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Coola coupéer
Audi A7 Sportback, Mercedes CLA och Volkswagen 
CC testas i både familje- och glidarliv
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Betydelselösa stämplar ”bilias light-seRvice vilseledeR kundeRna”

 Nya
Skoda

Vi ger dig alla 
detaljer  om nya 
Skoda Octavia kombi

Porsche 911 Turbo S 
– 0-100 på 3,1 sek 

Nya Audi S3 
ger glädjerus



Coupé som familjebil
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Coupé som familjebil

F
orm före funktion är bilvärldens, och dess 
köpares, honnörsord. Även om livet skulle 
bli mycket enklare med en kombi eller en 
stor sedan så köper folk i allt högre grad 

udda konstruktioner.
Crossovers, suvar utan fyrhjulsdrift, jättebilar 

med minimalt bagageutrymme.
Och inte minst fyradörrars coupé.
En trend man kan säga att Mercedes startade 

med CLS redan 2004 och knappt hade konkurren-
terna vaknat förrän CLS (Coupé Luxury S-klass, 
fast den baseras på E-klass!) kom i ansiktslyft ver-
sion 2008 och i en helt ny 2010.

Nu gör Mercedes det igen.
Entré: CLA (Coupé Light A-klass), en fyradör-

rars Mercedes A-klass i coupéskrud som kommer 
att ge sömnlösa nätter för alla biltillverkare i Golf-
klassen. I princip allihop med andra ord.

Det exemplar vi kör i detta test, CLA 220 TDI, 
är den första CLA som kom till Sverige. Intresset 
för den när vi körde runt på Gotland och i mellan-
Sverige var minst sagt stort.

Snyggt cruisande ö-liv eller stuvat familjedito? Vi lät  
Mercedes CLA, Audi A7 Sportback och Volkswagen 
CC smaka på helt skilda världar. Frågan vi ställde var om 
det går det att leva med en coupé för en familj på fyra. 
TexT: Peo Kjellström, robin törnros och teKniKens världs testlag • FoTo: PatriK lindgren

Tacka för det. Bilen är ju läcker som tusan och 
ser ut som en krympt Mercedes CLS. Men hur är 
den att leva med i ett förhållande? Kan man klara 
sig med bara en Mercedes CLA i garaget? Och är 
det egentligen bättre i större fyradörrars coupeér?

CLA fick sällskap av Audi A7 3,0 TDI med 
grymma 313 hästkrafter och den lite beskedli-
gare storsäljaren i kategorin, Volkswagen CC, aka 
Passat CC som den hette vid introduktionen 2008. 
När den kom i ny version 2012, och blev riktigt lik 
Passat, bytte den namn till enbart CC som står för 
Coupé Comfort.

Vi har naturligtvis kört, mätt, älgtestat och alla 
andra moment som vi gör i alla våra tester.

Men vi har även låtit bilarna leva familjeliv.
Mamma, pappa och två barn är en vanlig familje-
konstellation. Bara på vår redaktion har vi ett helt 
gäng som lever i just den uppställningen.

Så mitt i testarbetet fick familjerna Lindgren, 
Nyberg och Rabe låna bilarna. Packa barnvagn, 
kolla utrymmen för barnstolar och så vidare.

Resultatet blev en aning överraskande. 
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Intresset för Mercedes CLA är megastort. 
Vi har märkt det under resans gång. Mercedes 
själva blev varse vid premiärvisningen i 
Malmö. Det kom 2 000 personer för att titta 
och klämma på CLA! Det har aldrig varit så 
många på en Sverigevisning av en Mercedes. 
Varmkorvarna tog slut och många barn blev 
utan ballong.

Mercedes CLA är baserad på A-klassens 
bottenplatta, men faktum är att totallängden 
463 centimeter överstiger C-klass sedan med 
tre centimeter.

Det är väl inget större fel på C-klass men 
när det kommer till design, flashighet och 
sportighet hamnar den på efterkälken bakom 
CLA. Som därtill klappar till C-klass rejält 
med sitt pris på 329 900 kronor.

Det är knappt jag tror mig själv när jag nu 
skriver att CLA är prisvärd, men det är den. 
Den är 13 000 kronor billigare än C 220 CDI 
och 24 000 kronor under C 220 CDI Coupé.

När det gäller Mercedes är förstås baspriset 
ganska ointressant, eftersom bilarna lämnar 
återförsäljaren betydligt dyrare än så. Men det 
är ju lika för såväl CLA som C-klass.

Man kan i alla fall konstatera att i standard-
utrustningen för CLA 220 CDI ingår sjuväxlad 
automat, automatisk klimatanläggning, start/
stopp-funktion (oavsett motoralternativ), 
musikanläggning och trötthetsvarnare.

Godbitar (notera ironin) som dieselpartikel-
filter, sommardäck och inte minst att det är en 
2013 års modell har också hittat in i listan över 
standardutrustning …

CLA 220 CDI kommer att bli en av de mest sålda 
versionerna av CLA och det är fullt förståeligt. 
Motorn med sina 170 hästkrafter och 350 Nm i 
vridmoment räcker till för den i sammanhanget 
lätta bilen. Omkörningsresurserna är bra och i 
ren och skär acceleration klarar CLA av 0-100 
km/h på 7,99 sekunder. Snabbare än den sju 
hästkrafter starkare Volkswagen CC, och bättre 
än vad Mercedes själva anger. Att CLA, och CC 
också för den delen, inte har en suck mot 313 
hästkrafter starka Audi A7 säger sig själv.

Mercedes CLA bildar ett nytt  segment i bil-
världen, och presenterar samtidigt världens 
lägsta cW-värde för en produktionsbil. O,23 i 
cW (0,22 för Blueefficiency) är vad Mercedes 
uppger, och det är en häpnadsväckande låg 

Det är knappt jag tror mig själv när jag nu 
skriver att CLA är prisvärd, men det är den.

siffra. Audi A2, sensationell på sin tid i början 
av 2000-talet, hade 0,25 i cW-värde.

För att sätta in detta i ett sammanhang mot-
svarar 0,04 lägre cW-värde 0,40 liter mindre 
bränsleåtgång per 100 km. 0,04 lägre cW-
värde, vid främst landsvägskörning, motsvarar 
också en viktminskning med 100 kilo.

enLIgt eU-normen drar CLA 220 CDI 0,45 
liter per mil blandad körning, i vår betyd-
ligt mer realistiska Sverigecykel blir resultatet 
0,60 liter per mil. För att hålla nere bränsle-
åtgången har CLA bland annat spjäll i grillen 
som stängs i högre fart, luftmotståndsoptime-
rade backspeglar och fenor på bakljusen.

