

och HFP, HandsFree Profile
• Navigation RNS 315, (ej svenskspråkig) med touch-screen, 

 färgdisplay och mp3-stöd
• Navigation RNS 510 DVD. DVD-baserad navigation med touch-

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

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

• Sidorutor mörktonade från B-stolpen och bakåt
• Solskyddsgardin, elektrisk för bakrutan
• Utan emblem bak
• Vindruta eluppvärmd 
• Växlingspaddlar (DSG)
• Ytterbackspeglar elektriskt infällbara 

Säkerhet
• Dragkrok, avtagbar med antisladdsystem för släpvagn
• Däcktrycksövervakning (standard V6)
• Keyless Access, nyckellöst tillträdes- och startsystem
•  Lane Assist, förarassistenssystem som övervakar vägens kantlinje 

med hjälp av kamera och korrigerar rattutslaget
•  Parkeringshjälpsystem ”Park Assist” (generation 2) med 

 parkeringssensorer fram och bak. Ultraljudssensorer hjälper till 
att styra in bilen vid fickparkering. Finns med eller utan back-
kamera

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

lättMetallfälGar

”Miami” 17" ”Interlagos” 18" 
 Glanspolerad

”Spa” 17" ”Daytona” 18" ”S:t Louis” 18" ”Lugano” 19"”Interlagos” 18" 
 Sterling Silver

premiumpaket
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt och statiskt kurvljus
• Dekorpanel ”Borstad aluminium” 
• Dimstrålkastare fram
• Läderpaket Nappa 
• Eleganta lättmetallfälgar beroende på önskemål
• Phoenix 17", Spa 17", Daytona 18", S:t Louis 18" eller  

Interlagos Sterling Silver 18"
• Stöldskyddslarm Plus 

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

Dragpaketet
• Backkamera Rear Assist
• Dragkrok, avtagbar
• Hopvikbar lastrumsväska från Volkswagen Tillbehör
• Lastrumsmatta från Volkswagen Tillbehör
• Radio RCD 510 med pekskärm, CD-växlare och SD-kortläsare

Radio RCD 510 med pekskärm och  
integrerad CD-växlare

Backkamera, Rear Assist

Dragkrok, avtagbarLastrumsmatta från 
Volkswagen Tillbehör



passat cc
tSi 160  

MultiFuel twincharger tSi 211
3,6 v6  

4Motion tDi 170 BMt
tDi 170  

BMt 4Motion

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

4 cylindrar
CommonRail teknologi

Partikelfilter

Volym (cm3) 1390 1984 3597 1968 1968

Effekt kW (hk) vid r/min 118 (160)/5000-6200 155(211)/5300 220 (300)/6600 125(170)/4200 125(170)/4200

Max vridmoment (Nm) vid r/min 240/2000 280/1700–5000 350/2400-5300 350/1750–2500 350/1750–2500

Drivsystem

Växellåda  man/aut 6/ DSG 7 6/DSG 6  –/DSG 6 6/DSG 6 –/DSG 6

Drivning Fram Fram Fyrhjulsdrift Fram Fyrhjulsdrift

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

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

Axelavstånd (mm)         2708 2708 2708 2708 2708

Styrsystem Elektromekanisk servostyrning, Servotronic. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Vändcirkel (m) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

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

Fälgar Lättm. 8 J x 17 Lättm. 8 J x 17 Lättm. 8 J x 17 Lättm. 8 J x 17 Lättm. 8 J x 17

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

elsystem 

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

Bagageutrymme

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

Bagagevolym (l) 452 452 452 452 452

tjänstevikt (kg) 1 ), 4-sits och 5-sits

  man/aut 1510/1530 1520/1560 –/ 1710 1550/ 1627 –/ 1570

totalvikt  

  man/aut 1950/1960 1950/2000 –/2130 1970/ 2090 –/ 1990

Max släpvagnsvikt (kg)  

  man/aut 1500/1500 1600/1600 –/2100 1800/ 2000 –/ 1800

Max taklast (kg) 

100 100 100 100 100

Fordonsskatt (kr)  * 

  man/aut 970/950 1425/1590 –/2145 2504/ 3686 –/ 3213

Försäkringspremieklass

5 16 20 7 17 22 8 18 26 5 17 20 5 17 20

acceleration 0–100 km/h (sek)  

  man/aut 8,5/ 8,5 7,6/7,8 –/ 5,6 8,6/8,6 –/8,6

toppfart (km/h)  

  man/aut 222/ 222 237/235 –/ 250 227/224 –/224

Bränsledeklaration (l/100km) 

