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Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

Passat & Passat Variant - Obsah
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Úspěch, který
má svůj tvar.
Na dosaženém úspěchu je nejkrásnější to, že ho konečně máte před
očima. Nebo se z něj můžete dívat na okolní svět. S vozy Passat
i Passat Variant můžete dokonce obojí. Zaujmou Vás jak zvenčí, tak
i zevnitř, neboť jsou ztělesněním funkčnosti v její nejkrásnější podobě.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

Passat & Passat Variant - Exteriér
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

Suverénní jako Vy.
Suverenita je výsledkem jedinečné síly. A také schopnosti tuto sílu
projevit. Na vozech Passat i Passat Variant je okamžitě patrné, jak jsou
inovativní. K nejmarkantnějším prvkům, které zaujmou na jejich exteriéru, patří výrazně tvarované LED světlomety a zadní světla tvořená
LED diodami, stejně jako dynamické boční linie. Velmi elegantní je také
dlouhý rozvor a krátké převisy karoserie. Jak vidíte, Passat i Passat Variant
působí dokonalým dojmem.

Passat & Passat Variant - Exteriér
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Výhled na
nebe na stisk
tlačítka.
Ten, kdo se dívá do budoucnosti, si může užívat
i pohled vzhůru. Ty nejlepší pohledy tímto směrem
nabízí volitelné panoramatické výklopné/posuvné
střešní okno s elektrickým ovládáním, jež je u vozu
Passat Variant doplněno o panoramatickou střechu
vzadu a které, když si to přejete, propouští do
interiéru třikrát více světla než běžné střešní okno.
Passat i Passat Variant totiž vždy reagují na přání
svého řidiče. A také na rozmary počasí.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

Passat & Passat Variant - Interiér & komfort
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

Cestování
v pohodlí.
V náročných podmínkách všedních dnů byste měli
především dobře sedět. Volitelná sedadla ergoComfort,
která jsou součástí sériové výbavy pro linie výbavy
Comfortline a Highline, proto snižují zatížení páteře.
Díky mnoha možnostem nastavení si rychle najdete
pohodlnou pozici sezení, která udělá dobře Vašim
zádům. Ať se bude jednat o výlet s dětmi, víkendovou
poznávací cestu nebo o jízdu bez konkrétního cíle, ve
voze Passat a zejména ve voze Passat Variant je spousta
místa pro rodinu, přátele i zavazadla. A díky volitelnému
osvětlení interiéru „Ambiente“ lze po stisku tlačítka
navodit v interiéru tu správnou světelnou atmosféru.
Užívejte si proto každou cestu, a to i v případě, že právě
jedete do kanceláře.

Passat & Passat Variant - Interiér & komfort
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Dobrý asistent ví,
co potřebujete.
02

01–03 Passat i Passat Variant Vám mohou nabídnout
to, co je ve shonu pracovního dne bezpodmínečně
nutné – informace. Digitální panel přístrojové desky
Active Info Display totiž zobrazuje data o celém automobilu přímo ve Vašem zorném poli. Jeho displej
s vysokým rozlišením s úhlopříčkou 31,2 cm (12,3 palců) nahrazuje běžný tachometr a díky pěti režimům
umožňuje přizpůsobit zobrazení přesně Vašim potřebám. V módu navigace můžete například posunout
tachometr i otáčkoměr k okrajům a získat tak větší
prostor pro mapu. Informace, jako jsou data o automobilu, navigační data a asistenční funkce, mohou
být zobrazovány i na ploše, kde se jinak nachází
tachometr a otáčkoměr. Active Info Display navíc
komunikuje s ostatními asistenčními systémy automobilu. Data systému infotainment, jako jsou kontakty z Vašeho mobilního telefonu nebo titul CD, tak
mohou být zobrazena přímo v zorném poli řidiče. SO

03

04 Osvětlení „Ambiente Plus“ (výbava na přání)
dodává interiéru vozu jedinečné světelné akcenty.
Osvětlená linie pod dekoračními kryty ve dveřích a na
palubní desce může měnit barvu ve třech odstínech
(modré, bílé a jantarové) a navodit tak uvnitř vozu
různou atmosféru. Ploché světlo ve stropě a osvětlený
roletový kryt držáku nápojů jsou pak dalšími zajímavými optickými detaily. SO
(Bez vyobrazení.) Personalizace umožňuje uložit
individuální profily pro různé řidiče. Podle klíčku od
vozu mohou být rozpoznáni až tři řidiči, kteří jsou
po nastoupení do vozu přivítáni jménem. Následně
automobil automaticky nastaví uložené parametry –
sedadlo, vnější zpětná zrcátka a předvolby rádia,
stejně jako další funkce, zcela podle individuálních
preferencí každého řidiče. SO
(Bez vyobrazení.) Vítejte v éře informací: Rozhraní
„Sport HMI“ (Human Machine Interface) ukazuje
hodnoty týkající se motoru, jako je teplota oleje,
plnicí tlak nebo okamžitý výkon, přímo na displeji
ve středové konzole. A ti, kteří mají sportovnější
povahu, mohou měřit také podélné i příčné přetížení
v násobcích G a pomocí integrovaných stopek měřit
nejpřesnějším způsobem čas jízdy. SO

01

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

04

Passat & Passat Variant - Interiér & komfort
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Přináší uklidňující pocit.
Pocit nadšení.

05

05 Příjemné ovládání. Prostřednictvím multifunkčního volantu v kůži můžete ovládat jak multifunkční
displej palubního počítače, tak i rádio či telefon. Proti
zimnímu chladu může být věnec volantu na přání
vyhříván a u modelů vybavených dvouspojkovou
převodovkou DSG může být volant navíc vybaven
ovládacími prvky řazení. Třízónová klimatizace
„Air Care Climatronic“ s antialergenním filtrem, jež
je součástí sériové výbavy, za parných letních dnů
díky nezávislé regulaci zajistí správnou tepelnou
pohodu pro řidiče, spolujezdce i pasažéry na zadních
sedadlech. Antialergenní filtr zachytí i ty nejjemnější
částice a sníží tak jejich koncentraci v interiéru vozu.
Po aktivaci funkce „Air Care“ projde vzduch uvnitř
automobilu několikrát přes filtr a tím dojde k dalšímu
H
vylepšení jeho kvality. C

06 Audiosystém „DYNAUDIO Confidence“ okouzlí
svým vynikajícím zvukem a je tak příslibem hudebních zážitků na té nejvyšší úrovni. Jeho 16kanálový
digitální zesilovač má výkon 700 wattů, který je
rozdělen mezi centrální reproduktor, subwoofer
a 10 reproduktorů umístěných v interiéru vozu. Ty jsou
vzájemně optimálně sladěné, takže jedinečnou kvalitu
zvuku si lze užívat na kterémkoli sedadle. SO
(Bez vyobrazení.) Pomocí aplikace „Volkswagen
Media Control“ se velmi snadno můžete připojit
k internímu palubnímu systému infotainment. Společně s volitelným systémem Rear-Seat-Entertainment a přípravou sedadel, která se na přání dodává
přímo od výrobce, se pak každá jízda ve voze Passat
nebo Passat Variant stane skutečným zážitkem. SO