En kurvig kaross hjälper förstås också till, 
och det är med denna som en del av ”proble-
men” börjar infinna sig.

Baksätet är ingen plats en vuxen person 
vill sitta i. Till och med jag, 168 centimeter 
kort, skrapar huvudet i innertaket och vid 
insteg slår jag oftast i huvudet i takkanten. 
Benutrymmet är… låt oss kalla det begränsat. 
Små bakrutor gör resan smått klaustrofobisk.

Fram sitter man dock kungligt.
Instrumenteringen är i stort sett hämtad från 
A-klass och fungerar bra. Men varför knir-
rar och knarrar det i låga farter och varför 
måste farthållaren vara dold bakom ratten? 

Karossens kurvighet gör också bakåtsikten till 
ett sorgligt kapitel.

Bättre då med bagageutrymmet som mäter 
470 liter vilket bara är fem liter mindre än 
C-klass sedan. Mer om det på (familje)sidorna 
50-51.

Med CLA vill Mercedes även locka in en 
yngre kundkrets varför sportighet är ett sälj-
argument. Jag vet inte om det är sportighet, 
men fjädringen känns i alla fall för hård. Någon 
möjlighet att ändra på fjädringen under färd 
gives icke. Du beställer antingen sport- eller 
komfortutförande och sedan får du leva med 
det. Men redan komfort känns alltså för hård.

Styrningen, elektromagnetisk, lånas direkt 
från Mercedes A-klass och lever väl kanske 
inte direkt upp till bilens sportiga framtoning. 
Men den fungerar rätt bra även om det kan 
kännas lite trögt vid snabba kursförändringar. 
Det har att göra med att när bilen går rakt 
fram är inte servon aktiverad, för att spara 
bränsle. När föraren sedan plötsligt svänger 
tar det någon tiondels sekund innan servon 
begriper vad som är på gång.

Omställningen från bak- till fram-
hjulsdrift för de som kommer från större 
Mercedesmodeller blir stor. Om de som kört 
dem överhuvudtaget reflekterat över vilka hjul 
som driver.

Mercedes CLA 220 CDI 
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< Trots att Mercedes CLA-karos-
sen vilar på en bottenplatta från 
A-klass är den längre än C-klass.

< Det är inte så lite Mercedes CLS över 
lillebror CLA. De flesta gillar vad de ser.



daniel frodin 
om mercedes cla
Sällan har jag fått så 
många frågor om en bil och 
tummen-upp vid bensin-
mackarna! CLA är dessutom 
riktigt trevlig att köra, både 
på motorväg och den kurviga 
landsvägen. Även om fokus i 
karaktären ligger på komfort 
så är den inte tråkig att köra. 
I framsätet trivs även jag som 
är klart över medellängd. 
Baksätet kan vi däremot 
glömma, där slår till och med 
normallånga i huvudet.
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< Det blir lätt jobbigt att åka i baksätet i Mercedes CLA då de 
flesta i vuxen ålder får åka med huvudet vinklat.

< Snyggt med dubbla avgasutblås och diffuser bak. 
 Skärningen av bakluckans öppning gör inte lastning enklare.

< Inga större sensationer här 
inte. De som en gång kört 
Mercedes känner igen sig.



Vi Var många som gillade Volkswagen Passat 
CC när den anlände 2008. Och som svensk 
extra mycket eftersom Martin Kropp hållit 
i ritstiftet. När bilen fick ett facelift 2012 var 
det återigen Martin Kropp som stod bakom 
detta. Det handlade om ny grill, nya strål-
kastare och ny skärning på bakljusen. Passat 
CC skulle helt enkelt inlemmas i det övriga 
Volkswagenprogrammet.

Samtidigt som bilen blev mer lik en vanlig 
Passat passade VW på att ta bort just modell-
beteckningen Passat och sedan dess heter 
bilen bara Volkswagen CC – Comfort Coupé.

Om CC blev snyggare av detta får du avgöra 
själv. Vi är några som inte tycker det. Mycket 
av den egna identiteten har gått förlorad.

Så sent som vid facelift hade tvåliters die-
selturbomotorn 170 hästkrafter och 350 Nm 
i vridmoment. Till 2013 års modell har dock 
teknikerna funnit sju extra hästkrafter och 
ökat på vridmomentet till 380 Nm.

Annars är det mesta sig likt under den 
omstukade karossen. Det betyder bra styr-
ning och fjädring. Och det blir stor skillnad på 
styvheten i fjädringen genom att välja sport-
eller komfortläget. Även styrningen anpassar 
sig efter ditt val. Motorn känns helt okej men 
utmärker sig inte på något vis. Är också den 
långsammaste i testet när det gäller accele-
ration och omkörningsprestanda. Och det 
ganska rejält.

För att vara en fyradörrars coupé är det 
oväntat komfortabelt i baksätet vad gäller ben-
utrymme och takhöjd. Men bilen lider förstås 
av dålig bakåtsikt och små bakre sidorutor.

VW CC TDI 177 DSG 4Motion 

På insidan har det i stort sett inte hänt något 
sedan 2008, inget som man ser i alla fall. Men 
trots att tidigare Passat CC inte var speciellt 
högljudd av sig har Volkswagenteknikerna 
ansträngt sig för att få den ännu tystare.

Detta genom mer ljudisolering i dörrsidor, 
torpedvägg och runt hjulhusen. Vindrutan är 
försedd med en ljudisolerande film och mer av 
den varan går att beställa till sidorutorna om 
så önskas.

Fyrhjulsdrift ingår. 
Liksom adaptiv 
farthållare med 
distansradar ...
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< Väldigt mycket mer Passat 
på utsidan trots att modell-
namnet försvunnit.



Volkswagen CC TDI 177 är något dyrare 
än CLA 220 CDI med en prislapp på 333 500 
kronor men då ska man ha i åtanke att fyr-
hjulsdrift ingår. Liksom adaptiv farthållare 
med distansradar och City Emergency Brake 
som i hastigheter under 30 km/h upptäcker 
hinder och bromsar ned bilen till stillastående.

Volkswagen är något så udda som en väl 
fungerande coupé där man egentligen inte 
behöver göra något avkall från vanliga Passat.

Under ett biltest av en viss modell föränd-
ras ens egen syn på omgivningen i trafiken 
och man ser plötsligt bilar av samma sort, som 
man annars aldrig noterar.

Och plötsligt vimlar det av Passat CC/VW 
CC omkring mig. På en hotellparkering i Visby 
står det tre stycken samtidigt. Och jag tycks 
möta dem överallt.

Min tes bevisas av att över 4 000 har sålts 
sedan introduktionen 2008.

