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Azoknak, akik mindig
mindent beleadnak
Izgalmas és rendkívüli, mint az Ön hétköznapjai. Az új Passat és Passat Variant rugalma-

san egyesíti a sportos vonalvezetést a következetes funkcionalitással. A végeredmény: 

a hétköznapok minden, csak nem hétköznapi kísérője. Kívülről már a markáns világítás és 

az impozáns hűtőrács is jelzi, hogy az autó több mint aminek mutatja magát. A különböző 

IQ.DRIVE technológiák mellett, mint például a széria „Travel Assist” utazási asszisztens-

rendszer, az új Passat és Passat Variant elsőként rendelkezik a We Connect platformmal is. 

Mindez számos új konnektivitásfunkciót hoz magával, amelyek segítenek, ha mindent egy 

tető alá szeretnénk vonni – legyen szó a családról vagy a családi vállalkozásról.

01   Domináns frontrész: az IQ.LIGHT LED-Matrix fényszórók a „Dynamic Light Assist” dinamikus távolságifény-szabályozással együtt nagyobb 

fényerőt biztosítanak és távolabbra világítják meg az előttünk lévő utat, anélkül, hogy zavarnánk a közlekedés többi résztvevőjét. SO
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Business osztályon
az egész család
Otthonról az óvodába, iskolába, majd az irodába, aztán vissza – az új 

Passat és Passat Variant modellek egyszerűvé és kényelmessé teszik 

a feladatot, hiszen olyan opcionális felszereltségeket kínálnak, mint az 

ergoComfort ülések masszázs- és klímafunkcióval, valamint a digitális 

műszerfal és a modern konnektivitásfunkciók. Az opcionális hangulat-

világítás pedig szó szerint fénysebességgel gondoskodik a nyugodt, 

atmoszféráról. Még akkor is, ha körös-körül csupa stressz az élet.

01   Ragyogó, vagy éppen tompa fények: a hangulatvilágítással személyre szabott légkört teremthet a belső térben. Akár 30 árnyalatú 

kivitelben is rendelhető, így harmonikusan illeszkedik az Ön aktuális kedélyállapotához. A világító dekorációs csíkok egyszerűen szabá-

lyozhatók a rádió- vagy a navigációs rendszer képernyőjéről. SO

07Az új Passat és Passat Variant – Belső tér 
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Passat Elegance
Az új Passat és Passat Variant mindig meggyőző benyomást kelt. 

Mindegy, hogy hová tart, és hogy melyik felszereltségi szintet 

választja, hiszen a Business és az Elegance változat is elégséges 

teret kínál az utasok és csomagjaik számára, így könnyítve meg 

a mindennapokat. Az Elegance felszereltségi szint ezenfelül 

minden részletre kiterjedő exkluzivitást is kínál. 

01   Stílus mindenekfelett! A széria keréktárcsák 

mellett opcionálisan – többek között – az új, fényes 

sötét , 17 colos „Sebring”, az adamantium dark  fé-

nyezésű, 18 colos „Liverpool”, a fekete, polírozott, 

18 colos „Bonneville”, valamint a 19 colos „Verona” 

könnyűfém keréktárcsa (a fotón) is elérhető. SO

09Az új Passat és Passat Variant – Felszereltségi szintek 
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Rendkívüli megjelenés,
mindennapos használhatóság
Mindegy, milyen hosszú a ránk váró teendők listája, hiszen az új Passat és Passat Variant Elegance 

modellek fesztelen életérzést sugároznak. Mindez az exkluzivitást árasztó belső térben is feltűnik. 

Az igényességet az ülőfelületeket borító, opcionális, Florence árnyalatú „Nappa” bőr, az ülések oldal-

falát és a kartámaszt borító titánfekete „Nappa” bőr, valamint a bőrhatású ajtókárpitozás is kihang-

súlyozza, akárcsak a „Silver Birch” nemesfa dekorációs betétek. Emellett számos további első osztályú 

tulajdonság gondoskodik arról, hogy Ön a hétköznapokban is rendkívülien érezze magát. 

02   Utazás a kristálytiszta hangok világába. A belső térre optimalizált, precíz 

„DYNAUDIO Confidence” prémium hangrendszer mélynyomóval, tíz hangszó-

róval, központi hangszóróval és 700 watt összteljesítménnyel nyújt fantasztikus, 

térhatású hangzásélményt minden utas számára. SO

11Az új Passat és Passat Variant – Felszereltségi szintek 
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Passat Business
Mindegy, hogy üzleti vagy családi vállalkozás: ahogy a neve is sejteti, a Business 

felszereltségi szint egyet jelent a felkészültséggel. Erről számos vonzó és kényelmes 

opcionális tartozék gondoskodik, mint például a We Connect online szolgáltatások. 

01   Az új Passat és Passat Variant esetében a Business felszereltségi szint többek 

között a titánfekete, vászonhatású velúrkárpittal, a bőrbevonatú sebességváltó-

gombbal, a „Cross Hatch” dekorációs betétekkel, valamint az állítható deréktá-

masszal rendelkező, részben elektromos komfortülésekkel tűnik ki. Praktikus 

megoldás a két lefedhető pohártartó, valamint a sízsáknyílás a szedán változat 

hátsó üléspadján. B

02   A multifunkciós bőrkormányról a multifunkciós kijelző, a rádió és a telefon 

is vezérelhető, kettős tengelykapcsolós DSG automata sebességváltó esetén pedig 

váltókapcsolókkal szerelték fel. Hogy télen se fázzon a kezünk, opcionálisan fűthető 

változatban is elérhető. B

13Az új Passat és Passat Variant – Felszereltségi szintek 

Passat*
Aki annyira elfoglalt, mint Ön, megérdemli a támogatást, az új Passat és Passat 

Variant modellek pedig éppen ezt nyújtják. Például az innovatív IQ.DRIVE vezető-

támogató rendszereknek köszönhetően, mint a szériában kínált „ACC” automatikus 

távolságszabályozás és a „Lane Assist” sávtartó rendszer. 

* A Passat alapfelszereltségi szint Magyarországon nem elérhető.

