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W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO₂ od 167 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O
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03Nowy Passat Alltrack – stylistyka

Nie musisz się ograniczać
Nowy Passat Alltrack jest przygotowany nie tylko na to, co zaplanowałeś, ale dzięki 

seryjnemu napędowi na wszystkie koła 4MOTION i specjalnemu trybowi jazdy offroad 

– również na bardziej niecodzienne wyzwania. Dostęp do usług i serwisów online sprawia, 

że zawsze otrzymujesz aktualne informacje i cieszysz się rozrywką, jaką lubisz.

01   Logo Alltrack 
na osłonie chłodnicy 
informuje wszystkich 
o wyjątkowo sportowym 
charakterze Passata 
Alltrack, podobnie 
jak charakterystyczny 
element w kształcie 
litery „C” na zderzaku.

S
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W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO₂ od 167 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

Idealny na każdy dzień, 
a jednak niecodzienny
Pierwsze spojrzenie na nowego Passata Alltrack i już wiesz, jak jest niecodzienny. 

Elegancki i klasyczny, a jednocześnie, dzięki osłonom przedniej i tylnej 

części podwozia, gotowy, aby sprostać niemal wszystkim wyzwaniom, 

także tym niekonwencjonalnym.
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W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO₂ od 167 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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07Nowy Passat Alltrack – wnętrze

Powiększa Twoją strefę komfortu 
o pięć miejsc siedzących
Dotychczas panowało przekonanie, że aby coś zmienić, trzeba wyjść 

poza swoją strefę komfortu. Z nowym Passatem Alltrack nie musisz 

tego robić, gdyż mimo sportowego charakteru wyrażonego wysokiej 

jakości elementami ze stali nierdzewnej, chromu i aluminium, 

w jego wnętrzu znajdziesz wiele rozwiązań gwarantujących wysoki 

komfort podróży, na przykład opcjonalne siedzenia ergoComfort 

z funkcją masażu i wentylacji.

01   Sportowy i wytrzymały charakter Passata Alltrack jest zauważalny również we wnętrzu. 
Zestaw wskaźników w stylistyce Alltracka jest wykończony chromem. Przy wsiadaniu i wysiadaniu 
w oczy rzucają się listwy ze stali nierdzewnej na progach i welurowe dywaniki. Pedały ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej doskonale współgrają z perfekcyjnie dobranymi do siebie detalami. S

02   Komfort podczas jazdy zapewniają opcjonalne siedzenia ergoComfort obszyte skórą Nappa 
w kolorze szarym Mistral, które nie tylko dbają o Twoje plecy w czasie dłuższych podróży, lecz również 
podnoszą estetykę wnętrza. O
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W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO₂ od 167 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

04   Jeżeli często jeździsz samochodem, 
służbowo lub na wakacje, docenisz zalety systemu 
wspomagającego Travel Assist. System pomoże Ci 
utrzymać pas ruchu, prędkość i odległość od jadącego 
z przodu pojazdu, co znacznie odciąży Cię przede 
wszystkim na autostradach. W połączeniu 
z dwusprzęgłową przekładnią DSG Travel Assist 
ułatwia także poruszanie się w korkach¹⁾. S

05   Dzięki Emergency Assist będziesz przygotowany 
nawet na krytyczne sytuacje, gdyż system 
jest w stanie przejąć na siebie częściową kontrolę 
nad samochodem w przypadku niezdolności 
kierowcy do prowadzenia pojazdu, na przykład 
z przyczyn zdrowotnych. System zaczyna działać, 
gdy zarejestruje brak reakcji kierowcy. Jeżeli mimo 
ostrzeżeń kierujący pojazdem nadal pozostanie 
bierny, Emergency Assist spróbuje przywrócić 
jego aktywność oraz ostrzec pasażerów i innych 
uczestników ruchu. Jeśli kierowca nie przejmie 
kontroli nad samochodem, system, korzystając 
z asystenta zmiany pasa ruchu Side Assist, sprowadzi 
pojazd na prawy pas i przyhamuje aż do zatrzymania¹⁾.

