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03Passat GTE a Passat GTE Variant – Pohon a motory

Vy si postrážite svoju Work-Life-Balance, on Eco Balance.  

Passat GTE a Passat GTE Variant dokazujú, že efektívna mobilita,  

šetrná k životnému prostrediu, nie je víziou budúcnosti. Vďaka súhre 

technológie plug-in hybrid a turbodúchadla prepĺňaného benzínovým 

motorom. Dizajnové detaily, ako napríklad brzdiče lakované modrou  

farbou, zvýrazňujú jeho inovatívny a športový vzhľad. Rovnako ako  

tlačidlo GTE, ktorého stlačenie uvoľní dodatočný výkon – ak sa niekedy 

potrebujete dostať do cieľa rýchlejšie.

 Work. Life.  
Eco Balance. 

Spotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná),  
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+
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05Passat GTE a Passat GTE Variant – Nabíjanie

sériová výbava S doplnková výbava DV

Nielen vy štartujete do nového dňa nabití energiou. Aj Passat GTE a Passat GTE Variant.  

Vďaka výkonnej lítiovo-iónovej vysokonapäťovej batérii má dojazd s elektrickým pohonom  

až do 70 km – a zároveň jazdíte bez lokálnych emisií a takmer nehlučne.

 Jeho pohon:  
nabitý energiou

Passat GTE Passat GTE Variant

Systémový výkon, celkovo kW (k) 160 (218) 160 (218)
Výkon benzínový motor, kW (k) 115 (156) 115 (156)
Výkon elektromotor, kW (k) 85 (115) 85 (115)
Dojazd (NEDC), km¹⁾ 980–1010 930–960
Dojazd elektrický, km 68–70 64–66
Maximálna rýchlosť, km/h 222 222
Zrýchlenie (0 – 100 km/h), s 7,4 7,6
Spotreba paliva/elektrickej energie kombinovaná, l/100 km 
(kWh/100 km)¹⁾
so 6-stupňovou prevodovkou s dvojitou spojkou DSG: 1,4–1,5 (13,8–14,2) 1,6 (14,7–15,1)
Emisie CO₂ kombinované, g/km¹⁾
so 6-stupňovou prevodovkou s dvojitou spojkou DSG: 32–34 36–37

01   Nabiť váš Passat GTE 
je jednoduchšie ako vy-
meniť žiarovku. Batéria 
elektrického pohonu  
sa dá nabiť z bežnej elek-
trickej zásuvky v domác-
nosti alebo na verejnej 
nabíjacej stanici. Približ-
ne po 5 hodinách je lítio-
vo-iónová akumulátoro-
vá batéria úplne nabitá. 
Ak využijete verejnú na-
bíjaciu stanicu alebo 
osobitne dodávanú do-
mácu nástennú nabíjaciu 
stanicu wallbox, batéria 
sa dá úplne nabiť za pri-
bližne 3,5 hodiny. S

1)  Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ boli stanovené podľa 
zákonom predpísaných meracích postupov. Od 1. 9. 2017 sú niektoré 
nové automobily typovo schválené podľa celosvetovo harmonizova-
nej metodiky pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP),  
realistickejšej metódy na meranie spotreby paliva a emisií CO₂.  
Od 1. 9. 2018 WLTP postupne nahradí nový európsky cyklus NEDC 
(New European Driving Cycle). Vzhľadom na realistickejšie skúšobné 
podmienky sú spotreba paliva a emisie CO₂ namerané podľa WLTP  

v mnohých prípadoch vyššie ako hodnoty namerané podľa NEDC. 
Ďalšie informácie o rozdieloch medzi WLTP a NEDC nájdete na našej 
internetovej stránke. Aktuálne ešte musia výrobcovia povinne uvá-
dzať hodnoty podľa NEDC. Ak ide o nové vozidlá, typovo schválené 
podľa WLTP, uvádzajú sa hodnoty podľa NEDC prepočítané z WLTP. 
Výrobcovia môžu dobrovoľne dodatočne uvádzať hodnoty podľa 
WLTP, až kým nebudú záväzné. Ak sú hodnoty podľa WLTP uvedené  
v rozpätí, nevzťahujú sa na jednotlivé individuálne vozidlo a nie sú  
súčasťou ponuky. Slúžia iba na porovnanie rôznych typov vozidiel. 

