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BILAR

Mer läsning!
NYA MERCEDES GLS • VOLVO XC90 •  
ÅTERUPPSTÅNDEN: VOLVO AMAZON •  
SOMMARSKOTTET I HÅRDA DUELLER

SPÄNN FAST ER!

      

BMW:s framtid
El, sportbilar och…diesel

Elbilen Honda e 
Liten, fräck och läckert retro. Vi provkör!

✔ MCLAREN SENNA & 600LT ✔ PORSCHE 718 BOXSTER T, 992 C2S & GT3 RS ✔ MERCEDES-AMG E 53 
COUPÉ & GT 63 S ✔ ASTON MARTIN VANTAGE ✔ AUDI R8 V10 ✔ LOTUS EVORA GT410 ✔ BMW M850i, 
Z4 M40i & M2 COMPETITION ✔ RENAULT MEGANE RS TROPHY ✔ TOYOTA SUPRA OCH MÅNGA FLER!
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BEGAGNADE LADDHYBRIDER
 Prov- 

körd!
Vi är på plats!

 Prov- körd!

Nya Renault Clio
Storsäljaren i ny skrud med smart teknik 



PASSAT HAR under de senaste åren varit en 
av toppsäljarna i Sverige, och det beror på att 
Volkswagen lade till laddhybriden Passat GTE 
i programmet. Det har varit den bäst säljande 
Passat-modellen tack vare lågt förmånsvärde 
och låga driftkostnader i kombination med 
hög komfort och bra utrymmen. 

Batteriet räcker för i praktiken drygt tre mil 
på eldrift. Har du rätt körprofil och kan ladda 
ofta så kommer det att gå månader mellan 
tankningarna. Elmotorn är stark, 115 hästkraf-
ter, och tillsammans med bensinmotorn på 1,4 
liter och 156 hästkrafter, är prestanda riktigt 
bra. Totalt talar tillverkaren om 218 hästkraf-
ter i systemeffekt. 

Bilen går bäst med batteriet fullladdat. 
Fullgasacceleration till 100 km/h tar 7,7 sek-
under med fulladdat batteri och 8,7 sekunder 
med urladdat batteri. 

Att ladda det 125 kg tunga batteriet på 9,9 
kWh tar drygt fyra timmar att ladda fullt om 
du laddar ur en vanlig väggkontakt. Har du 
en laddbox som trycker fram 3,6 kW genom 
laddkabeln tar det 2 timmar 30 minuter. 
Snabbladdning är inte möjligt med Passat 
GTE. 

RYMLIG FAMILJEKOMBI 

För den som vill köra så rent – och billigt 
– som möjligt finns en knapp på växelspaken 
som ger dig 100 procent eldrift. Det ger i prin-
cip aldrig fyra mil på el, däremot oftast drygt 
tre mil. 

Vinterklimat är troligtvis den sämsta mil-
jön för Passat. Är det kallare än tio minusgrder 
vägrar bilen att gå enbart på el. 

Till bilens främsta företräden hör god 
åkkomfort och bra utrymmen. Kupén är fem-
sitsig på riktigt, i baksätet sitter även vuxna 

bra i bredd. Enda nackdelen är den höga och 
breda mittröskeln (kardantunneln) som 
besvärar mittpassageraren. 

Goda lastutrymmen är en annan parad-
gren. De uppräta sidoväggarna är som gjorda 
för IKEA-besök och när vi i vårt senaste kom-
bitest lastade in 41 backar vann Passat kombi 
över övriga elva kombimodeller i testet. Passat 
GTE lastar något sämre än övriga drivline-
versioner, batteriet tar något av lastutrymmet 
under golvet. Fabriken anger 483 liter, 1 613 

< Instrumentpanelen känns igen av alla som har kört 
en VW-produkt i modern tid. Bra ergonomi. 

< Bra benutrymme och plats för fötterna. Fint lår-
stöd. Bred och hög kardantunnel drar ned betyget.

RYMLIGT BAGAGE
Passat kombi har ett fyrkantigt 
lastutrymme som sväljer mer 
än man tror. 41 backar!

KORT RÄCKVIDD
Passat GTE klarar runt tre mil 
på el i verkligheten, ungefär 
lika mycket som de andra.

INTE 4WD
Till skillnad från Mitsubishi 
Outlander och Volvo V60 Plug 
In är Passat framhjulsdriven. 

Volkswgen Passat Sportscombi GTE 2016-2018
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360 kr 6 672 kr 138 st

TOTALT

VW Passat Sportscombi GTE

< Kommentar: Passat GTE 
betingar ett högt pris på begag-
natmarknaden, troligen i hög grad 
beroende på export till Norge. 
Kanske blir prisläget lägre när nya 
generationen börjar säljas och 
inbytes-Passater ska omsättas på 
begagnatmarknaden.

