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wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O 03Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE – napęd i silnik

Ty zwracasz uwagę na to, by zachować równowagę między pracą 

i życiem osobistym, a nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE 

dbają o równowagę ekologiczną. Połączenie technologii hybrydowej 

plug-in i silnika benzynowego z turbodoładowaniem jest dowodem 

na to, że efektywna i czysta mobilność nie jest już tylko wizją 

przyszłości. Innowacyjny i sportowy charakter Passata GTE sygnalizują 

akcenty stylistyczne, na przykład opcjonalne niebieskie zaciski 

hamulców. A jeżeli zmusi Cię do tego sytuacja lub po prostu 

będziesz miał na to ochotę, możesz wcisnąć przycisk GTE i poczuć, 

jaka moc tkwi w tym niezwykłym samochodzie. 

Praca, życie 
oraz eco balance
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Nie tylko Ty rozpoczynasz dzień pełen energii, także nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE. 

Dzięki baterii litowo-jonowej o dużej wydajności ich zasięg w trybie elektrycznym, czyli bez 

lokalnych emisji i prawie bezgłośny, wynosi nawet 59 km. 

Naładowany
energią

Passat GTE Passat GTE Variant

Moc systemowa całkowita, kW (KM) 160 (218) 160 (218)

Moc silnika benzynowego, kW (KM) 115 (156) 115 (156)

Moc silnika elektrycznego, kW (KM) 85 (115) 85 (115)

Zasięg w trybie elektrycznym, km 59 56

Prędkość maksymalna, km/h 222 

(z boostowaniem)

222 

(z boostowaniem)

Przyspieszenie (0-100 km/h), sek. 7,4 7,6

Zużycie paliwa/energii elektrycznej, cykl mieszany, 

l/100 km (kWh/100 km)¹⁾

z sześciostopniową przekładnią dwusprzęgłową DSG: 1,3-1,5 1,4-1,7

Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾

z sześciostopniową przekładnią dwusprzęgłową DSG: 29-34 32-38

1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

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/energii elektrycznej i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.

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 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.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej 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.

01   Naładowanie 

energią Passata GTE 

jest łatwiejsze 

niż wymiana żarówki: 

baterię silnika 

elektrycznego można 

ładować z gniazda 

domowej instalacji 

elektrycznej 

lub na publicznych 

stacjach ładowania. 

Po około 5 godzinach 

litowo-jonowy 

akumulator jest w pełni 

naładowany. Jeżeli 

korzystasz z publicznej 

stacji ładowania 

lub opcjonalnego systemu 

Wallbox, ładowanie może 

trwać jeszcze krócej: 

3 godziny 33 minuty. S

05Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE – możliwości ładowania
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Z opcjonalnymi siedzeniami ergoComfort obszytymi tapicerką z niebieskimi akcentami 

wnętrze nowego Passata GTE i nowego Passata Variant GTE doskonale współgra 

ze sportowo-elegancką stylistyką nadwozia. Jednak elementem, który najlepiej świadczy 

o ich sportowym charakterze, jest przycisk GTE. Po jego wciśnięciu poczujesz, co potrafią 

dwa silniki. 

Zawsze za Tobą nadąży

01   Komfort jazdy i odpowiedzialność za środowisko: 

dzięki przyciskowi E-Mode przy dźwigni zmiany 

przełożenia przejdziesz wygodnie w elektryczny 

tryb pracy napędu. S

02   Po aktywacji trybu GTE odpowiednim przyciskiem

będziesz miał do dyspozycji imponującą moc obu 

silników. Moc maksymalna wyniesie 160 kW (218 KM), 

maksymalny moment obrotowy 400 Nm, a Ty będziesz

mógł wycisnąć ze swojego Passata GTE jeszcze więcej 

dynamiki. S

03   Poziome aplikacje dekoracyjne na tablicy 

rozdzielczej przechodzące na drzwi optycznie 

powiększają wnętrze i dają wrażenie przestronności. 

Zoptymalizowana konsola środkowa z dużym 

schowkiem sprawia, że wnętrze stanowi udane 

połączenie stylowej elegancji i funkcjonalnego 

porządku. Elegancję podkreślają dodatkowo siedzenia 

obszyte standardowo tapicerką z niebieskimi 

akcentami. S

07Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE – wnętrze
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Doskonale sprawdza się na co dzień, a mimo to jest niecodzienny. Po nowym 

Passacie GTE i nowym Passacie Variant GTE od razu widać, że to wyjątkowe samochody. 