01   Segít a lazításban. A Passat felszereltségi szint belső tere „New Brushed 

Design“ dekorációs betétekkel, „Lizard“ üléskárpitokkal, valamint multifunkciós 

kormánykerékkel kényezteti a vezetőt és az utasokat. A kellemes környezethez 

a matt fényezésű, megvilágított légbeömlők és világításkapcsolók is hozzájárulnak. 

Az új Passat Variant emellett maximális rugalmasságot nyújt a három pozícióban 

kireteszelhető hátsó üléstámlának köszönhetően. S

02   A „Discover Media” navigációs rendszer 20,3 cm (8 col) átmérőjű, színes 

érintőképernyővel és intuitív kezelhetőséggel bűvöli el a felhasználót. Emellett 

nyolc hangszórót és két USB-C csatlakozót kínál, valamint Bluetooth-kapcsolatot 

a mobiltelefonok számára. SO
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IQ.DRIVE
Rendszerint nehéz jó asszisztenseket találni. De nem az új Passat és Passat Variant esetében, amelyeket 

a Volkswagen által az IQ.DRIVE gyűjtőnév alatt összesített vezetőtámogató rendszerekkel szerelték fel. 

Az IQ.DRIVE elnevezés az intelligens technológiákat takarja – mindegyiket, amelyekkel a márka már ma 

rendelkezik, holnap fejleszt ki, vagy a jövőben akar elérni. Így az új Passat és Passat Variant, többek között, 

olyan asszisztenseket kínál, mint az új „Travel Assist” vagy az „Emergency Assist”.

15Az új Passat és Passat Variant – Vezetőtámogató rendszerek 

01   Legyenek azok üzleti vagy vakációs utak, a „Travel Assist” utazási asszisz-

tensrendszer jelentős tehermentesítést nyújt a gyakran autózóknak. Leginkább 

autópályán és jól kiépített országutakon hasznos, ahol tartja a megadott sávot 

és sebességet, miközben figyelembe veszi a követési távolságot is. A kettős 

tengelykapcsolós DSG automata sebességváltóval együtt pedig dugókban és 

araszoló forgalomban is fesztelenül haladhat.¹⁾, ²⁾ S

02   Az „Emergency Assist” részleges járműkormányzás egészségügyi vészhely-

zetben átveszi a jármű irányítását.¹⁾ Ha nem észlel cselekvést a vezető részéről, 

a rendszer határain belül ellenőrzötten leállítja a járművet, és így adott esetben 

balesetet előzhet meg. S

03   Az „ACC” automatikus távolságszabályozás az előttünk haladó járműhöz 

adaptálja a beállított legmagasabb sebességet²⁾, miközben betartja a vezető által 

előzetesen megadott követési távolságot. Az opcionális navigációs rendszerrel 

együtt az „ACC” előretekintő sebességszabályozással és kanyarodásasszisztens-

sel egészül ki. A technológia egyrészt figyelembe veszi a sebességkorlátozáso-

kat, így elkerülhetjük a sebességtúllépést¹⁾, másrészt a navigáció szakaszadatai 

alapján hozzáigazítja a jármű sebességét a kanyarokhoz, kereszteződésekhez, 

lehajtókhoz és körforgalmakhoz.¹⁾ S

1) A rendszer határain belül.

2) Legfeljebb 210 km/h sebességig.
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04   A „Front Assist” környezetfigyelő rendszer a városi vészfékezéssel és gyalo-

gosfelismeréssel ráfutásos baleset veszélye esetén segíthet az ütközés erejének 

csökkentésében vagy – ideális esetben – annak elkerülésében.* Felismeri a gyalogo-

sokat és az úttesten lévő egyéb akadályokat, és időben figyelmezteti a vezetőt. Ha 

az nem reagál, a rendszer vészfékezéssel automatikusan megállítja a járművet.* S

05   Az „Area View” környezetfigyelő rendszer négy kamerája számos látószögből 

könnyíti meg jelentősen a manőverezést – például a jármű teljes környezete látható 

felülnézetből. Az autó elején és hátsó részén elhelyezett kamerák segítségével fel-

térképezi az utca beláthatatlan szakaszait, így az infotainment rendszer kijelzőjén 

megmutatja a sarkon túli területet is.* SO

06   A proaktív utasvédelem felismeri a fokozottan balesetveszélyes közlekedési 

helyzeteket.* Ilyenkor automatikusan bezárja az ablakokat, valamint a panoráma 

billenő-/tolótetőt, és megfeszíti az első biztonsági öveket.* SO

* A rendszer határain belül. 

17Az új Passat és Passat Variant – Vezetőtámogató rendszerek 
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Az a dolga, hogy megkönnyítse az Önét
Az új Passat és Passat Variant modelleket a We Connect mobil online szolgáltatások legújabb generációjával is fel-

szerelték. Az integrált eSIM-kártyának köszönhetően az autó kezdettől fogva folyamatosan hálózatba van kapcsolva. 

Használja a We Connect applikáció számos innovatív online szolgáltatását, míg a We Connect Plus még több intelligens 

funkciót biztosít a fedélzeten! Így fesztelen módon lehet még aktívabb.¹⁾

19Az új Passat és Passat Variant – We Connect 

01   A We Connect¹⁾ kellemesebbé és kényelmesebbé teszi mindennapjait. Mobil hozzáférést biztosít a fontos 

járműadatokhoz és minden helyzetben a segítségére van, legyen szó szervizidőpont egyeztetéséről, online riasz-

tóberendezésről vagy vészhelyzeti asszisztensről, amelyik súlyos esetben, a légzsák kioldásakor, automatikusan 

hív segítséget. Ez utóbbi gombnyomásra is elérhető – a Volkswagen segélyhívó központja mindkét esetben to-

vábbítja a releváns információkat a segélyszolgálatnak, hogy Ön a lehető leggyorsabban segítségben részesüljön. 

