
 

Sida 1 av 9 

 

11 september 2017 

I.D. CROZZ II – Volkswagens utsläppsfria 
SUV 

→ Crossover – skön mix av en SUV och en fyrdörrars coupé. 

→ Räckvidd upp till 500 km. 

→ ”CleanAir system” ger extremt ren kupéluft i I.D. CROZZ II 

 

 

Den första versionen av den 

utsläppsfria SUV:en I.D. CROZZ 

presenterades i Shanghai i april 

2017. Denna konceptbil har nu 

vidareutvecklats ytterligare och 

förfinats i riktning mot 

serietillverkad version.  

 

Med sin modifierade design, sin 

nya lack (”Hibiscus Red Metallic”) 

och sin omgjorda interiör visar 

”I.D. CROZZ II” nu fram sin SUV-karaktär ännu tydligare. Grundkonceptet 

– en crossover mellan en SUV och en fyrhjulsdriven coupé – har 

finslipats ytterligare utseendemässigt.  

 

Dessutom bjuder I.D. CROZZ II på nya finesser, som en interaktiv 

röststyrning som kan användas för att öppna och stänga dörrarna 

liksom för att aktivera det helautomatiska ”I.D. Pilot”-läget. Denna den 

senaste versionen av I.D. CROZZ  är också en sportig, interaktiv och 

utsläppsfri SUV med en elektrisk 4MOTION-fyrhjulsdrift som imponerar 

lika mycket i stan som i terrängen och krävande väderförhållanden.  

 

I.D. CROZZ II har en effekt på 306 hk (225 kW), en topphastighet på 180 

km/h och en räckvidd på upp till 500 kilometer (enligt NEDC-körcykeln) 

mellan laddningarna. 

 

Elbils- och SUV-offensiv. Denna modell, som kommer att 

marknadslanseras 2020, utgör inte bara en viktig hörnpelare i 

Volkswagens elbilssatsning utan ingår också i Volkswagens nuvarande 

SUV-offensiv.  Anledningen är att Volkswagen kraftigt utökar sitt utbud 

av Sport Utility Vehicles. Efter nya Tiguan, Tiguan Allspace, Atlas (USA) 

och Teramont (Kina), gör nu även T-Roc (en SUV-modell positionerad 

närmast under Tiguan) sin debut vid bilmässan i Frankfurt. Mot slutet av 

året, kommer Volkswagens SUV-offensiv att få ytterligare slagkraft 

genom världspremiären för den nya generationen av Touareg. 

 

 

I.D. CROZZ lanseras på marknaden år 2020. 

 

Presskontakt 

Volkswagen Sverige 

Marcus Thomasfolk 

Informationschef 

Tel: 070-358 96 57  

Marcus.thomasfolk@volkswagen.se 

 

 



 

Sida 2 av 9 

 

Planerna ligger också fast för T-Cross: en SUV positionerad under nya T-

Roc. Volkswagen kommer under nästa årtionde också att bredda detta 

utbud med en utsläppsfri SUV – ”I.D. CROZZ”. Precis som I.D. lanseras 

parallellt med Golf, är I.D. CROZZ en SUV-modell som kommer att säljas 

parallellt med Tiguan. Här följer en översikt över de viktigaste 

modifieringarna av I.D. CROZZ II jämfört med den konceptbil som 

visades upp i Shanghai i april: 

 

• Interaktion via röststyrning. I.D. CROZZ II är försedd med ett 

utökat röststyrningssystem. Med naturligt tal kan man till 

exempel be I.D. CROZZ II att öppna eller stänga dörrarna eller att 

aktivera eller stänga av det helautomatiska ”I.D. Pilot”-läget. 

Röststyrningen aktiveras av instruktionen ”Hello I.D.” följt av ett 

kommando. För att aktivera ”I.D. Pilot”-läget, kan man till 

exempel ge följande röststyrningskommando: ”Hello I.D., please 

activate Pilot mode!”. För att öppna dörren närmast något av de 

åtta sätena, räcker det med att säga ”Hello I.D., please open my 

door!”. Med kommandot ”Hello I.D., please open all doors!” kan 

föraren dessutom öppna alla dörrarna. För att öppna bakluckan, 

säger man helt enkelt ”Hello I.D., please open the trunk!”. 