06

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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Ideální pro podnikání.
A také pro podnikání výletů s rodinou.
Skutečné manažerské kvality. Ať už se jedná o obchodní schůzku nebo o velký rodinný nákup, Váš všední den
nutně potřebuje pevný řád. Dobrou zprávou je, že Passat i Passat Variant Vám to vždy usnadní. Dveře zavazadlového prostoru se díky komfortním funkcím „Easy Open“ a „Easy Close“¹⁾ automaticky otevřou a opět
zavřou v případě, že právě nemáte ani jednu ruku volnou. Objem zavazadlového prostoru až 1780 litrů
u vozu Passat Variant a nová koncepce prostoru se postarají o to, aby Váš automobil byl stejně dobře uklizený
a organizovaný jako Váš diář.
07 Integrované dětské sedačky pro děti s hmotností od 15 kg do 36 kg a s výškou do 150 cm jsou velmi praktické a lze je velice snadno vyklopit. Malým cestujícím poskytují optimální boční oporu těla a tím také dodatečný komfort. SO
08–10 Pro zvětšení zavazadlového prostoru stačí odjistit opěradlo zadního
sedadla, a to buď ze zavazadlového prostoru, nebo z prostoru zadního sedadla.
Volitelná posuvná podlaha zavazadlového prostoru Vám jde při nakládání a vykládání doslova naproti. SO
08

(Bez vyobrazení.) Systém pružin a tlumičů bezúdržbové regulace světlé výšky
vozu „Nivomat“²⁾ se automaticky přizpůsobí každému zatížení. Zajišťuje maximální jízdní komfort při jakémkoli zatížení. SO
1) Funkce „Easy Close“ se dodává pouze pro model Passat Variant.
2) Dodává se pouze pro model Passat Variant.

07

09

10

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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Vaši spolehliví
asistenti.

02

01 Ten, kdo už si zkusil manévrování s připojeným
přívěsem, ví, jak náročné to může být. Systém
„Trailer Assist“ tuto činnost značně usnadní.¹⁾ Stačí
jen zadat směr jízdy a asistent následně zacouvá
s přívěsem na místo určení. Vy přitom ovládáte pouze
pedály plynu a brzdy a vše pozorně sledujete. SO
02 Systém sledování odstupu „Front Assist“ s funkcí
City nouzového brzdění a s rozpoznáváním chodců
identifikuje překážky na vozovce před automobilem
a současně před nimi včas varuje řidiče.¹⁾ V případě,
že řidič dostatečně rychle nereaguje, systém začne
vůz automaticky nouzově brzdit. Chrání tak před případnou nehodou nejen Vás, ale i ostatní účastníky
silničního provozu. SO
03 Asistent pro jízdu v koloně zajišťuje pohodlné
popojíždění ve váznoucí dopravě a eliminuje tak riziko
nehod z nedobrzdění.¹⁾ Systém udržuje automobil
v jízdním pruhu a automaticky ovládá plyn a brzdy.
SO

01

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

03

1) V rámci možností daných systémem.

04

04 Prostorový kamerový systém „Area View“ zprostředkovává pomocí čtyř kamer mnoho různých pohledů
a značně Vám tak usnadňuje manévrování s vozem.¹⁾ Je tak například možné zobrazit okolí vozu z ptačí perspektivy. Na displeji rádia si také můžete prohlédnout situaci „za rohem“, která je snímána kamerami umístěnými
nejvíce vpředu a nejvíce vzadu. Vidíte tak i do míst, do kterých máte zakrytý výhled. SO

Passat & Passat Variant - Asistenční systémy
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Ten nejpohodlnější
koncertní sál na světě.
01 Rádio „Composition Colour“ s barevným dotykovým TFT displejem s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce)
je vybaveno osmi reproduktory a jeho výkon je
4x 20 wattů. K jeho výbavě patří také slot na SD
kartu. Není v nabídce pro Českou republiku.

01

02

02 Rádio „Composition Media“ je vybaveno barevným dotykovým TFT displejem s přibližovacím
senzorem s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců) a CD
přehrávačem s podporou formátů MP3 a WMA. Osm
reproduktorů s výkonem 4x 20 wattů zprostředkovává
celkový multimediální zážitek. Rádio dále disponuje
slotem na SD kartu, rozhraním AUX-IN, USB portem
a možností připojení mobilního telefonu prostřednicH
tvím protokolu bluetooth. C
03 Navigační systém „Discover Media“ pro rádio
„Composition Media“ zahrnuje velký barevný dotykový TFT displej se skleněným povrchem, s přibližovacím senzorem a s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců),
osm reproduktorů a CD přehrávač s podporou formátů MP3, AAC a WMA. Navíc disponuje dvěma sloty
na SD karty, rozhraním AUX-IN, USB konektorem
a možností připojení mobilního telefonu prostřednictvím protokolu bluetooth. Na displeji může být
kromě jiného zobrazována také vnější teplota. Dále
je tento systém vybaven navigačními mapami pro
celou Evropu. SO

03

04 Navigační systém „Discover Pro“ je sériově vybaven softwarovým rozhraním Car-Net App-Connect.
Lze jej zcela intuitivně ovládat pomocí gest. K jeho
výbavě dále patří velký barevný TFT dotykový displej
se skleněným povrchem, s přibližovacím senzorem
a úhlopříčkou 23,4 cm (9,2 palců). Jednoduchým
pohybem ruky před displejem tak můžete ovládat
celou řadu položek menu. Systém má integrovanou
interní paměť s kapacitou 32 GB a navíc je vybaven
předinstalovanými mapami Evropy, FM tunerem, DVD
přehrávačem, osmi reproduktory a podporuje hudební
formáty MP3, AAC a WMA. Kompletní výčet vlastností
tohoto infotainment systému pak završují dva sloty
na SD karty, multimediální rozhraní AUX-IN, USB port,
stejně jako protokol bluetooth pro připojení mobilního telefonu. SO
(Bez vyobrazení.) Discover Care: Nejrychlejší způsob,
jak získat nové navigační mapy. Data Vašeho navigačního systému „Discover Media“ nebo „Discover Pro“
budete mít stále aktuální. Stačí pouze navštívit
stránku www.navigation.com, zadat model vozu, rok
výroby a navigační systém a stáhnout si aktuální data
navigačních map na příslušnou SD kartu. Tato služba
je bezplatná a je Vám k dispozici ještě pět let po
ukončení výroby daného navigačního systému. SO

04

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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05

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

05 Se systémem „Car-Net“¹⁾ se Váš Volkswagen
změní na mobilní síť. Systém Vám umožní přístup
k nejaktuálnějším informacím přímo na internetu
a kabinu vozu promění na rozhraní umožňující připojení Vašeho chytrého mobilního telefonu nebo
počítače k internetu. S mobilními službami online
„Car-Net“ si užijete světovou síť také na Vašich cestách – od nepřetržitě aktualizované navigace přes
optimalizovanou orientaci až po podrobná data o okolí
automobilu – a stanete se přitom její součástí. Díky
volitelnému softwarovému rozhraní App-Connect
pak můžete kromě těchto služeb v průběhu jízdy
využívat také vybrané aplikace běžící na Vašem
chytrém mobilním telefonu, které lze pohodlně
ovládat pomocí dotykového displeje infotainment
systému. Více informací získáte na internetové adrese
www.volkswagen.com/car-net. SO