S

06   Aktywny tempomat ACC z przewidującą 
regulacją prędkości pomoże utrzymać ustawioną 
przez kierowcę prędkość maksymalną²⁾ 
oraz minimalną odległość od jadącego z przodu 
pojazdu. Przewidująca regulacja prędkości rozszerza 
podstawowy zakres działania, dostosowując prędkość 
do obowiązujących ograniczeń oraz obliczając 
na podstawie danych z nawigacji idealną prędkość 
pokonywania zakrętów. ACC nie tylko poprawia 
komfort jazdy, lecz również pomaga ograniczyć 
zużycie paliwa¹⁾. S

03   Z wyświetlaczem head-up będziesz miał wszystkie istotne informacje 
w bezpośrednim polu widzenia, na przykład prędkość, komunikaty z systemów 
wspomagających i wskazówki nawigacji. Dane są wyświetlane na wysokiej 
jakości panelu przed przednią szybą, w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy, 
tak że nie musi on odrywać go od drogi. Wyświetlane informacje są dobrze 
czytelne także w świetle reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. 
Jeżeli wyświetlacz head-up nie jest potrzebny, można go wsunąć w tablicę 
rozdzielczą. O

 1)  W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili 
gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające 
nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności 
za kierownicą.

2)  Do prędkości maksymalnej 210 km/h.
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W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO₂ od 167 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O
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11Nowy Passat Alltrack – wnętrze

08   System nawigacji Discover Pro z mobilnymi usługami online We Connect* 
i zakrytym szkłem ekranem dotykowym TFT o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala) 
dzięki funkcji sterowania gestem oraz funkcji obsługi głosowej przy użyciu 
poleceń wypowiadanych naturalnym językiem jest niezwykle łatwy w obsłudze. 
System ma także funkcję rozpoznawania znaków drogowych oraz App-Connect 
Wireless (dla Apple Car Play). Osiem głośników zapewnia optymalną jakość 
dźwięku nie tylko przy słuchaniu radia cyfrowego DAB+. O

09 | 10   Ekran początkowy/startowy z możliwością personalizacji można 
dopasować do swoich wymagań. Na ekranie mogą być wyświetlane na przykład 
informacje offroad lub wybrane przez kierowcę funkcje. Indywidualne ustawienia 
można zapisać w profilach personalizacji i w każdej chwili wywołać. O

07   Wszystko pod kontrolą i w zasięgu wzroku. 
Dodatkowe informacje offroad, na przykład wysokość 
nad poziomem morza, kąt skrętu kół i kompas można 
w nowym Passacie Alltrack sprawdzić w systemie 
nawigacji. Dzięki adaptacyjnej regulacji zawieszenia 
DCC (bez ilustracji) sposób działania elektronicznie 
regulowanych amortyzatorów jest zawsze 
dostosowany do sytuacji. O

*  Do korzystania z usług We Connect niezbędne jest konto użytkownika Volkswagen ID. Użytkownik 
musi zalogować się w We Connect, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest również zawarcie 
online umowy z Volkswagen AG na korzystanie z We Connect lub We Connect Plus. W przypadku 
umowy We Connect Plus klient ma 90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie samochodu 
na www.portal.volkswagen-we.com i może korzystać z usług bezpłatnie przez cały okres określony 
w umowie. 
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W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO₂ od 167 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Passat Alltrack jest przygotowany na codzienne wyzwania. Dla wszystkich, którzy chcą więcej, 

Oryginalne akcesoria Volkswagen® mają odpowiednią ofertę. Znajdziesz ją w katalogu ogólnym 

Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® dostępnym u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena 

lub na stronie www.volkswagen.pl oraz www.vw-sklep.pl.
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13Nowy Passat Alltrack – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

01   Uchwyt na deskę surfingową bezpiecznie dowiezie Twoją deskę 
i dwuczęściowy maszt do celu. Gumowane podkładki i specjalne gumowe 
osłony metalowych klamer pasów mocujących zapobiegają uszkodzeniu 
deski i masztu. O