 

Mattias Rabe oM 
Volkswagen CC
CC ser inte direkt ut som en 
Passat om man betraktar den 
från utsidan, men bakom rat-
ten känns det väldigt mycket 
Passat. Den rullar tyst och 
känns välbyggd. Styrningen 
är skönt tung och diesel-
motorn i testbilen är hyfsat 
rask. Men den dieselknattrar 
något enormt, det förtar en 
stor del av känslan.
CC förvånar då den är rymli-
gare än den ser ut att vara.
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< Snygga femekrade fälgar på Volkswagen CC. 
 Sjutton tums höjd ingår i originalutrustningen.

< Baksätet i CC är en plats där fotograf Patrik Lind-
gren trivs. Gott om utrymme för ben och huvud.

< Passat CC heter numera enbart CC och vill vara fri-
stående mot Passat. CC står för Comfort Coupé.

< På insidan är det mesta sig 
likt sedan Passat CC introdu-
cerades 2008. DSG-låda.



Audi A7 3,0 TDI 

– Jäklar vad bred den ser ut!
Mannen som stannat framför mig för att 

tanka på Statoil i Nyköping kan inte hålla sina 
tankar för sig själv när han ser Audi A7.

Och han har helt rätt. Audi A7 med 
S-linepaket ser riktigt bred och rå ut i fronten. 
Det är inte så lite Audi R8-vibbar över det hela.

Bakifrån kan Audi A7 först se lite klämd ut 
men det är ett intryck som går över efter några 
dagars samkväm med bilen.

Vårt testexemplar är det starkaste och 
brutalaste av dieselalternativen i A7-serien. 
Vinkelsexa med dubbelturbo och laddluftky-
lare genererar 313 hästkrafter och 650 Nm i 
vridmoment. Accelerationen från 0-100 km/h 
tar 6,02 sekunder vilket visserligen är lång-
sammare än vad fabriken uppger (5,2 sek), 
men jösses vad det skjuter på.

Det är mycket som talar för Audi A7 i detta 
test, men även en hel del som går emot.

På plussidan är det bekväm komfort på alla 
sittplatser, och gott om benutrymme bak. Vår 
biltestare Erik Wedberg utmanade ödet och 
åkte till IKEA i Audi A7 för att köpa en 236 cm 
lång bokhylla. Han mottogs med glada tillrop 
och en del hånskratt när han började lasta in 
denna i bilen. Men det gick, även om det är väl-
digt grunt längst bak i bagageutrymmet.

Plus även för motorns kapacitet, och inte 
minst ljud, som mer låter V8 med bensinmat-
ning än dieselsexa.

Den 7-växlade S-tronic-lådan 
fungerar klockrent och väx-
lar snabbt. Audi Drive Select 
där du kan ställa in de flesta 
av bilens parametrar i tre 
olika lägen är utmärkt och lätt-
arbetat. Och ingår i priset.

Interiören är mycket påkos-
tad, och elegant, med läder, krom 

och trä. I det stora hela väcker bilen ett stort 
habegär.

Vi har tidigare klagat på Audis styrning (se 
TV 7, 9 och 11/13) som har gjort bilar som 
försetts med elektromekanisk styrning som-
maren 2012 svårstyrda. Styrningen blir utan 
förvarning allt för hård och det har hänt att 
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< Näst bäst baksäte i detta test tycker Patrik Lind-
gren och det betyder med andra ord andra plats.

< Det vilar rätt mycket Audi R8 
äver det här frontpartiet. Bilen 
har försetts med S-line paket.



 

Erik WEdbErg 
om Audi A7
Alla A4- och A6-ägares våta 
dröm. Folk på gatan vänder 
sig om efter A7 och så gör 
nog även jag, den långa 
sluttande taklinjen är utsökt 
vacker och A7 framkallar ett 
habegär som få andra bilar. 
Lastutrymmena räcker mer 
än väl för mina behov. Den 
stora dieselsexan mullrar 
som en bensin-V8 och kan 
mycket väl vara en av värl-
dens just nu bästa motorer. 

ratten rört sig när bilen stått still.
Styrningen i denna A7 var inte heller per-

fekt och bilen tog flera gånger snedsteg på 
vägen utan någon som helst anledning.

Men ett värre problem var hur bilen upp-
förde sig med Lane Assist System som ska 
varna för, och föra bilen tillbaka på körbanan, 
om en spärrlinje korsas utan att föraren indi-
kerat att han vill korsa den.

Denna Audi A7 uppför sig väldigt besyn-
nerligt vid närkontakt med en vit målad linje. 
Börjar röra på sig ganska långt ifrån linjen 
men inte på ett bestämt och säkert sätt utan 
bilen liksom simmar på vägen och det känns 
som om allt väggrepp är förlorat. Det ger en 
olustig körupplevelse helt enkelt.

Det är inget man förväntar sig av en bil som 
i grundutförande kostar 633 300 kronor. Och så 
länge problemen med styrningen kvarstår kan 
vi inte rekommendera ett köp överhuvudtaget. 
Audi säger sig hoppas ha problemet löst i juli.

Det borde ha gjorts i går.
Grundpriset är väl tilltaget, men det stoppar 

förstås inte där. Inte för någon skulle jag vilja 
säga. Alla väljer till mer utrustning. Testbilen 
är merutrustad för 230 400 kronor. Slutnota: 
863 700 kronor. Du får typ en Audi A3 2,0 TDI 
bara för extrautrustningen…

Bekväm sittkomfort 
på alla sittplatser, 
och gott om 
benutrymme bak. 
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< Det är väldigt mycket coupélinjer över Audi A7 
och det var väl också det som var meningen.

< Audi har liksom koncernbrodern Volkswagen CC 
femekrade aluminiumfälgar. Sjutton tum höga.

< Kommandocentralen i detta 
flaggskepp innehåller många 
knappar men är ändå trivsam.



För mig som tvåbarnsfar var det intressant att se 
hur en linjeskön coupé ter sig i jämförelse med vår 
präktiga V70 som sväljer både barn och tillbehör 
bekymmerslöst. En viss skepsis infann sig, men efter 
att ha monterat i och ur både barnstolar och barnvagn 
ett antal gånger så får jag krypa till korset. Det går att 
leva med en Volkswagen CC och två barn + fru. 

Man färdas mer flärdfullt jämfört med den svenska 
storfraktaren, dock så blir den sedvanliga storhand-
lingen på köpcentret något omständligare om man 
behöver ta med sig en stor barnvagn.

Vi har en av de största barnvagnarna, en Brio 
Happy. Vi måste separera liggdel och chassi för att få 

in den i bagageutrymmet. Plötsligt försvinner 
många av de 532 liter i volym som CC har där 
bak. Packning möbleras mer omsorgsfullt vid 
långresa vilket kräver en utförligare detaljplan än 
vad vi är vana vid i vår V70.

