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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

05Nový Passat a Passat Variant – Exteriér

Pre všetkých, 
čo radi urobia všetko.
Taký vzrušujúci a neobyčajný ako váš život. A taký flexibilný ako vy. Nový Passat a Passat 

Variant kombinujú športové línie s dôslednou funkčnosťou. Výsledkom sú spoločníci na 

každý deň, ktorí nie sú všední. Už ich výrazná svetelná grafika a energická maska chladiča 

naznačujú, čo sa v nich skrýva. A tak to aj je: okrem rozličných technológií IQ.DRIVE zvyšu-

júcich komfort, ako napríklad voliteľný asistenčný systém „Travel Assist“, prinášajú nový 

Passat a Passat Variant po prvý raz aj služby We Connect. A s nimi množstvo inovatívnych 

funkcií digitálnej konektivity, ktoré vám pomáhajú zvládnuť všetko – bez ohľadu na to, 

či v rodine alebo rodinnom podniku.

01   Neoslňujúce osvetlenie v takmer všetkých situáciách: reflektory IQ.LIGHT – LED-Matrix s dynamickou reguláciou diaľkových svetiel

„Dynamic Light Assist“ osvetľujú cestu jasnejšie a ďalej bez toho, aby oslňovali iných účastníkov cestnej premávky v okolí. DV
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

Biznis trieda 
pre celú rodinu.
Z domu do škôlky, školy, do práce a späť – s novým Passatom a Passatom 

Variant sa to dá zvládnuť v pohode. Lebo interiér nového Passata 

a Passata Variant môže obsahovať rozličné voliteľné prvky vybavenia 

ako sedadlá ergoComfort s aktívnou ventiláciou a masážnou funkciou, 

Digital Cockpit alebo moderné funkcie konektivity. Okrem toho voliteľné 

náladové osvetlenie zabezpečuje, že sa vždy cítite príjemne. Aj keď okolo 

vás panuje stres.

01   Tak zažiari interiér vášho nového Passata alebo Passata Variant v novom lesku: s ambientným osvetlením vytvoríte v interiéri 

individuálnu náladu. Vo vyhotovení s 30 nastaviteľnými farbami nájdete vhodnú atmosféru pre takmer každú náladu – či tlmenú 

alebo žiarivo jasnú. Osvetlené dekoračné listy môžete regulovať celkom jednoducho prostredníctvom displeja vášho rádia alebo 

navigačného systému. DV

07Nový Passat a Passat Variant – Interiér
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

Passat Elegance
Nový Passat a Passat Variant vždy zanechávajú suverénny dojem. 

Je jedno, čo máte v pláne alebo pre ktorú líniu vybavenia sa rozhodnete. 

Či Passat Business alebo Elegance: pri každej sa môžete tešiť z veľkého 

priestoru na batožinu, pasažierov a na všetko, čo vám uľahčuje každoden-

ný život. Pri Elegance navyše aj z exkluzivity až do najmenších detailov.

01   Disky z ľahkej zliatiny ako výraz štýlu: okrem 

 séri ových kolies si môžete vybrať napríklad nové 

17-pal cové disky z ľahkej zliatiny „Sebring“, 18-palcové 

disky z ľahkej zliatiny „Liverpool“ alebo „Bonneville“ 

čierne, ako aj 19-palcové disky z ľahkej zliatiny 

 „Verona“ (na obrázku). DV

09Nový Passat a Passat Variant – Línie výbavy
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Neobyčajný. A napriek 
tomu vhodný na každý deň.
Je jedno, koľko vecí máte na zozname povinností, s novým Passatom a Passatom Variant Elegance sa cítite 

inak – uvoľnenejšie. Prispieva k tomu predovšetkým interiér odhaľujúci svoju exkluzivitu už na prvý pohľad. 

Voliteľné vnútorné bočné časti sedadiel a povrch stredovej lakťovej opierky v koži „Nappa“ Titanium Black, 

stredné časti sedadiel v koži „Nappa“ Florence, ako aj výplne dverí z koženky podčiarkujú ušľachtilý charakter, 

rovnako ako aj dekoračné obklady „Silver Birch“. Mnohé prvotriedne funkcie zaručujú, že sa každý deň budete 

cítiť výnimočne.

02   Vstúpte do sveta tónov. Zažite prvotriedny zvuk s voliteľným ozvučovacím 

systémom premium „DYNAUDIO Confidence“. Systém priestorového ozvučenia

„DYNAUDIO Confidence“, precízne vyladený na interiér kabíny, s 10 reproduktormi, 

centrálnym reproduktorom a subwooferom, ako aj s celkovým výkonom 700 W 

prináša vám a vašim spolujazdcom fantastický zvukový zážitok a individualizovateľné 

ozvučenie. DV

11Nový Passat a Passat Variant – Línie výbavy
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sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

Passat Business
Je jedno, či business alebo family business: nový Passat a Passat Variant sú v línii 

vybavenia Business, ako už napovedá označenie, najlepšie pripravení. Vďaka komfortným 

a atraktívnym prvkom, ku ktorým patria napríklad aj užitočné online služby We Connect.

01   V línii vybavenia Business nový Passat a Passat Variant bodujú v mnohých 

oblastiach. Napríklad látkovými poťahmi sedadiel „Weave“, koženou hlavicou 

radiacej páky a čiastočne elektricky ovládaným sedadlom vodiča ergoComfort 

s nastaviteľnou bedrovou opierkou. Ďalšou vizuálnou lahôdkou sú dekoračné 

obklady „Cross Hatch“. K praktickým prvkom patria dva držiaky na nápoje 

s krytom a sklopné zadné operadlo limuzíny. B

02   S multifunkčným volantom v koži môžete ovládať palubný počítač, rádio 

a telefón. Na studené ruky v zime môže byť na želanie vyhrievaný a pri modeloch 

s dvojspojkovou prevodovkou DSG vybavený aj páčkami na manuálne radenie. B

13Nový Passat a Passat Variant – Línie výbavy

Passat
Kto je taký zaneprázdnený ako vy, zaslúži si podporu. V novom Passate a Passate Variant 

ju máte. Vďaka inovatívnym asistenčným systémom IQ.DRIVE ako napríklad ACC a Lane 

Assist dokonca sériovo.