02   Belki bagażnika dachowego¹⁾ na relingi stanowią podstawę dla wszystkich 
przystawek transportowych, na przykład uchwytów na deski surfingowe, 
rower, narty i deski snowboardowe. Wykonane są z aluminiowego profilu 
o aerodynamicznym kształcie i pomyślnie zaliczyły testy City Crash Plus¹⁾. 
Belki są dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym, a ich zamocowanie 
na relingach dachowych Passata Alltrack jest bardzo łatwe. Zamykany 
na zamek stabilny bagażnik dachowy box Komfort w kolorze czarnym 
z połyskiem jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Praktyczne zaczepy 
pozwalają bez problemu zamocować go na belkach bagażnika dachowego. 
Box jest dwustronnie otwierany, a szeroki kąt otwarcia sprawia, że układanie 
w nim bagaży jest bardzo łatwe. Bagażniki dachowe box są dostępne w dwóch 
pojemnościach: 340 i 460 litrów. O

03   Uchwyt na rower umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu Passata 
Alltrack. Dzięki specjalnej konstrukcji uchwytu na ramę i szyny na koła rower 
jest automatycznie utrzymywany we właściwej pozycji. Innowacyjne pokrętło 
z ogranicznikiem momentu obrotowego ułatwia unieruchomienie ramy roweru. 
Mocowanie ramy ma duże miękkie elementy, które równomiernie rozkładają nacisk 

i chronią ramę przed uszkodzeniem. Uchwyt na rower 
pomyślnie zaliczył test City Crash Plus¹⁾. O

04   Bagażnik rowerowy Premium z innowacyjnym 
systemem mocowania umożliwia wygodny 
i bezpieczny transport dwóch rowerów. Po rozłożeniu 
pałąka nośnego bagażnik automatycznie ustawia się 
we właściwej pozycji na głowicy haka holowniczego. 
Zdejmowane uchwyty wyposażone w zabezpieczenie 
przed kradzieżą znacznie ułatwiają jego użytkowanie. 
Przycisk nożny pozwala na odchylenie bagażnika 
pod kątem 90 stopni i łatwy dostęp do przestrzeni 
bagażowej samochodu. Po złożeniu bagażnik 
rowerowy Premium nie zajmuje dużo miejsca 
i bez problemu mieści się w bagażniku samochodu. 
Wyposażony w zabezpieczenie przed kradzieżą. 
Opcjonalnie dostępny pokrowiec oraz szyna 
najazdowa ułatwiająca załadunek rowerów. O

05   Do przewiezienia łodzi, przyczepy kempingowej 
lub bagażowej potrzebny jest hak holowniczy. Dostępne 
są dwa warianty: odejmowany oraz stały w zestawie 
z 13-stykowym gniazdem elektrycznym i kodem 

aktywującym. Dokument aktywacji z indywidualnym kodem umożliwia pełne 
połączenie z systemem elektronicznym samochodu. Perfekcyjna współpraca 
wszystkich elementów zestawu gwarantuje bezpieczną eksploatację przyczepy. O

1)  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości 
ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe 
wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu 
dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
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06   Optymalna wentylacja samochodu poprawia 
klimat we wnętrzu i wpływa na komfort podróży. 
Możesz cieszyć się świeżym powietrzem, 
także gdy pada deszcz lub śnieg, albo opuścić 
lekko szyby, by uniknąć zastoju powietrza w gorący 
dzień. Łatwe do pielęgnacji odporne na działanie 
promieniowania UV oraz mycie w myjni owiewki 
wykonane są z wysokiej jakości szkła akrylowego 
podlegającego recyklingowi, a ich montaż 
nie wymaga wykonywania otworów ani klejenia. O

07   Wanna bagażnika¹⁾ z wysokimi krawędziami 
i napisem „Passat” jest wytrzymała i chroni bagażnik 
przed zabrudzeniem. Dzięki gładkiej powierzchni 
i szerokim rowkom łatwo utrzymać ją w czystości. 
Gumowe pasy w tylnych narożnikach oraz haczyk 
na tylnej ścianie umożliwiają mocowanie 

przedmiotów. Kratka¹⁾ oddziela bagażnik od kabiny 
pasażerskiej i nie ogranicza możliwości używania 
rolety bagażnika. O

