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Volkswagens innovationer på turné 
 

Autobroms, körfältsassistent och parkeringshjälp är några av de innovationer som 
Volkswagen nu demonstrerar under Sverigeturnén ”Think Blue. Innovation Tour”. 
Samtidigt avgörs vem som är bäst i Sverige på att köra bränsleeffektivt. 
 
Under sommaren kommer den stora roadshowen att stanna till hos 12 Volkswagen-
handlare runt om i landet. Alla körkortsburna är välkomna att provköra de senaste 
modellerna fullproppade med innovativ teknik. 
– Att demokratisera innovationer är något som alltid varit typiskt för Volkswagen. Vi 
hoppas att många nu tar tillfället i akt och testar de avancerade assistanssystemen som 
vi idag erbjuder på bred front i alla storleksklasser, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen 
Sverige.   
 
Utbildade instruktörer finns på plats för att demonstrera innovationer som exempelvis: 
 
City Emergency Brake – autobromssystemet som upptäcker om det finns ett stillastående 
eller rörligt objekt i bilens färdriktning och som i hastigheter upp till 30 km/h kan förhindra 
en kollision. Under turnén riggas det ett särskild test där förarna själva får uppleva hur 
det känns när en up! bromsar automatiskt för att undvika en kollision med den 
uppblåsbara ”bilen” framför. På den svenska marknaden är City Emergency Brake 
standard i up! och CC.  
 
Lane Assist – körfältsassistenten som håller bilen på rätt spår. Systemet arbetar via den 
elektromekaniska servostyrningen och korrigerar själv med ingrepp i styrningen om bilen 
är på väg ur sin fil. 
 
Park Assist 2.0 – parkeringshjälpen som klarar av att fickparkera både i vinkelräta luckor 
samt i trånga fickor längs vägen. Föraren behöver bara gasa och bromsa. En smått 
magisk upplevelse!  
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Side Assist – systemet som upptäcker bakifrån kommande bilar i den så kallade ”döda 
vinkeln”. Föraren uppmärksammas genom blinkande lysdioder i backspeglarna. 
 
Front Assist – den adaptiva farthållaren med distansradar som inte bara håller 
hastigheten utan också avståndet till bilen framför. Systemet upptäcker kritiska avstånd 
och hjälper vid behov föraren att korta ner bromssträckan.  
 
Sign Assist – det kamerabaserade systemet som registrerar trafikskyltar. 
 
Bilarna som finns tillgängliga för provkörning är:  
 

• Beetle TSI 200 DSG GT 
• CC TDI 170 DSG 4Motion 
• Golf Cabriolet TSI 160 DSG 
• Golf R DSG 
• high up! 
• Passat Alltrack TDI 170 DSG 4Motion 
• Phaeton V6 TDI 4Motion 
• Scirocco R DSG 
• Sharan TDI 170 DSG 
• Tiguan TSI 211 DSG R-Line  
• Touareg V6 TDI BMT 

 
I samband med turnén arrangeras också snålkörningstävlingen Think Blue Challenge där 
deltagarna under en given tidsram får köra en utsatt sträcka så bränsleeffektivt som 
möjligt. Bilarna som används i tävlingen är Golf TDI 140 BlueMotion Technology, det vill 
säga den modell som just nu ingår i erbjudandet ”Dark Label”. Vinnaren från varje stopp 
går vidare till Sverigefinalen den 15 september. Vinnaren där får sedan representera 
Sverige i världsfinalen som hålls i Los Angeles den 25 november. 
 
Turnépremiären gick av stapeln i Malmö den 26 maj. Nästa stopp blir hos Volkswagen 
Göteborg, Grafiska vägen 4, i samband med anläggningens 45-årsjubileum den 2-3 juni.  
 
TURNÈSCHEMA 
 
26/5 Volkswagen Malmö 
2-3/6 Volkswagen Göteborg, Grafiska vägen 
8-9/6 Motor Halland, Halmstad  
15-16/6 Volkswagen Göteborg, Aröd 
29-30/6 Atteviks, Jönköping 
 
13-14/7 Bilkompani Kalmar (ej Think Blue Challenge) 
 
3-4/8 Olofssons Bil, Haninge 
10-11/8 Volkswagen Stockholm, Akalla 
17-18/8 Möller Bil, Örebro 
24-25/8 Berner & Co, Östersund 
 
31/8-1/9 Nordemans Bil, Örnsköldsvik 
10-11/9 Skellefteå Bil 
15/9 Arlandastad (Sverigefinal Think Blue Challenge) 