01   Podporuje vás každý deň. A pri tom vám interiér umožňuje aj relaxovať. S de-

koračnými obkladmi „New Brushed Design“, látkovými poťahmi sedadiel „Lizard“ 

a multifunkčným volantom. Matne lakované a osvetlené mriežky ventilácie a spínač 

osvetlenia podčiarkujú príjemné ambiente. Maximálnu flexibilitu poskytuje v novom 

Passate Variant delené sklopné zadné operadlo. S

02   Navigačný systém „Discover Media“ nadchýna svojím farebným dotykovým 

displejom 20,3 cm (8 palcov) a intuitívnou navigáciou. Okrem toho máte 

8 reproduktorov, rozhranie Bluetooth na mobilné telefóny a dve rozhrania USB 

(typ C). E DV
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sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

IQ.DRIVE
Dobré asistenčné systémy zvyčajne možno ťažko nájsť. V novom Passate a Passate Variant je to inak. Tu nájdete mnoho 

inteligentných asistenčných systémov, ktoré Volkswagen združil pod pojmom IQ.DRIVE. Tento súhrnný pojem označuje 

všetky asistenčné systémy, ktoré existujú už dnes a ktoré vyvíjame pre budúcnosť. Ak si želáte, môžete v novom Passate 

a Passate Variant profitovať z inovatívnych funkcií systémov „Travel Assist“, „Emergency Assist“ a mnohých ďalších.

15Nový Passat a Passat Variant – Asistenčné systémy

01   Je jedno, či na pracovných cestách alebo cestách na dovolenku – Keď častejšie 

jazdíte so svojím vozidlom, systém „Travel Assist“ vás výrazne odbremeňuje 

počas jazdy. Najmä na diaľniciach a dobre vybudovaných cestách mimo miest 

dokáže „Travel Assist“ udržiavať nový Passat a Passat Variant v jazdnom pruhu 

a pritom zachovávať nastavený odstup od vozidla idúceho vpredu. V kombinácii 

s dvojspojkovou prevodovkou DSG môžete pohodlne jazdiť dokonca aj v dopravnej 

zápche a premávke stop-and-go.¹⁾, ²⁾ DV

02   „Emergency Assist“ zasiahne, keď zaregistruje, že vodič prestal ovládať 

vozidlo a pokúsi sa ho na to upozorniť¹⁾. Ak nezistí nijakú reakciu, prevezme 

riadenie a kontrolovane ho zastaví. Asistenčný systém „Emergency Assist“ bol 

ocenený iniciatívou „Nemecko – Krajina ideí“ a spolkovým ministerstvom pre 

dopravu a digitálnu infraštruktúru cenou „Deutsche Mobilitätspreis 2017“.²⁾ DV

03   Adaptívny tempomat ACC vám pomáha udržiavať nastavenú najvyššiu rýchlosť³⁾ 

a minimálne nastavený odstup od vozidla idúceho vpredu. V kombinácii s voliteľným 

navigačným systémom rozširuje túto funkciu o prediktívnu reguláciu rýchlosti a 

asistenciu v zákrutách. Keď systém prevezme oficiálne obmedzenú rýchlosť, môže 

pomôcť zabrániť prekročeniu povolenej rýchlosti.⁴⁾ Okrem toho systém na základe 

dát trasy z navigácie vypočítava ideálnu rýchlosť na prejazd zákrut, križovatiek 

(odbočení) a kruhových objazdov.⁴⁾ S

 1) V rámci hraníc systému.

2)  Zdroj: Deutscher Mobilitätspreis 2017, https://land-derideen.de/projekt/emergency-assist-3323

3)  Do rýchlosti 210 km/h.

4)  V rámci hraníc systému.
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04   Systém monitorovania premávky pred vozidlom „Front Assist“ s funkciou 

núdzového brzdenia „City Brake“ s rozpoznávaním chodcov „Pedestrian Recogni-

tion“ pomáha znížiť následky nehody alebo – v ideálnom prípade – jej dokáže 

zabrániť.* Rozoznáva chodcov a iné prekážky na ceste a včas upozorní vodiča. 

Ak vodič na upozornenie nereaguje, systém vozidlo automaticky zabrzdí.* S

05   Priestorový kamerový systém „Area View“ prostredníctvom štyroch kamier 

poskytuje množstvo pohľadov, ktoré vám uľahčujú manévrovanie. Napríklad môžete 

zobraziť celé okolie vozidla z vtáčej perspektívy. Alebo sa na displeji rádia môžete 

pozrieť „za roh“: kamery na najvzdialenejšom prednom a zadnom bode vozidla 

umožňujú pri zakrytom výhľade vodiča nahliadnuť na cestu.* DV

06   Proaktívna ochrana posádky dokáže rozoznať situáciu so zvýšeným rizikom 

nehody.* Vtedy automaticky zavrie všetky okná, aj panoramatické posuvné/výklopné 

strešné okno, a preventívne napne bezpečnostné pásy na predných sedadlách.* DV

* V rámci hraníc systému.

17Nový Passat a Passat Variant – Asistenčné systémy
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sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

Jeho úloha: uľahčovať vám život.
Nový Passat a Passat Variant sú po prvý raz vybavené najnovšou generáciou mobilných online služieb We Connect. 

Vďaka integrovanej eSIM karte môžete byť na želanie od začiatku prepojení a plne zosieťovaní so svojím vozidlom.¹⁾ 

Využite početné služby We Connect a prineste si s We Connect Plus do kabíny množstvo inteligentných funkcií. 

Tak môžete zostať naďalej v napätí. Ale celkom uvoľneným spôsobom.¹⁾

19Nový Passat a Passat Variant – We Connect

01   We Connect¹⁾ vám uľahčuje a spríjemňuje život. Umožňuje vám prístup ku všetkým dôležitým informáciám 

vozidla, volanie asistenčnej služby, online zabezpečenie vozidla pred krádežou alebo plánovanie termínu v servise. 

A to aj v prípade núdze. Lebo služba núdzového volania napríklad pri vážnejších nehodách, pri ktorých dôjde k 

nafúknutiu airbagov, automaticky zavolá záchranný dispečing. Takéto volanie môžete okrem toho aktivovať aj 

manuálne stlačením gombíka. Služba núdzového volania je aktívna bez registrácie okamžite od dodania vozidla.