Barnstolarna, Britax Multitech II, monteras smi-
digt bak antingen traditionellt eller i Isofix-fästena. 
I vår Volvo V70 är det dock något enklare eftersom 
det finns metallöglor, i stolsskenan på golvet, att fästa 
remmarna i som stabiliserar upp stolen. Volvo har 
alltid haft ett gediget säkerhetstänk runt familjefrak-
taren V70, vilket förenklar det hela något jämfört med 
Volkswagen CC.

Familjefar Patrik Lindgren om VW Passat CC: 

går de att kombinera med
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< Sixten, snart 4 år, övervakar när 
pappa Patrik lastar in den stora 
barnvagnen. Hjulen var dock 
tvugna att monteras av för att 
detta skulle gå att genomföra.



Leva snyggt och stuvat eller chosefritt och 
praktiskt?

Vi, två vuxna och två barn, har valt det senare och 
kör Volkswagen Golf Variant eftersom den tillgodoser 
våra behov på ett bra och enkelt sätt.

Vi testade på familjeliv med snygga coupén 
 Mercedes CLA under en helg för att helt enkelt se om 
det går att leva både smått och snyggt. 

De två barnstolarna (Brio Zento) går in med lite 
pusslande. Fyraåringen får sitta framåtvänd och två-
åringen bakåtvänd. Inga bekymmer för oss som sitter 
fram tack vare att vi är kortare i växten än det svenska 

genomsnittet. Den mindre paraplyvagnen får plats i 
bagaget tillsammans med weekendpackningen eller 
veckohandlingen.

Större utsvävningar som turen över jul eller som-
marsemestern kräver dock en hjälpreda i form av 
takbox, men då försvinner hela poängen eftersom det 
inte är direkt stilfullt.

I vardagen skulle det dock inte vara några bekym-
mer att ha CLA som arbetshäst för vår familj – om det 
inte vore för Bodil. En sexårig Beagle spräcker ekvatio-
nen, men lösningen kan stavas Shooting Brake om vi 
verkligen vill välja CLA-spåret.

Familjefar Marcus nyberg om Mercedes CLa:  

audi a7 Sportback är på det stora hela en mycket 
trevlig bekantskap. Bilen är stor, nästan fem meter, 
men karossens utformning får en att tvivla på om 
Audi A7 Sportback är familjevänlig. Men det är den, 
även om den inte är i klass med en stor kombi.

Att få plats med två bilbarnstolar (en Britax Baby-
Safe och en Britax Hi-Way) är inga som helst problem. 
Babyskyddet i passagerarstolen fram och den större 
bilbarnstolen i baksätet bakom. Inga problem med 
utrymmet på längden och höger ytterbackspegel 
skyms inte ens. Så bra utrymme är det inte i vår V70. 
Bagageutrymmet är lättlastat tack vare den stora 
halvkombibakluckan. En Bugaboo Cameleon med 
liggdel går in utan problem. Ställer man liggdelen på 

högkant får man även plats med extra liggdel, sköt-
väska med mera. Dock inga traditionella resväskor.

Bagaget svalde även vår syskonvagn, en Xad-
venture Quicksilver plus lite annat bagage, om än i 
mindre skala.

Vår V70 är dock lättare att lasta, tack vare utrym-
met i höjdled. A7 Sportback är en tuff bil, sonen på 
tre år tjatar fortfarande om att han vill åka Audi. Enda 
nackdelen rent komfortmässigt, bortsett från styr-
ningen, är att rullandes i motorvägsfart på grov asfalt 
blir det förvånansvärt bullrigt i kupén. Jag får höja 
rösten så pass för att prata med sambon i baksätet att 
halvårgamla dottern som sover intill störs. Men så är 
ju också svensk asfalt något i hästväg.

Familjefar Mattias Rabe om audi a7 sportback: 
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< Två bilbarnstolar får lätt plats 
i Audi A7. Detta är den större 
Britax Hi-Way placerad bak.

< Det är lite pyssel med uppdra-
get men två barnstolar får så 
småningom plats i baksätet.



Sammanfattningen 

Om enbart personliga känslor skulle 
kunna avgöra ett test hade resultatet 
här sett helt annorlunda ut. Men det är 
andra parametrar som väger tyngre.

Användbarhet, komfort och inte 
minst pris är bara tre av dessa.

Prismässigt ligger Mercedes CLA väl-
digt bra till. Med 329 900 kronor är den 
billigast i testet.

Alla i testlaget är förtjusta i bilen, 
körmässigt men framförallt utseende-
mässigt. Det är ju helt enkelt en CLS i 
miniatyr.

Men baksätet är ett skämt och det är 
svårt att leva ett normalt liv med denna. 
Hur ska du kunna få in svärmor eller 
mormor i detta?

Audi A7 tänder också mångas hjärta. 
Inte minst med den 313 hästkrafter 
starka dieseln som måste rankas som 
en av de bästa motorerna på marknaden 
i dag. Stark som en oxe men ändå i alla 
fall hyfsat snål.

Men så länge styrningsproblemet 
kvarstår hos Audi är en köpre-
kommendation helt enkelt inte 
att tänka på.

Audi A7 skulle fungera allde-
les utmärkt som familjens enda 

bil. Det ryms till och med, 
utan problem faktiskt, en 

bred syskonbarnvagn där bak.

Om inte pengar är en trång sektor så… 
varför inte? Och, det finns billigare A7 
än denna.

Fast pallar ekonomin en A7 2,8 FSI 
för 494 800 kronor kanske inte 633 300 
kronor ens är ett problem.

Så vinnare i testet blir Volkswagen CC. 
En bil som efter facelift inte sticker våra 
hjärtan i brand, men det är bara att kapi-
tulera för dess kapacitet som familjens 
enda bil.

Passat är en av Sveriges vanligaste, 
mest sålda, bilar och Passat är precis vad 
detta är. Med en lite snitsigare kaross 
som dock inte förtar något av vad famil-
jen behöver. 

Baksätet räcker långt, bagageutrym-
met sväljer lätt en barnvagn och lite till.

Som i de övriga testbilarna är 
baksätesryggen delbar och fäll-
bar vilket ytterligare ökar på 
användningmöjligheterna.

Och priset är inte direkt avskräck-
ande. 333 500 kronor med fyrhjulsdrift 
och allt.

Din nästa tjänstebil? •

 

Volkswagen CC
Genom en stor pekskärm kan du peka dig fram till 
musikspelare, navigator, trafikinformation samt 
bilinställningar. Telefon ansluts via bluetooth och du 
kan spela musik från iPod eller Spotify, eller bläddra 
genom telefonboken som importeras och ringa en vän. 
Trafikmeddelanden kommer upp i en textruta som 
du kan trycka på för att få mer ingående information. 
Systemet är lättförståeligt men kan ta för mycket upp-
märksamhet från vägen.
anslutningar: SD-kort, AUX, Bluetooth.

