Novi Passat
Novi Passat Variant

Za vse, ki zajemajo
življenje z veliko žlico.
Tako razburljiva in neobičajna kot vaš vsakdanjik. In enako prilagodljiva kot vi. Novi Passat in
Passat Variant združujeta športne linije z dosledno funkcionalnostjo. Rezultat: vsakodnevna
spremljevalca, ki sta vse kaj drugega kot vsakdanja. Že ekspresivna svetlobna grafika in
markantna mreža hladilnika dajeta slutiti, da se v njiju skriva več, kot je opazno na prvi
pogled. In res je tako: poleg različnih komfortnih tehnologij IQ.DRIVE, kot je na primer sistem
Travel Assist, so za novi Passat in Passat Variant prvič na voljo tudi storitve We Connect –
in s tem številne povezljivostne funkcije, ki vam pomagajo pri obvladovanju vseh obveznosti,
bodisi v družini ali v družinskem podjetju.

01 Osvetlitev brez motečega bleščanja v domala vseh situacijah: matrični LED-žarometi IQ.LIGHT z dinamičnim uravnavanjem dolgih luči
Dynamic Light Assist osvetljujejo cesto s svetlejšim in daljšim svetlobnim snopom, kar pa ne vpliva na druge udeležence v prometu v vaši
okolici. E DO
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

Novi Passat in Passat Variant – zunanjost
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Poslovni razred
za vso družino.
Od doma v vrtec, šolo, pisarno in spet nazaj – z novim Passatom in
Passatom Variant boste ne glede na to, kako poln bo vaš urnik, vedno
lahko ostali sproščeni. Za notranjost je namreč na voljo raznovrstna
dodatna oprema, kot so sodobne povezljivostne funkcije, digitalni
kombinirani instrument ter sedeža ergoComfort z masažno in prezračevalno funkcijo. Poleg tega opcijska ambientna osvetlitev s svetlobno
hitrostjo poskrbi, da se v potniškem prostoru počutite prijetno – tudi
ko v svetu okrog vas vlada prehiter tempo.

01 Naj notranjost vašega Passata zažari v novem sijaju: z ambientno osvetlitvijo lahko v potniškem prostoru poskrbite za individualno
svetlobno vzdušje. Na voljo sta dve izvedbi z do 10 oz. do 30 barvami. Tako lahko ustvarite primeren ambient – bodisi zatemnjen ali
bleščeče svetel – za skoraj vsako razpoloženje. Osvetlitev dekorativnih letev je mogoče enostavno upravljati prek zaslona radia ali
navigacijskega sistema. DO
Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
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Novi Passat in Passat Variant – notranjost
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IQ.DRIVE
Praviloma je težko najti dobre pomočnike. Toda pri novem Passatu in Passatu Variant to ne velja. Opremljena sta namreč lahko
s številnimi inteligentnimi asistenčnimi sistemi, ki so pri Volkswagnu združeni pod imenom IQ.DRIVE. IQ.DRIVE je sinonim za
asistenčne sisteme, ki so na voljo že danes, pa tudi za tiste, ki jih razvijamo za bližnjo in daljno prihodnost. V novem Passatu in
Passatu Variant vam bo po želji na voljo pomoč inovativnih sistemov, kot so novi Travel Assist, Emergency Assist in še številni drugi.

01 Med vožnjo na dopust ali na službenih potovanjih – če ste s svojim avtomobilom pogosto na poti, vas bo asistenca za vožnjo Travel Assist občutno razbremenila. Še posebej na avtocestah in dobro vzdrževanih hitrih cestah lahko asistenca
Travel Assist namesto vas ohranja smer na voznem pasu in hitrost ter pri tem
upošteva razdaljo do spredaj vozečih vozil. V kombinaciji z menjalnikom z dvojno
sklopko DSG je sproščena vožnja mogoča celo v prometni gneči in počasnih kolonah,
ko je treba nenehno speljevati in zavirati.¹⁾, ²⁾ S
02 Bodite dobro pripravljeni tudi na urgentne primere – z asistenčnim sistemom
Emergency Assist, ki pri kritičnem zdravstvenem stanju lahko delno prevzame
krmiljenje vozila. Aktiven postane, ko voznik ne upravlja več vozila. Če voznik kljub
opozorilu ne prevzame nadzora nad vozilom, sistem skuša izzvati njegov odziv,
obenem pa sopotnike in ostale udeležence v prometu opozori na nevarnost.
V primeru, ko voznik ostane neaktiven, lahko sistem poskrbi, da vozilo ostane na
voznem pasu in ga zavira do zaustavitve.¹⁾ DO