DV

02   We Deliver²⁾ umožňuje jednoduchý a bezpečný prístup k partnerským službám do vášho vozidla. Tak si 

 môžete napríklad nechať umyť váš nový Passat alebo Passat Variant alebo si môžete nechať do vozidla poslať 

vybrané zásielky. To vám umožní venovať sa v ušetrenom čase dôležitejším veciam. DV

03   Mobilný kľúč.³⁾ Nestrácajte čas hľadaním kľúčov. Radšej použite svoj smartfón ako mobilný kľúč a naštartujte 

svoj nový Passat alebo Passat Variant stlačením gombíka. Okrem toho môžete ďalšie digitálne kľúče poslať svojim 

rodinným príslušníkom alebo priateľom, a tým im tiež umožniť nekomplikované používanie vášho vozidla.

 1)  Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom a heslom. Okrem toho je potrebné online uzatvoriť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus máte 

čas 90 dní po dodaní vozidla zaregistrovať sa na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas dohodnutého bezplatného obdobia.

2)  Nie pre SR.

3)  Dostupné iba s voliteľným navigačným systémom „Discover Pro“ a v kombinácii s aplikáciou We Connect. Na začiatku máte počas prvých 4 rokov od uzatvorenia zmluvy na We Connect k dispozícii dva bezplatné mobilné kľúče na stiahnutie. Postúpenie mobilného kľúča predpokladá overenie identity 

originálneho užívateľa prostredníctvom postupov Volkswagen Ident. Po inštalácii v kompatibilnom smartfóne má mobilný kľúč platnosť 1 rok viazanú na koncové zariadenie.
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21Nový Passat a Passat Variant – We Connect

04   Navigačné služby We Connect Plus¹⁾ vám pomáhajú každý deň. V reálnom čase dostávate aktuálne doprav-

né informácie o zmenách na trase alebo upozornenia na prekážky v premávke. Vďaka inteligentnému online 

 výpočtu trasy môžete flexibilne reagovať na zmenené podmienky a vždy jazdíte po optimálnej trase. Online 

 aktualizácia máp zabezpečuje, že váš mapový materiál je vždy na najaktuálnejšej úrovni. A s aktuálnymi infor-

máciami o cenách paliva a voľných parkovacích miestach môžete jazdiť ešte efektívnejšie a pohodlnejšie. DV

05   S funkciami diaľkového ovládania We Connect Plus Remote máte mobilný prístup k svojmu novému Passatu 

alebo Passatu Variant. A na želanie môžete rozličné funkcie pohodlne ovládať cez aplikáciu We Connect alebo 

internetový portál We Connect. Chcete si napríklad v chladnom počasí už večer vopred naprogramovať nezávislé 

kúrenie na ráno? Žiaden problém. Rovnako ako ani diaľkové zamknutie a odomknutie dverí a batožinového 

priestoru.²⁾ Dokonca aj spojenie s voliteľným zabezpečovacím zariadením vozidla je možné pohodlne na diaľku 

z vášho smartfónu. DV

06   Kto poctivo pracuje, zaslúži si najlepšiu zábavu. So službami „Streaming & Internet“³⁾ vo vašom novom 

Passate alebo Passate Variant si môžete vychutnať obľúbenú hudbu – bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. 

Na využívanie týchto služieb sa musíte iba jednorazovo prihlásiť so svojimi existujúcimi prístupovými údajmi, 

ako napríklad Apple Music. Potom získate prístup bez nutnosti používať externé zariadenie. A so službou 

Webradio môžete využívať všetky výhody internetového rádia vo vozidle – napríklad pohodlné vyhľadávanie 

a prehrávanie živých vysielačov a podcastov. DV

 1)  Na využívanie služieb We Connect potrebujete užívateľský účet Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť na We Connect svojím užívateľským menom 

a heslom. Okrem toho je potrebné online uzatvoriť osobitnú zmluvu na We Connect alebo We Connect Plus s Volkswagen AG. Na We Connect Plus 

máte čas 90 dní po dodaní vozidla zaregistrovať sa na www.portal.volkswagen-we.com, aby ste mohli služby využívať v plnom rozsahu počas 

dohodnutého bezplatného obdobia.

2)  Služba Zamknutie & odomknutie je relevantná z hľadiska zabezpečenia vozidla a vyžaduje overenie identity užívateľa postupmi Volkswagen Ident. 

Pri tom sa vaša identita overuje prostredníctvom partnera Volkswagen alebo video-chatu.

3) Pozrite zadnú stranu katalógu.
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Infotainment 
a konektivita
Kto má väčšinou plné ruky práce, toho zvlášť poteší voliteľné intuitívne hlasové ovládanie 

v novom Passate a Passate Variant. Rovnako ako komfortné ovládanie gestami, ktoré má 

voliteľný navigačný systém „Discover Pro“ s veľkým farebným dotykovým displejom.

01   Rádio „Composition“ má farebný dotykový displej 

TFT s uhlopriečkou 16,5 cm (6,5 palca) a sériovo 

We Connect, ako aj zosilňovač 4 x 20 W a 8 reproduk-

torov. Okrem toho má dve rozhrania USB (typ C) a 

rozhranie Bluetooth na mobilný telefón. S

02   Navigačný systém „Discover Pro“ s mobilnými 

online službami We Connect a zaskleným farebným 

dotykovým displejom TFT s uhlopriečkou 23,4 cm 

(9,2 palca), ovládaním gestami a hlasovým ovládaním 

prirodzenou rečou sa dá ovládať úplne intuitívne. 

Systém zahŕňa aj rozoznávanie dopravných značiek 

a funkciu App-Connect Wireless (pre Apple CarPlayTM). 

Osem reproduktorov zabezpečuje optimálny zážitok 

z hudby nielen pri príjme digitálneho rozhlasového 

vysielania DAB+. DV

03   Navigačný systém „Discover Media“ má farebný 

dotykový monitor TFT s uhlopriečkou 20,3 cm 

(8 palcov) a intuitívnu navigáciu. Okrem toho má aj 

8 reproduktorov, rozhranie Bluetooth na mobilný 

telefón a dve rozhrania USB (typ C). E DV

04   S ovládaním gestami môžete navigačný systém 

„Discover Pro“ ovládať ešte jednoduchšie a pohodl-

nejšie. Množstvo bodov menu môžete aktivovať 

jednoduchým horizontálnym gestom. Tak môžete 

jedným pohybom ruky preskočiť napríklad na ďalšiu 

skladbu. DV

05   Telefónne rozhranie „Comfort“ umožňuje 

pohodlné a bezpečné telefonovanie počas jazdy. 

