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Taký suverénny
ako vy. 
Suverenita je výsledkom vlastných silných stránok. 

A schopnosti prejaviť ich aj navonok. Na novom 

Passate a Passate Variant preto okamžite vidno, aké 

sú pokrokové. K navonok najnápadnejším znakom 

patria markantne tvarované svetlomety z diód LED 

a zadné skupinové svetlá s LED, ako aj dynamická 

bočná línia. Eleganciu umocňuje dlhý rázvor a krátke 

previsy karosérie. Ako vidíte, nový Passat a Passat 

Variant sa prezentujú v dobrom svetle. 

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B. Nový Passat a Passat Variant – Exteriér  I  05 
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Keď úspech
nadobúda podobu.
Najkrajšie na úspechu je mať dosiahnuté konečne pred očami. Alebo sa 

jednoducho posadiť doň. S novým Passatom a Passatom Variant môžete 

oboje, pretože presviedča tak zvonka, ako zvnútra. Alebo jednoducho 

povedané: zhmotňujú funkčnosť v jej najkrajšej podobe.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B. Nový Passat a Passat Variant – Exteriér  I  09 



Voľná hlava
stlačením gombíka.
Kto sa pozerá vždy dopredu, mal by si dopriať aj 

pohľad hore. Najlepší výhľad je možný s elektricky 

ovládaným panoramatickým výklopným/posuvným 

strešným oknom na želanie, pri novom Passate Variant 

dokonca s panoramatickým strešným oknom vzadu. 

Strešné okno – keď je to žiaduce – privádza do kabíny 

až trikrát toľko prirodzeného svetla ako bežné strešné 

okno. Pretože nový Passat a Passat Variant sa riadia 

úplne želaniami vodiča. Aj pri počasí.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B. Nový Passat a Passat Variant – Interiér a komfort  I  11 



Útočisko s úsilím
prenikať.
Kto ide strmo hore, mal by sedieť zvlášť dobre. Na 

želanie dodávané sedadlo ergoComfort, sériovo pri 

líniách výbavy Comfortline a Highline, preto odľahčuje 

chrbticu. Vďaka mnohým možnostiam nastavenia rýchlo 

a pohodlne nájdete zdravú polohu sedenia. Či výlet 

s deťmi, objavná cesta cez víkend alebo cesta do 

neznáma: pre rodinu, priateľov a výstroj je v novom 

Passate a najmä v novom Passate Variant veľa miesta. 

A náladovým osvetlením dodávaným na želanie 

stlačením gombíka vytvoríte v kabíne primeranú svetelnú 

náladu. Vychutnajte si preto cestu – aj keď vedie do práce.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B. Nový Passat a Passat Variant – Interiér a Komfort  I  13 



01

02 03

01 – 03 Nový Passat a Passat Variant vám môžu 
poskytnúť niečo, čo je v pracovný deň nevyhnutné – 
vedomosti. Pretože Active Info Display vám prináša 
dáta a informácie o vozidle a jeho okolí priamo do 
kokpitu. Monitor s uhlopriečkou 31,2 cm (12 palcov) 
a vysokým rozlíšením nahrádza bežný združený prí-
stroj a umožňuje vám piatimi rozličnými zobrazeniami 
systém presne prispôsobiť vašim požiadavkám. Naprí-
klad v navigačnom režime sa rýchlomer a otáčkomer 

zmenšia a posunú viac do strán, aby bolo viac miesta 
pre mapu navigácie. Keď si to želáte, dajú sa informá-
cie ako jazdné, navigačné a asistenčné funkcie zobra-
ziť aj v grafických plochách rýchlomera a otáčkomera. 
Okrem toho je Active Info Display prepojený aj s inými 
asistenčnými systémami vo vozidle. Tak môžete dáta 
systému infotainmentu v stredovej konzole ako obrázky 
kontaktov telefónu alebo obaly CD zobraziť aj priamo 
v zornom poli vodiča. DV

Dobrý asistent
si pamätá vaše
preferencie.

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.
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01

02

Znižuje pulz.
Zvyšuje tlak.

01 Pre dobrú prevádzkovú klímu: s multifunkčným 
koženým volantom môžete ovládať palubný počítač, 
rádio a telefón. Proti studeným rukám v zime môže byť 
na želanie vyhrievaný a pri modeloch s prevodovkou 
DSG s dvomi spojkami má navyše páčky na manuálne 
radenie. Sériová 3-zónová automatická klimatizácia 
„Climatronic“ v horúcich dňoch svojou nezávislou re-
guláciou teploty vždy vytvára správnu klímu pre vodiča, 
spolujazdca a pasažierov v zadnej časti kabíny. H

02 Audiosystém „DYNAUDIO Confidence“ impo-
nuje vynikajúcim zvukom a zaručuje dokonalý zážitok 
z hudby. Osobitný 16-kanálový digitálny zosilňovač 
s celkovým výkonom 700 Wattov napája 12 reprodukto-
rov vo vozidle. Optimálne navzájom zladené reproduk-
tory zabezpečujú jedinečnú kvalitu zvuku na všetkých 
miestach v kabíne. DV

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

(bez obr.) Pomocou aplikácie „Volkswagen Media 
Control“ máte jednoduchý prístup k funkciám systému 
infotainmentu vozidla. Spolu s na želanie dodáva-
ným systémom Rear Seat Entertainment a príprave z 
výroby sa tak každá jazda vo vašom Passate alebo
Passate Variant môže zmeniť na multimediálny zážitok.
DV

Nový Passat a Passat Variant – Interiér a komfort  I  17 
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01

02 03 04

01 Integrované detské sedačky pre deti s hmotnosťou od 15 do 36 kg a telesnou 
výškou do 1,50 m sú nanajvýš praktické. Dajú sa vyklopiť jedným pohybom ruky 
a malým cestujúcim poskytujú optimálnu bočnú podporu a bezpečnosť. DV

