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Vad är det för silver-
färgad läckerhet som 
uppenbarar sig i för-
grunden? 

Jo, det är nya Volks-
wagen Passat CC och 
vagnen beskrivs bäst 
som en fyradörrars 
coupé. 

Vi har äntligen lärt oss att bilar 
med bokstavskombinationen 
CC är ”Coupé Cabrioleter”. 
Men nu kommer tyskarna 
och ställer till det. Volkswa-
gen Passat CC är nämligen 
en ”Comfort Coupé”. Blir du 
förvirrad? Ja, och än värre blir 
det. Enligt traditionen har 
också en coupé två dörrar och 
oftast plats för två fullvuxna. 
Det stämmer inte heller när 
det gäller Passat CC. Bilen 

har fyra dörrar och fyra nor-
malstora säten.

Coupéer förändrar oftast 
adrenalinets flödesschema 
men är inte särskilt praktiska. 
Volkswagen tog därför bil-
typens smäckra karosslinjer 
och placerade fyra karmlösa 
dörrar på mästerverket – vips 
så föddes Passat CC. Desig-
nen är mycket tilltalande och 
lurar faktiskt ögonen. Bilen 
är nämligen hela 480 centi-
meter lång, 186 cm bred och 
142 cm hög och kan jämföras 
med vilken fyradörrars sedan 
som helst. 

Elegant inredning
Även inredningen är elegant 
med en nydesignad instru-
mentpanel och tydliga reg-
lage. Duger inte inredning-

ens standarddekor så finns 
en hel palett med paneler i 
olika textilier, skinn, trä och 
metallslag att välja på. Fram 
är sätena eljusterbara vilket 
garanterar att man lätt och 
snabbt hittar en bekväm 
körställning. Bak sitter man 
snudd på lika bekvämt och 
här går även baksätenas rygg-
stöd att fälla för att ge bättre 
bagagekapacitet om bastuban 
ska med till oktoberfesten. 
En praktisk finess är att det 
finns ett vanligt eluttag på 
220 Volt. Här är det någon 
som tänkt till.

Lexikon ingår 
Hjärtat i Passat CC är fyra 
olika motorer varav inropa-
ren är en suverän fyrcylindrig 
bensinturbo på 160 hästkraf-
ter. 0-100 km/h rullar på 8,6 

sekunder och förbrukningen 
landar på 0,76 liter milen. 
Nästa steg är även det en 
bensinfyra men nu på 200 
hk. De extra hästarna betyder 
att förbrukningen är något 
högre (0,79 liter) men också 
att accelerationen sänkts med 
en sekund. Önskar du mer 
effekt? Tja, då kan vi rekom-
mendera en bensindriven 
V6:a på 300 kusar. Maski-
nen levererar sportvagns-
prestanda, samtidigt ingår 
en sjustegad DSG-låda och 
fyrhjulsdrift i affären. Det 
fjärde och sista motoralter-
nativet blir en snål turbo-
diesel på 170 hk, men lanse-
ringen dröjer till senhösten. 
Tekniknivån är skyhög och 
utrustningsfloran innehåller 
så många bokstavsförkort-
ningar att det behövs ett lexi-
kon. Mest spännande är ”PA” 
eller ”Park Assist” som hjäl-
per till att hitta en passande 
parkeringsruta och sedan 
baxar in folkan automatiskt. 
Upplevelsen är ungefär som 
att dansa på borden till kläm-
mig umpa-bumpa musik. 
Riktigt ovant i början, men 
man vänjer sig snabbt!

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf
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VOLKSWAGEN PASSAT CC 1,8 TSI
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
160 hk vid 5000 varv/minut. Max 
vridmoment: 250 Nm mellan 1500-
4200 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manu-
ell låda.
Fjädring:Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
fyrlänkad bakaxel.
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 11,4 
meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 

fram och bak. ABS.
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 271, 
längd 480, bredd 186, höjd 142. Tjäns-
tevikt 1430. Bränsletank 70 liter.
Prestanda: Toppfart 222 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 8,6 sek.
Förbrukning/miljö: 7,6 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
180 g/km.
Pris: Ej fastställt, men gissningsvis 
270 000 kronor.
Plus för: Sportigt och exklusivt 
utseende, lyxfaktorn är mycket hög, 
suverän ljudisolering, skön komfort.
Minus för: Designen påverkar bakåt-
sikten, bara två års nybilsgaranti.

VW öppnar nya dörrar

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-74 96 37
 Email info@hardesjobil.se

www.hardesjobil.se

DIN LOKALA 
VOLVO/RENAULT-HANDLARE 

SEN 1953

Renault Kangoo 1,5 dci TREND Övrigt -04
Havsblå 5.900 mil  89.000 kr
Renault Laguna 2,0 16V TOURING EUROLINE Kombi -03
Silvergrön met 7.700 mil  99.000 kr
Renault Megane 1,4 16V Kombi -00
Blå 10.200 mil 39.900 kr
Renault Scenic MEGANE SCENIC 1,6 16V Halvkombi -04
Grön met 9.700 mil 93.000 kr
Volkswagen Golf IV 1,6 , 16V Sedan -01
Silvermet 13.000 mil  67.000 kr
Volvo V40 T4 GREYLINE Kombi -03
Maya guld 9.200 mil  116.000 kr
Volvo V50 1,8F MOMENTUM Kombi -08
Gecko grön 850 mil  205.000 kr
Volvo V70 2,4 D KINETIC Kombi -07
Titaniumgrå met 4.300 mil  217.000 kr

SVERIGES STÖRSTA BILVÅRDSKEDJA
DITEC lackkonserveringssystem 
är ett komplett långtidsverkande 
lackskyddssystem för nya eller 
nyare bilar. DITEC är väl beprövat 
sedan -70 talet och är testat av 
Statens Provningsanstalt. DITEC 
utföres endast av utbildade 
yrkesmän. Alla produkterna är av 
högsta klass - helt silikonfria.

En DITEC-behandling innebär för kunden:

• Ett bättre andrahandsvärde på bilen.
• Att slippa polera och vaxa bilen.
• Ett minskat behov av att tvätta bilen.
• Att smuts har svårare för att få fäste på bilen.
• En ökad glans och lyster i lacken.

 Pris från 3500:-

– skyddar bilens lack i åratal!
Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Vi fi xar det mesta med din bil
Försäkringsskador, 

plåt & lack
Service & mek-arbete 

samt recond