Audi A7
Systemet styrs via ett rullhjul, ett tiotal knappar och 
en pekplatta, allt placerat nedanför växelspaken. För 
mig som tillhör den yngre generationen är det inte lika 
komplicerat som det låter, för herr Kjellströms genera-
tion kan det bli lite rörigt. Genom dessa reglage styr 
du bilens olika körlägen, navigation, telefon, media-
spelare samt sex kameror placerade runt bilen för att 
underlätta vid parkering. Telefon ansluts via bluetooth 
eller en särskild mediakontakt som kräver en adapter. 
Sedan är det bara att ringa eller spela musik från iPod 
eller Spotify.
anslutningar: SD-kort, SIM, Bluetooth, mediakon-
takt via adapter.

Mercedes CLA
Mercedes infotainmentsystem styrs via ett rullhjul 
bekvämt placerat vid armstödet, men menyupplägget 
känns svårnavigerat och inte så genomtänkt. Själva 
ramen till skärmen känns onödigt stor och tar upp 
onödig plats på instrumentbrädan. Telefon ansluts via 
bluetooth eller USB, för iPhone fungerar endast blue-
tooth för att kunna ringa och spela musik.
anslutningar: USB, Bluetooth, AUX.

infotainmentfrossa 
robin törnros förklarar:

Fakta: I ”Foppas” säng?

Visby Hamnhotell bjuder på 
intressant historia. När det 
byggdes 1994 köptes 94 
kompletta hotellrum från Lil-
lehammer i Norge. Dessa rum 

hade byggts speciellt för OS 
som avhölls där samma år.
Det är med andra ord inte helt 

omöjligt att hamna i samma 
säng som Peter ”Foppa” 
Forsberg sovit i, eller Pernilla 
Wiberg. Båda tog guld i Lil-
lehammer, ”Foppa” förstås i 
ishockey, Wiberg i alpin kombi-

nation. Om sängar kunde tala!
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Audi A7 3,0 BiTDI quattro
Pris: 633 300 kr. • Övriga versioner: 3,0 TDI 555 900 kr, 3,0 TDI q 586 400 kr, 
2,8 FSI 494 800 kr, 2,8 FSI q 511 700 kr, 3,0 TFSI q 588 400 kr, 4,0 TFSI q 804 300 kr.

Mercedes CLA 220 CDi
Pris: 329 900 kr. • Övriga versioner: 180 Business Coupe 269 900 kr,  
200 Business Coupe 279 900 kr, 250 Business Coupe 319 900 kr.

 Motor  Drivmedel: Diesel. • 
Motor: Längsmonterad 6-cyl V-motor 
med 2 överliggande kamaxlar per 
cylinderbank, 4 ventiler per cylinder. 
Dubbelturbo. Kompression 16,0:1. • 
Borrning/slag: 83,0/91,4 mm. • 
Volym: 2 967 cm3. • Max effekt: 313 
hk (230 kW) vid 3 900 r/min. • Max 
vridmoment: 650 Nm vid 1 450 r/min.
 Kraftöverföring  Motorn fram. • 
Fyrhjulsdrift. • 8-växlad automatlåda. 
• Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 1 750 r/min.
 Fjädring och hjulställ  Skruvfjä-
dring och krängningshämmare fram 
och bak. • Fram: Fjäderben med 
triangellänkar. • Bak: Multilänkaxel.
 Styrning  Elservo. • 2,75 rattvarv. 
• Vändcirkel: 11,9 m.
 Bromsar  Fram: Ventilerade skivor. 
• Bak: Ventilerade skivor. • ABS och 
antisladdsystem.
 Hjul  Fälgbredd: 8,0 tum. • Däck: 
235/55 R17.

 Motor  Drivmedel: Diesel. • 
Motor: Tvärmonterad 4-cyl radmotor 
med 2 överliggande kamaxlar, 4 ven-
tiler per cylinder. Turbo. Kompression 
16,2:1. • Borrning/slag: 83,0/99,0 
mm. • Volym: 2 143 cm3. • Max 
effekt: 170 hk (125 kW) vid 3 400 r/
min. • Max vridmoment: 350 Nm vid 
1 400 r/min.
 Kraftöverföring  Motorn fram. 
• Framhjulsdrift. • 7-växlad dub-
belkopplingslåda. • Motorvarv vid 110 
km/h på högsta växeln 1 920 r/min.
 Fjädring och hjulställ  Skruvfjä-
dring och krängningshämmare fram 
och bak. • Fram: Fjäderben med 
triangellänk. • Bak: Multilänkaxel.
 Styrning  Elservo. • 2,25 rattvarv. 
• Vändcirkel: 11,0 m.
 Bromsar  Fram: Ventilerade 
skivor. • Bak: Skivor. • ABS och 
antisladdsystem.
 Hjul  Fälgbredd: 7,5 tum. • Däck: 
225/40 R18.

 Utrustningspaket  Sportpaket 13 700 kr,  S line exteriörpaket 19 900 kr, Optikpaket 
6 000 kr, S Line Sport 25 900 kr.
 Garantier  Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. • 
Assistans: Förnyas vid varje service utförd enligt serviceplan.

 Utrustningspaket  AMG Exklusiv 18 400 kr, Exklusiv 25 300 kr, Edition 1 (One) 
57 500 kr, Kurshållning 8 650 kr, Business Plus 19 900 kr, Business Sport 19 900 kr, Urban 
Line 11 000 kr, AMG Line 21 900 kr.
 Garantier  Nybil: 2 år. • Rostskydd: 30** år. • Vagnskada: 3 år. • Assistans: 30** år.

UtrUStninG UtrUStninG

 c

teKniSKa data

Antisladd/antispinnsystem o/o

Automatlåda/antal växlar o/8

Centrallås/nyckellöst o/9 100

Dragkrok/nivåreglering 9 600/23 700*

Däcktrycksensor o

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 11 800

Elvärmt baksäte 4 300

Farthållare/adaptiv o/24 100

Färddator o

Genomlastningslucka O

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

Antisladd/antispinnsystem o/o

Automatlåda/antal växlar o/7

Centrallås/nyckellöst o/25 300*

Dragkrok/nivåreglering 9 100/O

Däcktrycksensor o

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 6 950

Elvärmt baksäte O

Farthållare/adaptiv o/9 900

Färddator o

Genomlastningslucka O

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

Läderklädsel 4 000

Lättmetallfälgar o

Metalliclack 10 600

Navigation 20 600

Multimedia 13 000

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o/o

Radio (inkl CD) o

Mp3 3 000

Regnsensor O

Reservhjul Repsats

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Xenonstrålkastare/aktiva o/8 000

Läderklädsel 25 300*

Lättmetallfälgar o

Metalliclack 7 400

Navigation 8 900

Multimedia 30 500

Parkerings-
sensor

Bak kamera 3 400

Bak och fram 7 800

Radio (inkl CD) o

Mp3 2 550

Regnsensor o

Reservhjul Repsats

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Xenonstrålkastare/aktiva 9 750/16 100

Standardutrustning: o Saknas: O Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Fabriksmonterade tillval: (kr)

< Kommentar: *Luftfjädring sköter nivåregleringen.