02 – 04 Na zväčšenie batožinového priestoru môžete uvoľniť operadlá zadných 
sedadiel z batožinového priestoru alebo z kabíny. Na želanie dodávané manuálne 
posuvné dno batožinového priestoru vám pri nakladaní a vykladaní doslova vy-
chádza v ústrety. A na želanie dodávaný deliaci prvok zabraňuje, aby sa náklad 
nekontrolovane šmýkal v batožinovom priestore. DV

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Skutočné manažérske kvality: či pracovný termín 

alebo veľký nákup – váš deň si vyžaduje perfektnú 

organizáciu. Je dobre, že nový Passat a Passat Variant 

vám môžu pri tom vždy pomôcť. Batožinový priestor 

sa dá automaticky otvoriť komfortnou funkciou 

„Easy Open“, ak nemáte ani jednu ruku voľnú. A 

maximálny objem batožinového priestoru do 1.780 litrov 

v novom Passate Variant spolu s variabilnou koncepciou 

interiéru zabezpečujú, že vaše vozidlo zostane

rovnako upratané ako váš kalendár.

Ideálny obchodný partner.
Aj pre rodinný podnik.

Nový Passat a Passat Variant – Interiér a komfort  I  21 
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02 03

04

Vaši spoľahliví
asistenti.

01 Rozoznávanie chodcov: Asistenčný systém 
„Front Assist“ s funkciou núdzového brzdenia „City-Brake“ 
rozozná chodcov na ceste a včas upozorní vodiča 
akusticky, opticky a krátkym prudkým pribrzdením. Ak 
vodič na upozornenie nereaguje, vozidlo – v rámci 
hraníc systému – automaticky zabrzdí. A tým chráni 
nielen vás, ale aj iných účastníkov cestnej premávky 
pred možnými nehodami. DV

02 Kto už raz skúšal manévrovať s prívesom, vie, aké 
to môže byť komplikované. Tu pomáha – v rámci hra-
níc systému – „Trailer Assist“. Po aktivácii asistenčný 
systém preberá riadenie vozidla. A šetrí vám nielen 
stres, ale aj čas. DV

03 Asistent do dopravnej zápchy umožňuje polo-
automaticky nasledovať vozidlo idúce vpredu a zabra-
ňuje typickým kolíziám v tejto situácii. To vám šetrí 
nielen stres, ale aj čas. DV

04 Priestorový kamerový systém „Area View“ so štyrmi kamerami poskytuje množstvo pohľadov, ktoré vám – 
v rámci hraníc systému – výrazne uľahčujú manévrovanie. Napríklad je možné zobraziť celé okolie vozidla z 
vtáčej perspektívy. Alebo sa na monitore vášho systému infotainmentu pozrite „za roh“: kamery na najprednejšom
a najzadnejšom bode vozidla umožňujú pri blokovanom výhľade z kabíny nazrieť do ulice. DV

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.
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02 03

04

Najpohodlnejšia
koncertná sála na svete.

02 Rádiový systém „Composition Colour“ s fareb-
ným dotykovým monitorom TFT s uhlopriečkou 12,7 cm 
(5 palcov), CD prehrávačom kompatibilným s formátmi 
MP3 a WMA, výkonom 4 x 20 Wattov a ôsmimi repro-
duktormi je vybavený aj čítačkou karty SD a vstupom 
AUX-IN. S

03 Rádiový systém „Composition Media“ má 
farebný dotykový monitor TFT s uhlopriečkou 16,5 cm 
(6,5 palca) so senzorom priblíženia a CD prehrávač kom-
patibilný s formátmi MP3 a WMA, ako aj čítačku karty 
SD, vstup USB, vstup AUX-IN a modul Bluetooth pre 
mobilné telefóny. Zosilňovač s výkonom 4 x 20 Wattov a 
osem reproduktorov dopĺňa multimediálny zážitok. H

04 Rádionavigačný systém „Discover Pro“ so svojím 
farebným dotykovým monitorom TFT s uhlopriečkou 
20,3 cm (8 palcov) sa dá ovládať úplne intuitívne. 
Jeho fascinujúce možnosti zobrazenia a individuálna 
správa hudobných a navigačných dát nadchýnajú 
rovnako ako 8 brilantných reproduktorov, pevný disk 
alebo DVD prehrávač kompatibilný s formátmi MP3 a 
WMA. Okrem toho má, samozrejme, hlasové ovládanie, 
vstup USB a integrovaný modul Bluetooth pre mobilné 
telefóny. Na želanie je k dispozícii vstup pre iPod. 
Integrovaná funkcia WLAN vám kedykoľvek umožní 
rýchly prístup na internet. Systém infotainmentu s 
mobilnými službami „Car-Net“ vám vďaka aktuálnym 
dopravným informáciám prehľadne ukáže najrýchlejšiu 
alebo najkratšiu trasu k cieľu. DV

01 Navigačná funkcia „Discover Media“ pre rádiový systém „Composition Media“ je vybavená inštalovaným 
mapovým materiálom pre celú Európu. Rádiový systém má farebný dotykový monitor TFT s uhlopriečkou 16,5 cm 
(6,5 palca) so senzorom priblíženia, CD prehrávač kompatibilný s formátmi MP3 a WMA a osem reproduktorov. 
Okrem toho má systém dve čítačky kariet SD, jeden vstup AUX-IN, jeden vstup USB a integrovaný modul Bluetooth 
pre mobilné telefóny. Na monitore sa dajú zobraziť rozličné informácie, ako napríklad vonkajšia teplota. A s 
integrovanou funkciou WLAN a mobilnými službami online „Car-Net“ ste aj počas jazdy pripojení na internet. DV

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.
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02 03

06

04 05

Viete, aká je dôležitá
dobrá sieť.