A segélyhívó szolgáltatás már a jármű átvételekor, regisztráció nélkül aktív. SO

02   A We Deliver funkció²⁾ egyszerű és biztonságos hozzáférést nyújt az autóhoz a különféle szolgáltatók 

számára. Így például kérheti csomagjait közvetlenül a csomagtartóba, vagy éppen rendelhet autómosást is 

– így Ön hasznos időt takaríthat meg más, fontosabb tevékenységek számára. SO

03   Ne vesződjön tovább az indítókulcs keresésével! Helyette inkább használja okostelefonján a We Connect 

mobilkulcs-funkciót³⁾, amellyel könnyedén kinyithatja és elindíthatja autóját. Emellett barátainak és családtag-

jainak is küldhet további digitális kulcsokat, így ők is egyszerűen használhatják a járművet. 

1)  A We Connect szolgáltatások használatához az ügyfeleknek rendelkezniük kell Volkswagen ID felhasználói fiókkal, majd felhasználónévvel és jelszóval be kell jelentkezniük a We Connect applikációba. Mindehhez külön We Connect, illetve We Connect Plus szerződést kell 

kötniük a Volkswagen AG-val. A We Connect Plus esetében az ügyfélnek a jármű átvétele után 90 nap áll rendelkezésre, hogy a járművet regisztrálja a www.portal.volkswagen-we.com honlapon, és így a szolgáltatásokat a teljes ingyenes futamidő alatt használhassa.

2)  A We Deliver funkció használatához külön We Connect Plus szerződést kell kötni a Volkswagen AG-val, elérhetősége függ a partnereink által nyújtott szolgáltatásoktól is. További információkért keresse fel a www.volkswagen-we.com/de/Deliver honlapot.

3)  Csak az opcionális „Discover Pro” navigációs rendszeren futó We Connect applikációval együtt érhető el. Kezdetben két ingyenes mobilkulcs áll rendelkezésre, amelyeket a We Connect szerződés megkötésétől számított négy éven belül lehet beváltani. A mobilkulcs 

továbbadásához szükséges a kulcs küldőjének online ellenőrzése a Volkswagen Ident procedúrán keresztül. Az telepítést követően a mobilkulcs egy évig érvényes az adott készüléken.
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04   A We Connect Plus¹⁾ navigációs szolgáltatásai megbízható segítséget nyújtanak egész nap. A valós idejű köz-

lekedési információk segítségével azonnal értesül a forgalmi zavarokról és az esetleges útvonal-módosításokról. 

Az online útvonaltervezésnek köszönhetően rugalmasan reagálhat a megváltozott körülményekre, a biztos és ké-

nyelmes haladásról emellett az online térképfrissítés is gondoskodik. A töltőállomások aktuális üzemanyagárairól 

és a környékbeli szabad parkolóhelyekről szóló információk segítségével pedig még lazábban érhet célba. SO

05   A We Connect Plus távirányító funkcióival bárhonnan hozzáférhet az autójához, és különböző szolgáltatá-

sokat vezérelhet kényelmesen a We Connect applikáción vagy portálon keresztül. Hideg időben például már előző 

este be akarja programozni az opcionális állófűtést? Nem probléma! Ugyanígy az ajtók és a csomagtér nyitása és 

zárása sem.²⁾ Az okostelefonját távirányítóként használva pedig még az opcionális lopásgátló rendszerrel is kap-

csolatot teremthet. SO

06   Aki mindig a legjobban teljesít, megérdemli a minőségi szórakoztatást. A „Streaming & Internet“³⁾ szolgálta-

tásnak köszönhetően az új Passat és Passat Variant modellben bárhol meghallgathatja kedvenc zenéit. Haszná-

latához nem szükséges külső készülék, a már meglévő hozzáférési adataival elég egyszer bejelentkeznie az adott 

szolgáltatásba – mint például az Apple Music. A „Webradio” funkcióval pedig a vezetőülésből élvezheti az inter-

netes rádió minden előnyét – például egyszerűen kereshet és hallgathat élő adókat és podcasteket. SO

1)  A We Connect szolgáltatások használatához az ügyfeleknek rendelkezniük kell Volkswagen ID felhasználói fiókkal, majd felhasználónévvel 

és jelszóval be kell jelentkezniük a We Connect applikációba. Mindehhez külön We Connect, illetve We Connect Plus szerződést kell kötniük 

a Volkswagen AG-val. A We Connect Plus esetében az ügyfélnek a jármű átvétele után 90 nap áll rendelkezésre, hogy a járművet regisztrálja 

a www.portal.volkswagen-we.com honlapon, és így a szolgáltatásokat a teljes ingyenes futamidő alatt használhassa.

2)  A Zárás & nyitás funkció a Volkswagen Ident eljárás használatával biztosít azonosságvizsgálatot. A hitelesítési eljárást egy Volkswagen-partner 

segítségével végezheti el.

3) Lásd a hátoldalon. 
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Infotainment
és konnektivitás
Ha mindig sok a dolga, nagyra értékeli majd az új Passat és Passat Variant opcionális, intuitív hangvezérlését*, 

illetve az opcionális „Discover Pro” navigációs rendszer kényelmes gesztusvezérlését.

* Magyar nyelven nem működik.

01   A „Composition” rádiórendszerhez 16,5 cm (6,5 col) 

átmérőjű színes We Connect TFT-érintőképernyő, két 

USB-C csatlakozó és nyolc hangszóró tartozik, valamint 

Bluetooth-kapcsolat a mobiltelefonok számára. Telje-

sítménye 4 x 20 watt. S

02   A „Discover Pro” navigációs rendszer a We 

Connect mobil online szolgáltatásokkal intuitívan 

és kényelmesen kezelhető a 23,4 cm-es (9,2 colos), 

üvegborítású, színes TFT-képernyőről, köszönhetően 

a gesztus- és hangvezérlésnek. A rendszerhez közle-

kedésitábla-felismerés és App-Connect Wireless al-

kalmazás (Apple Car Play™ interfészhez) is tartozik. 