Nepochybně víte,
jak důležitá je dobrá síť.
08 Ať chcete ovládat telefon, rádio nebo navigační
systém, díky hlasovému ovládání „Voice Recognition“
můžete všechny důležité funkce řídit hlasovými
pokyny. Po aktivaci je přijetí hlasového pokynu
signalizováno červeným symbolem. Vy se tak můžete
plně koncentrovat na řízení. SO

06

08

10

06 Ať už jedete v džungli velkoměsta nebo daleko od
ni – díky službám Car-Net „Guide & Inform“ najdete
zajímavé cíle ve Vašem okolí, nejbližší parkovací místa
nebo čerpací stanici. Kromě toho získáte také nejaktuálnější dopravní informace s nabídkou možností,
jak se vyhnout potenciálním dopravním komplikacím, nebo zprávy přímo z internetu. SO

07

09

1) Využívání mobilních služeb online „Car-Net“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo „Discover Pro“, které jsou
součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní
wifi hotspot. Alternativně je možné využít kombinaci funkce telefonního rozhraní „Premium“ a chytrého mobilního telefonu s podporou Remote
SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. Mobilní služby online „Car-Net“ jsou přístupné pouze
prostřednictvím stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti
na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např.
za roaming). Při využívání mobilních služeb online „Car-Net“ se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální
sazbou za datové přenosy. Využívání mobilních služeb online „Car-Net“ je podmíněno uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG.
Zákazník má po převzetí vozidla devadesátidenní lhůtu na jeho zaregistrování na adrese https://www.volkswagen-carnet.com. Dostupnost služeb
„Car-Net“ se může v jednotlivých zemích v jednotlivých detailech lišit. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se v průběhu
trvání smlouvy může měnit. Bližší informace o mobilních službách online získáte na adrese http://volkswagen-carnet.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

07 Rozšiřuje možnosti kabiny Vašeho vozu: Díky
softwarovému rozhraní Car-Net App-Connect²⁾ lze
pomocí displeje ve středové konzole pohodlně ovládat nejdůležitější funkce Vašeho mobilního telefonu,
jako je telefonování, zprávy nebo hudba. SO

09 Nezáleží na tom, zda chcete využívat Váš mobilní
telefon, nebo zda chcete komunikovat pomocí
separátní SIM karty – díky telefonnímu rozhraní
„Premium“³⁾ nebo „Comfort“ s funkcí LTE budete
i při cestování automobilem optimálně dosažitelní.
V provedení „Premium“ systém vytváří také wifi
hotspot, jehož prostřednictvím se k internetu mohou
připojit i Vaši spolucestující. SO
10 Stačí jen zapojit do USB portu. V kombinaci
s navigačním systémem „Discover Media“ vytvoříte
prostřednictvím USB přístupového bodu CarStick⁴⁾
a díky vlastní SIM kartě (není součástí dodávky) ve
voze wifi hotspot. Přes Váš chytrý mobilní telefon pak
máte zajištěn přístup k internetu a náklady za připojení přitom máte plně pod kontrolou. Přístupový bod
CarStick je v závislosti na modelu vozu a podmínkách
v jednotlivých zemích možné použít také pro připojení
k mobilním službám online „Car-Net“. SO

2) Dodává se pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo navigačním systémem „Discover Media“. Kompatibilní s technologiemi
MirrorLink®, CarPlay™ a Android Auto™. Technologie CarPlay™ a Android Auto™ nejsou v České republice podporovány. Ověřte prosím, zda je Vaše
mobilní zařízení kompatibilní se softwarovým rozhraním Car-Net App-Connect. Vezměte prosím na vědomí, že standard MirrorLink® v současnosti
podporuje pouze omezené množství modelů chytrých mobilních telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů
pro zajištění široké podpory a zrychlení implementace technologie MirrorLink®. Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních telefonů
i těch, které jsou již na trhu, najdete na adrese http://volkswagen-carnet.com.
3) Aby bylo možné využít úplný rozsah wifi hotspotu, je nutné mít uzavřenou smlouvu s mobilním operátorem, k níž je vázána také SIM karta.
4) Při přijímání dat z internetu mohou v závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné
náklady (např. za roaming). Volkswagen proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy.
Další informace o využití mobilních zařízení a mobilních služeb online „Car-Net“ jsou popsány v palubní literatuře Volkswagen.
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1) Na obrázku je nový Passat Variant TDI BiTurbo s výkonem 176 kW (240 k). Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 6,6 do 6,7; mimo město – od 4,9 do 5,0; kombinovaný provoz – od 5,5 do 5,6; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 143 do 146; energetická třída: B.

Zpoždění jsou
teoreticky vyloučená.
Ten, kdo chce rychle dosáhnout svého cíle, musí pouze nastoupit do
nového vozu Passat. Protože nejpozději poté, co Vás krouticí moment
500 Nm katapultuje za 6,3 sekundy z 0 na 100 km/h¹⁾, budete vědět, že
s tímto automobilem dosáhnete všeho. A to rychle a také ekonomicky.

Passat & Passat Variant - Motory
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Motory
(Bez vyobrazení.) Abyste vždy pohodlně, rychle a bezpečně dosáhli cíle Vaší
cesty, kombinují benzinové motory s technologií TSI – s přímým vstřikováním
a inteligentním systémem přeplňování – vysoký krouticí moment s nízkou
spotřebou paliva. S
01 | 02 U motorů TDI s technologií Common Rail a přímým vstřikováním je palivo
vstřikováno pod velmi vysokým tlakem – a tím velmi efektivně – přímo do spalovacího prostoru. Motory mají díky tomu optimální účinnost a jejich chod je výrazně
klidnější než u agregátů bez technologie Common Rail. SO

01

Benzinové motory

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou:
město/mimo město/kombinovaný provoz
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
město/mimo město/kombinovaný provoz
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:

Sériová výbava

S

Sériově pro Comfortline

C

Sériově pro Highline

H

92 kW (125 k) TSI

110 kW (150 k) TSI ACT

132 kW (180 k) TSI

162 kW (220 k) TSI

206 kW (280 k) TSI
4MOTION³⁾

6stupňovou
7,0–6,8/4,6–4,4/5,5–5,3
–
–

6stupňovou
6,3–6,0/4,6–4,3/5,2–4,9
7stupňovou
6,4–6,3/4,5–4,4/5,2–5,1

–
–
7stupňovou
7,1/5,0–4,9/5,8–5,7

–
–
6stupňovou
8,0–7,9/5,5–5,4/6,4–6,3

–
–
6stupňovou
9,1–8,9/6,3–6,1/7,3–7,1

127–123
–

120–115
120–117

–
131–129

–
149–145

–
168–163

B
–

B–A
A

–
B

–
C

–
D–C

Výbava za příplatek

SO

Naftové motory

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou:
město/mimo město/kombin. provoz
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
město/mimo město/kombin. provoz
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:

Naftové motory

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou:
město/mimo město/kombin. provoz
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
město/mimo město/kombin. provoz
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:

88 kW (120 k) TDI

88 kW (120 k) TDI
SCR⁴⁾, ⁵⁾ BlueMotion

110 kW (150 k) TDI

6stupňovou
4,9–4,7/3,8–3,6/4,2–4,0
7stupňovou
4,7–4,5/4,0–3,7/4,2–4,0

6stupňovou
4,4–4,3/3,4–3,3/3,8–3,7
–
–

6stupňovou
5,0–4,9/4,0–3,8/4,3–4,2
6stupňovou
5,6–5,3/4,4–4,1/4,8–4,5

110–105
107–104

96–95
–

113–109
124–118

A–A+
A–A+

A+
–

A
A

110 kW (150 k) TDI
SCR⁴⁾ 4MOTION³⁾

140 kW (190 k) TDI
SCR⁴⁾

140 kW (190 k) TDI
SCR⁴⁾ 4MOTION³⁾

176 kW (240 k) TDI
SCR⁴⁾ 4MOTION³⁾

6stupňovou
5,8–5,6/4,2–3,9/4,8–4,6
–
–

6stupňovou
5,1–5,0/3,9–3,7/4,3–4,2
6stupňovou
5,4/4,1–4,0/4,6–4,5

–
–
6stupňovou
6,1–5,9/4,6–4,3/5,1–4,9

–
–
7stupňovou
6,7–6,6/5,0–4,9/5,6–5,5

126–120
–

111–108
120–118

–
135–131

–
146–143

A
–

A–A+
A

–
B–A

–
B

1) Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva,
ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby,
pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou
tak kromě počasí a podmínek v dopravě ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou
se lišit v závislosti na zvoleném formátu pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod
na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma
k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.
2) Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich pohotovostní hmotnosti. Automobily, které dosahují průměrných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C a ta,
jejichž hodnoty jsou vyšší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G.

02

3) V nabídce také s pohonem předních kol.
4) Systém SCR – „Selective Catalytic Reduction“ využívá vícestupňové ošetření výfukových plynů pomocí aditiva, které je nutné po ujetí určitého
počtu kilometrů doplnit buď svépomocí, nebo v servisu Volkswagen. Bližší informace najdete v brožuře „Technická data“.
5) Není v nabídce pro Českou republiku.
Údaje o výkonu a spotřebě paliva předpokládají použití benzinu s oktanovým číslem 95 podle normy DIN EN 228. Při provozu je v zásadě možné
použít bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 s maximálním podílem etanolu do 10 procent. Podrobné informace o kompatibilitě paliva E10
najdete na www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.
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01

Když je sebevědomí
v souladu s odpovědností.
Passat BlueMotion²⁾ Vás zaujme trvale, a to i díky vztahu k životnímu prostředí. A prospěch
z toho mají všichni: Životní prostředí z nízkých hodnot emisí CO₂ a jeho nepatrné ekologické
stopy a Vy pak z jeho vysoké flexibility a současně úsporného motoru TDI – s výkonem
88 kW (120 k)¹⁾.

01 Aerodynamický až do nejmenšího detailu. Díky karoserii snížené o 15 mm
a speciálním krytům spodku vozu má Passat BlueMotion²⁾ optimální podmínky
pro hospodárnou jízdu. Pneumatiky s extrémně nízkým valivým odporem navíc
snižují tření a speciální šestnáctipalcová „Aero“ kola „Makarska“ snižují díky
svému tvaru, který dokonale aplikuje principy BlueMotion, víření vzduchu v kole.
Systém „Start-Stop“ a využívání energie uvolněné při brzdění (rekuperace) pak
doplňují celkový obraz hospodárného automobilu vybaveného nejmodernějšími
technologiemi. U modelu Passat BlueMotion je použita také lehká konstrukce
karoserie a převodovka, jež redukuje otáčky motoru. Díky všem těmto opatřením
jsou emise CO₂ motoru TDI¹⁾ pouhých 95 g/km. Passat BlueMotion je tak dokonalým příkladem toho, že efektivita může mít velmi kultivovaný vzhled. A platí to
samozřejmě také pro Passat Variant BlueMotion.

1) 88 kW (120 k) TDI SCR BlueMotion. Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 4,3 do 4,4; mimo město – od 3,3 do 3,4;
kombinovaný provoz – od 3,7 do 3,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 96; energetická třída: A+.
2) Model Passat BlueMotion není v nabídce pro Českou republiku.

Passat & Passat Variant - Passat BlueMotion
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Automobil, který
má vždy něco navíc.
Passat i Passat Variant nabízejí spoustu prostoru pro zavazadla
i cestující. A také pro Vaše osobní přání. Dvě linie výbavy – Comfortline
a Highline – uspokojí každý vkus. Ať už se jedná o projev sportovní
nebo elegantní, něco navíc je zaručeno u každé z nich.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

Passat & Passat Variant - Linie výbavy
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01

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

Highline

02

01 Vítejte v manažerské zóně. Jako vlajková loď vyzařují Passat i Passat Variant
ve výbavě Highline exkluzivitu z každého detailu. Boční plochy sedadel a povrch
střední loketní opěrky jsou potažené kůží „Vienna“, střední plochy sedadel jsou
čalouněny alcantarou a stejně jako obložení dveří z umělé kůže jsou znakem kvality, kterou lze vnímat pohledem i prostřednictvím hmatového kontaktu. Četné
prvotřídní komponenty, jako třízónová klimatizace „Air Care Climatronic“ s antialergenním filtrem a s nezávislou regulací nebo automatické přepnutí na vnitřní
cirkulaci díky senzoru kvality nasávaného vzduchu, se na Vašich cestách postarají
o odpovídající komfort. H
02 Podívejte se na zářící budoucnost. LED světlomety s dynamickou regulací
délky osvětlené plochy zajišťují ten nejlepší výhled před automobil. SO

03

04

03 Díky ušlechtilým sedmnáctipalcovým kolům z lehké slitiny „London“
zaujmete již na první pohled. Jejich součástí jsou také pneumatiky se sníženým valivým odporem o rozměrech 215/55 R 17. H
04 Vyhřívaná přední sedadla jsou výrazným přínosem pro komfort zejména
v chladných obdobích roku. Vyhřívání předních sedadel se ve vozech Passat
i Passat Variant okamžitě postará o příjemné teplo, protože účinkuje podstatně
rychleji než topení ventilačního systému. H
(Bez vyobrazení.) Už nikdy nebudete mít studené ruce: Vyhřívání volantu zajistí,
aby kontakt s jeho věncem byl i při mrazivých teplotách zážitkem komfortu. SO

Passat & Passat Variant - Linie výbavy
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Comfortline
05 Passat i Passat Variant v linii výbavy Comfortline zaujmou mnoha komfortními, ale i atraktivními detaily. K nim patří velurové potahy sedadel „Weave“,
hlavice řadicí páky v kůži, stejně jako sedadlo řidiče v provedení ergoComfort
s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou, které nese pečeť „Aktion Gesunder
Rücken“¹⁾ (Společnost pro zdravá záda). Dalšími zajímavými prvky jsou dekory
„Diamond Silver“ na horizontální průběžné linii, na středové konzole a ovládacím
panelu rádia a klimatizace. Velmi praktické jsou také dva držáky nápojů s krytem
a rovněž průvlak v zadním sedadle u modelu Passat. C