< Kommentar: *Typiskt Mercedes att man måste köpa dyra paket för att 
få enstaka funktioner. **Under förutsättning att bilen servas enligt Mercedes 
instruktioner.

 45%  Viktfördelning  55%  36%  Viktfördelning  64%
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Diagonalför-
styvningar i 
bakvagn.

Bränslepåfyll-
ning sitter på 
vänster sida.

Plastsjok 
täcker 
undersidan.

Plastsjok 
täcker 
undersidan.

Batteri bak. 
Inget reservhjul 
men skidfodral!

Det sitter plast-
sjok även bakom 
bakhjulen.

Sköldar 
bakom 
bromsskivor.

Drivaxlarna 
är lika långa 
på Mercedes

Kuggstång 
under 
motorn.

Huven hålls 
uppe med en 
pinne...
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Audi A7

Mercedes CLA

Volkswagen CC

Volkswagen CC TDI 177 DSG 4Motion
Pris: 333 500 kr. • Övriga versioner: TDI 177 306 700 kr, TSI 160 Multifuel 
297 900 kr, TSI 211 309 900 kr, 3,6 V6 DSG 4Motion 398 900 kr.

 Motor  Drivmedel: Diesel. • 
Motor: Tvärmonterad 4-cyl radmotor 
med 2 överliggande kamaxlar, 4 ven-
tiler per cylinder. Turbo. Kompression 
16,0:1. • Borrning/slag: 81,0/95,5 
mm. • Volym: 1 968 cm3. • Max 
effekt: 177 hk (130 kW) vid 4 200 r/
min. • Max vridmoment: 380 Nm 
vid 1 750 r/min.
 Kraftöverföring  Motorn fram. • 
Fyrhjulsdrift. • 6-växlad dubbelkopp-
lingslåda. • Motorvarv vid 110 km/h 
på högsta växeln 1 750 r/min.
 Fjädring och hjulställ  Skruvfjä-
dring och krängningshämmare fram 
och bak. • Fram: Fjäderben med 
triangellänk. • Bak: Multilänkaxel.
 Styrning  Elservo. • 3,0 rattvarv. 
• Vändcirkel: 11,4 m.
 Bromsar  Fram: Ventilerade 
skivor. • Bak: Skivor. •ABS och 
antisladdsystem.
 Hjul  Fälgbredd: 8,0 tum. • Däck: 
235/45 R17.

 Utrustningspaket  Dragpaket 10 900 kr, Exclusivepaket 9 900 kr, Förarassistans-
paket 8 900 kr, Premiumpaket 19 900 kr, R-Line 15 700 kr.
 Garantier  Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. • 
Assistans: Förlängs vid service hos Volkswagen. • Elektronik: 2 år.

UtrUStninG

 c

teKniSKa data

Antisladd/antispinnsystem o/o

Automatlåda/antal växlar o/6

Centrallås/nyckellöst o/Paket

Dragkrok/nivåreglering 8 200/O

Däcktrycksensor o

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerad stol o

Elvärmt baksäte 2 400

Farthållare/adaptiv o/o

Färddator o

Genomlastningslucka O

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

Läderklädsel 12 100

Lättmetallfälgar o

Metalliclack 6 500

Navigation 8 000

Multimedia 24 900

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram 5 000

Radio (inkl CD) o

Mp3 1 400

Regnsensor o

Reservhjul Repsats

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Xenonstrålkastare/aktiva o/Paket

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

< Kommentar: Rikligt och bra utrustad redan från grunden. Men det lär väl bli ett 
och annat paket i alla fall innan köpet är klappat och klart.

 42%  Viktfördelning  58%
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Stötdämparna är 
aktiva. Går alltså 
att ändra på.

Ett mel-
lanlager på 
kardanaxeln.

Bilen är utrustad 
med utfällbar 
dragkrok.

Framvagn 
från gamla 
VW Golf

Främre 
hjälpram i 
aluminium.
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Audi
 Mått och vikt (cm/kg)  Axelavstånd: 291. • Längd: 497. • Bredd: 191. • Höjd: 
142. • Spårvidd fram/bak: 164/163. • Markfrigång: 12. • Tjänstevikt: 1 925. • 
Verklig vikt: 2 029. • Maxlast: 535. • Taklast: 100. • Släpvikt: 2 100 (B-kort 1 040). 
• Tank: 75 liter.

Volkswagen
 Mått och vikt (cm/kg)  Axelavstånd: 271. • Längd: 490. • Bredd: 185. • Höjd: 
141. • Spårvidd fram/bak: 155/156. • Markfrigång: 13. • Tjänstevikt: 1 691. • 
Verklig vikt: 1 745. • Maxlast: 519. • Taklast: 100. • Släpvikt: 2 000 (B-kort 1290). 
• Tank: 70 liter.

Mercedes
 Mått och vikt (cm/kg)  Axelavstånd: 270. • Längd: 463. • Bredd: 178. • Höjd: 
143. • Spårvidd fram/bak: 155/155. • Markfrigång: 10. • Tjänstevikt: 1 525. • Verk-
lig vikt: 1 635. • Maxlast: 480. • Taklast: 100. • Släpvikt: 1 500. • Tank: 50 liter.

BagageutryMMe

kupéMått

ägarkostnader per år

service

reservdelar och arBete

priser

 c

utryMMen och vikt

Mått

Höjd 70 59 51

Bredd mellan hjulhus 98 105 103

Djup 116 89 115

Djup med nedfällt säte 191 165 187

Höjd under baklucka 192 151 167

Mått

Längsta benutrymme fram 66 68 66

Kortaste benutrymme fram 42 42 42

Dynans längd fram 47 50 49

Takhöjd fram 100 97 102

Bredd axelhöjd 144 136 141

Kortaste benutrymme bak 12 10 9

Dynans längd bak 47 47 49

Takhöjd bak 90 85 89

Bredd axelhöjd bak 141 133 140
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< kommentar: Dyrare "lyxbilar" faller som en sten i vatten i värde och för den som 
inte har krav på en helt ny bil är de fina klipp efter ett par års ägande.