01 S funkciou „Car-Net“1) vám váš Volkswagen pri-
náša mobilný hotspot WLAN pre váš smartfón alebo 
počítač. Umožňuje vám prístup k najaktuálnejším in-
formáciám priamo z internetu od priebežne aktualizo-
vanej navigácie cez optimalizovanú orientáciu až po 
detailné dáta vozidla. S funkciou „Car-Net“ a jej služ-
bami online môžete využívať internet aj počas jazdy – 
a sami sa stanete jeho súčasťou. DV

02 Ako jedna z mobilných služieb online „Car-Net“ 
vám Guide & Inform poskytuje dokonalejšie a ešte 
aktuálnejšie informácie a navigáciu. Podľa balíka slu-
žieb a rádionavigačného systému máte k dispozícii 
rozličné internetom podporované funkcie ako Google 
Street View®, dynamické prispôsobenie trasy, report 
technického stavu vozidla, vyhľadávanie čerpacích 
staníc paliva a mnoho ďalších. DV

04 Je jedno, či chcete využívať vlastný mobilný tele-
fón alebo vložiť osobitnú kartu SIM, telefónne rozhra-
nia „Premium“ a „Comfort“ umožňujú aj počas jazdy 
optimálnu komunikáciu navonok. Vo verzii „Premium“ 
systém okrem toho obsahuje aj integrovaný hotspot 
WLAN, prostredníctvom ktorého sa môžete vy alebo 
vaši spolujazdci pripojiť na internet. DV

05 Jednoducho zastrčiť do vstupu USB a je to: v kom-
binácii s navigačným systémom „Discover Media“ vy-
tvorí CarStick4) vďaka vlastnej karte SIM (nie je súčas-
ťou dodávky) hotspot WLAN vo vozidle. Tak sa môžete 
so svojím smartfónom kedykoľvek pripojiť na internet 
pri plnej kontrole nákladov. V niektorých krajinách sa 
dá CarStick využiť aj na vytvorenie spojenia pre mo-
bilné služby online „Car-Net“. DV

03 S funkciou MirrorLinkTM2) sa vám na monitore sys-
tému infotainmentu na stredovej konzole vášho Passata 
alebo Passata Variant „zrkadlovo“ zobrazujú špeciálne 
aplikácie vášho smartfónu. Tak môžete prostredníctvom 
dotykového monitora rádiového alebo rádionavigač-
ného systému ovládať užitočné aplikácie Volkswagen, 
ako napríklad „Think Blue. Trainer“, „Shared Audio“, 
„Drive & Track“ alebo „My Guide“. DV

06 Či telefón, rádiový systém alebo rádionavigačný 
systém: Pomocou hlasového ovládania Voice Recogni-
tion môžete všetky dôležité funkcie ovládať celkom jed-
noducho hlasovými povelmi. Po aktivácii vám červený 
symbol signalizuje, že povel bol prijatý. Na monitore sa 
zobrazujú využiteľné povely a textové polia voliteľných 
tém sú podložené červenou farbou. DV

 1 )  Využívanie mobilných služieb online „Car-Net“ je možné iba so systémami „Discover Media“ a „Discover Pro“. Okrem toho potrebujete mobilné 
koncové zariadenie (napr. smartfón), ktoré má schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN. Alternatívne sa dá s rozhraním pre mobilný telefón 
„Premium“ použiť mobilný telefón s Remote SIM Access Profile (rSAP) alebo kartu SIM s opciou na telefónne a dátové služby. Služby „Car-Net“ sú 
k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobilnému telefónu a len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete. Pri-
jímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine 
(napr. roamingové poplatky), vznikať zvýšené náklady. Kvôli vysokému objemu dát sa dôrazne odporúča paušál na dátové služby! Na využívanie 
služieb „Car-Net“ je potrebné uzavrieť osobitnú zmluvu s Volkswagen AG. Zákazník má po prevzatí vozidla čas 90 dní na registráciu vozidla na 
www.volkswagen.com/car-net. Rozsah poskytovaných služieb „Car-Net“ sa v jednotlivých štátoch líši. Tieto služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú 
v zmluve a môžu podliehať obsahovým zmenám. Podrobnejšie informácie o „Car-Net“ získate na www.volkswagen.com/car-net a u vášho partnera 
Volkswagen, informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

2)  K dispozícii iba s rádiovým systémom „Composition Media“ alebo navigačnou funkciou „Discover Media“. Berte, prosím, do úvahy, že štandard 
MirrorLink™ zatiaľ podporuje iba málo predávaných mobilných telefónov. Volkswagen úzko spolupracuje s výrobcami smartfónov, aby podporil 
rozšírenie MirrorLink™. Aktuálne informácie o kompatibilite nových a už predávaných mobilných telefónov nájdete na www.volkswagen.com/car-net. 

3)  Pre plné využívanie hotspotu WLAN je potrebná zmluva na dátové služby s kartou SIM. 
4)  Prijímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým pri prevádzke v cudzine 

(napr. roamingové poplatky), vznikať zvýšené náklady. Volkswagen odporúča dohodnúť paušál na dátové služby s príslušným mobilným operátorom. 
Ďalšie informácie o využívaní mobilných zariadení a „Car-Net“ sú uvedené v príručke na obsluhu a údržbu.

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.
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1 ) Na obrázku je nový Passat Variant TDI BiTurbo so 176 kW (240 k). Spotreba paliva v l/100 km: 6,5 (v meste)/4,7 (mimo mesta)/5,4 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 140 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: B. 

Meškanie teoreticky
vylúčené.
Kto chce svoje ciele rýchlo dosiahnuť, musí sa posadiť do nového Passata. 

Lebo najneskôr keď jeho krútiaci moment 500 Newtonmetrov vás zrýchli 

za 6,3 sekundy z 0 na 100 km/h1), viete, že s týmto automobilom môžete 

dosiahnuť všetko. A to rýchlo a úsporne. Pretože nový Passat a Passat Variant 

nenadchýnajú iba vodiča, ale aj životné prostredie. Ich vlastnosti zvlášť 

šetrné k životnému prostrediu počas celého životného cyklu pritom doku-

mentuje ekologický certifikát od TÜV Nord.

Nový Passat a Passat Variant – Motory, prevodovky a podvozok  I  29 



01

02

Motory, prevodovky a podvozok

(bez obr.) Pokrokové prístupy a inovatívne riešenia mali u značky Volkswagen 
vždy vysokú hodnotu – práve keď ide o motory. Aby ste kedykoľvek komfortne, 
rýchlo a bezpečne došli do cieľa. Priame vstrekovanie benzínu a inteligentná 
technika prepĺňania zabezpečujú, že naše benzínové motory s technológiou 
TSI efektívne kombinujú veľký krútiaci moment a nízku spotrebu paliva.