Zvlášť praktická je integrovaná odkladacia priehradka 

s funkciou indukčného nabíjania a indukčného pripo-

jenia na vonkajšiu anténu vozidla pre zvýšenú kvalitu 

príjmu. Telefón môžete pohodlne ovládať pomocou 

tlačidiel na multifunkčnom volante s využitím displeja 

palubného počítača v združenom prístroji alebo na 

dotykovom displeji systému infotainmentu. Rozhranie 

je kompatibilné s aktuálnym prenosovým štandardom 

LTE. DV

23Nový Passat a Passat Variant – Infotainment a konektivita
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

25Nový Passat a Passat Variant – Komfort

Dosť miesta pre všetkých. 
Aj pre všetko.
Vytvorte si hravo väčší priestor – iba malým pohybom nohy. Vďaka voliteľnej funkcii „Easy Open“ elektricky ovládaného veka alebo dverí 

batožinového priestoru nového Passata a Passata Variant. Variabilná koncepcia zabezpečuje, že máte k dispozícii flexibilný úložný priestor. 

Tak môžete odviezť všetko, čo potrebujete vy alebo vaše deti. 

01   Elegantné panoramatické posuvné/výklopné strešné okno tvorí elektricky posuvný a výklopný sklenený diel. 

Okno nielen dotvára ušľachtilý vonkajší vzhľad, ale zabezpečuje aj výborný výhľad. Prirodzené svetlo dopadajúce 

do kabíny umocňuje dojem veľkého vnútorného priestoru. DV

02   Batožinový priestor Passata Variant presviedča veľkým základným objemom 650 litrov, ktorý sa dá sklopením 

deleného zadného operadla zväčšiť až na 1 780 litrov. S voliteľným kompletom deliacich prvkov sa jednoducho 

prispôsobuje vašim požiadavkám. DV

03   Na zväčšenie úložného priestoru môžete zadné operadlo odomknúť nielen z kabíny, ale aj z batožinového 

priestoru. Voliteľná manuálne posuvná podlaha výrazne uľahčuje nakladanie a vykladanie batožiny. DV
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

04   Kto už raz skúšal manévrovanie s prívesom, vie, aké to môže byť komplikované. Tu pomáha asistenčný 

 systém pre príves „Trailer Assist“. Stačí vám iba nastaviť želaný smer jazdy a asistenčný systém súpravu pri 

 cúvaní automaticky zavedie na želané miesto*. Vy musíte iba ovládať akcelerátor, brzdu a pozorovať okolie. DV

05   S „Easy Open“ sa cestovanie v pohode začína už pred odjazdom. Napríklad, keď potrebujete naložiť do 

batožinového priestoru ťažkú batožinu, nemusíte ju klásť na zem, aby ste vybrali kľúč. Stačí pohyb nohou pod 

zadným nárazníkom a dvere batožinového priestoru sa otvoria. A vďaka elektrickému ovládaniu ich môžete 

 zavrieť stlačením gombíka. DV

* V rámci hraníc systému.

27Nový Passat a Passat Variant – Komfort
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

R-Line
Dynamický zjav zanecháva trvalý dojem. Tak ako nový Passat a Passat Variant s voliteľným kompletom vybavenia R-Line. 

Neprehliadnuteľné športové akcenty mu nasadzuje okrem iného predný nárazník v dizajne „R“ s integrovanými reflektormi 

do hmly a nápadnými lištami v profile písmena C vo vysoko lesklej čiernej farbe. Chrómované dekoračné lišty okolo spodnej 

časti karosérie, nadstavce prahov lakované vo farbe karosérie a stmavené zadné svetlá pre nový Passat Variant podčiarkujú 

dynamický vzhľad. Voliteľné 19-palcové disky z ľahkej zliatiny „Pretoria“ v matnej farbe Dark Graphite, difúzor v zadnom 

nárazníku a chrómované koncovky výfuku dávajú jasne najavo, že keď ide o športový vzhľad, nový Passat a Passat Variant 

nerobí nijaké polovičné veci. Presne ako vy.

01   Aj s voliteľnými 18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny „Bonneville“ čiernej 

farby s lesklo sústruženým povrchom pôsobí nový Passat a Passat Variant na 

asfalte atraktívne. DV

Všetky tu uvedené prvky vybavenia sú ponukou Volkswagen R GmbH. 

Ďalšie informácie nájdete na www.volkswagen.com

29Nový Passat a Passat Variant – R-Line
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

31Nový Passat a Passat Variant – R-Line

02   Na želanie môže mať nový Passat a Passat Variant 

komplet vybavenia R-Line Sportpaket, ktorý mu pri-

dáva množstvo dynamiky. Lebo obsahuje športový 

podvozok so zmenšenou svetlou výškou*, progresívne 

riadenie a elektronickú uzávierku diferenciálu XDS. 

K tomu stmavené bočné okná priťahujú pohľady na 

seba – bez rušenia vašej privátnej sféry. A ak chcete 

športový vzhľad vášho nového Passata alebo Passata 

Variant ešte viac zvýrazniť, môžete si zvoliť komplet 

R-Line „Exteriér“. DV

03   Športové 19-palcové disky z ľahkej zliatiny 

 „Pretoria“ v matnej farbe Dark Graphite dodávajú 

 novému Passatu a Passatu Variant zvlášť dynamický 

vzhľad. K nim patria pneumatiky s optimalizovaným 

valivým odporom s rozmerom 235/40 R 19. DV

04   Markantná maska chladiča s chrómovanými 

lištami a logom R-Line sú výrazom sebavedomého 

charakteru. DV

* Od 162 kW.
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

05   Interiér poskytuje to, čo sľubuje vonkajší vzhľad. Okrem čierneho stropu kabíny 

špecifický interiér R-Line obsahuje športové sedadlá v koži „Nappa“ s vnútornými 

bočnými časťami v koži „Carbon Style“, na želanie vo farbách čierna titan alebo 

čierna titan/šedá flint. Farebne odlíšené kontrastné stehy a markantné logo R-Line 

dopĺňajú športový vzhľad sedadiel. DV

06   Multifunkčný kožený volant s logom R-Line, rohožky a okrasné stehy 

v kontrastnej farbe dotvárajú športový vzhľad interiéru. K tomu pristupujú 

podľa línie vybavenia dekoračné obklady „Dark Diamond Flag“ alebo hliníkové 

obklady „Silver Rise“, ako aj pedále vo vyhotovení ušľachtilej ocele. DV

33Nový Passat a Passat Variant – R-Line
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