A zenét a DAB+ digitális rádióvétel is szolgáltatja, 

az optimális hangzást nyolc hangszóró biztosítja. SO

03   A „Discover Media” navigációs rendszerhez 

intuitív navigációs funkció és 20,3 cm (8 col) átmé-

rőjű színes TFT-érintőképernyő tartozik, továbbá 

nyolc hangszóró, FM-rádió, két USB-C csatlakozó, 

valamint Bluetooth-kapcsolat a mobiltelefonok 

számára. SO

04   Az innovatív gesztusvezérléssel kényelmesebben 

kezelheti a „Dicover Pro” navigációs rendszert. Számos 

menüfunkció vezérelhető egyszerű, vízszintes irányú 

kézmozdulatokkal. Így például egyetlen mozdulattal 

válthat a következő dalra. SO

05   A „Comfort” telefon-előkészítés fesztelen be-

szélgetést tesz lehetővé menet közben és kényelme-

sen kezelhető a multifunkciós kormányról, a rádió-

rendszer érintőképernyőjéről, vagy a multifunkciós 

kijelzőről. Különösen praktikus az integrált rekesz 

az induktív töltőfunkcióval és a külső antenna fel-

használása, aminek köszönhetően kihangosított 

üzemmódban is zavarmentes a vétel. Kompatibilis 

az aktuális LTE mobiltelefon-szabvánnyal. SO

23Az új Passat és Passat Variant – Infotainment és konnektivitás 



01

02 03

Passat szériafelszereltség S Business B Elegance E extrafelszereltség SO 25Az új Passat és Passat Variant – Kényelem 

Mindenki számára
jut elég hely
Az opcionális „Easy Open” funkciónak köszönhetően az új Passat és Passat Variant modellekben elég egyetlen kis 

lábmozdulat, hogy feltáruljon az óriási raktér. A variálható térkoncepció pedig arról gondoskodik, hogy a csomagtér 

ne csak nagy, de rugalmasan alakítható is legyen. Így a család minden tagja magával viheti, mi szíve vágya.

01   Kívülről a dizájn, belülről a kilátás mesés: az elegáns panoráma billenő-/tolótető egyetlen, elektromos 

emelő- és tolófunkcióval rendelkező üvegelemből áll. A beáramló fény kiváló térérzetet biztosít. SO

02   Az új Passat Variant csomagtartója jelentős, akár 650 literes űrtartalmat biztosít, amely a hátsó üléstámla 

előrebillentésével akár 1780 literesre is bővíthető. Az opcionális csomagrögzítő rendszernek köszönhetően 

 egyszerűen alakíthatjuk át a pillanatnyi igényeinknek megfelelően. SO

03   A raktér kényelmes növeléséhez reteszelje ki a hátsó üléstámlákat a csomagtér vagy az utastér felől. 

A manuálisan csúsztatható csomagtérpadló szó szerint elébe megy erőfeszítéseinek be- és kipakoláskor. SO
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04   Aki már megpróbált utánfutóval manőverezni, tudja, hogy ez mennyi bonyodalommal járhat. Ilyenkor 

segít a „Trailer Assist” vontatmányasszisztens. Csak be kell állítania a kívánt menetirányt, és a rendszer 

hátramenetben is kényelmesen célba juttatja az utánfutót.* Önnek csak a gáz- és a fékpedált kell kezelnie, 

és felügyelni az autó környezetét. SO

05   Az „Easy Open” funkciónak köszönhetően már az elindulás előtt megtapasztalhatjuk az első osztályú 

komfortot. Ha nehéz vagy nagy méretű csomagokkal bajlódik, nem kell előkeresnie a kulcsot – elegendő 

egy könnyed lábmozdulat a jármű alatt, és máris kinyílik az elektromos csomagtérajtó, amelyet aztán gomb-

nyomásra zárhatunk. SO

* A rendszer határain belül.

27Az új Passat és Passat Variant – Kényelem 
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R-Line
Az opcionális R-Line felszereltséggel erős benyomást kelt az új Passat és Passat Variant. Az összetéveszthetetlenül 

sportos arculatról többek között az „R” stílusú első lökhárító gondoskodik a fényes fekete C alakú mintával és 

az integrált ködfényszórókkal, de ugyanilyen feltűnő dizájnelemek az opcionális, matt sötétgrafit színű, 19 colos 

„Pretoria” könnyűfém keréktárcsák, a diffúzor és a krómozott kipufogóvégek is. Az új Passat Variant dinamikus 

fellépését króm díszlécek, a karosszéria színére fényezett oldalküszöbök, valamint sötétített hátsó lámpák emelik ki.

01   Az új Passat és Passat Variant mély benyomást kelt az opcionális, fényesre 

csiszolt, fekete színű, 18 colos „Bonneville” könnyűfém keréktárcsákkal is. SO

Az itt szereplő felszereltségek a Volkswagen R GmbH kínálatát képezik. 

További információk a www.volkswagen.com honlapon találhatók.

29Az új Passat és Passat Variant – R-Line 
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02   Az új Passat és Passat Variant modelleket 

még dinamikusabbá teszi az opcionálisan R-Line 

sportcsomag, amelyhez ültetett sportfutómű*, 

XDS elektronikus differenciálzár és progresszív 

kormányzás is tartozik. A tekinteteket sötétített 

oldalablakok is magukra vonják, miközben tiszte-

letben tartják a vezető és az utasok magánszfé-

ráját. Az R-Line „Exterieur“ csomag pedig még 

hangsúlyosabbá teszi az új Passat vagy Passat 

Variant sportos megjelenését. SO

03   A sportos, matt sötétgrafit színű, 19 colos 

„Pretoria” könnyűfém keréktárcsák még dina-

mikusabbá teszik az új Passat és Passat Variant 

modelleket. 215/55 R17 méretű abroncsokkal 

kaphatók. SO

04   A markáns hűtőrács krómcsíkokkal és 

„R-Line” logóval fokozza a sportos benyomást. SO

* Csak a 220 LE teljesítményű motoroktól kezdve.
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05   A specifikus R-Line felszereltségeknek köszönhetően a külső által 

ígért sportos hangulat a belső térben is folytatódik. A fekete tetőkárpittal 

harmonizálva a „Nappa” bőrkárpittal bevont sportülések „Carbon Style” 

belső ülésfelületei kívánság szerint titánfekete vagy Flint-szürke/titánfekete 

kombinációban rendelhetők. A markáns megjelenést az „R-Line” logó és 

a kontrasztos díszvarrások teszik teljessé. SO

06   A sportos hatást az „R-Line” logóval díszített bőrbevonatú multi-

funkciós kormány és a kontrasztos díszvarrású szőnyegek erősítik meg. 