< kommentar: Audi är dyrast på det mesta när det gäller reservdelar men ingen 
regel utan undantag. När det gäller strålkastarinsatser är både Mercedes och Volkswa-
gen dyrare. Billiga vinterdäckfälgar för Volkswagen.

< kommentar: *Uppskattad kostnad. Inte så underligt att milkostnaden i Audi A7 
blir så hög med tanke på pris och värdeminskning. I procent inte så mycket mer.

< kommentar: Dyrt att köpa och äga Audi A7 men faktiskt är priset för servicen 
oväntat lågt, i alla fall de första 6 000 milen och efter det har väl redan bilbyte skett.

Listpris 633 300 329 900 333 500

Förmånsvärde per år, brutto 111 100 47 400 47 800

Pris efter ett år 458 000 244 000 249 000

Pris efter två år 393 000 211 000 216 000

Pris efter tre år 343 000 182 000 186 000

Serviceintervaller  
(mil)/kostnader

1:a
Intervall 3 000 2 500 3 000

Pris 1 800 3 650 3 008

2:a
Intervall 6 000 5 000 6 000

Pris 1 800 6 520 9 121

3:e
Intervall 9 000 7 500 9 000

Pris 5 994 3 650 4 400

Avgas-
system

Pris 14 952 4 750 11 532

Arbetskostnad 2 063 1 750 1 950

Bromsklossar 
fram (par)

Pris 1 950 950 1 038

Arbetskostnad 1 688 1 250 900

Kamrems-
byte

Intervall (mil) Kedja Kedja 21 000

Pris - - 5 270

Koppling
Pris Automat 5 850 DSG

Arbetskostnad - 8 750 -

Framskärm (komplett) 4 219 2 575 2 722

Fälgar för vinterdäck (kompl.) 27 312 13 160 3 204

Strålkastarinsats 7 800 11 250 9 093

Stötdämpare fram (par) 21 850 5 700 5 460

Stötfångare fram 6 240 6 850 5 326

Beräknat på 3 års ägande, 
6 000 mils körsträcka

Värdeminskning 96 767 49 300 49 167

Kapitalkostnad 22 165 11 546 11 672

Service och underhåll 6 112 7 903 7 758

Fordonsskatt 3 512 1 088 2 580

Försäkring (beräknat på man 
40 år boendes i villa. Folksam)

4 680 3  600* 3 500*

Bränsle (diesel 13,98 kr/l) 21 529 16 776 20 970

Totalkostnad per månad 12 897 7 518 7 971

Milkostnad de  
första tre åren

77,38 45,11 47,82

Audi Mercedes Volkswagen

Audi Mercedes Volkswagen

Audi Mercedes Volkswagen

Audi Mercedes Volkswagen

Audi Mercedes Volkswagen

Audi Mercedes Volkswagen
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verklig motoreffektacceleration och bromstest

Mercedes
Maxhastighet: 71,5 km/h
< kommentar: När servon ska gripa in 
går det tungt någon tiondels sekund innan 
servon förstår vad den ska göra.

Audi
Maxhastighet: 76 km/h
< kommentar: Trots styrningsproblemen 
klarar sig Audi bra i älgtestet. Hasar dock på 
alla fyra hjulen ganska tidigt.

Motorvarv r/min
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prestanda

 c

säkerhet

< kommentar: * Betala för en få två. **Endast med Mercedes egen barnstol.

< kommentar: Audis biturbodiesel är en av marknadens fetaste motorer just nu 
och den är ruggigt snabb. Mercedes imponerar med att vara snabbare i acceleration 
från 0-100 km/h än de själva anger i broschyren.

< kommentar: Ingen av motorerna lever riktigt upp till förväntningarna men det 
handlar inte om några hysteriska tapp och alla tre får godkänt.

bränsleförbrukning

< kommentar: Som väntat är verkligheten långt borta från de uppgivna bränsle-
förbrukningarna men Mercedes imponerar i alla fall.

Sverigecykeln (l/mil) 0,77 0,60 0,75

Blandad körning EU (l/mil) 0,64 0,45 0,57

Testförbrukning (l/mil) 0,86 0,60 0,81

0–402 meter (sek) 0–201 m 0–402 m Sluthastighet vid 402 m (km/h)

9,2 14,1 163

10,4 15,9 143

10,7 16,6 136

Omkörningsegenskaper 70–130 km/h Toppfart (km/h) enligt tillverkaren

5,6 230

8,6 230

9,8 220

Bromssträcka från 100 km/h (meter)

Acceleration genom växlarna (sek)

0 10 20 30 40

 = 0–50 km/h  = 0–70 km/h  = 0–100 km/h  = 0–130 km/h  = 0–160 km/h  = 0–200 km/h

22,2

Ej mätt

Ej mätt

säkerhetsutrustning teknikens världs älgtest

miljö

CO2 (g/km)

0 100 200 300

169

149

117

Ej mätt

44,0

-

13,6

20,8

24,8

9,1

13,1

15,0

6,0

8,0

8,8

3,5

4,6

5,1

2,2

2,9

3,2

Aktiva bältespåminnare o o o

Aktivt pisksnärtskydd o O O

Aktivt antisladdsystem (ESP) o o o

Krockgardiner (huvud) o o o

Krockkudde fram vä/hö o/o o/o o/o

Krockkuddar sida fram/bak o/4 400 o/4 350 o/3 400*

Knäkrockkudde O o O

Bältes
försträckare

fram o o o

bak o o 3 400*

Bälteskrafts
begränsare

fram o o o

bak o O o

Fästen för barnstolar o o o

Höger kudde urkopplingsbar o o** o

Integrerad barnstol O O O

Strålkastarrengörare, typ Högtryck Högtryck Högtryck

Krocktestresultat
Euro NCAP krockskydd Ej testad Ej testad Ej testad
Euro NCAP whiplashskydd Ej testad Ej testad Ej testad

6 m 13,5 m 11 m

Audi
Mercedes
Volkswagen

Audi
Mercedes
Volkswagen

Audi
Mercedes
Volkswagen

Audi
Mercedes
Volkswagen

Audi
Mercedes
Volkswagen

Audi Mercedes Volkswagen

Audi Mercedes Volkswagen

Mercedes Audi 
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Max effekt:
162 hk – 4 710 r/min

Max vrid:
327 Nm – 3 070 r/min
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Max effekt:
307 hk – 4 270 r/min

Max vrid:
556 Nm – 2 230 r/min



Volkswagen
Maxhastighet: 76 km/h
< Kommentar: Fungerar riktigt bra i 
älgtest. Styrningen är bra, bilen tål max-
lasten, antisladd jobbar mjukt och bra.
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< Kommentar: Vi tycker inte att Volks-
wagen CC är så där himla rolig att leva med 
men för en familj som bara vill ha en fyradör-
rars coupé är detta det bästa valet, och det 
var ju det som testet gick ut på. Mercedes 
baksäte och Audis styrning gör att det blir en 
seger för Volkswagen.