01 – 02 Pri motore TDI s priamym vstrekovaním paliva Common-Rail sa palivo 
vstrekuje pod vysokým tlakom a tým nanajvýš efektívne do spaľovacieho priestoru. 
Vďaka tomu motor dosahuje optimálnu účinnosť a beží oveľa pokojnejšie ako die-
selový motor bez technológie Common-Rail.

Motory 92 kW (125 PS) 1.4 TSI³⁾ 
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) 1.4 TSI³⁾ 
ACT
BlueMotion Technology

88 kW (120 PS) 2.0 TDI⁴⁾ 
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) 2.0 TDI⁴⁾ 
BlueMotion Technology

140 kW (190 PS) 2.0 TDI⁴⁾ 
SCR⁵⁾ 4MOTION⁶⁾ 
BlueMotion Technology

176 kW (240 PS) 2.0 TDI⁴⁾ 
BiTurbo SCR⁵⁾ 4MOTION
BlueMotion Technology

Spotreba paliva, l/100 km¹⁾ 
manuálna prevodovka: 6-stupňová 6-stupňová 6-stupňová 6-stupňová – –
v meste/mimo mesta/kombinovaná 7,0–6,8/4,6–4,4/5,5–5,3 6,3–6,0/4,6–4,3/5,2–4,9 4,9–4,7/3,8–3,6/4,2–4,0 4,9–4,7/3,8–3,6/4,2–4,0 – –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – 7-stupňová 6-stupňová 6-stupňová 7-stupňová
v meste/mimo mesta/kombinovaná – – 4,6–4,5/3,9–3,7/4,1–4,0 5,5–5,2/4,3–4,0/4,7–4,4 6,1–5,4/4,6–4,0/5,1–4,5 6,5–6,4/4,7–4,6/5,4–5,3
Emisie CO₂ kombinované, g/km¹⁾ 
manuálna prevodovka: 127–123 120–115 110–105 110–106 – –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – 107–103 122–116 135–118 140–139
Trieda energetickej efektivity²⁾ 
manuálna prevodovka: B B–A A–A+ A–A+ – –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – A–A+ A B–A B

 1 )  Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných metód merania. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlá a nie sú súčasťou ponuky, 
slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO₂ vozidla nezávisia len od efektívneho využitia paliva 
vozidlom, sú ovplyvnené aj štýlom jazdy a inými technickými faktormi (napr. okolitými podmienkami). Dodatočné vybavenie a doplnky (prídavné 
prvky, pneumatiky, atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, valivý odpor a aerodynamiku, a okrem poveternostných 
a dopravných podmienok ovplyvniť hodnoty spotreby a výkonu vozidla. Upozornenie podľa smernice 1999/94/ES v platnom znení: ďalšie informácie 
o spotrebe paliva a emisiách CO₂, ktoré obsahujú údaje o všetkých nových osobných vozidlách, nájdete v Príručke o spotrebe paliva, emisiách 
CO₂ a spotrebe elektrickej energie nových osobných vozidiel, dostupnej na všetkých predajných miestach v rámci Európskej únie. 

2)  Triedy energetickej efektivity hodnotia vozidlá na základe emisií CO₂ pri zohľadnení pohotovostnej hmotnosti vozidla. Vozidlá, ktoré zodpovedajú 
priemeru, sú zaradené do triedy D, vozidlá lepšie ako dnešný priemer sú zaradené do triedy A+, A, B alebo C. Vozidlá horšie ako priemer sú 
označené triedou E, F alebo G.

3)  Benzínový motor.
4)  Dieselový motor.
5)  Systém „Selective Catalytic Reduction“ využíva pre svoju činnosť osobitnú prevádzkovú kvapalinu, ktorú je potrebné po určitom počte kilometrov 

dopĺňať. Podrobnejšie informácie nájdete v brožúrke „Technika a ceny“.
6)  K dispozícii aj s pohonom predných kolies a manuálnou prevodovkou.

Údaje o výkone a spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s bezsírovým benzínom Super ROZ 95 podľa DIN EN 288. Bezolovnatý benzín kvality ROZ 95 
s maximálnym obsahom etanolu 10 percent (E10) v zásade možno použiť. Podrobné informácie o znášanlivosti paliva E10 nájdete na 
www.volkswagen.com alebo na www.dat.de/e10 liste/e10vertraeglichkeit.

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.
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Vozidlo s určitými
extra prvkami.
Nový Passat a Passat Variant poskytujú veľa miesta pre batožinu 

a pasažierov. A pre vaše celkom osobné želania. S tromi líniami 

vybavenia Trendline, Comfortline a Highline je tam niečo pre každý 

vkus. Je jedno, či športovo alebo elegantne – určité extra prvky sú 

pri každej verzii isté.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B. Nový Passat a Passat Variant – Línie výbavy  I  33 



01

02 03

04

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom 
predpísané používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Váš partner Volkswagen vám 
rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.

* sériovo pre 2.0 TSI 280k a 2.0 BiTDI 240k

Highline

01 Vitajte na šéfovskom poschodí. Ako vlajková loď v novom modelovom rade Passat 
a Passat Variant výbava Highline vyžaruje exkluzivitu až do detailov. Bočné časti 
sedadiel a horná plocha strednej lakťovej opierky potiahnuté kožou „Vienna“, stredné 
časti sedadiel alcantarou a čalúnenie dverí koženkou pôsobia hodnotne na pohľad 
aj pri dotyku. A mnoho prvotriednych prvkov výbavy ako 3-zónová automatická kli-
matizácia „Climatronic“ alebo automatické ovládanie uzavretej cirkulácie vzduchu v 
kabíne senzorom kvality vzduchu zabezpečuje počas jazdy vysoký komfort. H

04 Vyhrievané sedadlá predstavujú predovšetkým v studenom ročnom období 
výrazný prínos ku komfortu. Vyhrievanie sedadiel, okamžite dodáva príjemné teplo 
a účinkuje výrazne rýchlejšie ako kúrenie vozidla. H

02 Pozrite sa do svetlej budúcnosti. Svetlomety s LED s dynamickou reguláciou 
dosahu umožňujú najlepší možný výhľad dopredu. DV H  *

03 S ušľachtilými 17-palcovými diskami z ľahkej zliatiny „London“ presvedčíte 
už na prvý pohľad. K tomu patria pneumatiky s optimalizovaným valivým odporom 
formátu 215/55 R 17. H

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.
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Müdigkeit
erkannt.