Mindezt – az adott felszereltségi szintnek megfelelően – a „Silver Rise” 

vagy „Dark Diamond Flag” alumínium dekorációs betétek, valamint 

a nemesacél hatású pedálsor egészíti ki. SO

33Az új Passat és Passat Variant – R-Line 
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07   Az R-Line specifikus felszereltségeknek köszönhetően a külső által ígért sportos 

hangulat a belső térben is folytatódik. A „Nappa” bőrkárpittal bevont sportülések 

belső ülésfelületeit különleges „Carbon Style” anyag borítja. A markáns megjelenést 

az „R-Line” logó és a kontrasztos díszvarrások teszik teljessé, amelyekkel a váltókar-

szoknya kontrasztos díszvarrása is harmonizál. A DSG automata sebességváltóval 

szerelt modellekben a kormánykerék mögötti váltókapcsolók dinamikusabb fokozat-

váltásokkal gondoskodnak a sportosabb vezetési élményről. SO
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Volkswagen Eredeti Tartozékok 
Felszereltségek, amelyek még kényelmesebbé teszik az életünket! Teljes kínálatunkat 

keresse márkakereskedőjénél a Volkswagen Eredeti Tartozékok Katalógusban.*

* További információk a www.volkswagen.com honlapon.

A Volkswagen Eredeti Tartozékok a német piacon kaphatók. Az országspecifikus 

eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője szívesen tájékoztatja Önt. 

37Az új Passat és Passat Variant – Volkswagen Eredeti Tartozékok 

01   Az új Passat Variant tartórendszerének alapját a stabil, könnyű kereszt-

tartók jelentik. Az új Passat szedán esetében ezt a funkciót az alaptartók lát-

ják el. A speciális gumivédelemnek köszönhetően a szörfdeszkatartó feszítő-

hevederein különösen kíméletes a kétrészes árbócú szörfdeszka szállítása. SO

02   A 340 és 460 literes kivitelben kapható, aerodinamikus tetőboksz könnyen 

felszerelhető a praktikus gyorszáraknak köszönhetően, a biztonságról három-

pontos központi zár gondoskodik. Az innovatív DuoLift rendszernek köszönhetően 

pedig kényelmesen nyitható mindkét oldalról. SO

03   Szállítsa kerékpárját álló helyzetben, a járműve tetején, a City-Crash Plus 

biztonsági előírásoknak is megfelelő kerékpártartóval. A kerékpár kényelmesen 

rögzíthető az innovatív, nyomatékkorlátozású forgógomb segítségével, a keret-

tartó és keréksín pedig automatikusan a megfelelő helyzetben tartja a biciklit. SO

04   A zárható síléc- és hódeszkatartó segítségével 

akár hat pár síléc vagy négy hódeszka szállítható a 

jármű tetején. Praktikusan kihúzható és így könnyen 

pakolható, míg az extranagy nyitógombokkal vastag 

kesztyűben is egyszerűen kezelhető. SO

05   A vonóhorogra szerelhető, attraktív világítással 

rendelkező és kifejezetten könnyű „Premium” kerék-

pártartón kényelmesen szállítható két hagyományos 

bicikli, vagy egy elektromos kerékpár, amelyeket egy-

szerű felhelyezni az innovatív rögzítőrendszer segítsé-

gével. A támaszkonzol felhajtásával a lopásgátlóval el-

látott kerékpártartó automatikusan rögzül a vonóho-

rogra, a pedállal irányítható praktikus billenőmecha-

nizmus 90 fokos dőlésszögének köszönhetően pedig 

a csomagtérfedél is problémamentesen nyitható. 

Használat után összecsukható, és helytakarékosan 

elhelyezhető a pótkerékteknőben: egyszerűen csak 

ki kell venni minden rögzített alkatrészt a pótkerék-

teknőből, és a tartót kényelmesen betenni. Opcioná-

lisan rakodórámpa is rendelhető a nehezebb kerék-

párok levételéhez. SO
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06   A széria rögzítőfülekhez erősíthető, szakadásálló 

csomagrögzítő háló biztosítja, hogy a helyükön marad-

janak a kisebb és közepes méretű csomagok. SO

07   A hátsó sarkokban elhelyezett rugalmas szala-

goknak és a hátfalra szerelt kampónak köszönhetően 

a Passat felirattal díszített csomagtérteknő* pontosan 

illeszkedik a csomagtartóba. A magas, körbefutó pe-

rem megakadályozza a folyadékok kiömlését a jármű 

aljába, a sima műanyag felületnek és a széles bordák-

nak köszönhetően pedig könnyen tisztítható. A cso-

magtértakaróval együtt is használható elválasztó-

rács* elhatárolja az utasteret a csomagtértől. SO

08   A pontosan illeszkedő, csúszásgátló csomagtér-

betét megbízhatóan óvja a rakteret a szennyeződé-

sektől és a nedvességtől. Használaton kívül felte-

kerhető és helytakarékosan tárolható. SO

09   A Passat felirattal díszített csomagtértálca 

4 centiméter magas, körbefutó peremével minden 

kihívásnak megfelel. SO

39Az új Passat és Passat Variant – Volkswagen Eredeti Tartozékok 

10   Az átlátszó fóliából készült rakodóperem-védő* 

megbízhatóan véd a karcolások ellen be- és kipako-

láskor. Praktikus és méretre szabott, a hátsó lökhárí-

tó rakodóperemére lehet felragasztani. SO

11   A szabadon mozgatható csomagtérmegosztóval 

rugalmasan oszthatja fel járműve csomagterét, hogy 

megelőzze a csomagok csúszkálását. SO

12   Puha és kímélő velúr az egyik, erős, csúszásgátló 

műanyag a másik oldalon: a méretre szabott, megfor-

dítható csomagtérszőnyeg megfelelő felületet biztosít 

minden csomag számára. A rakodóperemet integrált 

védőkendő óvja. SO

13   Az eredeti Volkswagen, krómhatású hátsó védőléc 

praktikus védelmet nyújt a csomagtérfedél élének, mi-

közben elegáns megjelenést kölcsönöz az autónak. 

