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Volkswagen instämmer i Motormännens krav: 
Handsfree blir standard i alla modeller 
 

För en kort tid sedan gick Motormännens Riksförbund ut med ett krav till Sveriges 
infrastrukturminister om obligatorisk handsfree vid användning av telefon i bilen. 
Volkswagen har nu tagit beslut om att införa just denna utrustning som standard 
på så gott som samtliga modeller på den svenska marknaden. 
 
Att tala i mobiltelefon när man kör bil har länge varit en omdebatterad fråga. Enligt 
många bedömare är det något som bidrar till en klart ökad olycksrisk. I flera länder har 
därför mobiltelefonpratandet förbjudits – såvida man inte använder så kallad handsfree-
utrustning.  
 
Nyligen uppvaktade Motormännens Riksförbund Sveriges infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter-Svärd i just denna fråga. ”Med ett lagkrav på handsfree och förbud mot att 
sms:a och surfa på nätet vid bilkörning skickar vi en tydlig signal om att mobiltelefon och 
bilkörning inte hör ihop” sade Motormännens ordförande Olof Karlberg när kravet 
överlämnades till ministern. 
 
Volkswagen Sverige har också följt denna debatt och har nu tagit beslutet att erbjuda 
handsfree som standard i alla modeller, utöver några basversioner. Det betyder att cirka 
98,5 procent av alla sålda Volkswagen kommer att vara utrustade med handsfree från 
och med modellår 2013, som innebär försäljningsstart sommaren 2012. 
 
– Att demokratisera innovationer – det vill säga att erbjuda teknik på bredden – är något 
som alltid varit typiskt för Volkswagen. Med handsfree i basutrustningen till alla våra 
modeller redan nu bevisar vi detta ännu en gång, samtidigt som vi tror att detta på sikt 
blir en standard i hela bilbranschen, säger Sten Forsberg, chef för Volkswagen i Sverige. 
 



Volkswagens pressreleaser på Internet nås under adress: www.volkswagen.se  

– Det är glädjande när ett bilmärke tar ett sådant här steg. Vi på Motormännen välkomnar 
alla initiativ som kan bidra till ökad trafiksäkerhet, säger Maria Spetz, VD för 
Motormännens Riksförbund.  

 
Den handsfree-utrustning som ingår i Volkswagens modeller bygger i de flesta fall på 
bluetooth-koppling och fungerar ihop med de flesta mobiltelefoner. 
 
 
Önskar du ytterligare information?  
 
Marcus Thomasfolk, Informationschef Volkswagen Sverige:  
08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se 
 
Mikael Höög, Pressansvarig Motormännens Riksförbund: 
08-690 38 51 eller 070-343 55 99, mikael.hoog@motormannen.se 
 

 
 