Variant z bagażnikiem o pojemności do 1613 l jest niezwykle pojemny, a chromowane 

elementy w kształcie trapezu nadają jego wyglądowi pewności siebie.

Każdy dzień powszedni 
może się czymś wyróżniać

01   Technika LED w Passacie GTE poprawia 

widoczność: energooszczędne reflektory LED 

ze światłami dziennymi w technice reflektorowej 

cechuje długa żywotność i barwa światła zbliżona 

do światła dziennego. Listwa LED w kształcie 

litery C w zderzakach jest nie tylko atrakcyjnym 

elementem stylistycznym, lecz służy także jako 

światła dzienne. S

(bez ilustracji)   Alternatywnie możesz wybrać 

reflektory LED Matrix z funkcją dynamicznego 

doświetlania zakrętów i diodowymi światłami 

dziennymi, które nie tylko dobrze wyglądają, 

lecz również dysponują dużą mocą świetlną. 

W połączeniu z funkcją dynamicznej regulacji 

świateł drogowych Dynamic Light Assist rozdział 

strumienia światła dostosowuje się do otoczenia, 

tak że możliwa jest jazda z włączonymi na stałe 

światłami drogowymi bez ryzyka oślepiania innych 

uczestników ruchu. O
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wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O 11Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE – komfort

Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE zapewniają wystarczająco dużo miejsca Twojej rodzinie, 

jak i na Twoje projekty czy innowacyjne rozwiązania techniczne. Przykładem może być opcjonalny 

Digital Cockpit z ekranem o przekątnej 26 cm (10,25 cala), który w połączeniu z opcjonalnym systemem 

nawigacji Discover Pro z ekranem dotykowym wzbudzi podziw każdego, kto znajdzie się we wnętrzu 

nowego Passata GTE.

Dużo miejsca dla 5 osób. 
I całego zastępu asystentów

01   System nawigacji Discover Pro z ekranem 

dotykowym o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala) 

oraz usługami online We Connect spełnia zasadniczo 

wszystkie wymagania. O

02   Analogowe wskaźniki to przeszłość. Na życzenie 

możesz zastąpić klasyczne okrągłe wskaźniki 

wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości. 

Innowacyjny Digital Cockpit wyświetla informacje 

wykraczające znacznie poza wskazanie prędkości 

jazdy i poziomu paliwa w zbiorniku. O
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Rodzina, praca, hobby – niełatwo to wszystko połączyć. Pomogą Ci nowy Passat GTE i nowy Passat Variant 

GTE ze swoimi inteligentnymi systemami wspomagającymi nazwanymi przez Volkswagena IQ.DRIVE. 

IQ.DRIVE to wszystkie systemy wspomagające kierowcę, które istnieją już dzisiaj, które chcemy wprowadzić 

jutro i które stworzymy w przyszłości. Już teraz możesz korzystać w nowym Passacie GTE i nowym Passacie 

Variant GTE z innowacyjnych rozwiązań, takich jak: Travel Assist, Park Assist, Emergency Assist i wielu innych.

IQ.DRIVE

01   Dzięki Emergency Assist będziesz przygotowany 

nawet na krytyczne sytuacje, gdyż system 

jest w stanie przejąć częściowo kontrolę 

nad samochodem w przypadku niezdolności 

kierowcy do prowadzenia pojazdu, na przykład 

z przyczyn zdrowotnych. System zaczyna działać, 

gdy nie zarejestruje 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 może 

utrzymać samochód na torze jazdy i przyhamować 

aż do zatrzymania¹⁾. S

02   Jeżeli często jeździsz samochodem, 

służbowo lub na wakacje, docenisz zalety 

systemu wspomagającego Travel Assist. 