02

03 Sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC s prediktivnim tempomatom³⁾ na željo voznika med vožnjo samodejno ohranja nastavljeno najvišjo hitrost⁴⁾
in razdaljo do spredaj vozečega vozila. Dodatno prediktivni tempomat zagotavlja
pomoč pri uravnavanju hitrosti in vožnji skozi ovinke. Z nastavitvijo veljavnih
hitrostnih omejitev lahko preprečite, da bi nevede prekoračili dovoljeno hitrost.
Sistem poleg tega na osnovi prediktivnih podatkov o poti izračunava idealno
hitrost za vožnjo skozi ovinke.¹⁾ Udobje med vožnjo je tako večje, poraba goriva
pa manjša. DO
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1) V okviru sistemskih omejitev.
2) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema.
Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti za preudarno upravljanje vozila.
3) Prediktivni tempomat v Sloveniji ter nekaterih drugih državah ne deluje.
4) Do hitrosti največ 210 km/h.
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Novi Passat in Passat Variant – asistenčni sistemi

07

Njegova naloga: da vam
poenostavi vaš vsakdan.
Novi Passat in Passat Variant sta kot prva Volkswagnova modela opremljena z najnovejšo
generacijo mobilnih spletnih storitev We Connect, ki zagotavlja številne spletne storitve.
V sklopu ponudbe We Connect Plus pa boste lahko uporabljali še številne dodatne pametne
funkcije. Tako boste optimalno kos vsem nalogam, ki vam jih bo prinesel vsakdan – in to na
01

kar se da sproščen način.¹⁾

01 We Connect: mobilni ključ.²⁾ Ne izgubljajte več časa z iskanjem avtomobilskega ključa. Uporabite raje svoj pametni telefon kot mobilni ključ in enostavno
in hitro odklenite ali zaženite svoj novi Passat. Funkcija vam poleg tega ponuja
možnost, da svojim prijateljem in družinskim članom pošljete nadaljnje digitalne
ključe in tako tudi njim omogočite nadvse enostavno uporabo vozila. DO
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1) Za uporabo storitev We Connect uporabnik potrebuje uporabniški račun Volkswagen ID in se mora
z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega mora prek spleta z družbo
Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus
ima uporabnik po prevzemu vozila 90 dni časa, da registrira svoje vozilo in izkoristi celotno dogovorjeno
brezplačno obdobje uporabe storitev.
2) Glej hrbtno stran tiskovine.

02 Z We Connect Plus Remote boste vedno imeli dostop do svojega novega
Passata in boste različne funkcije po želji lahko udobno upravljali prek aplikacije
We Connect ali portala We Connect. Želite na primer opcijsko ogrevanje mirujočega vozila pozimi nastaviti že večer pred odhodom? To ni noben problem. Od
doma ali iz pisarne lahko tudi zaklenete in odklenete vrata in pokrov prtljažnika.
Na daljavo je prek vašega pametnega telefona v funkciji daljinskega upravljalnika
možna celo povezava z opcijsko alarmno napravo. DO
Novi Passat in Passat Variant – We Connect in We Connect Plus
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Infotainment in
povezljivost
Kdor ima – tako kot vi – običajno polne roke dela, bo v novem Passatu in Passatu Variant še posebej vesel
opcijskega intuitivnega glasovnega upravljanja. Sinonim za najvišjo raven udobja je tudi upravljanje z gestami,
ki je na voljo za opcijski navigacijski sistem Discover Pro z velikim barvnim zaslonom na dotik.

01 Navigacijski sistem Discover Pro z mobilnimi
spletnimi storitvami iz ponudbe We Connect vključuje
23,4 cm (9,2 palca) velik barvni TFT-zaslon s krovnim
steklom, ki je občutljivo na dotik, upravljanje z gestami ter naravno glasovno upravljanje in omogoča povsem intuitivno uporabo. Sistem je poleg tega opremljen s funkcijo prepoznavanja prometnih znakov ter
s funkcijo App-Connect Wireless (za Apple CarPlay™).
Osem zvočnikov zagotavlja optimalno reprodukcijo
zvoka – ne le pri digitalnem radijskem sprejemniku
DAB+. DO
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04 Telefonski vmesnik Comfort je prava izbira za
vse, ki želijo sproščeno in varno telefonirati tudi med
vožnjo. Raven funkcionalnosti pri tem še dodatno
zvišuje predal, ki omogoča indukcijsko povezavo z
zunanjo anteno vozila in indukcijsko polnjenje vašega
pametnega telefona. Sistem za prostoročno telefoniranje zagotavlja kar najboljšo kakovost sprejema,
udobno pa ga je mogoče upravljati prek večfunkcijskega prikazovalnika, večfunkcijskega volana ali zaslona na dotik na vgrajenem radiu. Vmesnik je združljiv
z aktualnim standardom mobilne telefonije LTE. DO