 

• ”Smart Lights”. En annan nyhet ombord på I.D. CROZZ är ”Smart 

Lights”. Fyra av dessa fem smarta ljuslister sitter placerade i 

dörreglagemodulerna (i dörrpanelerna) och den femte precis 

framför föraren. Listerna består av interaktiva, smäckra LED-

enheter. De ”Smart Lights” som sitter placerade i dörrarna 

aktiveras så snart föraren, eller en passagerare, med röststyrning 

börjar att öppna eller stänga någon av dörrarna. På så sätt blir 

denna belysning ett synligt kvitto på att röststyrningen och den 

aktuella funktionen aktiverats. Ett femte ”Smart Light” sitter 

placerat ovanför Active Info Display, i förarens direkta synfält, 

och är lika bred som denna. Denna ljuslist tänds så fort föraren 

säger ”Hello I.D.” och ger assistans genom att på ett interaktivt 

sätt visa ljuseffekter, bl.a. när man använder 

navigationssystemet eller i farliga situationer. Om föraren till 

exempel svänger höger, rör sig ljuset på detta Smart Light i 

motsvarande riktning. Om I.D. CROZZ exempelvis upptäcker en 

fotgängare på farlig plats till höger om bilen, pekar Smart Light 

ut faran med ett blinkande rött ljus ur denna riktning. 

 

• Elegant ambientebelysning. Ambientebelysningen i I.D. CROZZ 

har två färger: I det manuella körläget lyser den i blått, i det 

automatiska körläget ”I.D. Pilot” går den över i rött. 

 

• Ny front. De olika förändringarna av designen ger I.D. CROZZ II 

en ännu mer utpräglad SUV-look. Konceptbilen har nu till 

exempel fått en ny front med LED-strålkastare som är mer 
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representativa för de som används på en serietillverkad modell. 

Tidigare satt de inre modulerna av det interaktiva strålkastarna 

på LED-”vingar”. Nu består de halvcirkelformade LED-

strålkastarna av smala, individuella ljusfasetter som tillsammans 

påminner ännu mer om en pupill. Mellan LED-strålkastarna och 

LED-varselljusen i strålkastarhusen, sträcker sig en markerad 

LED-ljuslist, tvärs över hela fronten, endast avbruten av ett VW-

märke som också det är belyst.  Bägge dessa detaljer hör 

dessutom till varselljuset. Den unika ljussignatur som detta ger 

I.D. CROZZ II går inte att ta miste på. På den utställningsbil som 

visas upp på bilmässan i Frankfurt, är Volkswagen-märket 

format som ett V som ger en effektfull kontur. Ett tvärstag, 

lackerat i karossfärgen, i det annars helt svarta luftintagsgallret i 

stötfångaren får denna eldrivna SUV att verka ännu bredare. 

 

• Modifieringar på sidorna och bak. En annan nyhet är 

utformningen av bakpartiet. Precis som i fronten, spänner sig en 

karossfärgad dekorlist tvärs över bakpartiets fulla bredd. På 

sidorna är tröskelsektionerna under dörrarna lackerade i 

”Hibiscus Red Metallic” vilket gör dem extra iögonfallande. 

Färgmässigt matchar dessa de inre delarna av bromsskivorna 

som också de är helt nykonstruerade. 

 

Exteriören i detalj 
 

Design för den nya tiden. Den distinkta och kraftfulla designen på I.D. 

CROZZ II är en mästerlig mix av en SUV:s tuffa, robusta look och den 

sportiga och eleganta utstrålning som karakteriserar en coupé. I.D. 

CROZZ II mäter 4.625 mm på längden. Mellan fronten och bakpartiet 

sträcker sig en lång hjulbas på hela 2.773 mm. Konceptbilen är 1.891 

mm bred och 1.609 mm hög. Måtten – och även proportionerna – kan 

närmast jämföras med de på nya Tiguan Allspace.  

 

Den stora motorhuven och de atletiskt utställda framskärmarna 

definierar bilens stil. Hela fronten präglas av denna uttrycksfulla design. 

Motorhuvens och stötfångarnas rena ytor ger dem en skulpterad look. 

Den tydligt konturerade taklinjen får taket att se mer långsträckt ut. 

Exklusivt: den transparenta taksektionen går i svart högglans. En ny 

finess är den skjutbara ljusjalusin i det belysta panoramataket som 

skapar en stämningsfull belysning – både invändigt och utvändigt. 