System pomoże Ci utrzymać pas ruchu 

oraz prędkość i odległość od jadącego z przodu 

pojazdu, co znacznie odciąża kierowcę przede 

wszystkim na autostradach i głównych drogach 

krajowych. W połączeniu z dwusprzęgłową 

przekładnią DSG, Travel Assist ułatwia także 

poruszanie się w korkach¹⁾, ²⁾. S

13Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE – systemy wspomagające

03   Asystent parkowania Park Assist może rozpoznać miejsca parkingowe 

prostopadłe i równoległe do jezdni i samodzielnie na nich zaparkować¹⁾, 

a z miejsc parkingowych równoległych do osi drogi – także wyjechać. 

Kierowca musi tylko obsługiwać pedał sprzęgła, przyspieszenia oraz hamulca 

i obserwować manewr¹⁾. O

04   Asystent hamowania awaryjnego Front Assist z funkcją rozpoznawania 

pieszych może pomóc zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnym 

przypadku – uniknąć najechania na przeszkodę¹⁾. System może rozpoznać 

pieszych i pojazdy na pasie ruchu, a gdy stwierdzi zagrożenie, ostrzec kierowcę. 

Jeżeli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie, system zainicjuje awaryjne 

hamowanie¹⁾. S

05   Aktywny tempomat ACC z przewidującą regulacją prędkości pomoże 

utrzymać ustawioną przez kierowcę prędkość maksymalną²⁾ oraz 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 – pomaga także 

ograniczyć zużycie paliwa¹⁾. S

 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.



04

01

02

03

wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

Wszyscy mówią o cyfryzacji. W nowym Passacie GTE i nowym Passacie Variant GTE będzie ona stałym 

elementem Twojego dnia. Dzięki zintegrowanej karcie eSIM samochód jest nie tylko na życzenie od początku 

w pełni połączony z internetem, lecz oferuje również liczne innowacyjne usługi i serwisy online w ramach 

We Connect. Opcjonalny system Infotainment Discover Pro oprócz lepszej nawigacji z informacjami w czasie 

rzeczywistym zapewnia także rozrywkę na wysokim poziomie. A z aplikacją We Connect Twój smartfon stanie 

się pilotem pozwalającym z domu lub biura obsługiwać niektóre funkcje nowego Passata GTE i nowego 

Passata Variant GTE.

Infotainment i Connectivity

01   Innowacyjna funkcja sterowania gestem pozwala jeszcze łatwiej i wygodniej obsługiwać system nawigacji 

Discover Pro. Wykonując poziomy ruch dłonią, możesz zarządzać szeregiem punktów menu, na przykład przejść 

do kolejnego utworu na liście odtwarzania. O

02   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

03   Dobra rozrywka podczas jazdy: korzystaj 

z muzycznych serwisów streamingowych 

bezpośrednio z systemu Infotainment Twojego 

samochodu i uzyskaj dostęp do bogatej oferty 

radiowych stacji internetowych. Zintegrowany 

hotspot WLAN umożliwi Ci, a także pozostałym 

pasażerom dostęp do internetu nawet z ośmiu 

urządzeń końcowych. O

04   Z We Connect Plus Remote uzyskasz zdalny 

dostęp do swojego nowego Passata i będziesz mógł 

wygodnie zarządzać różnymi funkcjami, korzystając 

z aplikacji We Connect lub portalu We Connect. 

Na przykład jeśli będzie się zapowiadać zimna 

noc, już wieczorem zaprogramujesz opcjonalne 

ogrzewanie postojowe, by rano wsiąść do ciepłego 

samochodu. Sprawdzisz także stan naładowania 

baterii i uruchomisz lub zatrzymasz proces ładowania.

O

15Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE – Connectivity
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Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE już seryjnie są przygotowane na codzienne wyzwania. 

Dla wszystkich, którzy chcą więcej, Oryginalne akcesoria Volkswagen® przygotowały odpowiednią 

ofertę. Znajdziesz ją w katalogu ogólnym Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® dostępnym 

u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena lub na stronach www.volkswagen.pl oraz www.vw-sklep.pl.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

17Nowy Passat GTE i nowy Passat Variant GTE – 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 dachowego 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 GTE 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 l. O