< Kommentar: Det är mycket vi gillar hos 
Mercedes CLA och det gör andra också. Folk 
är som galna över bilen när testlaget stannar 
till för att tanka eller föda sig själva. Men 
som familjebil diskvalificerar den sig själv 
med det usla baksätet som både är trångt 
och lågt i tak. Dessutom slår man allt som 
oftast i huvudet när man ska ta sig in.

< Kommentar: Det kan tyckas konstigt 
att en testvinnare från 2011 inte klarar sig 
bättre här. Men det är främst den nya ser-
von, som kom 2012, som gör att Audin faller. 
Det på tok för höga priset ligger den också i 
fatet. Det går att leva familjeliv med den, om 
du har råd, men gör det när Audi fått ordning 
på servostyrningen.
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Köregenskaper: Går att ställa in 
fjädringen i tre olika lägen och det 
är markant skillnad mellan dem. 8

Köregenskaper: Rolig och rapp 
bil att köra som känns mindre än 
den är. 8

Köregenskaper: I grund och 
botten är detta en bil med bra 
köregenskaper men styrningen... 5

Utrymmen: Bra säten både fram 
och bak. Bagageutrymmet tar mer 
än man kan tro. 7

Utrymmen: Fungerar för två som 
sitter fram men baksätet är ett 
skämt på alla sätt. 5

Utrymmen: Bra sittkomfort både 
fram och bak. Rymmer en hel del 
bak men det är grunt längst bak. 7

Att äga: Inte direkt några billiga 
mil men det var väl inte väntat vid 
valet av bil heller. 6

Att äga: Billigast i inköp och i 
drift. Sparar många tusenlappar 
på att den är bränslesnål. 7

Att äga: Dyr i inköp och dyr i drift.
Det krävs kapital för att bli Audi 
A7-ägare. 4

Motor/kraftöverföring: Motor 
och låda fungerar väl utan att på 
något sätt vara sensationella. 6

Motor/kraftöverföring: Har 
"bara" 170 häskrafter men man 
saknar inte kraft för det. 6

Motor/kraftöverföring: En riktig 
pärla! Hur mycket kraft som helst. 
Bra automatlåda också. 9

Att köpa: Hyfsat bra inköpspris, 
Volkswagen har inte lagt på allt 
för mycket för att det är en coupé. 6

Att köpa: CLA känns faktiskt 
prisvärd och är billigare än mot-
svarande C-klass. 7

Att köpa: Instegspriset är redan 
det skyhögt och med lite utrust-
ning formligen skenar det. 4

Körsmidighet: Dålig bakåtsikt på 
grund av smal bakruta men över-
lag ganska lätt att tas med. 7

Körsmidighet: Funkar både i 
stadstrafik och på landsväg. Men 
bakåtsikten är inget vidare. 6

Körsmidighet: Sportbilslinjer gör 
Audi A7 ganska svårmanövrerad i 
stadstrafik. 4

Användarvänlighet: Inga kon-
stigheter egentligen. Det märks 
knappt att det är en coupé. 7

Användarvänlighet: Bagageut-
rymmet tar mer än man tror men 
baksätet är bara för små barn. 4

Användarvänlighet: Audi A7 är 
utan tvekan en bil som familjen 
kan ha som enda bil. 7

Komfort: Är ungefär som att leva 
med en vanlig Passat. Fjädringen 
fast även i Comfort-läge. 6

Komfort: Fjädringen känns lite väl 
hård för att vara en Mercedes som 
inte har vässats av AMG. 6

Komfort: Fin fjädring och breda 
stolar. med Audi Select kan du 
bygga din drömbil! 6

Säkerhet: Ej testad av Euro NCAP 
vilket drar ner betyget. Vanliga 
Passat har 5 stjärnor. 7

Säkerhet: Ej testad av Euro NCAP 
vilket drar ner betyget. A-klass på 
vilken den bygger har 5 stjärnor. 7

Säkerhet: Ej testad av Euro NCAP 
vilket drar ned betyget. Det gäller 
även Mercedes och Volkswagen. 7

Miljö: Drar egentligen på tok för 
mycket, nästan lika mycket som 
betydligt starkare Audi A7. 6

Miljö: Ingen miljöbil men den klart 
miljövänligaste i denna trio. 0,60 
l/mil i både lab och trafik. 7

Miljö: Törstigast och smutsigast i 
detta test, men annat var väl inte 
heller att vänta med den motorn. 4

Volkswagen 

Volkswagen CC TDI 177 DSG 4Motion
Pris/förmånsvärde 333 500/47 800
Motor R4D/1 968 cm3

Effekt angiven/uppmätt 177 hk/168 hk

Tjänstevikt/verklig vikt 1 691/1 745 kg

0–100 angiven/uppmätt 8,3/8,8 s

Koldioxidutsläpp 149 g/km*

Bränsle- Blandad körn. 0,57 l/mil*
förbr. Sverigecykeln 0,75 l/mil

Milkostnad 47,82 kr
* Tillverkarens uppgifter

Mercedes CLA 220 CDi
Pris/förmånsvärde 329 900/47 400
Motor R4D/2 143 cm3

Effekt angiven/uppmätt 170 hk/162 hk

Tjänstevikt/verklig vikt 1 525/1 635 kg

0–100 angiven/uppmätt 8,2/8,0 s

Koldioxidutsläpp 117g/km*

Bränsle- Blandad körn. 0,45 l/mil*
förbr. Sverigecykeln 0,60 l/mil

Milkostnad 45,11 kr
* Tillverkarens uppgifter

Audi A7 3,0 BiTDI quattro
Pris/förmånsvärde 633 300/111 100
Motor V6D/2 967 cm3

Effekt angiven/uppmätt 313 hk/307 hk

Tjänstevikt/verklig vikt 1 925/2 029 kg

0–100 angiven/uppmätt 5,3/6,0 s

Koldioxidutsläpp 169 g/km*

Bränsle- Blandad körn. 0,64 l/mil*
förbr. Sverigecykeln 0,77 l/mil

Milkostnad 77,38 kr
* Tillverkarens uppgifter
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*...och även nyare tester mot en mindre kostnad!
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Max effekt:
168 hk – 3 995 r/min

Max vrid:
362 Nm – 4 220 r/min