35Nový Passat a Passat Variant – R-Line 

07   Rýdza dynamika – a to už pri nasadnutí. Lebo interiér nového Passata je vďaka 

špecifickému vybaveniu R-Line plný športových detailov. Komplet vybavenia R-Line 

obsahuje sériovo poťahy sedadiel so strednými časťami sedadiel v látke „Carbon Flag“ 

a vnútornými bočnými časťami sedadiel v koži „Vienna“. Sedadlá majú na predných 

operadlách logo R-Line a kontrastné farebné stehy. K tomu sa hodí manžeta radia-

cej páky s okrasnými stehmi v kontrastnej farbe. Kto to chce mať ešte športovejšie, 

nájde pri všetkých modeloch s prevodovkou DSG volant s radiacimi páčkami – pre 

ešte dynamickejšie radenie. DV



03

02

05

04

01

Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

Príslušenstvo Volkswagen
Veci, ktoré robia život pohodlnejším. Našu kompletnú ponuku nájdete v katalógu 

„Príslušenstvo Volkswagen“ u vášho partnera Volkswagen.*

* Ďalšie informácie nájdete na www.volkswagen.com

Príslušenstvo Volkswagen je dostupné pre nemecký trh. 

O odchýlkach špecifických pre jednotlivé krajiny vás informuje váš partner Volkswagen.

37Nový Passat a Passat Variant – Príslušenstvo Volkswagen

01   Stabilné a ľahké nosné tyče strešného nosiča pre nový Passat Variant tvoria 

základ pre všetky strešné nadstavby. Pri novej limuzíne Passat má túto funkciu 

 základný nosič. Držiak na surf dovezie vašu surfovú dosku do cieľa dobre zabezpe-

čenú: vďaka gumovaným podperám a špeciálnej gumovej ochrane pre kovové 

svorky na upínacích popruhoch je preprava zvlášť šetrná. Vhodný pre surf s dvoj-

dielnym sťažňom. DV

02   Strešný box, ktorý je k dispozícii s objemom 340 a 460 litrov, sa vyznačuje 

dobrou aerodynamikou, spoľahlivým trojbodovým centrálnym zamykaním 

a jednoduchou montážou pomocou rýchloupínačov. Vďaka inovatívnemu systému 

„Duo Lift“ sa dá pohodlne otvoriť z obidvoch strán. DV

03   Svoj bicykel môžete bezpečne a stabilne prepravovať na streche svojho vozidla 

na strešnom nosiči, spĺňajúcom podmienky testu City-Crash Plus. Inovatívny otočný 

gombík s obmedzovačom krútiaceho momentu zabezpečuje pohodlné upevnenie 

rámu bicykla. Držiak rámu a kolesová koľajnica automaticky držia bicykel v správnej 

polohe. DV

04   Držiak na lyže a snowboardy umožňuje bezpečnú 

a pohodlnú prepravu až šiestich párov lyží alebo šty-

roch snowboardov. Vďaka širokým otváracím tlačidlám 

sa dá obsluhovať aj v hrubých rukaviciach. Výsuvná 

funkcia uľahčuje nakladanie a vykladanie. DV

05   Prepravujte svoje bicykle pohodlne a dobre 

zabezpečené na našom nosiči na bicykle „Premium“. 

Je určený na prepravu dvoch bicyklov alebo elektrobi-

cyklov a dá sa ľahko upevniť na ťažné zariadenie vďaka 

inovatívnemu upevňovaciemu systému. Vyklopením 

držadla na prenášanie sa nosič automaticky zafixuje 

na guľovej hlave ťažného zariadenia. Odnímateľné 

uzamykateľné rozpery uľahčujú manipuláciu. Nožným 

pedálom sa nosič dá sklopiť až o 90 stupňov, takže je 

možný prístup do batožinového priestoru aj s nasade-

nými bicyklami. Chcete mať nosič na bicykle stále so 

sebou alebo ho mať na mieste dovolenky bezpečne 

uložený? To nosič „Premium“ umožňuje, pretože sa 

dá ľahko poskladať a uložiť do vane rezervného kolesa. 

Na želanie je k dispozícii nájazdová koľajnica na poho-

dlnejšie nakladanie ťažkých bicyklov. DV
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

06   Odolná sieť na batožinu sa dá upevniť na sériové 

oká v batožinovom priestore a spoľahlivo fixuje na 

mieste predmety malej a strednej veľkosti. DV

07   Vysoká vaňa do batožinového priestoru* 

s nápisom Passat je extrémne robustná a chráni bato-

žinový priestor pred znečistením. Hladká plocha s 

drážkami umožňuje ľahké čistenie. Pružné pásy na 

zadných rohoch a háky na zadnej stene umožňujú 

spoľahlivé upevnenie v batožinovom priestore. Delia-

ca mreža* oddeľuje batožinový priestor od kabíny 

 posádky medzi operadlom zadného sedadla a stropom. 

Dá sa použiť aj s krytom batožinového priestoru. DV

08   Protišmyková vložka do batožinového priestoru 

s presnými kontúrami spoľahlivo chráni batožinový 

priestor pred nečistotou a vlhkosťou. Keď sa nepoužíva, 

dá sa priestorovo úsporne zvinúť a ľahko uskladniť. DV

09   Gumová rohož do batožinového priestoru 

s nápisom Passat má dookola 4 cm vysoký okraj 

a chráni batožinový priestor pred znečistením. DV

39Nový Passat a Passat Variant – Príslušenstvo

10   Praktická ochrana nakladacej hrany* z priehľadnej 

fólie sa dá jednoducho nalepiť na zadný nárazník. 

Spoľahlivo chráni pred poškriabaním pri vykladaní a 

nakladaní batožiny. DV

11   Voľne polohovateľný deliaci modul* umožňuje 

 flexibilne rozdeliť batožinový priestor a upevniť 

náklad. DV

12   Mäkký velúr na jednej strane a robustné, protišmy-

kové plastové prvky na druhej strane: obojstranná 

rohož do batožinového priestoru* má povrchovú plo-

chu vhodnú pre každý druh nákladu. V prípade potreby 

sa dá vyklopiť integrovaná prikrývka, ktorá chráni 

nakladaciu hranu pred poškriabaním pri nakladaní 

a vykladaní. DV

13   Atraktívny vzhľad – vďaka ochrannej lište na dvere 

batožinového priestoru* v chrómovanom vyhotovení. 