06

07

06 Systém sledování odstupu „Front Assist“ s funkcí
nouzového brzdění City varuje prostřednictvím radarových senzorů řidiče v případě příliš rychlého přiblížení k vozidlu jedoucímu vpředu a v případě nebezpečí zvýší tlak v brzdovém systému. Systém tak sníží
následky případné kolize, nebo potenciální srážce
dokonce zcela zabrání.²⁾ C

05
Na obrázku jsou vyobrazeny prvky výbavy na přání.

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

07 Šestnáctipalcová kola z lehké slitiny „Sepang“
s pneumatikami o velikosti 215/60 R 16 posilují celkový dojem vysoké kvality. C

Sériová výbava
10 Systém sledování únavy rozpozná odchylky od normálního chování řidiče
a prostřednictvím optických i akustických signálů mu doporučí přestávku na
odpočinek.²⁾ S
11 Přínosem pro pohodlí je také komfortní funkce startování „Press & Drive“ bez
použití klíčku. K nastartování motoru dojde po stisknutí příslušného tlačítka. S
(Bez vyobrazení.) Pasivní kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách podporuje řidiče tím, že sleduje tlak v jednotlivých kolech před i v průběhu jízdy.²⁾
Správné nahuštění pneumatik prodlužuje nejen jejich životnost, ale snižuje
i spotřebu paliva. S

Müdigkeit
erkannt.

08

09

08 Bezpečnost není otázkou výbavy. Proto jsou vozy Passat i Passat Variant
sériově vybaveny mnoha inovativními asistenčními systémy. Díky multifunkčnímu
volantu, dekorům a potahovým látkám však nepřišly zkrátka ani zvýšené nároky
na estetiku. Matně lakované a osvětlené výdechy ventilace a spínače osvětlení
podtrhují příjemnou atmosféru interiéru. Maximální flexibilitu zavazadlového
prostoru ve voze Passat Variant pak zajišťuje možnost odjištění opěradla zadního
sedadla třemi možnými způsoby. S

Bitte Pause.

09 Dodává pocit bezpečí. Multikolizní brzda po nárazu automaticky zpomaluje
automobil a v ideálním případě tak zabrání případným následným kolizím.²⁾ S
1) www.agr-ev.de/de/geprueft-und-empfohlen/produkte/2903-autositze
2) V rámci možností systému.
10

11

Passat & Passat Variant - Linie výbavy
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Když jsou hlava i srdce
v dokonalé harmonii.
Passat i Passat Variant jsou důkazem, že účel a estetika nemusí být
ve vzájemném rozporu. Oba modely jsou totiž v dokonalé harmonii
emocí a racionálního myšlení. Jediné, co musíte udělat, je s touto
harmonií vyjet na silnici.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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R-Line*
Vaše oči nepotřebují žádný čas k tomu, aby nabraly dech – a s paketem
R-Line „Exterieur“ pro Passat také žádný nedostanou. Důvod je zcela
zřejmý – přední nárazník v „R“ designu se specifickými vstupy vzduchu
a mřížka chladiče s logem „R-Line“ na sebe přitahují pozornost okolí.
Chromované ozdobné lišty zdobí čelo, záď i boky automobilu, boční
prahy v designu R-Line a volitelná devatenáctipalcová kola z lehké slitiny
„Verona“ dodávají vozu Passat ještě elegantnější sportovní charakter,
který můžete dále umocnit pomocí „R-line sportovního paketu“, jenž
je součástí výbavy na přání. Ten zahrnuje sportovní podvozek snížený
o 15 mm, zatmavená okna zadních dveří i zadního okna, progresivní
řízení a elektronickou uzávěrku diferenciálu XDS.
Všechny zde uvedené výbavy jsou součástí nabídky firmy Volkswagen R GmbH. Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.
* Uvedený model je určen pro Německo. Nabídka a skladba paketu je pro Českou republiku odlišná.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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01

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

02

01 | 02 Pozornost upoutá velmi rychle. Passat Variant s paketem R-Line
„Exterieur“ podtrhuje svůj sportovní styl zadním spoilerem a zadním nárazníkem
v „R“ designu. Dalšími výraznými prvky jsou černý leštěný difuzor, lichoběžníkové koncovky výfuku, stejně jako volitelná devatenáctipalcová kola z lehké
slitiny „Verona“ a zatmavená zadní světla tvořená LED diodami. Také čelo vozu
Passat Variant R-Line má sportovnější vzhled. A při volbě sportovního paketu
„R-Line“ se sportovní projev automobilu posune na ještě vyšší úroveň. SO
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03 Passat i Passat Variant okouzlí i po nastoupení – díky paketu R-Line „Interieur“.
Ten mimo jiné zahrnuje multifunkční sportovní volant potažený kůží, hlavici řadicí
páky a koberce s ozdobnými švy v kontrastních barvách. K paketu dále patří
nástupní prahové lišty z ušlechtilé oceli v R-Line designu, dekory „Silver Rise“
z hliníku, stejně jako pedály se vzhledem ušlechtilé oceli. V kombinaci s linií výbavy
Highline je možné získat také sedadla čalouněná kůží „Nappa“ s vnitřními plochami boků v provedení „Carbon Style“, jež jsou opatřena kontrastními švy
a která zaujmou typickými logy „R-Line“. SO

03

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
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04

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

05

04 Sportovní krása. Pro linii výbavy Comfortline
jsou k dispozici R-Line potahy v kombinaci potahové
látky „Race“ s vnitřními plochami boků sedadel
z kůže „Vienna“. Pozornost přitahují také nedílné
součásti paketu „Interieur“, kterými jsou loga
„R-Line“ a kontrastní švy. K dalším prvkům tohoto
paketu patří multifunkční sportovní volant v kůži,
dekory „Black Lead Grey“ stejně jako čalounění
stropu v titanově černé barvě. SO

06

05 | 06 Paket R-Line „Interieur“ se sportovními
sedadly čalouněnými kůží „Nappa“ a vnitřními plochami boků v provedení „Carbon Style“ může být
volitelně buď v kombinaci černé a titanově černé,
nebo šedé „Flint“ a titanově černé. Výrazné logo
„R-Line“ je i v těchto případech završením sportovního vzhledu sedadel. SO
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Originální příslušenství Volkswagen®
Detaily, díky kterým je život ještě komfortnější. Kompletní nabídku příslušenství najdete
u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.¹⁾
1) Další informace získáte na adrese http://www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen. Originální příslušenství
Volkswagen® je určeno pouze pro německý trh. O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen.