Bakapartiet och de sportigt breda skärmarna ger bilen en kraftfull 

utstrålning.  

 

En annan detalj som framhäver bilens bredd är den högglanssvarta yta 

på bakpartiet som innehåller de smala LED Matrix-baklyktorna och 

Volkswagen-märket (som också det är belyst). Den imponerande 

sidoprofilen med sina kraftfulla hjulhus (utvändigt lackerade i 
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karossfärgen, invändigt i mattsvart), de nya 21”-fälgarna och de 

robusta, ytstrukturerade trösklarna som går i samma mattsvarta ton 

som hjulhusens insida. 

 

Geststyrd ljusjalusi. En ny finess är den ljusjalusi som sitter integrerad i 

det belysta panoramataket. Denna virtuella ljusjalusi styr man med 

gester. En veritabel ljusmatta, alstrad av LED-ljuslister, spänner sig då 

över innertaket och lyser upp i kupén. De takmonterade ljuslisternas 

stämningsfulla effekt kan man njuta av även från utsidan. Kommandona 

till detta geststyrda system liknar de man använder för ett vanligt 

skjutbart panoramasoltak: En kort, snabb rörelse med handen öppnar 

eller stänger taket helt, medan en långsam handrörelse steglöst får 

ljusmattan att sakta röra sig till önskat läge. 

 

360-graders ljusshow. LED-strålkastarna med sina nya ljusfasetter är 

liksom den övriga utvändiga belysningen på I.D. CROZZ II konstruerad 

för att vara interaktiv. Med sin effektfulla ljusshow 360 grader runt om, 

ger den konceptbilen ett eget liv. En översikt över de olika 

ljuseffekterna: 

 

I.D. CROZZ II vaknar upp. När I.D. ”vaknar”, hälsar den föraren och sina 

passagerare välkomna med en 360°-ljusshow – först lyser Volkswagen-

märkena av glas (i fronten och på bakluckan) upp i vitt. Med början i 

Volkswagen-märket fram, sträcker sig en vit linje ut åt vänster och 

höger och letar sig vidare in i LED-strålkastarna vars ljusfasetter sedan 

tänds en efter en för att hälsa föraren välkommen. Tillsammans med 

halvljuset, tänds även de takmonterade lasersensorerna och ljusjalusin i 

taket upp. Samtidigt lyses de beröringskänsliga paneler man använder 

för att öppna dörrarna också upp. Avslutningsvis tänds varselljuset vilket 

visar att I.D. CROZZ II är klar för start. När de elmanövrerade dörrarna 

öppnas, pulserar belysningen i sensorerna. Så snart bilen börjar röra på 

sig, dämpas ljuset i sensorfälten. 

 

I.D. CROZZ II kör sig själv (helt automatiskt). När föraren aktiverar 

körläget ”I.D. Pilot”, skjuts fyra laserscannrar ut på utsidan. De markeras 

av tunn vit ljusring. 

 

Interiören i detalj 
 
”Open Space” öppnar upp ytor och möjligheter. Det kompakta 

eldrivningssystemet å ena sidan och integreringen av litiumjonbatteriet 

i golvet å den andra har skapat de rätta förutsättningarna för nya ”Open 

Space” – ett lounge-liknande utrymmeskoncept som erbjuder 

överlägset mycket plats invändigt. Interiören är noga genomtänkt, 

utformad och nydesignad. Resultatet är ett luftigt och fräscht utrymme. 

De skulpterade, svepande ytstrukturerna har hämtat inspiration från 

naturen – bionisk design istället för kall ingenjörskonst. Designen, med 
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sina dynamiskt utformade ytor och mjuka kurvor, förstärker intrycket av 

rymd. 

 

Digitaliserad instrumentpanel: Detta digitala nav utgörs av den 

elektriskt justerbara och infällbara ratten, en Active Info Display, en 

elektronisk backspegel (”e-spegel”) en Head-up-display med AR 

(förstärkt verklighet) och en beröringskänslig dörrpanel. Dessa 

funktioner (beroende på typ) styrs med rösten, med geststyrning eller 

via pekskärmar och beröringskänsliga ytor. Alla displayer och reglage 

sitter integrerade i bilens instrumentpanel, och en del av dem, till 

exempel  bilens tablet, verkar sväva fritt i luften. Instrumentpanelens 

överdel är klädd i smidigt, svart läder med passpoaler som följer 

formerna och går i samma röda kulör (Hibiscus Red) som bilens lack. 