Blandad körning  man/aut 7,0/ 6,9 7,3/7,8 –/ 9,5 4,9/5,9 –/5,5

Stadskörning  man/aut 9,2/ 8,9 10,1/11,0 –/ 13,2 5,8/ 7,0 –/6,6

Landsvägskörning man/aut 5,6/ 5,7 5,6/6,0 –/ 7,3 4,4/ 5,2 –/4,9

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

Aktionsradie (mil), bl. körning man/aut 100/ 101 96/ 90 -/74 143/ 119 –/127

Miljödeklaration

Bränsle Bensin 95/Etanol E85 95 95 Diesel Diesel

Dieselpartikelfilter (DPF) – – – Ja Ja

Miljöklass2) EU 5 EU 5 EU 5 EU 5 EU 5

Miljöbil3) JA – – – –

CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 161/ 159 171/182 219 129/ 144 –/ 154

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 avgascertifieringsvärden och 
CO2 finns i bilregistret. För att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på 
www.transportstyrelsen.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 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  ) Den europeiska avgasnormen Euro 5 innebär en skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna 2005 och 2005 PM.
3)  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.

* Fordonsskattens värde gäller från 2011-01-01 



r-line

• Dimstrålkastare fram
• Instegslister i aluminium med R-Line-logotyp i de främre dörrarna
• Läderklädd multifunktionsratt i R-design med R-Line-plakett
• Lättmetallfälgar ”Mallory” 8 J x 18" Sterling Silver
• Mörktonade bakljus
• R-Line-logotyp på framskärmarna
• Tröskelbreddare samt stötfångare fram i R-design
• Växlingspaddlar på multiratten (endast DSG)

Utrustning

Mörktonade bakljus Instegslister med R-Line-logotype vid framdörrarna

Lättmetallfälgar ”Mallory” 8 J x 18"

Solida Standard-lack

Candy  
White

 Mocca Deep Black 
 Anthracite

Pärleffekt-lacker*

 Light Reflex Iron 
 Brown Silver Grey

Metallic-lacker*

*pristillägg

Läderklädd multifunktionsratt i R-design med R-Line-plakett



I

Instegslister med R-Line-logotype vid framdörrarna

r-line



B
RO

 2
0

0
 3

57
 2

0
 F

eb
ru

ar
i 2

0
11

. V
i r

es
er

ve
ra

r 
os

s 
fö

r 
ev

en
tu

el
la

 ä
nd

ri
ng

ar
 o

ch
 a

vv
ik

el
se

r. 
Bi

ld
er

 p
å 

la
ck

er
 o

ch
 k

lä
ds

la
r 

vi
sa

r 
in

te
 f

är
ge

rn
a 

ex
ak

t, 
ef

te
rs

om
 tr

yc
ke

t i
nt

e 
ka

n 
åt

er
ge

 h
ur

 d
e 

se
r 

ut
 i 

ve
rk

lig
he

te
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 övernattning på hotell. 
Förnyas vid varje intervallservice utförd av auktoriserad Volkswagen-
verkstad.

Serviceintervaller. Bilen har flexibelt serviceintervall enligt bilens 
intervallindikering (individuell), dock max 24 månader.

volkSwaGen FinanSierinG. Nyckeln till mobilitet. Volkswagen-
återförsäljaren erbjuder en rad bra finansieringsalternativ till privat-
personer eller företag. Anpassade efter dina egna, eller företagets 
förutsättningar, 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 finansierings former.

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 vanliga. Kombinera vår finansiering med 
 försäkring.

volkSwaGen leaSinG. Vi erbjuder indivduellt anpassad 
 finansiering för stora och små företag. Du kan med fördel  kombinera 
vår finansiering med serviceavtal och försäkring. Allt på samma 
 faktura specificerat för sig. 

volkSwaGen perSonalBil. Fler och fler företag upptäcker 
denna löneväxlingsmodell, som ger den anställda en löneförmån. 
Erbjudandet personalbil 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 
av görande skäl till att ha ett Volkswagenkort 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 fritidstillbehör till service och reservdelar. Genom 
våra samarbetspartners, 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 marknadens bästa 
räntor 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.

volkSwaGen Serviceavtal. Alla bilar behöver service och med ett 
serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månads-
kostnad 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 
Volkswagen-ägare. 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 
Volkswagen-instruktörer.

Mer information om kursplatser och datum finner du på  
www.carevents.se

återvinninG. Minst 85% används till återvinning och återanvänd-
ning. 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

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