03   Uchwyt na rower umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu 

Passata GTE. 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 posiada 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-stykową wiązką elektryczną 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, nie ograniczając możliwości używania 

rolety bagażnika. O

08   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

09   Listwy progowe z wysokiej jakości aluminium 

z napisem „Passat” nie tylko chronią narażoną 

na zadrapania strefę progów, lecz również atrakcyjnie 

wyglądają. Komplet składa się z dwóch listew 

na progi przednich drzwi. O

10   Atrakcyjny i funkcjonalny detal: folie na progi 

w kolorze czarno-srebrnym chronią lakier w obrębie 

przednich i tylnych drzwi przed zadrapaniami 

i uszkodzeniem. O
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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 przez niego 

tapicerki. Informacji o pełnej ofercie fotelików 

udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. O

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 odzież³⁾, wytrzymałego 

wieszaka na torbę³⁾, uchylnego uchwytu na różne 

modele tabletów lub składanego stolika z uchwytem 

na kubek²⁾. Wszystkie moduły można bez problemu 

zamocować w uchwycie bazowym i wymieniać 

w zależności od potrzeb. O

 1) Dostępna tylko dla Passata Variant.

2)  Składany stolik podczas jazdy powinien być złożony, 

jeżeli na siedzeniu, przed którym znajduje się stolik, 

siedzi pasażer.

3)  Można używać, tylko gdy na siedzeniu z tyłu nie siedzi 

pasażer.



01

02 05

03

04

wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

Aplikacje dekoracyjne 
i tapicerki

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem kolorów, gdyż farba drukarska 

nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy tapicerki i aplikacji dekoracyjnych. Zdjęcia przedstawiają modele 

foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego wyższego wariantu.

01  aplikacje dekoracyjne Cross Hatch S

02  aplikacje dekoracyjne drewno Silver Birch O

03 tapicerka tkaninowa Leinenlook czarna Titan – niebieska O

04 tapicerka skórzana – Alcantara Vienna czarna Titan O

05 tapicerka skórzana – Alcantara Vienna Mistral O
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Lakiery 
i obręcze kół 

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem kolorów, 

gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru i obręczy.

Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

01 lakier uniwersalny biały Pure 0Q O

02 lakier uniwersalny szary Urano 5K S

03 lakier metalik srebrny Pyrit K2 O

04 lakier metalik srebrny Reflex 8E O

05 lakier metalik szary Mangan 5V O

06 lakier metalik niebieski Aquamarin 8H O

07 lakier metalik brązowy Tamarinden 3V O

08 lakier metalik złoty Sea Shell 9V O

09 lakier perłowy czarny Deep 2T O

10 lakier perłowy biały Oryx 0R O

11 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Montpellier S

12 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nivelles O

13 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Soho O

14 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Liverpool O
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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.

Korzystanie z usług mobilnych online We Connect następuje przez zintegrowane 

połączenie internetowe. Związane z nimi koszty transmisji danych w Europie na obszarze 

objętym zasięgiem, z wyjątkiem usług „Steraming & Internet”, ponosi Volkswagen AG. 

Do korzystania z usług „Streaming & Internet” oraz hotspotu WLAN można pobrać płatne 

pakiety danych przez operatora sieci komórkowej Cubic Telecom i korzystać z nich w wielu 

krajach UE na obszarach objętych zasięgiem sieci. Informacje o cenach i krajach, w których 

dostępne są usługi, można znaleźć na stronie vw.cubictelecom.com. Alternatywnie 

możliwe jest korzystanie z radia internetowego, radia hybrydowego oraz media streaming 

przez własne urządzenie przenośne (np. smartfon) posiadające możliwość tworzenia 

hotspotu WLAN. W tym przypadku do korzystania z usług konieczna jest umowa 

z operatorem telefonii komórkowej, a usługi są dostępne tylko na obszarach objętych 

zasięgiem sieci danego operatora. W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci 

telefonii komórkowej, pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się 

z dodatkowymi kosztami (roaming). Korzystanie z bezpłatnej aplikacji We Connect wymaga 

smartfona z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karty SIM z opcją 

transmisji danych na podstawie oddzielnej umowy z operatorem sieci komórkowych. 

Dostępność poszczególnych usług We Connect i We Connect plus opisanych w pakietach 

może różnić się w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez określony okres 

obowiązywania umowy i mogą podlegać modyfikacjom. Więcej informacji dostępnych jest 

na portal.volkswagen-we.com i u Partnerów Volkswagena. Informacje o taryfach dostępne 

u operatorów sieci komórkowych.

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 dostępne 

za dopłatą. 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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