08   Przednie i tylne chlapacze chronią własny 
oraz jadący z tyłu pojazd przed poderwanymi 
z nawierzchni błotem, kamieniami i wodą. O

09   Atrakcyjny i funkcjonalny detal: folie na progi 
w kolorze czarno-srebrnym chronią lakier w obrębie 
przednich i tylnych drzwi przed zadrapaniami 
i uszkodzeniem. O

10   Dywaniki welurowe Premium wykonane są 
z wysokiej jakości wytrzymałego weluru i zdobi je 
napis „Passat”. Dywaniki skutecznie chronią wnętrze 
przed zabrudzeniem, a dwupunktowy system 

mocowania przednich dywaników zapobiega 
ich przesuwaniu. O

11   Foteliki samochodowe dla dzieci w każdym 
wieku zapewniają wysoki poziom komfortu, 
a ich zdejmowane pokrowce można prać 
w temperaturze 30°C. Antypoślizgowa mata 
pod fotelik z praktycznymi siatkowymi kieszeniami 
zapobiega zabrudzeniu lub zniszczeniu tapicerki. O
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15Nowy Passat Alltrack – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

12-15   Praktyczny, wygodny i wszechstronny: 
innowacyjny modułowy system komfortu 
w podróży ułatwia utrzymanie porządku we wnętrzu, 
a przedmioty ważne dla pasażerów siedzących z tyłu 
są zawsze w zasięgu ręki lub dają się wygodnie 
obsługiwać. System składa się z modułu bazowego 
mocowanego między pałąkami przednich zagłówków, 
uchwytu na kamerę oraz innych dostępnych 
oddzielnie dodatkowych modułów, na przykład 
przenośnego wieszaka na odzież²⁾, uchylnego 
uchwytu na różne modele tabletów lub składanego 
stolika z uchwytem na kubek³⁾. Wszystkie moduły 
można bez problemu zamocować w uchwycie 
bazowym i wymieniać w zależności od potrzeb. O

 1) Dostępna tylko dla Passata Variant.
2)  Można używać, tylko gdy na siedzeniu z tyłu nie siedzi pasażer.
3)  Składany stolik podczas jazdy powinien być złożony, jeżeli 

na siedzeniu, przed którym znajduje się stolik, siedzi pasażer. 
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W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO₂ od 167 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

Lakiery

01 lakier uniwersalny szary Urano 5K S

02 lakier uniwersalny biały Pure 0Q O

03 lakier metalik zielony Bottle 8V O

04 lakier metalik srebrny Reflex 8E O

05 lakier metalik szary Mangan 5V O

06 lakier metalik czerwony Tornado G2 O

07 lakier metalik niebieski Aquamarin 8H O

08 lakier metalik brązowy Tamarinden 3V O

09 lakier metalik złoty Sea Shell 9V O

10 lakier metalik srebrny Pyrit K2 O

11 lakier perłowy czarny Deep 2T O

12 lakier perłowy biały Oryx 0R O

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego 
odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru. 
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W zależności od wariantu zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,4 l/100 km do 8,8 l/100 km, emisja CO₂ od 167 g/km do 199 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen. wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

Aplikacje dekoracyjne, 
tapicerki i obręcze kół

* Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego 
odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy i struktury 
tapicerki, obręczy lub aplikacji dekoracyjnych. Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych 
i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego wyższego wariantu.

01  aplikacje dekoracyjne Tracks S

02   aplikacje dekoracyjne drewno Silver Birch O

03 tapicerka tkaninowa 7 Summits czarna Titan – Raven S

04 tapicerka skórzana Nappa czarna Titan O

05 tapicerka skórzana Nappa szara Mistral O

06  17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Ancona S

07  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kalamata O

08  19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Albertville, Volkswagen R* O
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Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być 
badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. 
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa 
i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może 
nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki 
Volkswagen.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy,
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane 
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji 
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega 
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen 
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy 
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.
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