Doplnková výbava a príslušenstvo (namontované prvky, väčšie  
pneumatiky a pod.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla,  
ako napr. hmotnosť, valivý odpor alebo aerodynamiku, a okrem  
poveternostných podmienok a podmienok v premávke, ako aj  
individuálneho spôsobu jazdy ovplyvňovať spotrebu paliva,  
spotrebu elektrickej energie, emisie CO₂ a jazdné výkony vozidla.  
Aktuálne informácie o hodnotách/normách spotreby paliva a  
emisií CO₂ nájdete na našej internetovej stránke.

Spotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+
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07Passat GTE a Passat GTE Variant – Interiér

sériová výbava S doplnková výbava DV

S voliteľnými sedadlami ergoComfort s modrým kontrastným prešívaním poťahov Passat 

GTE a Passat GTE Variant sa nasadzujú aj v interiéri farebné akcenty – ktoré sa perfektne 

hodia k vášmu športovo-elegantnému zjavu. No najšportovejšie je a aj zostáva tlačidlo GTE. 

Po jeho stlačení získa váš Passat osobitnú porciu výkonu.

Osobitná porcia výkonu  
– stlačením tlačidla.

01   Zodpovedný jazdný komfort: pomocou tlačidla 
e-Mode vedľa voliacej páky prevodovky celkom jedno-
ducho prepnete na čisto elektrický pohon. S

02   Keď aktivujete režim GTE príslušným tlačidlom,  
získate spojenú silu dvoch motorov. Výsledkom je 
maximálny systémový výkon 160 kW (218 k)¹⁾,  
maximálny krútiaci moment 400 Nm, ako aj  
možnosť mobilizovať všetky výkonové rezervy. S

03   Keď sa posadíte za volant modelu Passat GTE, 
môžete pocítiť nádych slobody. Horizontálne deko-
račné obklady prechádzajúce do dverí vizuálne  
zväčšujú vnútorný priestor kabíny, ktorý pôsobí ešte 
veľkorysejšie. Vďaka optimalizovanej stredovej  
konzole s veľkou odkladacou priehradkou sa interiér 
vyznačuje vydarenou kombináciou štýlovej elegancie 
a funkčného poriadku. K tomu prispievajú aj sedadlá 
sériovo potiahnuté látkou s modrými akcentmi. S

Spotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+
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09Passat GTE a Passat GTE Variant – Exteriér

Je perfektný na každodenné používanie. A napriek tomu nie všedný.  

Passat GTE a Passat GTE Variant už na pohľad demonštrujú svoju výnimočnosť.  

S maximálnym objemom batožinového priestoru 1 613 litrov je Variant zvlášť  

priestranný. A vďaka voliteľným 18-palcovým diskom z ľahkej zliatiny „Liverpool“  

vo farbe Adamantium Dark s chrómovanými lichobežníkovými prvkami má aj zvlášť  

sebavedomý vzhľad. 

Bežný deň nemusí  
 vyzerať všedne.

01   Technika LED vám zabezpečuje lepšiu viditeľnosť 
v noci. Energeticky úsporné LED svetlomety s reflek-
torovou technikou majú dlhú životnosť a farbu svetla 
podobnú dennému svetlu. Nápadným prvkom sú LED 
denné svetlá v profile písmena C v nárazníku. S

(bez obr.)   Alternatívne si môžete zvoliť svetlomety 
LED Matrix s dynamickými svetlami do zákrut  
a LED dennými svetlami. Vyznačujú sa atraktívnym 
dizajnom a vysokým svetelným výkonom.  
V kombinácii s dynamickou reguláciou diaľkových 
svetiel „Dynamic Light Assist“ sa rozdelenie svetla 
automaticky prispôsobuje okolitým podmienkam,  
takže môžete jazdiť trvalo so zapnutými diaľkovými 
svetlami bez oslňovania iných účastníkov cestnej  
premávky. DV

Spotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+ sériová výbava S doplnková výbava DV
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11Passat GTE a Passat GTE Variant – Komfort

Dostatok priestoru pre vašu rodinu a projekty vám Passat GTE a Passat GTE Variant poskytujú  

v každom ohľade. Ale aj veľa dôvodov na údiv. Postará sa o to predovšetkým ich inovatívna technika.  

Ako napríklad voliteľný digitálny združený prístroj Digital Cockpit s uhlopriečkou displeja 26 cm (10,25 palca).  

V kombinácii s navigačným systémom „Discover Pro“ s dotykovým displejom inovatívny interiér ihneď upúta. 

Aj malých pasažierov.

Veľa miesta pre 5 osôb.  
A ešte viac asistentov.

01   Navigačný systém „Discover Pro“ vám splní 
takmer všetky želania. Okrem veľkého dotykového 
displeja s uhlopriečkou 23,4 cm (9,2 palca) k tomu  
prispievajú aj mobilné online služby We Connect. DV

02   Analógový svet bol včera. Na želanie môžete  
vymeniť klasické kruhové prístroje za displej  
s vysokým rozlíšením. Inovatívny Digital Cockpit  
vám môže zobraziť oveľa viac informácií ako iba  
rýchlosť, otáčky motora a zásobu paliva. DV

Spotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+ sériová výbava S doplnková výbava DV
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13Passat GTE a Passat GTE Variant – Asistenčné systémy

03   Parkovací asistent „Park Assist“ dokáže rozpoznať vhodné parkovacie  
miesta priečne a pozdĺžne k smeru jazdy a automatickým ovládaním riadenia do 
nich zaparkovať vozidlo.¹⁾ Z pozdĺžnych parkovacích miest systém dokáže aj vypar-
kovať. Vy musíte pri tom iba ovládať akcelerátor, brzdu a sledovať okolie.¹⁾ DV

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.¹⁾ Rozoznáva chodcov a vozidlá na ceste a včas upozorní vodiča.  
Ak vodič na upozornenie nereaguje, systém vozidlo automaticky zabrzdí.¹⁾ S

05   Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou reguláciou rýchlosti vám pomáha 
udržiavať nastavenú najvyššiu rýchlosť ³⁾ a nastavený odstup od vozidla idúceho 
vpredu. Prediktívna regulácia rozširuje túto funkciu o automatické prispôsobenie 
rýchlosti podľa priebehu trasy a asistenciu v zákrutách. Keď systém prevezme  
oficiálne obmedzenú rýchlosť, môže pomôcť zabrániť prekročeniu povolenej  
rýchlosti.¹⁾ Okrem toho systém na základe dát trasy z navigácie vypočítava ideálnu 
rýchlosť na prejazd zákrutami.¹⁾ Tým sa zvyšuje komfort jazdy a znižuje spotreba 
paliva.¹⁾ S

 1) V rámci možností systému.
2)  Vodič musí byť pripravený kedykoľvek prevziať riadenie a nie je zbavený zodpovednosti  

za predvídavý spôsob jazdy.
3) Do rýchlosti 210 km/h.

Spotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+ sériová výbava S doplnková výbava DV

Rodina, práca, hobby – keď to chce človek všetko zvládnuť, zíde sa mu podpora. Preto sú Passat GTE a Passat GTE 

Variant vybavené inteligentnými asistenčnými systémami. Volkswagen ich združil pod pojmom IQ.DRIVE.  

Tento súhrnný pojem označuje všetky asistenčné systémy, ktoré existujú už dnes a ktoré vyvíjame pre budúcnosť. 

Tak môžete už dnes v modeloch Passat GTE a Passat GTE Variant profitovať z inovatívnych systémov  

„Travel Assist“, „Emergency Assist“ a mnohých ďalších.