Bitte Pause.
01

02

03 04 05

07 0806

01 Vo verzii výbavy Comfortline, nadväzujúcej na Trendline, nový Passat a Passat 
Variant imponujú komfortnými a atraktívnymi prvkami výbavy. Patria k nim velúrové 
poťahy sedadiel „Weave“, kožená hlavica radiacej páky, ako aj sedadlo vodiča 
ergoComfort s elektricky nastaviteľnou bedrovou opierkou. Atraktívnym dizajnovým 
prvkom sú dekoračné obklady „Diamond Silver“ na horizontálnom páse, stredovej 
konzole a ovládacích paneloch rádia a klimatizácie. Praktickým prvkom výbavy sú 
dva držiaky na nápoje s krytom a pri limuzíne dvierka na prepravu dlhých 
predmetov v zadnom operadle. C

02 Systém monitorovania okolia „Front Assist“ 
rozpozná pomocou radarových senzorov kritický odstup 
a pomáha skrátiť brzdnú dráhu. V nebezpečných situ-
áciách upozorní vodiča opticky, akusticky a trhnutím 
brzdami. C

03 16-palcové disky z ľahkej zliatiny „Sepang“ 
s pneumatikami 215/60 R 16 podčiarkujú celkový 
hodnotný dojem. C

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých 
štátoch je v zimnom období zákonom predpísané používanie zimných 
pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Váš partner Volkswagen 
vám rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.

Comfortline Trendline

04 Bezpečnosť nie je otázkou výbavy. Preto majú nový Passat a Passat Variant už 
pri základnej línii výbavy Trendline sériovo mnoho inovatívnych asistenčných systé-
mov. Ale spĺňa aj vyššie estetické nároky – s dekoračnými obkladmi „New Brushed 
Design“ a novými látkovými poťahmi sedadiel „Lizard“. Matne lakované a osvetlené 
mriežky ventilácie a spínač osvetlenia zvýrazňujú príjemnú atmosféru. Maximálnu 
flexibilitu poskytujú novému Passatu Variant sklopné zadné operadlá, ktoré sa dajú 
uvoľniť z batožinového priestoru. S

05 Zvyšuje bezpečnosť: multikolízna brzda po náraze automaticky zabrzdí vozidlo, 
aby v ideálnom prípade v rámci hraníc systému zabránila následnej kolízii. S

08 Najvyšší komfort zabezpečuje systém štartovania bez kľúča „Press a Drive“. 
Motor sa štartuje a vypína stlačením gombíka. S

06 Keď detekcia únavy vodiča – v rámci hraníc systému – zaregistruje odchýlku 
od normálneho spôsobu ovládania vozidla, odporúča optickými a akustickými 
upozorneniami urobiť prestávku v jazde. S

07 Kontrola tlaku v pneumatikách podporuje vodiča – v rámci hraníc systému – 
pri kontrole tlaku vzduchu v pneumatikách pred a počas jazdy. So správnym tlakom 
vzduchu sa predlžuje životnosť pneumatík a znižuje spotreba paliva. S

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.
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Je pekné, keď sú hlava
a srdce zajedno.
Nový Passat a Passat Variant dokazujú, že rozhodnutia hlavou a srdcom 

sa navzájom nevylučujú. Obidva modely predstavujú perfektnú jednotu 

emócií a rozumu. Teraz musíte túto jednotu dostať na cestu.

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B. Nový Passat a Passat Variant – Línie výbavy  I  39 



Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Dizajn poráža hektickosť.
Vaše oči nepotrebujú prestávku na oddych – a s kompletom R-Line „Exteriér“ 

pre nový Passat ju ani nedostanú. Dôvody sú zjavné: predný nárazník v 

dizajne „R“ so špecifickými otvormi na vstup vzduchu a maska chladiča s 

logom „R-Line“ priťahujú na seba pohľady. Chrómované dekoračné lišty 

okolo celého vozidla, prahy karosérie R-Line a na želanie montované 

19-palcové disky z ľahkej zliatiny „Verona“ dodávajú novému Passatu ešte 

viac športovej elegancie – ktorú môžete na želanie ešte zvýšiť kompletom 

R-Line Sportpaket. Obsahuje športový podvozok so zmenšenou svetlou 

výškou o cca 15 mm, tmavo tónované sklá v zadnej časti kabíny, progresívne 

riadenie a elektronickú uzávierku diferenciálu XDS.

Nový Passat a Passat Variant – R-Line  I  41 



Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Prvý dojem trvá 3 sekundy.
Čo robíte so zvyšnými 2?

Tak rýchlo sa dá vzbudiť rozruch. Nový Passat Variant s kompletom R-Line 

„Exteriér“ zvýrazňuje svoj športový vzhľad zadným spojlerom a zadným 

nárazníkom v dizajne „R“. Rovnako nápadné sú tiež čierny difúzor, 

lichobežníkové koncovky výfuku, ako aj – na želanie – 19-palcové disky 

z ľahkej zliatiny „Verona“ a tmavo tónované zadné skupinové svetlá s LED. 

Rovnako ako pri limuzíne má aj predná časť nového Passata Variant R-Line 

športový dizajn. A s na želanie dodávaným kompletom R-Line Sportpaket 

si môžete vozidlo urobiť ešte športovejšie.

Poznámka k stranám 40 – 43. Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom predpísané 
používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Váš partner Volkswagen vám rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.