Dá sa jednoducho namontovať nalepením a chráni 

spodnú hranu dverí batožinového priestoru. DV

14   Či príves na čln, obytný príves alebo preprava väč-

šieho nákladu – na jazdu s prívesom je potrebné ťažné 

zariadenie. Dodáva sa ako pevné alebo odnímateľné. 

Súčasťou kompletu je 13-pólová elektrická inštalácia 

so zásuvkou, ktorá zabezpečuje zásobovanie prívesu 

elektrickou energiou. DV

* K dispozícii iba pre Passat Variant.
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

15   Optimálne vetranie kabíny prispieva k zvýšeniu 

komfortu jazdy. Vytvorte si prirodzenú cirkuláciu 

vzduchu v kabíne aj za dažďa alebo sneženia, alebo 

s pootvorenými oknami zabráňte prehrievaniu kabíny 

v horúcich dňoch. Okenné deflektory odolné proti 

ultrafialovému žiareniu sú vyrobené z kvalitného 

acrylového skla, ktoré sa dá recyklovať. Odolávajú 

umývacej linke a dajú sa ľahko namontovať. DV

16   Športovosť do najmenších detailov. Originálne 

stmavené zadné skupinové svetlá R-Line z LED pre 

Passat Variant sa dajú jednoducho zameniť. Sú vhod-

né pre modely Passat Variant so sériovými zadnými 

skupinovými svetlami z LED. Upozornenie: tento 

 produkt sa nedá použiť univerzálne, preto sa vopred 

informujte u vášho partnera Volkswagen, či je vhodný 

pre vaše vozidlo. DV

17   Zásterky za predné a zadné kolesá chránia vlastné 

a za vami idúce vozidlo pred zvírenou nečistotou, od-

lietajúcimi kamienkami a rozstrekovanou vodou. DV

41Nový Passat a Passat Variant – Príslušenstvo Volkswagen

18   Atraktívny a funkčný prvok: ochranná čierno/

strieborná fólia na prahy chráni lak v exponovanej 

 oblasti predných a zadných prahov dverí pred poškria-

baním a poškodením a individualizuje vzhľad vozidla. 

K dispozícii aj ako priehľadná fólia na prahy zadných 

dverí. DV

19   Dekoračné lišty na prahy dverí z kvalitného hliníka 

s nápisom Passat nielen chránia exponovanú oblasť 

dverí pred poškriabaním, ale aj vizuálne zušľachťujú 

interiér. Súpravu tvoria dve lišty do predných dverí. DV

20   Textilné rohožky „Premium“ čiernej farby sú 

vyrobené z kvalitného a odolného velúru a predné 

sú opatrené nápisom Passat. Upevňovacie body na 

podlahe a protišmyková úprava spodnej strany zabez-

pečujú optimálne fixovanie. DV

21   Gumové rohožky čiernej farby s vylisovaným ná-

pisom Passat vpredu účinne chránia podlahu pred 

 nečistotou a vlhkosťou. Okrem toho sú pachovo 

neutrálne a dajú sa recyklovať na 100 %. Integrovaný 

upevňovací systém pevne fixuje predné rohožky na 

podlahe. DV

22   Textilné rohožky „Optimat“ s nápisom Passat 

kombinujú vlastnosti gumových rohožiek s eleganciou 

textilných rohožiek. DV

23   S mobilným 12-voltovým kávovarom na espresso 

„Volkswagen Edition“ máte vlastnú kaviareň vždy so 

sebou. Súprava obsahuje okrem toho dve nerozbitné 

šálky na espresso, servítku, 25 jednorazových dávok 

kávy a praktické puzdro na uskladnenie. Kávovar sa 

nesmie obsluhovať počas jazdy. DV
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

24   Slnečné clony¹⁾ na zadné okno, zadné bočné okná 

a okná v zadných dverách pôsobia aj ako tepelná izo-

lácia. Dajú sa používať pri zatvorených aj otvorených 

oknách. DV

25   Pripojte svoj smartfón špeciálne vyvinutým USB 

káblom premium k systému infotainmentu vo vozidle. 

Funkcie ako napríklad Car-Play v App-Connect sa tak 

dajú optimálne využívať a pripojený prístroj sa súčasne 

aj nabíja. Zdvojená nabíjačka DUCI (Double-USB-Char-

ger-Insert) umožňuje rýchle nabíjanie vašich mobilných 

zariadení pomocou dvoch rozhraní USB. Na to sa DUCI 

jednoducho zasunie do zapaľovača cigariet a vďaka 

špeciálnemu dizajnu sa optimálne integruje do vozidla. 

Atraktívne biele LED pomáhajú v tme rýchlo nájsť ko-

nektor USB. Vďaka vysokému výkonu 2 x 2,4 A je bez 

problémov možné zrýchlené nabíjanie aj pri väčších 

prístrojoch, ako napr. veľké smartfóny a tablety. DV

26   Detské sedačky, ktoré sú dostupné vo viacerých 

vyhotoveniach pre deti každého veku, poskytujú vysoký 

komfort sedenia a jednoduchú manipuláciu. Sedačky 

majú snímateľné poťahy, ktoré sa dajú prať pri teplote 

30 °C. Protišmyková ochranná podložka na sedadlo s 

praktickými sieťovými vreckami chráni poťah sedadla 

a dá sa ľahko čistiť. DV

27 – 30   Praktická, komfortná a flexibilná: modulárna 

cestovná a komfortná súprava je všestranne univerzál-

na a prispieva k upratanému a prehľadnému interiéru 

kabíny. Pri tom majú pasažieri na zadných sedadlách 

dôležité veci na dosah, resp. môžu ich pohodlne ovlá-

dať. Systém tvorí základný modul, ktorý je upevnený 

medzi držiakmi opierky hlavy predného sedadla, 

 držiak na akčnú kameru a rozličné samostatne dodá-

vané doplnkové moduly. K nim patrí napríklad prenos-

ný vešiak na šaty²⁾, robustný hák na tašku²⁾, otočný 

držiak na tablety rozličných výrobcov alebo nastavi-

teľný sklopný stolík s držiakom na pohár³⁾. Tým sa 

prestávky v jazde dajú stráviť v maximálnom pohodlí. 