01

01 | 02 Skládací nosič jízdních kol Compact II & III lze pomocí rychloupínacího mechanismu velmi rychle
upevnit na tažné zařízení. Lze na něm pohodlně transportovat dvě jízdní kola. Praktický je i mechanismus
umožňující sklopení nosiče, díky kterému je možné bez problémů otevřít dveře zavazadlového prostoru. Jeho
hmotnost je pouhých 13 kg. Pojistka proti odcizení znepříjemňuje život nenechavým rukám a Vy naopak máte
o starost méně. V nabídce je také nosič pro tři jízdní kola. SO

02

03

02 Díky nosiči jízdního kola můžete na střeše Vašeho vozu Passat nebo Passat Variant bezpečným způsobem
přepravovat Váš bicykl ve stabilní svislé poloze. Jízdní kolo díky samonastavitelným podpěrám a držáku rámu
kola automaticky drží ve vertikální poloze. Inovativní otočná upínací hlavice s omezovačem utahovacího
momentu zajistí komfortní upnutí rámu kola. Pro rovnoměrné rozložení upínací síly a ochranu rámu kola je
držák opatřen poddajným polstrováním s velkou plochou. Nosič byl testován ve zkouškách City-Crash-Plus.
SO

03 Držák lyží a snowboardů „Komfort“ umožňuje pohodlnou a bezpečnou přepravu až šesti párů lyží, resp.
čtyř snowboardových prken. Lehký systém z eloxovaných hliníkových profilů umožňuje díky praktické možnosti
vysunutí snadné nakládání i vykládání. SO

04 Stabilní a lehké příčníky určené pro Passat Variant jsou systémovou
základnou pro montáž všech střešních nástaveb. U modelu Passat tento
účel splňuje základní střešní nosič. Střešní box o objemu 340 nebo
460 litrů má dobré aerodynamické vlastnosti a velmi snadno se připevňuje pomocí rychloupínacího mechanismu. K jeho dalším přednostem
patří pohodlné otevírání z obou stran díky inovativnímu systému
„DuoLift“, stejně jako bezpečnostní tříbodové centrální zamykání. SO
05 Pevná síť se upevňuje k úchytným okům v zavazadlovém prostoru,
kde brání malým a středně velkým předmětům v nežádoucím pohybu. SO
06 Plastová vložka do zavazadlového prostoru s nápisem „Passat“ má
4 cm vysoký okraj a chrání zavazadlový prostor před znečištěním. Je
omyvatelná a odolná proti kyselinám. Dělicí mříž²⁾ odděluje zavazadlový
prostor od prostoru pro cestující. Její instalace neomezuje použití krytu
zavazadlového prostoru. SO
07 Vana do zavazadlového prostoru²⁾ s vysokým okrajem a nápisem
„Passat“ je extrémně robustní, odolná vůči kyselinám a je vhodná pro
transport všeho, co by mohlo znečistit zavazadlový prostor – například
špinavé pracovní obuvi nebo rostlin. Vana chrání zavazadlový prostor
před jakýmkoli znečištěním a sama se díky hladkému plastovému
povrchu a širokým drážkám snadno udržuje v čistotě. Napínací popruhy
v zadních rozích a závěs upevněný na zadní stěně dobře zajišťují přepravované předměty. SO
2) Dodává se pouze pro model Passat Variant.

05

04

06
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08 Díky praktické sadě pro upevnění zavazadel³⁾
můžete zavazadlový prostor Vašeho vozu flexibilně
rozdělit a zajistit tak zavazadla proti nežádoucímu
pohybu. SO

13 Atraktivní ochranná lišta se vzhledem chromu
je zajímavým detailem a současně účinně chrání
hranu dveří zavazadlového prostoru. Instaluje se
jednoduše nalepením na spodní hranu dveří. SO

09 Měkký a šetrný velur na lícové straně a protiskluzové plastové nopy na rubu. Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru je přesně přizpůsobený jeho tvarům a pro každý transport má vhodný
povrch. Integrovanou ochranu nákladové hrany lze
v případě potřeby jednoduše vyklopit. SO

14 Mimořádně odolné lapače nečistot pro přední
i zadní kola chrání jak Váš vůz, tak také ty, kteří jedou
za Vámi, před zvířenými nečistotami, vodou a nebezpečnými odletujícími kamínky. SO

10 Ochrana nákladové hrany se vzhledem ušlechtilé
oceli³⁾ chrání její lak při nakládání a vykládání. SO
11 Pěnová vložka do zavazadlového prostoru je přesně přizpůsobená jeho tvarům a spolehlivě jej chrání
před znečištěním a vlhkostí. Její protiskluzový
povrch brání pohybu zavazadel za jízdy. Není-li
potřebná, lze ji srolovat do kompaktního tvaru. SO

15 | 16 Ať už se jedná o přívěs pro přepravu lodě,
karavan nebo jen o další úložný prostor – pro připojení přívěsu je nutné tažné zařízení. Dodává se jako
pevné, nebo jako odnímatelné. Dodávku elektřiny pro
přívěs zajišťuje elektrická sada se třinácti póly, která
tak umožňuje bezpečný provoz přívěsu. SO

12 Praktická transparentní ochranná fólie nákladové hrany se nalepí na horní plochu zadního nárazníku, kterou chrání před poškozením při nakládání
a vykládání zavazadel. SO
08

09

10

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.

11

12

13

14

15

16

19

17 Nástupní prahové lišty z vysoce kvalitního hliníku s nápisem „Passat“ nejenom
chrání exponovaný nástupní prostor, ale jsou také velmi atraktivním prvkem. Sada
zahrnuje dvě lišty pro prahy předních dveří. SO

17

18 Atraktivní a zároveň funkční detail. Ochranné fólie na nástupní prahy v černo-stříbrné kombinaci chrání lak namáhaných prahů předních i zadních dveří před
poškrábáním i jiným poškozením. SO
19 Optimální odvětrání i přísun čerstvého vzduchu do interiéru vozu zajišťují
deflektory, které tak přispívají k lepšímu klimatu a tím i k většímu komfortu jízdy.
Vy si tak můžete užívat cirkulující čerstvý vzduch i v případě, že venku prší nebo
sněží. V horkých dnech pak mírně otevřená okna eliminují nepříjemné přehřívání
interiéru. Deflektory se snadno udržují, jsou odolné proti UV záření, stabilní při
průjezdu automyčkou a jsou vyrobeny z vysoce kvalitního recyklovatelného akrylátu. Jejich montáž je velmi snadná – pouze se nasunou na rám dveří. SO
3) Dodává se pouze pro model Passat Variant.