Egyszerűen felragasztható a csomagtérfedél alsó pere-

mére, és egyben a rakodóperemet is óvja. SO

14   Legyen szó csónakszállító utánfutóról vagy lakó-

kocsiról, a vontatmányok szállításához Önnek a meg-

felelő tartozékokra van szüksége. A vonóhorog merev 

vagy leszerelhető változatban is elérhető. A 13-pólusú 

elektromos csatlakozóaljzat garantálja az utánfutó 

áramellátását és biztonságos üzemeltetését. SO

* Csak az új Passat Variant modellhez rendelhető.
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15   A jármű belső terének optimális szellőztetése és 

légelszívása a jobb térklímával hozzájárul a vezetési 

kényelemhez. A könnyen felszerelhető és tisztítható, 

UV-biztos és az automata mosóberendezések haszná-

latakor is ellenálló ablaklégterelők újrahasznosítható 

akrilüvegből készülnek. Élvezze minden időben a friss 

levegő áramlását, és előzze meg a kellemetlen, meleg 

pára kialakulását a forró napokon. SO

16   Az utólag felszerelhető, eredeti Passat Variant 

R LED-technikájú hátsó lámpákkal a jármű minden 

irányból sportosságot sugároz. A termék nem hasz-

nálható általánosan. Volkswagen-márkakereskedője 

szívesen nyújt tájékoztatást Önnek a biztonságos 

használattal kapcsolatban. SO

17   Az első és hátsó sárfogó lapok hatékonyan védik 

autóját és az azt követő járművet a felkavart sártól, 

a kőfelverődéstől és a fröcskölő víztől. SO

41Az új Passat és Passat Variant – Volkswagen Eredeti Tartozékok 

18   A fekete vagy ezüstös küszöbfólia védi a fénye-

zést a karcolásoktól és a sérülésektől a nagy igény-

bevételnek kitett területeken, ráadásul egyedi meg-

jelenést biztosít. A hátsó ajtókhoz átlátszó kivitelben 

is rendelhető. SO

19   A Passat felirattal díszített, igényes alumínium 

küszöbléc már beszálláskor elegáns látványt nyújt, 

miközben megbízhatóan véd a karcolásoktól. Kétda-

rabos készlet az első küszöbökhöz. SO

20   A Passat felirattal díszített, méretre szabott, 

strapabíró, sűrű szövésű velúrból készült és kopás-

álló alsó felülettel rendelkező „Premium” textil-

szőnyegek hatékonyan óvnak a szennyeződésektől. 

Az optimális rögzítésről a hátoldal tartópontjai gon-

doskodnak. SO

21   Az elöl Passat felirattal díszített, méretre szabott, 

fekete színű univerzális szőnyegkészlet hatékonyan 

tartja távol a szennyeződéseket. Szagmentes és 100%-

ban újrahasznosítható. Az integrált tartórendszer 

csúszásmentesen rögzíti az első szőnyegeket a jármű 

padlójához. SO

22   A Passat felirattal díszített „Optimat” textilsző-

nyegek a gumiszőnyegek előnyeit ötvözik a textil-

szőnyegek eleganciájával. SO

23   A „Volkswagen Edition” mobil kávéfőző készlettel 

mindig magánál tudhatja saját kis kávézóját. A 12 vol-

tos kávéfőző mellett a készlethez két törésmentes ká-

véscsésze, szalvéta, 25 kávéstasak, valamint praktikus 

tartótok is tartozik. Menet közben tilos a használata!

SO
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24   A hátsó szélvédőhöz és a hátsó oldalablakokhoz 

járó napellenzők¹⁾ úgy csökkentik a hőhatást, hogy köz-

ben nem befolyásolják a közlekedés biztonságát. Zárt 

és nyitott ablakoknál egyaránt használható. SO

25   Az USB-prémiumkábellel kényelmesen csatla-

koztathatja okostelefonját vagy egyéb mobileszközét 

a jármű infotainment rendszeréhez. Így ideálisan hasz-

nálható több funkció is, mint például az App-Connect, 

miközben a csatlakoztatott készülék fel is töltődik. 

Az eredeti Volkswagen DUCI (Double-USB-Charger-

Insert) adapter két USB-csatlakozón keresztül biztosít 

gyors töltést. A belső tér formavilágával harmonizáló 

adaptert a szivargyújtó aljzatához kell csatlakoztatni, 

fehér LED-lámpái pedig nemcsak esztétikusak, de sö-

tétben megkönnyítik az USB-csatlakozók gyors megta-

lálását. A 2×2,4 amperes nagy teljesítménynek köszön-

hetően nagyobb készülékeknél is – mint például 

prémium okostelefonok vagy táblagépek – probléma-

mentesen használható a gyorstöltő mód. SO

26   A minden korosztály számára kapható kényelmes 

gyerekülések egyszerűen kezelhetőek, hiszen minden 

huzat levehető és 30 °C-on mosható. A praktikus háló-

zsebekkel ellátott csúszásgátló ülésvédő további vé-

delmet nyújt az érzékeny üléseknek, megakadályozva 

a szennyeződést és a kidörzsölődést. SO

27–30   Praktikus, kényelmes és rugalmas: az innovatív, 

moduláris utazási és kényelmi rendszer igazi minde-

nes, amely rendezett és áttekinthető belső teret bizto-

sít, ráadásul a hátul utazók számára mindig kéznyúj-

tásnyira találhatók a fontos tartozékok. A rendszerhez 

az első ülések fejtámláira erősíthető alapmodul mellett 

sportkameratartó és számos külön kapható, kiegészítő 

modul tartozik. Ez utóbbiak között megtalálható a hor-

dozható ruhaakasztó²⁾, az erős táskatartó²⁾, az elfor-

dítható, legtöbb géppel kompatibilis táblagéptartó, 

vagy a pohártartóval felszerelt, állítható és összecsuk-

ható asztalka³⁾ is. Az útközbeni pihenők így igazi kom-

fortélményt nyújtanak. Egyetlen eszköz, számos lehe-

tőség: a modulok gyorsan rögzíthetők az alapmodulra, 

és rugalmasan cserélhetők egy másikra. SO

1) Csak az új Passat Variant modellhez rendelhető.