02 Navigacijski sistem Discover Media navdušuje z
20,3 cm (8 palcev) velikim barvnim zaslonom na dotik in
z intuitivno navigacijo. Širok nabor opreme in funkcij
poleg tega vključuje osem zvočnikov, Bluetooth vmesnik
za mobilne telefone in dva vmesnika USB (tip C). S
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

03 Z upravljanjem z gestami postane uporaba navigacijskega sistema Discover Pro še enostavnejša in
udobnejša. Med vrsto različnih menijskih točk se lahko pomikate s preprostim gibom z roko v vodoravni
smeri. Poleg tega lahko na ta način na primer zamenjate predvajani posnetek. DO
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Novi Passat in Passat Variant – infotainment in povezljivost
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Dovolj prostora za velike načrte.
Tudi tiste, ki se porodijo v otroških glavah.
Ste vedeli, da si potrebni prostor lahko igraje zagotovite z enostavnim gibom z nogo? To vam pri novem Passatu in Passatu Variant omogoča
opcijska funkcija Easy Open za električni pokrov prtljažnika. Variabilna prostorska zasnova vam poleg tega zagotavlja kar največjo prilagodljivost.
Tako boste lahko vzeli s seboj, kar vam srce poželi. In vaši otroci tudi.

02

01 S funkcijo Easy Open se sproščeno potovanje začne, še preden se odpravite na pot. Ko želite v prtljažnik
odložiti na primer težko prtljago, vam je ni treba najprej postaviti na tla, da bi poiskali ključ – zadošča že, da
z nogo zamahnete pod zadkom vozila in električni pokrov prtljažnika se avtomatsko odpre. S funkcijo električnega zapiranja se pokrov prtljažnika ob pritisku na tipko avtomatsko zapre, ko se oddaljite od vozila. DO
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03 Panoramsko dvižno-pomično strešno okno je sestavljeno iz steklenega elementa, ki ga je z električnim
upravljanjem mogoče privzdigniti ali odpreti v vzdolžni smeri. Zunanjosti vozila daje izrazito eleganten videz,
obenem pa odpira čudovit razgled proti nebu. Obilica dodatne svetlobe ustvarja občutek večje prostornosti.
DO

02 Prtljažnik Passata Variant prepriča s spoštovanja vredno prostornino 650 litrov, ki jo je s poklopom naslonjal zadnjih sedežev mogoče še povečati na do 1.780 litrov. Z opcijskim pritrdilnim sistemom v prtljažnem
prostoru ga lahko preprosto prilagodite svojim potrebam. S

Novi Passat in Passat Variant – udobje
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R-Line
Dinamičen videz se nedvomno vtisne v spomin. Odličen primer za to je novi Passat z opcijsko opremo R-Line.
Njegov prepoznavni znak so izrazito športne poteze, ki mu jih med drugim daje sprednji odbijač v R-slogu z
markantnima visokosijajnima črnima obrobama v obliki črke C in integriranima sprednjima meglenkama.
Dinamiko poleg tega jasno zrcalijo kromirane letve, ki potekajo po celotnem obsegu karoserije, stranski pragovi,
lakirani v barvi vozila, ter zatemnjene zadnje luči za Passat Variant. Opcijska 19-palčna aluminijasta platišča
Pretoria v matirani temno grafitni barvi, difuzor in kromirani izpušni cevi jasno sporočajo: pri športnem videzu
novi Passat ni pripravljen sklepati kompromisov. Tako kot vi.

01 | 02 Markantna mreža hladilnika s kromiranimi letvami in logotipom R-Line poudarja športno podobo vozila.
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DO

02

Novi Passat in Passat Variant – R-Line
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03 Notranjost uresniči vsa pričakovanja, ki jih vzbuja zunanjost. Pri paketu opreme R-Line Plus so športni sedeži oblečeni v napa usnje in na notranjih delih stranic
v usnje Carbon Style (cepljeno usnje). Izbirati je mogoče med barvnima kombinacijama črna/titanovo črna in titanovo črna/kremenasto siva, s čimer je zagotovljena
popolna usklajenost s črno stropno oblogo. Športni videz sedežev zaokrožajo šivi v
kontrastni barvi in markanten logotip R-Line. DO
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04 Izrazito športni celostni zasnovi dajejo piko na i večfunkcijski usnjeni volan z
logotipom R-Line z okrasnimi šivi v kontrastni barvi, pedali z videzom legiranega
jekla in – glede na izbrano izvedbo vozila – dekorativni elementi Dark Diamond
Flag ali Silver Rise. DO

04

Novi Passat in Passat Variant – R-Line
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Dekorativni elementi in sedežne prevleke