IQ.DRIVE

01   Buďte pripravení na núdzovú situáciu  
– s asistenčným systémom „Emergency Assist“  
v prípade zdravotného kolapsu vodiča. Systém  
zasiahne, keď zaregistruje, že vodič prestal ovládať 
vozidlo, a pokúsi sa ho reaktivovať. Ak nezistí žiadnu 
reakciu, systém upozorní výstražnými svetlami iných 
účastníkov cestnej premávky a kontrolovane zastaví 
vozidlo.¹⁾ DV

02   Je jedno, či na pracovných cestách alebo cestách 
na dovolenku – keď častejšie jazdíte so svojím vozid-
lom, systém „Travel Assist“ vás výrazne odbremeňuje 
počas jazdy. Najmä na diaľniciach a dobre vybudova-
ných mimomestských cestách dokáže „Travel Assist“ 
udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu a pritom zachová-
vať 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
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15Passat GTE a Passat GTE Variant – Infotainment a konektivitaSpotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+ sériová výbava S doplnková výbava DV

Všetci hovoria o digitalizácii. V modeloch Passat GTE a Passat GTE Variant je pevnou súčasťou vášho  

každodenného života. Vďaka integrovanej eSIM karte môžete byť na želanie trvale pripojení na internet  

a využívať množstvo inovatívnych online služieb We Connect. Okrem lepšej navigácie s dopravnými  

informáciami v reálnom čase voliteľný navigačný systém „Discover Pro“ poskytuje aj zábavu na vysokej  

úrovni. A s aplikáciou We Connect App sa váš smartfón stane diaľkovým ovládaním na Passat GTE  

a Passat GTE Variant – tak môžete napríklad celkom pohodlne z domu alebo pracoviska skontrolovať  

dôležité prevádzkové informácie.¹⁾

Infotainment a konektivita

01   S inovatívnym ovládaním gestami ovládate navigačný systém „Discover Pro“ ešte jednoduchšie  
a pohodlnejšie. Množstvo bodov menu aktivujete jednoduchým horizontálnym gestom. Jedným pohybom  
ruky tak môžete preskočiť napríklad na ďalšiu skladbu. DV

02   Navigačný systém „Discover Pro“ s mobilnými online službami We Connect a zaskleným farebným dotyko-
vým 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 
Wireless²⁾ pre Apple CarPlay™ a Andoid Auto™ s bezdrôtovým pripojením. Osem reproduktorov zabezpečuje  
optimálny zážitok z hudby nielen pri príjme digitálneho rozhlasového vysielania DAB+. DV

03   Najlepšia zábava počas jazdy. Využite svoje služby 
streamovania hudby priamo v systéme infotainmentu 
svojho vozidla a pohodlný prístup k širokej ponuke in-
ternetového rádia. Integrovaný hotspot WLAN umož-
ňuje vám a vašim spolujazdcom pohodlné surfovanie 
až s ôsmimi koncovými zariadeniami. DV

04   S aplikáciou We Connect App máte mobilný prí-
stup k svojmu automobilu Passat GTE alebo Passat 
GTE Variant. Vďaka tomu môžete pohodlne ovládať 
rozličné funkcie – bez ohľadu na to, kde sa práve  
nachádzate. Chcete si v chladnom ročnom období  
naprogramovať voliteľné nezávislé kúrenie už deň  
vopred? Žiaden problém. Alebo so službou „Nabíja-
nie“ môžete skontrolovať stav nabitia batérie a spus-
tiť alebo zastaviť proces nabíjania. 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  
uzavrieť 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)  App-Connect zahŕňa technológie Apple CarPlay™, Android Auto™  
a MirrorLink®. Aby sa predchádzalo rozptyľovaniu vodiča, počas  
jazdy sa dajú spustiť iba certifikované aplikácie. Prosím, zohľadnite  
v tejto súvislosti aj skutočnosť, že niektoré aplikácie nie sú dostupné 
pre každú z troch technológií a dostupnosť týchto technológií sa 
môže v jednotlivých štátoch líšiť. Informácie o kompatibilite smartfó-
nov nájdete na volkswagen.de/mobiltelefon a doplňujúco aj pre 
Apple CarPlay™ na apple.com/de/ios/carplay, pre Android Auto™  
na android.com/intl/de_de/auto a pre MirrorLink® na mirrorlink.com.
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17Passat GTE a Passat GTE Variant – Príslušenstvo Volkswagen