Den svarta ton som lagts in i den grå tygklädseln precis under rutorna, 

ger en verkligt sportig och charmig look. Displayer och reglage mer i 

detalj: 

 

VW tablet som infotainmentsystem. Mitt på instrumentpanelen sitter 

en 10,2" stor VW tablet – ett infotainmentsystem med en personligt 

anpassningsbar hemskärm.   Layouten kan anpassas via fyra olika 

funktionsrutor; ”SMS”, ”Media”, ”Telefon” och ”Navigation”. Höljet och 

skärmen smälter samman på ett perfekt sätt. En ny funktion här är 

”Clean Air”-menyn med vilken man kan plocka fram information om 

luftkvalitén och aktivera förprogrammerade inställningar för 

klimatanläggningen. 

 

Multifunktionsratt. Mitt på ratten tronar som vanligt ett stiligt VW-

märke. Skillnaden är att det här är belyst och fungerar som en knapp 

som föraren använder för att välja mellan det helautomatiska körläget 

”I.D. Pilot”-läget eller att köra själv. Allt man behöver göra för att växla 

mellan lägena är att röra vid VW-märket i tre sekunder. När föraren 

väljer i I.D. Pilot-läget, fälls ratten in i instrumentpanelen så att dess yta 

blir helt slät.  Man kan också aktivera och koppla ur det helautomatiska 

I.D. Pilot-läget med röststyrning. Både utseendemässigt och rent 

funktionellt är den svarta, elektriskt inställbara och infällbara 

multifunktionsratt något alldeles extra. Den traditionellt runda formen 

på ratten har här ersatts av en 6-kantig med rundade hörn. Resultatet är 

en tekniskt avancerad ratt vars nedre del rymmer en integrerad 

reglageyta. Härifrån kan föraren styra de viktigaste funktionerna via de 

belysta, beröringskänsliga fälten – till exempel växla mellan ”P”, ”R”, ”N” 

och ”D” och sköta blinkern. Det finns ytterligare fyra beröringskänsliga 

knappar. Dessa kan anpassas funktionsmässigt, till exempel för att ta 

emot telefonsamtal. Dessutom finns det två beröringskänsliga 

skjutreglage med vilka föraren intuitivt och enkelt kan bläddra i menyer, 

spellistor osv. eller justera ljudsystemets volym. 
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AR Head-Up-display. Föraren får alla viktiga data, till exempel om 

bilens hastighet eller instruktioner för navigationen, presenterade för 

sig via en ”AR Head-up Display”. AR står här för Augmented Reality, det 

vill säga förstärkt verklighet. Information som till exempel riktningar 

som navigationssystemet anger, projiceras i form av virtuella bilder 7-

15 meter framför bilen. Effekten är nästan spöklikt realistisk. Visuella 

körrekommendationer projiceras med förstärkt verklighet för att visa 

exakt vart föraren är på väg med sin I.D. CROZZ II. Tack vare AR Head-

up-displayen, är instruktionerna från navigationssystemet inte längre 

begränsade till att endast visas på en display på instrumentpanelen, 

utan presenteras nu i 3D så att föraren upplever det som att de smälter 

samman med bilens omgivningar. 

 

Active Info Display. En 5,8" stor Active Info Display presenterar 

information för föraren. Precis som den VW tablet som sitter mitt på 

instrumentpanelen, kan den också visa till exempel mediabiblioteket 

eller navigationskartan. Det hela styrs via knapparna på 

multifunktionsratten. Den aktiva infodisplayen ger föraren stor frihet att 

själv anpassa det som visas. Till exempel kan hela display-ytan användas 

för att visa navigationskartor i 3D. Displayen består av tre transparenta 

nivåer som visar olika typer av information. Längst ned, på den det 

första nivån, har vi navigationskartan. Det digitala innehåll som hämtas 

via Volkswagen användar-ID visas på den andra nivån, och längst upp, 

på den tredje nivån, visas kördata, till exempel hur långt det är kvar till 

resmålet. 

 

e-Mirror – en elektronisk backspegel. Backspeglar av konventionell typ 

lyser med sin frånvaro på I.D. CROZZ II. Men ingrodda vanor är svåra att 

bryta, så istället för en innerbackspegel sitter där nu istället ett system 

som ser exakt likadant ut och gör precis samma sak: På en monitor 

kombinerar systemet bilder från tre kameror – två på sidorna av bilen 

och en bak. 