01
02
03
04
05

Dekorativni elementi Cross Hatch S
Dekorativni elementi iz aluminija Dayton Brush E
Dekorativni elementi iz plemenitega brezovega lesa Silver Birch
Dekorativni elementi iz aluminija Silver Rise¹⁾ DO
Dekorativni elementi Dark Diamond Flag¹⁾ DO

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Tkanina v imitaciji lana, titanovo črna S
Usnje/alkantara Vienna, titanovo črna E
Usnje/alkantara Vienna, mistralna E
Usnje Vienna, titanovo črna DO
Usnje Vienna, mistralna DO
Napa usnje, titanovo črna DO
Napa usnje, mistralna DO
Napa usnje, titanovo črna/florentinska DO
Tkanina Carbon Flag/usnje Vienna¹⁾, titanovo črna
Napa usnje²⁾, titanovo črna DO
Napa usnje²⁾, titanovo črna/kremenasto siva DO
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DO

DO

1) Samo za R-Line.
2) Notranji deli sedežnih stranic v usnju Carbon Style (cepljeno usnje).
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz
dekorativnih elementov in sedežnih prevlek. Na slikah so prikazani sedeži v osnovni modelski izvedbi,
ki lahko odstopajo od drugih razpoložljivih opcij višje kakovosti.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

Novi Passat in Passat Variant – dekorativni elementi in sedežne prevleke
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Barve lakov

03

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

Čista bela, univerzalni lak 0Q0Q S
Uranovo siva, univerzalni lak 5K5K DO
Tornado rdeča, univerzalni lak G2G2 DO
Piritno srebrna, kovinski lak K2K2 DO
Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E8E DO
Manganovo siva, kovinski lak 5V5V DO
Akvamarinsko modra, kovinski lak 8H8H
Tamarindovo rjava, kovinski lak 3V3V DO
Bisernato zlata, kovinski lak 9V9V DO
Lazuritno modra, kovinski lak* L9L9 DO
Globoko črna, biserni lak 2T2T DO
Oriksovo bela, biserni lak 0R0R DO

04

05

06

07

08

09

10

11

DO

* Samo za R-Line.
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo,
saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.
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Novi Passat in Passat Variant – barve lakov
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Platišča

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

16-palčna aluminijasta platišča Sepang S
16-palčna aluminijasta platišča Aragon DO
17-palčna aluminijasta platišča London DO
17-palčna aluminijasta platišča Istanbul E
17-palčna aluminijasta platišča Nivelles DO
17-palčna aluminijasta platišča Soho DO
17-palčna aluminijasta platišča Sebring, Volkswagen R* DO
18-palčna aluminijasta platišča Dartford DO
18-palčna aluminijasta platišča Dartford v kovinsko sivi barvi DO
19-palčna aluminijasta platišča Pretoria, Volkswagen R* DO
18-palčna aluminijasta platišča Bonneville, Volkswagen R* DO
18-palčna aluminijasta platišča Monterey, Volkswagen R* DO
19-palčna aluminijasta platišča Verona, Volkswagen R* DO
19-palčna aluminijasta platišča Liverpool DO
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* Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
Slike na tej strani naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz platišč.
09

Vozila Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami.
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Novi Passat in Passat Variant – platišča
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2) Na voljo samo v kombinaciji z opcijskim navigacijskim sistemom Discover Pro in aplikacijo
We Connect. Uporabnik na začetku pridobi dva brezplačna mobilna ključa, ki ju lahko aktivira v obdobju prvih štirih let po sklenitvi pogodbe za We Connect. V primeru dodelitve
mobilnega ključa nadaljnjemu uporabniku je s postopkom Volkswagen Ident treba overiti
istovetnost pošiljatelja ključa. Po namestitvi na združljiv pametni telefon mobilni ključ na
izključno tej napravi deluje eno leto.
Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna
povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, krije Volkswagen AG –
z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet. Za uporabo storitev Streaming & Internet
in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti plačljive podatkovne pakete prek zunanjega
mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v
številnih evropskih državah. Informacije o cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi
podatkovni paketi, lahko najdete na https://vw.cubictelecom.com. Alternativno sta uporaba
spletnega in hibridnega radia ter pretakanje medijev mogoča prek prenosne naprave (na primer pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru
so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej
sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim
omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno
od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški, na primer zaradi gostovanja v drugih omrežjih. Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni
telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos
podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti
v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje.
Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti
pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko
dobite na www.volkswagen.com/weconnect ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen.
Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.
Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju
razmer v času priprave tiskovine. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije
o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na www.volkswagen.si. DSG®
in TSI® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem dokumentu
ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko
dobite pri partnerjih Volkswagen.
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