01   Držiak na surf dovezie vašu surfovú dosku do cieľa dobre zabezpečenú:  
vďaka pogumovaným podperám a špeciálnej gumovej ochrane kovových svoriek 
na upínacích popruhoch je preprava zvlášť šetrná. Vhodný na surf s dvojdielnym 
sťažňom. DV

02   Stabilné a ľahké nosné tyče strešného nosiča pre Passat GTE tvoria základ  
na všetky strešné nadstavby. 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 vášho vozidla 
na strešnom nosiči spĺňajúcom podmienky testu City-Crash Plus. Inovatívne  
otočné tlačidlo s obmedzovačom krútiaceho momentu zabezpečuje pohodlné 
upevnenie rámu bicykla. Držiak rámu a kolesová koľajnica automaticky držia  
bicykel v správnej polohe. DV

04   Prepravujte svoje bicykle pohodlne a dobre zabezpečené na našom nosiči na 
bicykle „Premium“. Je určený na prepravu dvoch bicyklov alebo elektrobicyklov a 
dá sa ľahko upevniť na ťažné zariadenie vďaka inovatívnemu upevňovaciemu sys-
tému. Vyklopením držadla na prenášanie sa nosič automaticky zafixuje na guľovej 
hlave ťažného zariadenia. Odnímateľné uzamykateľné rozpery uľahčujú manipulá-
ciu. Nožným pedálom sa nosič dá sklopiť až o 90 stupňov, takže je možný prístup 

do batožinového priestoru aj s nasadenými bicyklami. 
Na želanie je k dispozícii nájazdová koľajnica na poho-
dlnejšie nakladanie ťažkých bicyklov. DV

05   Či príves na čln, obytný príves alebo preprava 
väčšieho nákladu – na jazdu s prívesom je potrebné 
ťažné zariadenie. Dodáva sa ako pevné alebo odníma-
teľné. Súčasťou kompletu je 13-pólová elektrická in-
štalácia so zásuvkou, ktorá zabezpečuje zásobovanie 
prívesu elektrickou energiou. DV

Spotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+ sériová výbava S doplnková výbava DV

Optimálne vybavené na každý deň aj do budúcnosti sú Passat GTE a Passat GTE Variant už sériovo.  

Pre všetkých, ktorí chcú ísť ešte ďalej, je k dispozícii rozsiahla ponuka originálneho príslušenstva Volkswagen. 

Kompletnú ponuku nájdete v katalógu „Príslušenstvo Volkswagen“ u vášho partnera Volkswagen alebo  

na volkswagen.com.

Príslušenstvo Volkswagen
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11   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

12–15   Praktická, pohodlná a flexibilná: inovatívna 
modulárna cestovná a komfortná súprava je 
všestranne univerzálna a prispieva k upratanému a 
prehľadnému interiéru kabíny. Okrem toho sú dôležité 
predmety pre pasažierov na zadných sedadlách stále  
v pohodlnom dosahu, resp. dajú sa pohodlne ovládať. 
Súprava sa skladá zo základného modulu, ktorý je 
upevnený medzi držiakmi opierky hlavy predného se-
dadla, a rozličných samostatne dodávaných doplnko-
vých modulov. K nim patrí napríklad prenosný vešiak 
na šaty³⁾, robustný hák na tašku³⁾, otočný držiak na 
tablety rozličných výrobcov alebo nastaviteľný sklop-
ný stolík s držiakom na pohár²⁾. Prestávky počas jazdy 
sa tak 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 Passat GTE Variant.
2)  Sklopný stolík s držiakom na pohár musí byť počas jazdy sklopený,  

ak na mieste za ním sedí pasažier.
3)  Dá sa použiť len v prípade, ak na zadnom mieste za ním nesedí  

žiaden pasažier.

Spotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+

06   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

07   Vysoká vaňa do batožinového priestoru¹⁾ s nápi-
som Passat je extrémne robustná a chráni batožinový 
priestor pred znečistením. Hladká plocha s drážkami 
umožňuje ľahké čistenie. Pružné pásy na zadných  
rohoch a háky na zadnej stene umožňujú spoľahlivé 
upevnenie v batožinovom priestore. Deliaca mreža¹⁾ 
oddeľuje batožinový priestor od kabíny posádky  
medzi operadlom zadného sedadla a stropom. Dá  
sa použiť aj s krytom batožinového priestoru. DV

08   Textilné rohožky „Premium“ čiernej farby sú  
vyrobené z kvalitného a odolného velúru, predné  
sú opatrené nápisom Passat. Upevňovacie body  
na podlahe a protišmyková úprava spodnej strany  
zabezpečujú optimálne fixovanie. DV

09   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

10   Atraktívny a funkčný prvok: ochranná  
čierno-strieborná fólia na prahy chráni lak v expono-
vanej oblasti predných a zadných prahov dverí pred 
poškriabaním a poškodením a individualizuje vzhľad 
vozidla. DV

sériová výbava S doplnková výbava DV
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21Passat GTE a Passat GTE Variant – Dekoračné obklady a poťahySpotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+ sériová výbava S doplnková výbava DV

Dekoračné obklady  
 a poťahy

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  Dekoračný obklad „Cross Hatch“ S

02  Dekoračný obklad drevo „Silver Birch“ DV

03  Dekoračný obklad hliník DV

04 Látka Leinenoptik čierna titan/modrá S

05 Koža/alcantara „Vienna“ čierna titan DV

06 Koža/alcantara „Vienna“ mistral DV

07 Koža „Vienna“ čierna titan DV

08 Koža „Vienna“ mistral DV

09 Koža „Nappa“ čierna titan DV

 10 Koža „Nappa“ mistral DV
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23Passat GTE a Passat GTE Variant – Laky a kolesáSpotreba paliva Passat GTE a Passat GTE Variant v l/100 km: 1,4 – 1,6 (kombinovaná), spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 13,8 – 15,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 32 – 37 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+ sériová výbava S doplnková výbava DV

Laky  
a kolesá

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

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami.

01 Biela Pure štandardný lak 0Q0Q DV

02 Sivá Urano štandardný lak 5K5K S

03 Červená Tornado štandardný lak G2G2 DV

04 Strieborná Pyrit metalizovaný lak K2K2 DV

05 Strieborná Reflex metalizovaný lak 8E8E DV

06 Sivá Mangan metalizovaný lak 5V5V DV

07 Modrá Aquamarin metalizovaný lak 8H8H DV

08 Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T DV

09 Biela Oryx lak s perleťovým efektom 0R0R DV

 10 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Montpellier“ S

 11 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Nivelles“ DV

 12 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Soho“ DV

 13 17-palcový disk z ľahkej zliatiny „London“ DV

 14 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Dartford“ DV

 15 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Liverpool“ DV

 16 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Bonneville“, Volkswagen R DV

 17 18-palcový disk z ľahkej zliatiny „Monterey“, Volkswagen R DV



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 konco-
vého zariadenia (napr. smartfón), ktoré má schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN. 
V tomto prípade sú uvedené služby k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou 
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 mobil-
nej 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 uzavretou zmluvou medzi vami a vaším operátorom mobilnej 
telefónnej siete. Dostupnosť jednotlivých služieb We Connect a We Connect Plus popísa-
ných 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 prípla-
tok. 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 špeci-
fických 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 doku-
mente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie je registrovanou 
značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen 
zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen  
sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť 
bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen a na www.vw.sk
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