 

Dörrpaneler.  Information och reglage som tidigare endast kunnat 

användas av föraren och framsätespassageraren, görs nu tillgänglig 

även för de i baksätet, allt tack vare de nya dörrpanelerna. Dessa vita, 

halvt genomskinliga kontrollpaneler sitter ergonomiskt infällda i 

dörrarna där de ser ut att sväva fritt i luften. Via dessa kontrollpaneler 

kan man öppna och stänga de elektriska dörrarna, centrallåset och 

rutorna. Dessutom kan alla i bilen ställa in klimatet på sin plats 

individuellt. Panelerna består av beröringskänsliga knappar och 

skjutreglage. 

 

Fyra integralstolar. Föraren och framsätespassagerarna tronar i 

högklassiga integralstolar (med integrerade bältesguider) som har låg 

vikt. Kontaktytorna på alla sätena är klädda med Alcantara. Den 

rutsydda mönstret ger klädseln en 3-dimensionell look.  Benutrymmet i 
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baksätet ligger på premiumnivå. Dessutom gör det multifunktionella 

säteskonceptet interiören i I.D. CROZZ II mycket flexibel. Vill du ta med 

cykeln över helgen utan att behöva använda en cykelhållare? Inga 

problem! Lasta helt enkelt in hojen sidledes där bak i bilen. De stora 

skjutdörrarna och det flexibla baksätet, där sätena kan fällas upp som 

på bio, gör det hela möjligt. Bakdörrarna kan också skjutas fullt bakåt, 

vilket gör det enkelt att lasta i och ur. Och det faktum att Volkswagen 

helt eliminerat B-stolparna och att framdörrarna kan öppnas hela 90 

grader underlättar ännu mer. Alla dörrarna öppnas elektriskt, så även 

motorhuven och bakluckan. Från kupén kan alla dörrarna också öppnas 

och stängas med röststyrning. 

 

Ren luft. Volkswagens nyutvecklade ”CleanAir system” ger optimala 

möjligheter att få klimatet ombord precis som man vill ha det. 

Oberoende av utomhusförhållandena, håller den luftkvalitén i I.D. 

CROZZ II kupé på konstant hög nivå. Via infotainmentsystemet kan 

föraren och framsätespassageraren också aktivera olika förinställda 

klimatinställningar. Detta är möjligt tack vare att I.D. är utrustad med ny 

”CleanAir”-teknik som med sitt aktiva filtersystem alltid ser till hålla 

luftkvalitén i kupén på högsta nivå. Via menyn kan man plocka fram 

information om den aktuella luftkvalitén i bilen (”Air Quality Index”) och 

se systemets status. 

 

Drivsystemet i detalj 
 

Utsläppsfri fyrhjulsdrift. Eldrivningen ändrar praktiskt taget allt. 

Design, utrymme, komfort och hållbarhet – allt påverkas. Därför har 

Volkswagen tagit fram en helt ny elbilsplattform, en byggarkitektur 

som gör det möjligt att på ett progressivt sätt dra fördel av de nya 

parametrar som det utsläppsfria drivsystemet ställer till förfogande. I.D. 

CROZZ II är ett perfekt exempel på detta. Drivsystemets komponenter – 

två motorer, två växellådor, högspänningsbatteriet och den elektronik 

som binder samman allting – sitter integrerade på ett perfekt sätt i 

detta bilpaket. Det här ger formgivarna och konstruktörerna helt nya 

utrymmen att arbeta med.  

 

Litiumjonbatteriet har en kapacitet på 83 kWh och sitter placerat under 

golvet. Det här frigör utrymme, sänker bilens tyngdpunkt till 

sportbilsnivå och skapar en idealisk viktfördelning. Samma sak gäller de 

båda elmotorerna. Tillsammans utvecklar dessa motorer, som driver var 

sin axel, en effekt på 306 hk (225 kW). Det normala är att bilen drivs på 

bakaxeln. Men så snart kördynamiken kräver det, fördelar en 

”elektronisk kardanaxel” motorkraften mellan de bägge axlarna på 

bråkdelar av en sekund. Dessutom kan I.D. CROZZ permanent köras 

med 4MOTION fyrhjulsdrift, perfekt t.ex. vid körning på snö eller i 

terrängen. Den kompakta elmotorn på bakaxeln är på 204 hk (150 kW) 