< Motoralternativ: Passat 
finns med en uppsjö olika bensin- 
och dieselalternativ. Se upp för 
1,4 liters bensinmotorn från 2015 
och tidigare, de har problem med 
kamkedjan. Dieselmodellerna kan 
vara ett prisvärt alternativ om du 
kör långt. 

39/50

Att köra: Härlig vägvagn 
som dock inte överglän-
ser konkurrenterna. 3

Säkerhet: EBra betyg i 
krocktest men dåliggt 
uppförande i älgtest. 3

Funktion: Mycket 
lätthanterlig cockpit. Bra 
reglage, 4

Ekonomi: Höga begag-
natpriser är en bojsten i 
kalkylen. 4

Komfort: Bra utrymmen 
även i baksätet och fint 
lårstöd i baksätet. 4

Miljö: Laddar du ofta 
kör du nästan utan 
avgasutsläpp. 5

Kvalitet: VW har råkat 
ut för ett par bakslag. 
DSG, kamkedjor... 3

Reservdelspriser: Du 
har tusentals skrotade 
Passater att ta delar från. 4
Lättsåld: Mycket lätt-
såld med hybriddrift och 
märkesrenommé. 5
Rost: Passat har inga 
kända rostproblem, men 
så är modellen också ny. 4

 q Batteri. Normalt sett 
ska batteriet i en ladd-
hybrid inte behöva bytas 
under bilens livstid. Men 
om du vill säkerställa 
batteriets skick så be att 
en verkstad testar det 
innan köp. 

 q Kamrem. Problemfri! 
Den förra Passat-genera-
tionen hade en 1,4 liters 
motor med kamkedja 
som fick uselt rykte och 
orsakade många dyra 
reparationer. Från och 
med 2016, generation B8, 
fick motorn i stället kam-
rem med betydligt bättre 
hålbarhet. Alla GTE är av 
B8-generation.

 q Servicebok. Saknas 
servicebok ska priset 
förhandlas ned,

VW PASSAT SPORTSCOMBI GTE 2016
Motor: Bensin. Tvärställd 4-cyl radmotor med 2 överlig-
gande kamaxlar, 4 ventiler/cylinder. Kamrem. 1 395 cm3, max 
effekt 156 hk vid 5 000 r/ min, max vridmoment 250 Nm vid 
1 500-3 500 r/ min. Elmotor115 hk. Litiumjonbatteri 9,9 kWh.
Kraftöverföring: Motorn fram, framhjulsdrift. DSG 6-ste-
gad automatlåda.
Hjul: Fälgbredd 6,5 tum, däck 215/70 R16.
Fartresurser: Toppfart 225 km/h, acc 0-100 km/h 7,6 s.
Bränsleförbrukning (EU-norm): 0,16 l/mil vid bla. körning.

ATT TÄNKA PÅRIKTPRISER

TEKNISKA DATA & FAKTA BETYG

ETT BRA KÖP FÖR… 
 q Den som vill ha en snabb kombi med snål eldrift.

 Årlig skatt  Helförsäkring* På Blocket nu

Maxhastighet: 68 km/h.
Passat GTE studsar i konba-
nan, och får underkänt. 

SÅ MYCKET KOSTAR RESERVDELARNA
Reservdel Material Arbete
Avgassystem, komplett 6 100 kr 1 890 kr
Katalysator 13 802 kr 3 100 kr
Bromsbelägg runt om 2 836 kr 5 000 kr
Koppling, komplett –  
Strålkastare, komplett (LED) 9 891 kr 
Framskärm 2 973 kr 
Stötdämpare, runt om 6 475 kr -
Stötfångare fram, komplett 6 178 kr 
Generator – –

Summa material: 48 255 kr
Dyrare/billigare än snittet:  Ej jämförbart.

ÄLGTESTRESULTAT

< Exemplariskt och fyrkantigt. 483-1 613 liter säger 
tillverkarens mätning, vi säger 41 backar. Bra!

liter med fällda ryggstöd. Den ”vanliga” Passat-
kombin lastar 650-1 780 liter. Men notera att 
utrymmet ovan golvet är detsamma oavsett 
version. 

Laddhybridversion besitter i princip alla 
goda egenskaper som har gjort Passat omtyckt 
genom åren. Kvalitetskänslan finns där, med 
utomordentlig passform i inredningsde-
taljerna. Komforten är likaledes hög. GTE 
innebär en relativt hög utrustningsgrad, och 
därutöver såldes en mängd tillval till bilen. 

VANLIG KAROSS
Passat är en av de mest tillver-
kade bilmodellerna. Det gör 
skadereparationer billiga. 

* Man, 50 år, boende på landsbygden.
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2018

278 000 KR

2017

259 000 KR

2016

235 000 KR

Gäller vid fint skick och 
om bilen har gått max 
1 500 mil per år.
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