Jeden držiak, mnoho možností: všetky moduly sa dajú 

podľa potreby jednoducho upevniť do základného 

 držiaka a flexibilne navzájom vymieňať. DV

 1)  K dispozícii iba pre nový Passat Variant.

2)  Dá sa použiť iba keď na zadnom mieste za ním nesedí nijaký pasažier.

3)  Sklopný stolík s držiakom na pohár musí byť počas jazdy zaklopený, 

keď na mieste za ním sedí pasažier.
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

Dekoračné obklady a poťahy sedadiel

 1) Iba pre R-Line.

2) Vnútorné bočné časti sedadiel v „Carbon Style“ (koža štiepenka).

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

obklady a farby poťahov sedadiel. Na obrázkoch sú štandardné sedadlá s príslušnými poťahmi a eventuálne sa 

môžu líšiť od vyšších verzií.

01  Dekoračné obklady „New Brushed Design“ S

02  Dekoračné obklady „Cross Hatch“ B

03  Dekoračné obklady hliník „Dayton Brush“ E DV

04  Dekoračné obklady ušľachtilé drevo „Silver Birch“ DV

05  Dekoračné obklady hliník „Silver Rise“¹⁾ DV

06  Dekoračné obklady „Dark Diamond Flag“¹⁾ DV

07 Látka „Lizard“ čierna titan S

08 Látka „Weave“ čierna titan B

09 Koža/alcantara „Vienna“ čierna titan E

10 Koža/alcantara „Vienna“ mistral E

11 Koža „Vienna“ čierna titan DV

12 Koža „Vienna“ mistral DV

13 Koža „Nappa“ čierna titan DV

14 Koža „Nappa“ mistral DV

15 Koža „Nappa“ čierna titan/florence DV

16 Látka „Carbon Flag“/koža „Vienna“¹⁾ čierna titan DV

17 Koža „Nappa“¹⁾, ²⁾ čierna titan DV

18 Koža „Nappa“¹⁾, ²⁾ čierna titan/šedá flint DV

45Nový Passat a Passat Variant – Dekoračné obklady a poťahy sedadiel



01 02

04

1005

06

03

07

08

09 11

Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

Laky

* Iba pre R-Line.

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. 

Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby lakov.

01 Biela Pure základný lak 0Q0Q S

02 Šedá Urano základný lak 5K5K DV

03 Červená Tornado základný lak G2G2 DV

04 Strieborná Pyrit metalizovaný lak K2K2 DV

05 Šedá Mangan metalizovaný lak 5V5V DV

06 Strieborná Reflex metalizovaný lak 8E8E DV

07 Modrá Aquamarin metalizovaný lak 8H8H DV

08 Hnedá Tamarind metalizovaný lak 3V3V DV

09 Modrá Lapiz metalizovaný lak* L9L9 DV

10 Biela Oryx lak s perleťovým efektom 0R0R DV

11 Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T DV
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Spotreba paliva v l/100 km: 7,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 163 – 107 (kombinované).

sériová výbava Passat S sériovo Business B sériovo Elegance E doplnková výbava DV

Kolesá

* Ponuka Volkswagen R GmbH. Ďalšie informácie nájdete na www.volkswagen-r.de.

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

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom 

predpísané používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Váš partner Volkswagen vám 

rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.

01 16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Sepang“ B

02 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „London“ DV

03 16-palcový disk z ľahkej zliatiny „Aragon“ DV

04 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Istanbul“ E

05 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Nivelles“ DV

06 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Sebring“, Volkswagen R* DV

07  18-palcový disk z ľahkej „Dartford“ DV

08 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Soho“ DV

09  18-palcový disk z ľahkej „Dartford“ v šedej metalíze DV

10  18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Liverpool“ DV

11  18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Bonneville“, Volkswagen R* DV

12  18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Monterey“, Volkswagen R* DV

13  19-palcový disk z ľahkej zliatiny „Verona“, Volkswagen R* DV

14  19-palcový disk z ľahkej zliatiny „Pretoria“, Volkswagen R* DV
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Objavte automobilový 
svet Volkswagen.

51Nový Passat a Passat Variant – Služby

Autostadt vo Wolfsburgu – cesta svetom mobility. 

Pre vás, váš sprievod alebo celú rodinu sa prevzatie 

vášho nového vozidla stane nezabudnuteľným zážit-

kom. V Autostadte vo Wolfsburgu, komunikačnej plat-

forme koncernu Volkswagen a jeho značiek. Zažite 

rozmanité atrakcie v 28-hektárovom parkovom areáli 

s lagúnami a preberte si svoj Volkswagen osobne. 

Na vašej ceste svetom mobility budete v expozícii 

ZeitHaus kráčať po stopách automobilových míľnikov 

vyše 60 značiek, na výstave AUTOWERK zažijete au-

tomobilovú výrobu Volkswagen a na výstave LEVEL 

GREEN sa dozviete novinky z oblasti ochrany životné-

ho prostredia alebo môžete sledovať, ako si vaši naj-

menší robia svoj detský vodičský preukaz. Svoju vodič-

skú zručnosť si môžete vyskúšať na dvoch terénnych 

parkúroch alebo si doprajte trocha luxusu a nechajte 

sa rozmaznávať službami 5-hviezdičkového Superior 

hotela The Ritz-Carlton. Mimochodom, Sven Elverfeld, 

šéfkuchár reštaurácie AQUA, bol gastronomickým 

 bedekrom Guide Michelin po desiaty raz za sebou 

ocenený troma hviezdami. Keď dôjde k okamihu odo-

vzdania vozidla, váš osobný poradca predaja vám odo-

vzdá kľúče a vysvetlí vám všetky dôležité detaily, ktoré 

si na skúšobnej jazde môžete vyskúšať. Na záver tejto 

krátkej dovolenky sa vydáte so svojím novým auto-

mobilom na cestu domov. Aby sa vaša návšteva stala 

nezabudnuteľným zážitkom, máte k dispozícii na in-

ternetovej stránke Autostadt denný plánovač. Tu sa 

môžete vopred informovať o mnohých oblastiach 

 automobilového tematického parku a jednoducho 

si naplánovať svoj pobyt. Ďalšie detaily nájdete na 

www.autostadt.de/tagesplaner alebo na nemeckom 

telefónnom čísle 0800 – 288 67 82 38. Tu sú vám k 

dispozícii pracovníci centra starostlivosti o zákazníkov, 

ktorí zabezpečia plynulý priebeh. Samozrejme, všetky 

potrebné informácie vám poskytne aj váš partner 

Volkswagen.