18

Passat & Passat Variant - Originální příslušenství Volkswagen®

53

24 Sada krytů pedálů z ušlechtilé oceli s kartáčovanou úpravou potěší svým
vysoce kvalitním designem. Protiskluzový povrch je pak zárukou jistoty při ovládání vozu. Sada se dodává jak pro vozy s manuální, tak i s automatickou převodovkou. Instalace krytů pedálů je velmi snadná. SO
21

25 Ochranné protisluneční clony pro zadní okno, zadní boční okna a okna zadních
dveří fungují i jako ochrana proti zahřívání interiéru. Lze je použít jak při otevřených,
tak při zavřených oknech. SO
26 Dětské sedačky, které jsou k dispozici pro každý věk, poskytují vysoký komfort
sezení a snadnou údržbu. Potahy všech sedaček lze jednoduše sejmout a prát při
teplotě 30 °C. Potah sedadla s praktickými síťovými kapsami má protiskluzový
povrch a chrání sedadlo před znečištěním a opotřebením sedačkou. Kompletní
nabídku dětských sedaček naleznete u prodejců automobilů Volkswagen. SO

20

22

20 S mobilní sadou Espresso „Volkswagen Edition“ máte svůj vlastní coffee bar
stále po ruce. Přístroj je napájený z 12V zásuvky v kabině automobilu. Sada obsahuje kromě dvou odolných šálků na espresso, ubrousku a 25 balení kávy espresso
také praktické úložné pouzdro. Přístroj se nesmí používat za jízdy. SO
21 Tvarově přesná sada celoročních koberců v černé barvě s reliéfním nápisem
„Passat“ na předních místech účinně chrání podlahu před znečištěním a vlhkostí.
Celoroční koberce navíc tlumí hluk a lze je 100% recyklovat. Přední koberce jsou
díky upevňovacímu systému pevně spojené s podlahou vozu a jsou tak zajištěné
proti pohybu. SO

25

23

22 Textilní koberce „Premium“ jsou přesně přizpůsobené tvarům podlahy, vyrobené z hustě tkaného veluru a jsou tak velmi odolné proti opotřebení. Systém
ukotvení koberců a protiskluzový povrch rubové strany zamezuje jejich pohybu.
Přední koberce jsou navíc opatřeny etiketami s nápisem „Passat“. SO
23 Textilní koberce „Optimat“ s nápisem „Passat“ kombinují vlastnosti pryžových koberců s elegancí koberců textilních. SO

24

26

27

28

31

27–31 Jeden držák a celá řada možností: Inovativní
modulární cestovní a komfortní systém je skvělým
pomocníkem k zajištění uklizeného a přehledného
interiéru vozu. Systém se skládá ze základního
modulu, který se upevňuje mezi nosníky opěrky hlavy
předního sedadla, a z dalších doplňkových modulů,
které lze objednat zvlášť. Doplňkové moduly se podle
potřeby jednoduše připevňují na základní modul a lze
je mezi sebou operativně měnit. Od teď tak můžete
vždy cestovat první třídou s praktickými moduly, ke
kterým patří například přenosné ramínko na šaty,
robustní závěs na tašky, otočný držák tabletu pro
modely od různých výrobců nebo nastavitelný
sklopný stolek s držákem nápojů. SO

29

30
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32

32 Perfektní místo pro uložení Vašeho saka: Stylové ramínko na šaty se rychle
a snadno připevňuje k nosné konstrukci opěrky hlavy předního sedadla. Váš oblek
se tak během jízdy nepomačká. SO
33 | 34 V případě, že jste si již při pořízení nového vozu neobjednali funkci ovládání pomocí hlasových pokynů pro Vaše rádio „Composition Media“⁴⁾ nebo pro
navigační systém „Discover Media“, můžete si ji nechat aktivovat dodatečně. Váš
telefon, rádio nebo navigační systém můžete pak velmi praktickým způsobem
ovládat svým hlasem. Po aktivaci funkce Vám symbol červeného mikrofonu signalizuje, že systém přijal Vaši instrukci. Na displeji se Vám následně zobrazí přehledný seznam použitelných pokynů. SO

33

34

35

36

35 Rovněž softwarové rozhraní Car-Net App-Connect⁴⁾ může být
aktivováno dodatečně. Díky technologii MirrorLink® lze na displeji
rádia nebo navigačního systému⁵⁾ paralelně zobrazovat různé
aplikace běžící na Vašem chytrém mobilním telefonu. I v průběhu
jízdy tak můžete využívat aplikace Volkswagen, jako např.
„Think Blue. Trainer.“, „Shared Audio“, „Drive & Track“ nebo „My Guide“.
Na displeji infotainment systému je možné „zrcadlit“ také aplikace
od jiných výrobců, které podporují standard MirrorLink®. Podmínkou
je, že Váš chytrý mobilní telefon musí tuto funkci podporovat.
Informace o standardech CarPlay™ (Apple) a Android Auto™ (Google)
získáte u Vašeho operátora. SO

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
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36 Svobodu, kterou s sebou přinášejí mobilní telefony, si můžete
užít i ve Vašem automobilu. Pomocí USB kabelu můžete k infotainment systému Vašeho vozu Volkswagen pohodlně připojit chytrý
mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení. Ideálním způsobem pak
můžete využívat technologie Android Auto™ nebo MirrorLink®, jež
jsou součástí softwarového rozhraní App-Connect. Současně přitom
dochází k nabíjení baterie připojeného přístroje. Kabel s délkou
30 cm má vysoce kvalitní textilní opláštění a chromované konektory
s logem Volkswagen. Dodává se buď s Micro-USB, nebo s Apple
Lightning. SO

Volkswagen Lifestyle

01

03

05

02

04

06

01 Nastal čas pro design Volkswagen. Dámské a pánské náramkové hodinky
Volkswagen mají pouzdro ze tří dílů, jež jsou vyrobené z ušlechtilé oceli. Quartzový
hodinový strojek je od firmy Ronda. Některé součásti hodinek jsou zčásti leštěné
a zčásti mají kartáčovou úpravu povrchu. Ciferník je pod krytem z minerálního skla
a spodní víčko je přišroubované. Obě provedení hodinek mají tři ručičky, ukazatel
data a dne v týdnu a jsou vodotěsné do 10 ATM. SO
02 Při slunečném počasí budete nejenom dobře vypadat, ale také lépe uvidíte:
Zajistí to slušivé sluneční brýle z kolekce Volkswagen. V prvním provedení mají
černou kovovou obrubu, ve druhém případě je rám brýlí z titanu v módním kapkovém tvaru. Skla obou provedení brýlí zajišťují 100% ochranu proti UV záření.
Společně s brýlemi se dodává také pevné ochranné pouzdro. SO

07

03 Šperk, který je projevem šarmu. Tento náramek se skládá z řetízku z ušlechtilé
oceli a tří přívěsků – emblému Volkswagen, srdíčka a strážného anděla. Přívěsky se
k řetízku připevňují pomocí malých karabin. Náramek se zapíná také pomocí karabinové spony. Součástí nabídky je rovněž třídílná sada přívěsků z ušlechtilé oceli,
která obsahuje historickou značku, plaketu „Brouka“ a plaketu modelu T1. SO
04 Svého strážného anděla budete mít vždy s sebou. Přívěsek na klíč je vyrobený
z tlakového zinkového odlitku, anděl je z ušlechtilé oceli – z jedné strany má kartáčovou úpravu povrchu a z druhé strany je leštěný a opatřený nápisem „Drive Safe“.