Nový Passat a Passat Variant – R-Line  I  43 



Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Nadšenie sa dá
regulovať.
Aj po nastúpení nový Passat a Passat Variant fascinujú: s kompletom 

R-Line „Interiér“. Obsahuje okrem iného multifunkčný športový kožený 

volant, hlavicu radiacej páky a rohožky – všetky s okrasným prešívaním v 

kontrastnej farbe. K tomu dekoračné lišty na prahoch z ušľachtilej ocele, 

dekoračné obklady „Silver Rise“ z brúseného hliníka a pedále z ušľachtilej 

ocele. Aj športové sedadlá potiahnuté kožou „Nappa“ s bočnými časťami 

z kože „Carbon Style“, ktoré sa dodávajú v kombinácii s líniou výbavy 

„Highline“, majú kontrastné stehy a typické logo „R-Line“.

Nový Passat a Passat Variant – R-Line  I  45 



sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

01 02

Upúta už pred
pripútaním.

01 – 02 Komplet R-Line „Interiér“ so športovými sedadlami v koži „Nappa“ a bočnými časťami sedadiel v koži 
„Carbon Style“ je na želanie na výber vo farebných kombináciách čierna/čierna titan alebo sivá flint/čierna titan. 
Aj tu markantné logo „R-Line“ dopĺňa športový vzhľad sedadiel. DV

Krásne športové: Poťahy sedadiel R-Line, dodávané v kombinácii s 

líniou výbavy Comfortline, upútajú kombináciou poťahu stredných 

častí z látky „Race“ s poťahom bočných častí z kože „Vienna“. Logo 

„R-Line“ a kontrastné stehy sú súčasťou kompletu R-Line „Interiér“. 

Jeho súčasťou je aj multifunkčný športový kožený volant, dekoračné 

obklady „Black Lead Grey“ a strop kabíny vo farbe čierna titan.

Nový Passat a Passat Variant – R-Line  I  47 
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05 Stabilné a ľahké nosné tyče strešného nosiča pre nový Passat Variant 
tvoria základ pre všetky strešné nadstavby. Pri novej limuzíne Passat má 
túto funkciu základný nosič. Strešný box, ktorý je k dispozícii s objemom 
340 a 460 litrov, sa vyznačuje dobrou aerodynamikou a jednoduchou 
montážou pomocou rýchloupínačov. Dá sa otvoriť z obidvoch strán vďaka 
inovatívnemu systému „Duo Lift“ a je vybavený trojbodovým centrálnym 
zamykaním. DV

06 Odolná sieť na batožinu sa dá upevniť na sériové oká v batožino-
vom priestore a spoľahlivo fixuje na mieste predmety malej a strednej 
veľkosti. DV

07 Gumová rohož do batožinového priestoru s nápisom Passat má 
dokola 4 centimetre vysoký okraj a chráni batožinový priestor pred zne-
čistením. Je umývateľná a odolná voči kyselinám. Deliaca mreža1) oddeľuje 
batožinový priestor od kabíny posádky medzi operadlom zadného sedadla 
a stropom. Dá sa použiť aj s krytom batožinového priestoru. DV

08 Vysoká vaňa do batožinového priestoru1) s nápisom Passat je 
extrémne robustná, odolná voči kyselinám a spoľahlivo chráni batožinový 
priestor pred znečistením. Hladká plocha s drážkami umožňuje ľahké 
čistenie. Pružné pásy na zadných rohoch a háky na zadnej stene umožňujú 
spoľahlivé upevnenie v batožinovom priestore. DV

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

1 ) K dispozícii iba pre Passat Variant.

Príslušenstvo Volkswagen

Na výrobu príslušenstva Volkswagen sa používajú 

iba kvalitné materiály a všetky produkty sú pred 

uvoľnením do predaja podrobené náročným 

bezpečnostným testom. 

01 – 02 Skladací nosič na bicykle1) do vane rezervného kolesa je vyrobený v Ne-
mecku a dá sa rýchloupínacím uzáverom bleskurýchle upevniť na ťažné zariadenie. 
Umožňuje prepravu dvoch bicyklov a vďaka sklopnému mechanizmu umožňuje aj 
pri naložených bicykloch bezproblémové otvorenie v dverí alebo veka batožinového 
priestoru. Má nízku hmotnosť, iba 13 kg a uzamykanie na ochranu pred krádežou. 
Zložený nosič sa dá uložiť do vane pre rezervné koleso. DV

Príslušenstvo Volkswagen je dostupné pre nemecký trh. O odchýlkach špecifických pre jednotlivé krajiny vás 
informuje váš partner Volkswagen. Objednávacie čísla a ceny zobrazených produktov nájdete v prospekte 
„Príslušenstvo Volkswagen“. 

03 Dekoračné lišty na prahy dverí z kvalitného hliníka s nápisom Passat nielen 
chránia exponované časti karosérie pred poškriabaním, ale vytvárajú aj pôsobivý 
vizuálny akcent v oblasti dverí. Súpravu tvoria dve lišty do predných dverí. DV

04 Súprava elegantných nadstavcov na pedále z brúsenej ušľachtilej ocele sa dá 
ľahko namontovať, gumové prvky zabraňujú zošmyknutiu nohy pri ovládaní. DV

Nový Passat a Passat Variant – Príslušenstvo Volkswagen  I  49 
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Príslušenstvo Volkswagen

09 S mobilným 12-voltovým kávovarom na espresso 
„Volkswagen Edition“ máte vlastnú kaviareň vždy 
so sebou. Súprava obsahuje okrem toho dve nerozbitné 
šálky na espresso, servítku, 25 jednorazových dávok 
kávy a kapsičku na uskladnenie. Kávovar sa nesmie 
obsluhovať počas jazdy. DV

11 Štýlový vešiak na šaty sa dá rýchlo a jednoducho 
upevniť na držiaky opierok hlavy predných sedadiel.
DV

10 Rear Seat Entertainment¹⁾, ²⁾ poskytuje pasažie-
rom na zadných sedadlách rozsiahly multimediálny 
program. Je optimálne prispôsobený pre nový Passat 
a Passat Variant a spĺňa vysoké nároky Volkswagen 
na ovládací komfort a bezpečnosť. Vrátane DVD pre-
hrávača, diaľkového ovládača, odnímateľného držiaka 
a akumulátora. Na želanie sa dodávajú bezdrôtové 
slúchadlá s prenosom signálu cez Bluetooth. DV

12 Ochrana nakladacej hrany so vzhľadom ušľach-
tilej ocele3) chráni lak karosérie pred poškriabaním pri 
nakladaní a vykladaní batožiny. DV

13 S voľne polohovateľným deliacim modulom3) 
môžete flexibilne rozdeliť batožinový priestor vášho 
vozidla a upevniť náklad proti pohybu. DV

 1 )  Predpokladom je príprava pre „Volkswagen Media Control“ na sedadle 
z výroby.

