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Volkswagen höjer standarden i Sverige 
 

Den tidigare utrustningsnivån Masters är från och med modellår 2016 den nya 

standarden för svenska Volkswagen-bilar. 
 

Volkswagen har tidigare erbjudit en så kallad instegsversion till de olika modellerna, men de allra 

flesta kunderna har historiskt sett valt att beställa sin nya Volkswagen med utrustningsnivån 

Masters eller högre. Volkswagen i Sverige har nu tagit bort instegsversionen ur sortimentet och 

utrustningen som tidigare har ingått i Masters blir därmed standardutrustning i den nya 

grundversionen. I samband med detta försvinner också själva namnet Masters. 

 

– En av våra framgångsfaktorer det senaste decenniet är att vi genom Masters har paketerat in en 

rik standardutrustning med hög säkerhetsnivå till ett konkurrenskraftigt pris. Detta har fallit 

svenska bilköpare i smaken. Den tidigare grundversionen har inte ens nått en procent av volymen 

och därför har vi valt att ta bort den ur programmet. På detta sätt städar vi också bort ”från-

priser” som gäller versioner som våra kunder ändå inte väljer, säger Sten Forsberg, chef 

Volkswagen Sverige.   

 

Den höjda utrustningsnivån innebär exempelvis att samtliga versioner av storsäljarna Passat, Golf 

och Polo har autobroms som standard. Beroende på modell är Bluetooth Handsfree med 

audiostreaming, fyra dörrar, lättmetallfälgar, adaptiv farthållare, luftkonditionering eller 

klimatanläggning ”Climatronic” andra exempel på standardutrustning, liksom exteriöra och 

interiöra designdetaljer som särskiljer bilen från den tidigare grundversionen.    

 

Nyligen gick Volkswagen i Sverige också ut med att man erbjuder AppConnect med Apple 

CarPlay, Android Auto och MirrorLink som standard i de flesta modellerna, vilket ger nya 

uppkopplingsmöjligheter för sin smartphone.  

 

– Alla som väljer en ny Volkswagen får därmed en bil som är välutrustad med den senaste 

tekniken och de smartaste lösningarna som gör bilen ännu säkrare, bekvämare och roligare att 

köra, säger Sten Forsberg. 

 

Förändringen gäller från och med årsmodell 2016, vilket innebär alla bilar som tillverkas från och 

med vecka 22. För Beetle och Beetle Cabriolet sker modellårsskiftet vecka 27. 


