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Passat GTE tar täten bland supermiljöbilarna 
 

Efter årets två första månader står det klart att Volkswagens laddhybrid Passat GTE är 

ny etta på topplistan över registrerade supermiljöbilar på den svenska marknaden.  
 

Hittills i år, januari-februari, har det registrerats 215 exemplar av Passat GTE. 210 av dessa 

registrerades i februari. 

− Vi konstaterar att vår lyckade lansering av Passat GTE under hösten återspeglas i ett stort 

köpintresse. Det är glädjande att vi nu kan börja leverera denna supermiljöbil till våra kunder, 

säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige. 

 

− Vi kommer fortsätta att marknadsföra våra elbilar och laddhybrider för att få fler att välja dessa 

alternativ. På sikt tror vi att Passat GTE kommer stå för en betydande del av hela Passat-

försäljningen, vilket innebär tusentals nya laddhybrider om året, fortsätter Forsberg. 

 

Volkswagen erbjuder ytterligare tre supermiljöbilar: laddhybriden Golf GTE (10:e plats; 24 

registreringar under januari-februari), elbilen e-Golf (11:a; 21 registreringar) och elbilen e-up! 

(12:a; 19 registreringar).  

 

10 viktiga fakta om Passat GTE:  
 

1. Passat GTE är den första laddhybriddrivna bil som Volkswagen erbjuder både i sedan- och 
kombiversion.  

2. Nya Passat GTE är framhjulsdriven och har en systemeffekt på 218 hk och 400 Nm.  
3. När batteriet är tillräckligt laddat och utomhustemperaturen ligger över en viss 

miniminivå, börjar Passat GTE alltid färden i det helelektriska drivläget ”E-Mode”.  

4. Bilen kan köras upp till 50 km i elläget ”E-Mode” – och då alltså helt utan lokala utsläpp.  
5. Med full tank och fulladdat batteri har Passat GTE en räckvidd på upp till 1 100 km.  
6. Bränsleförbrukningen enligt den standardiserade körcykeln NEDC ligger på endast 1,6 

l/100 km, vilket motsvarar 37 g CO₂/km. 

7. I hybriddrivningsläget har Passat GTE en topphastighet på över 225 km/h, i 
eldrivningsläget ”E-Mode”: 130 km/h.  
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8. Standard: LED-strålkastare, infotainmentsystemet ”Composition Media” och Front Assist 
med City Emergency Brake. Tillval: ”Active Info Display”.  

9. Designen har specialanpassats. En karakteristisk detalj är de C-formade varselljusen.  
10. Det rekommenderade cirkapriset är från 411 000 kr (Sportscombi: 421 000 kr), exklusive 

supermiljöbilspremien på 20 000 kr. 