06 Pro rychlé občerstvení: Šálky na espresso od
Hause Seltmann Weiden® se dodávají ve dvoudílné
sadě. Jsou opatřeny potiskem Volkswagen a názvem
modelu jak na šálku, tak i na podšálku. SO
07 Krásná a hřejivá: Tato lehká šála ze směsové tkaniny s roztřepenými okraji je opatřená tónovanou
vetkanou výšivkou s logem Volkswagen. Na vetkané
struktuře vzniká melanž efekt. SO

SO

05 Radost pro děti: Pestrobarevné sluneční brýle se 100% ochranou proti UV
záření a motivem turbo medvěda na obou ramenech, obrázková kniha o světě
automobilů Volkswagen – od objednání až po dodání – a skládačka puzzle ze
72 dílů s obrázkovým motivem zvýší tep každého dětského srdíčka. SO

4) Dodatečné vybavení není možné pro všechna rádia „Composition
Media“. Bližší informace o možnosti dodatečného vybavení pro Váš
automobil získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.
5) Vhodné přístroje jsou: rádio „Composition Media“ (Gen2), navigační
systém „Discover Media“ (Gen2) od modelového roku 2016.
Více informací o kompletním sortimentu a cenách získáte u prodejce
automobilů Volkswagen nebo na internetové adrese
www.volkswagen.cz/svet-volkswagen/lifestyle.
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Potahy sedadel

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Látkové potahy „Lizard“³⁾ titanově černá TO
Látkové potahy „Weave“ titanově černá TO C
Látkové potahy „Weave“ „St. Tropez“ TS C
Potahy v kombinaci alcantary a kůže „Vienna“ titanově černá TO H
Potahy v kombinaci alcantary a kůže „Vienna“ „St. Tropez“ TS H
Potahy v kombinaci alcantary a kůže „Vienna“ šedá „Moonrock“ a černá TT H
Potahy v kůži „Vienna“ titanově černá TO SO
Potahy v kůži „Vienna“ „St. Tropez“ TS SO
Potahy v kůži „Nappa“ titanově černá TO SO
Potahy v kůži „Nappa“ „St. Tropez“ TS SO
Potahy v kůži „Nappa“ hnědá „Marrakesch“ LW SO
Potahy R-Line v kombinaci látky „Race“ a kůže „Vienna“¹⁾ šedá „Magnetit“ a černá IN
Potahy R-Line v kůži „Nappa“¹⁾, ²⁾ černá a titanově černá OH SO
Potahy R-Line v kůži „Nappa“¹⁾, ²⁾ šedá „Flint“ a titanově černá OK SO
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Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu
a příjemnost čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení na této dvoustraně ukazuje základní
varianty sedadel. Sedadla ve vysoce kvalitním provedení dodávaná na přání se mohou odlišovat.

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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1) Pouze pro nový Passat a Passat Variant s paketem R-Line „Interieur“.
2) Vnitřní plochy zvýšených boků sedadel v provedení „Carbon Style“.
3) Látkové potahy „Lizard“ nejsou v nabídce pro Českou republiku.

Passat & Passat Variant - Potahy sedadel

59

Laky
Náročný proces lakování automobilů Volkswagen splňuje
ty nejvyšší nároky a zajišťuje spolehlivou protikorozní ochranu
po celou dobu životnosti.
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Bílá „Pure“, základní lak 0Q SO
Šedá „Urano“, základní lak 5K S
Modrá „Harvard“, metalický lak 4P SO
Červená „Crimson“, metalický lak 5P SO
Šedá „Mangan“, metalický lak 5V SO
Stříbrná „Reflex“, metalický lak 8E SO
Modrá „Atlantic“, metalický lak H7 SO
Stříbrná „Pyrit“, metalický lak K2 SO
Hnědá „Black Oak“, metalický lak P0 SO
Černá „Deep“, lak s perleťovým efektem 2T
Bílá „Oryx“, perleťový lak 0R SO

SO

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou
zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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Kola
K zajištění kompaktního vzhledu vozu Passat i Passat Variant slouží
v neposlední řadě také vysoce kvalitní kola, která jsou k dispozici
v různých provedeních. Ať se z bohaté nabídky rozhodnete pro kola
jednoduchá a elegantní nebo výrazná a sportovní, Vašemu vozu Passat
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či Passat Variant vždy dodáte ještě individuálnější charakter.
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Šestnáctipalcová kola z lehké slitiny „Sepang“ C
Šestnáctipalcová kola z lehké slitiny „Aragon“ SO
Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „London“ H
Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Istanbul“ SO
Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Dartford“ SO
Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Dartford“ SO
Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Corvara“,¹⁾, ²⁾ Originální příslušenství Volkswagen®
Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Salvador“,³⁾ Volkswagen R SO
Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Singapore“,³⁾ Volkswagen R SO
Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Marseille“,³⁾ Volkswagen R SO
Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Monterey“,³⁾ Volkswagen R SO
Devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Verona“,³⁾ Volkswagen R SO
Devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Sagitta“,²⁾ Volkswagen R SO

SO

1) Dodávají se také v rozměru šestnáct palců.
2) Nabídka Originálního příslušenství Volkswagen®. Více informací získáte na adrese
www.volkswagen.cz/servis-prislusenstvi/originalni-prislusenstvi-volkswagen/ceniky-a-katalogy.
3) Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 95 do 168; energetická třída: A+ až D.
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Objevte svět automobilů
Volkswagen.
Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou
koncernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech
plochy mezi lagunami se můžete seznámit s rozmanitými atrakcemi tohoto jedinečného parku světa
automobilů.
V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK,
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen,
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvislosti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN.
Můžete také žasnout nad tím, jak si Vaši nejmenší
udělají dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním či
bezpečnostním polygonu můžete ověřit své řidičské
dovednosti.
Autostadt, který je prezentačním centrem automobilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfsburgu. Do provozu byl uveden před devatenácti lety
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavilony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley,
Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen
a Volkswagen Užitkové vozy.
Zcela v souladu s výjimečným charakterem značky se
automobilka Volkswagen v Autostadtu prezentuje
originálním pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém
se ukrývá koule fascinujících rozměrů. Koule a krychle

(nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými symboly racionální dokonalosti a zároveň představují výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest a postupů –
právě proto zvolili architekti pro pavilon automobilky
Volkswagen toto symbolické emotivní pojetí.
Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické
kino ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct
metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve spodní
části koule, běží sedmiminutový film o věčném lidském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci doslova
vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela obklopují
a oni se stávají součástí promítaného příběhu.

Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích.
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít produkty, akce, sponzoring a životní styl světa automobilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální
realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako aplikaci v iTunes Store nebo na adrese
www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/magazin.

Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci
pavilonu značky Volkswagen do prostor, které nejsou
zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod přírodním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují
nejnovější modely vozů značky Volkswagen a ve
vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvyspělejších technických prvků vystavených modelů.
Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty,
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro
volný čas.
Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků
spojených s automobily a motory, testovat svoje
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem
a významem uměleckých plastik… V každém případě
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si mezi
své potenciální cíle měl uložit každý motorista, pro
nějž automobil není jenom prostým „nástrojem
mobility“. Svět automobilů je stále ještě skvělým
místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím.

Passat & Passat Variant - Autostadt
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen. Změny vyhrazeny. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion®
a TSI® – v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami
koncernu Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze
vykládat tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího
písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr
a recyklaci starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší
informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese
www.volkswagen.com nebo na telefonní lince 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36),
která je v rámci Německa bezplatná.