2)  Iba v kombinácii s navigačným systémom „Discover Pro“ a prípravou 
pre mobilný telefón „Premium“.

3)  K dispozícii iba pre Passat Variant.

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Volkswagen Lifestyle

05 Nadčasová časomiera: s chronografom 
Volkswagen ste vďaka elektronickému strojčeku, ako 
aj zobrazeniu dátumu a funkcii stopiek pri pohľade 
na čierny alebo šedohnedý ciferník vždy up to date. 
Vysoký komfort pri nosení zabezpečuje čalúnený 
kožený remienok v príslušnej farbe s uzáverom 
z ušľachtilej ocele. So zafírovým sklom a puzdrom 
z ušľachtilej ocele sú tieto kvalitné hodinky vodotesné 
do tlaku 10 atmosfér.

03 Highline do vrecka: kvalitná peňaženka z čiernej zvrásnenej hovädzej kože 
má okrem oddelení na bankovky a mince aj osem priehradiek na karty. Šedohnedý 
pásik a vylisovaný nápis Volkswagen dopĺňajú ušľachtilý vzhľad.

02 Mobilná náhradná akumulátorová batéria Power Tube zabezpečuje rezervu 
elektrickej energie na cestách. Má robustný a elegantný kovový plášť, vďaka 
integrovaným konektorom USB a Micro-USB sa hodí prakticky pre všetky mobilné 
telefóny, prehrávače MP3, navigačné systémy a prenosné hracie konzoly. 

01 Plniace pero z ušľachtilej ocele v elegantnej titánovej povrchovej úprave je 
kvalitným príslušenstvom nielen na papieri. So svojim pierkom z leštenej ušľachtilej 
ocele v hrúbke M a lesklo chrómovanou kontaktnou plochou pre prsty poskytuje 
najvyšší komfort pri písaní.

04 Nemôže chýbať na žiadnom krku: hodvábna 
kravata s votkaným logom Volkswagen na podšívke 
vám vždy dodá potrebnú eleganciu. So šírkou 7 cm 
sa táto kravata vyrobená v Taliansku dá nosiť na všetky 
príležitosti.

06 Zmysel pre štýl demonštrujete nosením čiernych slnečných okuliarov s nápisom 
Volkswagen na kovovom ráme. Sklá z polykarbonátu sú opatrené 100-percentnou 
ochranou proti UV žiareniu kategórie 3. Okuliare sa dodávajú v tvrdom čiernom 
puzdre s handričkou na čistenie.

Ďalšie informácie o celej ponuke a cenách získate u vášho partnera Volkswagen.
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Kolesá 

Harmonický profil nového Passata a Passata Variant dopĺňajú kvalitné 

kolesá, ktoré sú k dispozícii v rozličných vyhotoveniach. Či jednoduché 

a elegantné alebo markantné a športové – využite ponuku a dodajte 

svojmu Passatu alebo Passatu Variant ešte individuálnejší charakter.

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom 
predpísané používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Váš partner Volkswagen vám 
rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.

01 16-palcový disk z ľahkej zliatiny Sepang C

02 16-palcový disk z ľahkej zliatiny Moscow v antracitovej farbe DV

03 16-palcový disk z ľahkej zliatiny Aragon DV

04 17-palcový disk z ľahkej zliatiny Nivelles v čiernej farbe DV

05 17-palcový disk z ľahkej zliatiny Soho v antracitovej farbe DV

06 17-palcový disk z ľahkej zliatiny London H

07 18-palcový disk z ľahkej zliatiny Dartford v antracitovej farbe DV

08 17-palcový disk z ľahkej zliatiny Salvador v antracitovej farbe DV

09 17-palcový disk z ľahkej zliatiny Singapore v čiernej farbe, povrchová plocha lesklo sústružená DV

 10  18-palcový disk z ľahkej zliatiny Marseille, v čiernej farbe, povrchová plocha lesklo sústružená, 
Volkswagen R DV

 11 18-palcový disk z ľahkej zliatiny Monterey v sivej metalíze, Volkswagen R DV

 12 19-palcový disk z ľahkej zliatiny Verona vo farbe strieborná Sterling, Volkswagen R DV
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Laky

Náročné postupy lakovania, ktoré používa Volkswagen, vyhovujú

najvyšším nárokom a poskytujú vášmu vozidlu spoľahlivú protikoróznu 

ochranu počas celej doby životnosti.

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné.
Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby lakov. 

01 Biela Pure základný lak 0Q0Q DV

02 Sivá Urano základný lak 5K5K S

03 Modrá Harvard metalizovaný lak 4P4P DV

04 Červená Crimson metalizovaný lak 5P5P DV

05 Strieborná Refl ex metalizovaný lak 8E8E DV

06 Strieborná Tungsten metalizovaný lak K5K5 DV

07 Hnedá Black Oak metalizovaný lak P0P0 DV

08 Sivá Indium metalizovaný lak X3X3 DV

09 Modrá Night metalizovaný lak Z2Z2 DV

 10 Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T DV

 11 Biela Oryx lak s perleťovým efektom 0R0R DV
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18Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby poťahov 
sedadiel. Na obrázkoch sú štandardné sedadlá s príslušnými poťahmi a eventuálne sa môžu líšiť od vyšších verzií.