2) Csak akkor használható, ha üres a mögötte lévő ülés.  

3)  Menet közben fel kell billenteni, ha a mögötte lévő 

ülésen helyet foglal valaki.

43Az új Passat és Passat Variant – Volkswagen Eredeti Tartozékok 
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Dekorációs betétek és üléskárpitok

1) Csak az R-Line felszereltséggel együtt rendelhető.

2) A belső ülésfelületeket különleges „Carbon Style” anyag borítja.

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak 

megfelelően adják vissza a dekorációs betétek és az üléskárpitok színét. A fotókon 

az alapülésforma látható, amely eltérhet a választható, igényesebb kiviteltől.

01  „New Brushed Design” dekorációs betétek S

02  „Cross Hatch” dekorációs betétek B

03  „Dayton Brush” alumínium dekorációs betétek E SO

04  „Silver Birch” nemesfa dekorációs betétek SO

05  „Silver Rise“¹⁾ alumínium dekorációs betétek SO

06  „Dark Diamond Flag“¹⁾ dekorációs betétek SO

07 „Lizard” vászon üléskárpit, titánfekete S

08 „Weave” szövet üléskárpit, titánfekete B

09 „Vienna” bőr/alcantara üléskárpit, titánfekete E

10 „Vienna” bőr/alcantara üléskárpit, Mistral-szürke E

11 „Vienna” bőr üléskárpit, titánfekete SO

12 „Vienna” bőr üléskárpit, Mistral-szürke SO

13 „Nappa” bőr üléskárpit, titánfekete SO

14 „Nappa” bőr üléskárpit, Mistral-szürke SO

15 „Nappa” bőr üléskárpit, titánfekete/Florence SO

16 „Carbon Flag” vászon/„Vienna” bőr¹⁾ üléskárpit, titánfekete SO

17 „Nappa” bőr üléskárpit ¹⁾, ²⁾, titánfekete SO

18 „Nappa” bőr üléskárpit ¹⁾, ²⁾, titánfekete/Flint-szürke SO
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01 02

04

1005

06

03

07

08

09

11

12

Passat szériafelszereltség S Business B Elegance E extrafelszereltség SO

Fényezések

* Csak az R-Line felszereltséggel együtt rendelhető.

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak megfelelően adják vissza a fényezések színét.

01 Hófehér normálfényezés 0Q0Q SO

02 Urano-szürke normálfényezés 5K5K S

03 Tornádópiros normálfényezés G2G2 SO

04 Pyrit-ezüst metálfényezés K2K2 SO

05 Mangánszürke metálfényezés 5V5V SO

06 Reflexezüst metálfényezés 8E8E SO

07 Aquamarin-kék metálfényezés 8H8H SO

08 Tamarinden-barna metálfényezés 3V3V SO

09 Lapiz-kék metálfényezés* L9L9 SO

10 Orix-fehér gyöngyházhatású fényezés 0R0R SO

11 Sea Shell Gold metálfényezés 9V9V SO

12 Mélyfekete gyöngyhatású fényezés 2T2T SO
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05

1101

08

1303

06

1202

09

1404 07

10

Passat szériafelszereltség S Business B Elegance E extrafelszereltség SO

Keréktárcsák

* A Volkswagen R GmbH kínálatát képezi. További információk a www.volkswagen.com oldalon találhatók.

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem a valóságnak megfelelően 

adják vissza a keréktárcsák színét. 

Járműveinket gyárilag nyári abroncsokkal szereljük fel.

01 16 colos „Sepang” könnyűfém keréktárcsa B

02 17 colos „London” könnyűfém keréktárcsa SO

03 16 colos „Aragon” könnyűfém keréktárcsa SO

04 17 colos „Istanbul” könnyűfém keréktárcsa E

05 17 colos „Nivelles” könnyűfém keréktárcsa SO

06 17 colos „Sebring” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen R* SO

07  18 colos „Dartford” könnyűfém keréktárcsa SO

08 17 colos „Soho” könnyűfém keréktárcsa SO

09  18 colos „Dartford” könnyűfém keréktárcsa, metálszürke SO

10  18 colos „Liverpool” könnyűfém keréktárcsa SO

11  18 colos „Bonneville” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen R* SO

12  18 colos „Monterey” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen R* SO

13  19 colos „Verona” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen R* SO

14  19 colos „Pretoria” könnyűfém keréktárcsa, Volkswagen R* SO
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Fedezze fel 
a Volkswagen világát! 

51Az új Passat és Passat Variant – Szerviz 

200 000 kilométer belátható útszakasz GARANCIA4 – 

4 év garancia felár nélkül.

1. Egyedülálló módon 200 000 km-ig érvényes.

2.  Teljes körű, akár a gyári garancia.

3. Nincsenek előre nem látható javítási költségek.

4.  Minden magyarországi márkaszervizben érvényesít-

hető.

5.  A javítás eredeti alkatrészekkel és gyári technológiá-

val történik, ami az autó értéktartását is szolgálja.

Minden új autó garanciája véges. Ki ne aggódna ami-

att, mit hoznak a lejárat utáni napok, milyen váratlan 

költségekkel kell megbirkózni? Ki szavatolja az új 

alkatrészek eredetiségét és a szerviz minőségét? Ki 

garantálja az utazás nyugalmát? A GARANCIA4 szolgál-

tatást azért fejlesztettük ki, hogy Önt megszabadítsuk 

ezektől a gondoktól. Új autó vásárlása esetén 

a GARANCIA4 problémamentes utazást biztosít az 

Ön számára 200 000 km-en vagy akár négy éven át. 

A Volkswagen modelleket négy év általános garanciá-

val kínáljuk, ráadásul Önnek ezért nem kell felárat fi-

zetnie! A négyéves garancia igénybevételének egyet-

len feltétele, hogy a karbantartást a gyári előírások 

szerinti technológia betartásával, és megfelelő alkatré-

szekkel végezzék el az első négy évben.

Pontosan milyen garanciális szolgáltatások vonatkoz-

nak a Volkswagen modellekre?