medan koaxialdrivningen fram levererar 102 hk (75 kW). 
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Optimal viktfördelning. Kraftelektroniken, som är en viktig komponent 

i systemet, reglerar högspänningsflödet mellan motorerna och 

batteriet. Kraftelektroniken omvandlar den likström som ligger lagrad i 

batteriet till växelström. Samtidigt förser en DC/DC-konverter 

elektroniken ombord med 12 Volt. Genom att batteriet sitter centralt 

placerat och drivsystemen fram resp. bak, blir viktfördelningen mellan 

axlarna på I.D. CROZZ II optimal. 48 % ligger på framaxeln och 52 % på 

bakaxeln. Detta ger I.D. CROZZ II köregenskaper i klass med Golf GTI. En 

viktig faktor i detta är också upphängningen med sina elektroniskt 

reglerade stötdämpare, sitt nyutvecklade multilänksystem bak och sin 

likaledes nyutvecklade MacPherson-upphängning fram – med 

integrerad drivenhet och avskild subram fram som bak. Tack vare denna 

konfiguration svarar chassit inte bara för vägegenskaper i toppklass 

utan också för kör- och ljudkomfort på toppnivå. 

Framvagnskonstruktionen ger dessutom bilen en mycket snäv 

vändradie – endast 10,5 m. 

 

”I.D. Pilot”-läget 
 

I- och urkoppling av det helautomatiska körläget. Att aktivera det 

helautomatiska körläget ”I.D. Pilot” är mycket enkelt – ge helt enkelt ett 

kommando med rösten, eller rör vid VW-märket på ratten i tre 

sekunder.  För att återgå till manuell körning från det helautomatiska 

körläget, behöver föraren bara ge ett kommando med rösten, trampa 

på broms- eller gaspedalen eller röra vid VW-märket igen. 

 

Fyra lasersensorer på taket. I det helautomatiska ”I.D. Pilot”-läget tar 

I.D. CROZZ II hand om körningen själv. Fyra av lasersensorerna skjuts ut 

från taket. Samtidigt indikeras det automatiska läget genom att de 

eleganta taksensorerna lyses upp med ett diskret, indirekt ljus. Men det 

är inte bara med dessa lasersensorer som I.D. CROZZ II kan detektera 

andra trafikanter och omgivningarna runt bilen, även ultraljudssensorer, 

radarsensorer, sidokameror och en kamera monterad fram används. 

 

Tekniska detaljer 
 

Kaross 

Längd: 4.625 mm 

Bredd: 1.891 mm 

Höjd: 1.609 mm 

Hjulbas: 2.773 mm 

Spårvidd fram: 1.592 mm 

Spårvidd bak: 1.594 mm 

Fälgar/däck: 245/45 R 21 

 



 

Sida 9 av 9 

 

Interiör/bagageutrymme 

Variabelt ”Open Space” 4 integralstolar 

Bagagevolym (med 4 personer i bilen): 515 l 

 

Drivsystem / räckvidd / prestanda 

Elmotor fram: 102 hk (75 kW) / 140 Nm 

Elmotor bak: 204 hk (150 kW) / 310 Nm 

Systemeffekt: 306 hk (225 kW) 

Energikapacitet batteri: 83 kWh 

Räckvidd (EU; NEDC): 500 km 

Laddeffekt: 150 kW (likström) 

Laddningstid (till 80% av full laddning) ca 30 min. 

Topphastighet: 180 km/h 

 

 

 

 

Om Volkswagen: “We make the future real” 

Volkswagen Personbilar finns på mer än 150 marknader över hela världen och tillverkar bilar på 50 platser i 14 

länder. Under 2016 levererade Volkswagen  5,99 miljoner personbilar, bland annat storsäljare som Golf, 

Passat, Tiguan och Polo. På den svenska marknaden levererades 58 000 personbilar vilket gav en 

marknadsandel på 15,5 procent. 

 Idag är ca 218 000 personer sysselsatta inom Volkswagen över hela världen. Företaget har också 7 700 

återförsäljare med ca 74 000 anställda. 

Volkswagen bedriver ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla tillverkningen av bilar. Elektrisk 

mobilitet, smart mobilitet och digital omvandling av varumärket är de viktigaste strategiska frågorna inför 

framtiden. 