Sklenená manufaktúra v Drážďanoch – Center of 

 Future Mobility. V sklenenej manufaktúre môžete 

 zažiť témy mobility budúcnosti a oboznámiť sa s nimi. 

Ak sa rozhodnete pre prevzatie vozidla vo výrobnom 

závode, očakáva vás napínavý a interaktívny svet zá-

žitkov, ktorý ukazuje, aká je elektromobilita už dnes 

spôsobilá na každodenné používanie a ktorý dáva 

 odpovede na otázky mobility budúcnosti. Prehliadka 

so sprievodcom po sklenenej manufaktúre vás vedie 

bezprostredne okolo výrobnej linky. Po slávnostne 

 inscenovanom prevzatí vozidlá vám osobný poradca 

predaja poskytne všetky informácie o vašom novom 

automobile a oboznámi vás s jeho ovládacími prvkami 

a funkciami. O kulinárske blaho počas pobytu sa po-

stará reštaurácia e-VITRUM. Šéfkuchár Mario Pattis tu 

kreuje, iba niekoľko metrov od výrobnej linky, čerstvé 

sezónne jedlá z prevažne lokálnych produktov. Podľa 

záujmu a časovej dostupnosti ponúkame päť progra-

mov pri odovzdaní vozidla s rozličným rozsahom. 

Môžete si napríklad zvoliť skúšobnú jazdu s niekto-

rým naším elektrickým modelom. Ak vám to čas do-

voľuje, odporúčame vám prevzatie vozidla v sklenenej 

manufaktúre spojiť s návštevou mesta Drážďany a 

jeho malebného okolia. Ďalšie podrobnosti o prevzatí 

vozidla a súvisiacom programe sa dozviete na 

www.glaesernemanufaktur.de alebo na nemeckom 

telefónnom čísle 0351 – 420 44 44. Samozrejme, 

všetky potrebné informácie vám poskytne aj váš part-

ner Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience. Objavte s cestami 

Volkswagen Driving Experience fascinujúce prírodné 

oblasti alebo si zlepšite svoje vodičské schopnosti na 

tréningu bezpečnej jazdy. Viac sa o našom programe 

dozviete na: +49 711 389 500 30 a na 

www.volkswagen-driving-experience.com.

Záruka kvality. Volkswagen vám poskytuje štandardne 

dvojročnú záruku Volkswagen na všetky nové auto-

mobily, tri roky záruku na lak a dvanásťročnú záruku 

na prehrdzavenie karosérie znútra.

Garancia mobility LongLife. Asistenčná služba, ná-

hradné vozidlo alebo ubytovanie v hoteli a ďalšie služ-

by. Keď so svojím Volkswagenom absolvujete pravi-

delne predpísané servisné úkony v autorizovanom 

servise, vzťahuje sa na vaše vozidlo v rámci celej 

 Európy garancia mobility LongLife. Platí od prevzatia 

vozidla po prvý predpísaný servisný úkon v autorizo-

vanom servise a predlžuje sa automaticky od pre-

hliadky po ďalšiu prehliadku. Bezplatnú pomoc 

24 hodín denne vám poskytneme na tel. číslach: 

0800 115 184, +421 2 49 20 59 53.

Predĺžená záruka. Volkswagen vám nad rámec zákon-

nej dvojročnej záruky na všetky nové automobily 

umožňuje predĺžiť si záruku celkovo maximálne až 

na päť rokov. Predĺžená záruka je na výber pre všetky 

modely od up! po Touareg v deviatich alternatívach, 

ktoré sa líšia dĺžkou a počtom najazdených kilometrov. 

Ďalšie informácie vám poskytne váš partner 

Volkswagen.
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Nový Passat.
Nový Passat Variant.

Využívanie mobilných online služieb We Connect umožňuje integrované pripojenie na internet. 

Náklady za toto dátové spojenie v Európe v rámci pokrytia mobilnej siete s výnimkou služieb 

„Streaming & Internet“ preberá Volkswagen AG. Na využívanie služieb „Streaming & Internet“ 

a hotspotu WLAN si zákazník môže odplatne objednať balíky dát u externého poskytovateľa 

mobilných dátových služieb „Cubic Telecom“, ktoré sa dajú využívať v rámci pokrytia siete 

v mnohých európskych štátoch. Informácie o cenách a podporovaných štátoch nájdete na 

 https://vw.cubictelecom.com. Alternatívne je využívanie funkcií Webradio, Hybrid-Radio 

a Media-Streaming možné aj pomocou mobilného koncového zariadenia (napr. smartfón), 

ktoré má schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN. V tomto prípade sú uvedené služby 

k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzatvorenou zmluvou k mobilnému telefónu a 

len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete. Prijímaním balíkov dát z internetu 

môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete a predovšetkým 

pri prevádzke v cudzine, vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové poplatky). Na využívanie 

bezplatnej aplikácie We Connect App je potrebný smartfón s operačným systémom iOS alebo 

Android a SIM karta s opciou na dátové služby s existujúcou alebo osobitne uzatvorenou 

zmluvou medzi vami a vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Dostupnosť jednotlivých 

služieb We Connect a We Connect Plus popísaných v balíkoch sa môže v jednotlivých štátoch 

líšiť. Tieto služby sú k dispozícii po dobu dohodnutú v zmluve a môžu podliehať obsahovým 

zmenám, resp. ich poskytovanie môže byť zastavené. Podrobnejšie informácie získate na 

www.connect.volkswagen-we.com a u vášho partnera Volkswagen. Informácie o tarifných 

podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za príplatok. 

Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého trhu a 

zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. O možných odchýlkach špecifických 

pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. DSG® a TSI® 

sú registrované obchodné značky Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen 

v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v tomto dokumente nemá 

symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie je registrovanou značkou a/alebo 

nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen zabezpečuje odo-

vzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužit-

kovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané. 

Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, na www.vw.sk