•  2 év kilométerkorlát nélküli garancia a gyártól, 

a megszokott módon.

• 3 év gyári fényezési garancia.

•  +2 év GARANCIA4* nevű extra garanciaszolgáltatás 

a 3. és 4. évben, amelyik kiemelkedő módon egé-

szen 200 000 km futásteljesítményig érvényes.

• 12 év átrozsdásodás elleni garancia.**

A Volkswagen-mobilitás

A Volkswagen-mobilitásnak köszönhetően Ön útköz-

ben mindig és mindenhol jó kezekben tudhatja ma-

gát. Erről a Mobilitásgarancia gondoskodik, melynek 

védelmét az első úttól kezdve élvezheti. A Mobilitás-

garancia szolgáltatásai a helyszíni segítségnyújtástól 

a csereautó rendelkezésre bocsátásán át a szállás-

biztosításig terjednek, ha az autó defekt, a kifogyott 

üzemanyag, baleset vagy műszaki hiba miatt üzem-

képtelenné válik, és Ön saját erejéből nem tud to-

vábbutazni. Mindehhez annyit kell tennie, hogy 

autóját rendszeresen elviszi a kötelező átvizsgálá-

sokra. A Mobilitásgarancia teljes szolgáltatási cso-

magja tartalmazza a szervizköltségeket is. Szükség 

esetén forduljon a legközelebbi márkaszervizhez, 

ahol rövid időn belül a segítségére lesznek. Ha ez 

nem elérhető, például hétvégén vagy ünnepnapo-

kon, hívja a +36 80 204 143-as ingyenes segélyhívó 

számot, külföldről pedig a +36 1 345 1776-os tele-

fonszámot, és mi értesítjük a legközelebbi márka-

szervizt, ahol azonnal segítenek majd.

*  GARANCIA4: a 4 éves általános garancia mögött a márka magyar-

országi importőrének saját exkluzív terméke áll, amit speciálisan 

az általunk importált Volkswagen modellekre fejlesztettünk ki, ezért 

ez kizárólagosan csak a magyarországi Volkswagen-márkakereske-

dőktől vásárolt autók esetében érvényes.

**  Átrozsdásodás elleni garancia: a Volkswagen a legmagasabb igények-

nek megfelelően alkotta meg az autóit, hogy még évek múltán, sok-

sok megtett kilométer után is értékállóak legyenek. Az egyes alkatré-

szek a legnagyobb pontossággal illeszkednek egymáshoz, minimá-

lisra csökkentett illesztési hézagokkal. A nagy karosszériaelemek 

egyetlen darabból készülnek, így még évek múltán sem lehet semmi-

féle zörejt, recsegést hallani. A szélvédő és a hátsó ablak pontos 

ragasztása is a karosszéria stabilitását fokozza. A fontosabb részek 

lézerhegesztése igen szilárd illeszkedést eredményez. A minőség te-

hát nem csupán a felhasznált anyagokon múlik, hanem a feldolgozás 

módján is.
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Az új Passat 
Az új Passat Variant

A We Connect Online mobil szolgáltatások használata integrált internetkapcsolattal lehetsé-

ges. Európán belül a Volkswagen AG állja a járulékos adatköltségeket, kivéve a „Streaming & 

Internet” szolgáltatások esetében. A „Streaming & Internet” szolgáltatások és a WIFI-Hot-

spot használatához számos európai országban a Cubic Telecom külső mobilkommunikációs-

partnertől lehet igényelni fizetős internetadat-csomagokat a lefedettségi határokon belül. 

Az árakkal és az elérhető országokkal kapcsolatban a vw.cubictelecom.com honlapon talál-

ható további információ. A webrádió, hibridrádió és media-streaming használata olyan 

mobilkészülék (például okostelefon) révén is lehetséges, amely képes WIFI-Hotspotként 

működni. Ebben az esetben az adott szolgáltatások csak az Ön és a mobiltelefon-szolgáltató 

között fennálló mobiltelefon-szerződés alapján és csak az adott mobiltelefon-hálózat lefe-

dettségi területén belül állnak rendelkezésre. Az internetes adatcsomagok fogadásakor, az 

adott mobiltelefon tarifájától függően, és különösen külföldön történő használatkor, járulékos 

költségek (például roamingdíj) léphetnek fel. Az ingyenes We Connect applikáció használatá-

hoz szüksége van egy megfelelő iOS vagy Android operációs rendszerrel működő okostele-

fonra, adatopciós SIM-kártyára, és az Ön és a mobilszolgáltatója között fennálló szerződésre. 

A We Connect és a We Connect Plus egyéni szolgáltatási országonként eltérhetnek. A szol-

gáltatások egy adott szerződési időszakra érvényesek, és tartalmuk ez idő alatt is változhat. 

Részletes információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez, vagy keresse fel a 

www.connect.volkswagen-we.com honlapot, a mobiltelefon-tarifafeltételekről pedig érdek-

lődjön mobiltelefon-szolgáltatójánál.

A katalógusban szereplő járművek közül egyes modellek felár ellenében kapható extrafelsze-

reltséget is tartalmazhatnak. Minden felszereltségi és műszaki adat a német piac sajátosságait 

veszi alapul, és megfelel mindazon ismereteknek, amelyek a nyomdába adáskor rendelkezésre 

álltak. Az országonkénti eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője nyújt tájékoztatást. 

A változtatás joga fenntartva. A DSG® és TSI® a Volkswagen AG és a németországi és más 

országokban jelen lévő Volkswagen-csoport vállalatainak bejegyzett márkái. Az a tény, hogy 

a dokumentumban egy jelzés nincs ® jelöléssel ellátva, nem értelmezhető úgy, hogy a jelzés 

nem bejegyzett márka, és/vagy a Volkswagen AG előzetes írásos beleegyezése nélkül hasz-

nálható lenne. A Volkswagen gondoskodik a használt járművek visszavételéről és újrahaszno-

sításáról. Így minden Volkswagen gépjármű újrahasznosítása környezetbarát módon történik, 

és a törvényben foglalt feltételek teljesítésével díjmentesen visszaadható. További informá-

ciókért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez vagy keresse fel a www.volkswagen.hu 

honlapot!