01 Látka Lizard čierna titan TO S

02 Látka Weave čierna titan TO C

03 Látka Weave St. Tropez TS C

04 Látka Weave prírodná hnedá TQ C

05 Alcantara/koža Vienna čierna titan TO H

06 Alcantara/koža Vienna St. Tropez TS H

07 Alcantara/koža Vienna prírodná hnedá TQ H

08 Alcantara/koža Vienna Moonrock/čierna TT H

09 Koža Vienna čierna titan TO DV

 10 Koža Vienna St. Tropez TS DV

 11 Koža Vienna prírodná hnedá TQ DV

 12 Koža Nappa čierna titan TO DV

 13 Koža Nappa St. Tropez TS DV

 14 Koža Nappa Marrakesch LW DV

 15 Koža Nappa prírodná hnedá TQ DV

 16 Poťahy R-Line látka Race/koža Vienna¹⁾ sivá magnetit/čierna IN DV

 17 Poťahy R-Line koža Nappa¹⁾, ²⁾ na športových sedadlách čierna/čierna titan OH DV

 18 Poťahy R-Line koža Nappa¹⁾, ²⁾ na športových sedadlách sivá fl int/čierna titan OK DV

sériová výbava/Trendline S sériovo pri Comfortline C sériovo pri Highline H doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Poťahy sedadiel a kombinácie
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Látka Lizard S

čierna titan TO čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

Látka Weave C

čierna titan TO čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

St. Tropez TS čierna titan čierna titan/St. Tropez DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

prírodná hnedá TQ čierna titan prírodná hnedá DV S DV DV DV DV DV DV – DV DV

Alcantara/koža Vienna H

čierna titan TO čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

St. Tropez TS čierna titan čierna titan/St. Tropez DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

prírodná hnedá TQ čierna titan prírodná hnedá DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

Moonrock/čierna TT čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

Koža Vienna DV

čierna titan TO čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

St. Tropez TS čierna titan čierna titan/St. Tropez DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

prírodná hnedá TQ čierna titan prírodná hnedá DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

Koža Nappa DV

čierna titan TO čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

St. Tropez TS čierna titan čierna titan/St. Tropez DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV

Marrakesch LW čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV – DV DV

prírodná hnedá TQ čierna titan prírodná hnedá DV S DV DV DV DV DV DV – DV DV

Poťahy R-Line látka Race/koža Vienna¹⁾ DV

sivá magnetit/čierna IN čierna titan čierna titan DV DV DV DV – DV DV DV DV DV DV

Poťahy R-Line koža Nappa¹⁾, ²⁾ na športových sedadlách DV

čierna/čierna titan OH čierna titan čierna titan DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV

sivá flint/čierna titan OK čierna titan čierna titan DV DV DV DV – DV DV DV DV DV DV

Symboly vedľa poťahov sedadiel indikujú, ktoré poťahy sú k dispozícii sériovo a ktoré za príplatok. Usporiadanie tabuľky znázorňuje, či sa určitý lak dodáva sériovo S , ako zvláštna výbava DV  alebo nie je k dispozícii [–].

 1 ) Iba pre nový Passat a Passat Variant s kompletom R-Line „Interiér“.
2) Vnútorné časti bočných plôch operadla v koži „Carbon Style“.

Prvky R-Line budú zavedené neskôr.
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Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 – 5,5 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 103 – 140 (kombinované), triedy efektivity: A+ – B.

Objavte automobilový 
svet Volkswagen.

Mesto automobilov – svet zážitkov pre celú rodinu.
Urobte si výlet do sveta mobility. Pre vás alebo celú 
vašu rodinu sa výlet môže stať nezabudnuteľným 
zážitkom: v Meste automobilov, v servisnej 
a komunikačnej základni koncernu Volkswagen 
vo Wolfsburgu. Vychutnajte si najrôznejšie atrakcie 
v areáli na lagúne s plochou 28 ha. Pri vašej ceste 
svetom mobility spoznáte rozličné značky koncernu 
Volkswagen v pavilónoch určených pre každú značku 
zvlášť. Objavíte, ako funguje motor, v dome času 
vystopujete automobilové míľniky, prekvapí vás, ako si 
deti pri hre urobia svoj detský vodičský preukaz. Na 
prehliadke dielní v pracovných hodinách môžete 
celkom zblízka zažiť jednotlivé postupy pri výrobe 
automobilu. Vyskúšajte si terén alebo absolvujte 
úsporný a bezpečnostný tréning. Potúlajte sa 
v rozľahlom parku a vychutnajte si kulinársku ponuku 
rôznych reštaurácií pod správou Mövenpicku. 
Doprajte si trochu luxusu a nechajte sa rozmaznávať 
servisom 5-hviezdičkových hotelov – Superior, 
The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Mimochodom, 
prednedávnom bol Sven Elverfeld, šéfkuchár 
spoločnosti AQUA, vyznamenaný riaditeľom 
spoločnosti Michelin treťou hviezdou. Svet Mesta 
automobilov sa vám otvára.

Záruka kvality.
Volkswagen vám poskytne nad rámec zákonnej 
záruky dvojročnú záruku Volkswagen na všetky nové 
automobily, tri roky záruku na lak a karosériu 
a dvanásťročnú záruku na prehrdzavenie.

Garancia mobility.
Bezplatnú pomoc 24 hodín denne vám poskytneme na 
tel. číslach: 0800 115 184, +421 2 49 20 59 53.

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne 
vybavené doplnkovou výbavou za príplatok. Všetky 
údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú na 
špecifikáciách nemeckého trhu a zodpovedajú stavu 
informácií v čase zadania do tlače. O možných 
odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás rád 
informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú 
vyhradené. DSG® a TSI® sú registrované obchodné 
značky Volkswagen AG a iných spoločností skupiny 
Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, 
že nejaké označenie v tomto dokumente nemá 
symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie 
nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho 
použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. 
Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu 
starých vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú 
ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu splnenia 
zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané. 
Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen 
alebo na www.volkswagen.sk
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