Nowy Passat
Nowy Passat Variant

Dla wszystkich, którzy lubią
dawać z siebie wszystko
Tak fascynujące i niezwykłe jak Twoje życie. I tak samo wszechstronne jak Ty.
Nowy Passat i Passat Variant łączą sportową sylwetkę z konsekwentną funkcjonalnością,
dzięki czemu są doskonałymi towarzyszami codziennego życia. Już wyrazista grafika
świateł i przykuwająca wzrok osłona chłodnicy pozwalają domyślać się, co kryje się
w ich wnętrzu. A kryje się tam wiele: oprócz nowoczesnych technologii IQ.DRIVE,
w tym opcjonalnego systemu Travel Assist, nowy Passat i Passat Variant po raz pierwszy
dysponują pakietem We Connect, a tym samym licznymi innowacyjnymi rozwiązaniami
z zakresu Connectivity, które pomogą jeszcze lepiej zorganizować codzienne życie
rodzinne i zawodowe.
01 IQ.LIGHT – reflektory LED Matrix z dynamiczną regulacją świateł drogowych Dynamic Light Assist oświetlają drogę jaśniej
i dalej niż standardowe światła, nie oślepiając przy tym innych uczestników ruchu. O
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Wersja Essence nie jest dostępna w sprzedaży w momencie wyjścia katalogu do druku. Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O

Nowy Passat i Passat Variant – stylistyka
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Klasa business
dla całej rodziny
Z domu do przedszkola, szkoły, biura i z powrotem – z nowym
Passatem i Passatem Variant to sama przyjemność. Wnętrze nowego
Passata i Passata Variant dysponuje różnymi opcjonalnymi elementami
wyposażenia, takimi jak: siedzenia ergoComfort z funkcją masażu
i wentylacji, Digital Cockpit oraz nowoczesne rozwiązania Connectivity.
Ponadto opcjonalne oświetlenie Ambiente z prędkością światła zadba
o dobre samopoczucie, nawet gdy dookoła panuje zgiełk i chaos.

01 Dzięki oświetleniu Ambiente wnętrze Twojego Passata ukaże się w zupełnie nowym świetle. Nawet 30 kolorów światła i możliwość
regulacji jego intensywności stworzą we wnętrzu atmosferę pasującą do każdego nastroju. Barwę i natężenie podświetlenia listew
dekoracyjnych można ustawić, korzystając z wyświetlacza radia lub systemu nawigacyjnego. O

01

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Wersja Essence nie jest dostępna w sprzedaży w momencie wyjścia katalogu do druku. Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Nowy Passat i Passat Variant – wnętrze
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IQ.DRIVE
Z reguły trudno jest znaleźć dobrych asystentów, ale nie dotyczy to Passata i Passata Variant, bowiem zostały one
wyposażone w liczne inteligentne systemy asystujące nazwane 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 w nowym Passacie i Passacie Variant możesz na życzenie korzystać z innowacyjnych rozwiązań,
takich jak Travel Assist, Emergency Assist i wiele innych.

01 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
jako kierowcę przede wszystkim na autostradach i głównych drogach krajowych.
W połączeniu z dwusprzęgłową przekładnią DSG Travel Assist ułatwia także
E
O
poruszanie się w korkach¹⁾. B
02 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 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 pojazd na odpowiednim pasie ruchu i przyhamować
E
O
aż do zatrzymania¹⁾. B

02

03 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, lecz również pomaga ograniczyć zużycie
E
O
paliwa¹⁾. B
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Wersja Essence nie jest dostępna w sprzedaży w momencie wyjścia katalogu do druku. Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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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.

03

Nowy Passat i Passat Variant – systemy wspomagające
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Pracuje po to,
aby ułatwić Twoją pracę
Nowy Passat i Passat Variant po raz pierwszy są wyposażone w najnowszą generację
mobilnych usług online We Connect. Dzięki dostępnej na życzenie zintegrowanej karcie
eSIM samochody od początku są w pełni połączone z internetem. Korzystaj z licznych
funkcji We Connect lub wybierz We Connect Plus z wieloma dodatkowymi praktycznymi
01

i pomocnymi funkcjami i sprawdź, jak przyjemna i bezstresowa może być podróż¹⁾.

01 We Connect: mobilny kluczyk²⁾. Nie trać więcej czasu na szukanie kluczyka,
lecz wykorzystaj swój smartfon jako mobilny kluczyk do otwierania i uruchamiania
swojego nowego Passata. Możesz także wysłać dodatkowe cyfrowe kluczyki
do swoich znajomych oraz członków rodziny i umożliwić im w ten sposób
korzystanie z Twojego samochodu. O
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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02 Z funkcjami We Connect Plus Remote w każdej chwili masz zdalny dostęp
do swojego nowego Passata i możesz wygodnie zarządzać różnymi funkcjami,
korzystając z aplikacji We Connect lub portalu We Connect. Jeśli będzie się
zapowiadać zimna noc, już wieczorem zaprogramujesz opcjonalne ogrzewanie
postojowe, by rano wsiąść do ciepłego samochodu. Lub otworzyć i zamknąć drzwi
oraz bagażnik. Możliwe jest nawet zdalne połączenie z opcjonalnym autoalarmem.

1) 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.
2) Dostępne tylko z opcjonalnym systemem nawigacji Discover Pro, opcjonalnym przygotowaniem
do mobilnego kluczyka i w połączeniu z aplikacją We Connect. Po zawarciu umowy We Connect dostępne
są dwa bezpłatne kluczyki, które można aktywować w ciągu pierwszych czterech lat obowiązywania
umowy. Przekazanie mobilnego kluczyka wymaga potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej
poprzez procedurę identyfikacyjną Volkswagena. Po instalacji na kompatybilnym smartfonie mobilny
kluczyk ma ważność związaną z danym urządzeniem końcowym przez okres jednego roku.

O

Nowy Passat i Passat Variant – We Connect i We Connect Plus
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Infotainment
i Connectivity
Każdego, kto tak jak Ty ma zazwyczaj pełne ręce roboty, z pewnością ucieszy opcjonalna funkcja obsługi
głosowej w nowym Passacie i Passacie Variant, podobnie zresztą jak wygodna funkcja sterowania gestem
dostępna z opcjonalnym systemem nawigacyjnym Discover Pro z dużym kolorowym ekranem dotykowym.

01 Radio Composition o mocy 4 x 20 W ma kolorowy
ekran TFT o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala) z seryjnym
ekranem dotykowym We Connect, nawet osiem
głośników, dwa złącza USB (typ C) oraz złącze
Bluetooth do telefonów komórkowych. S

01

03

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 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 System nawigacyjny Discover Media zachwyca
kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej
20,3 cm (8 cali) i intuicyjną nawigacją. Oprócz tego
ma on osiem głośników, radio FM, złącze Bluetooth
do telefonów komórkowych i dwa złącza USB (typ C).

02

04

04 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
05 Instalacja telefoniczna Comfort umożliwia
bezpieczne i wygodne prowadzenie rozmów
telefonicznych podczas jazdy. Niezwykle praktyczny
jest też zintegrowany schowek z indukcyjnym
połączeniem z anteną zewnętrzną oraz z funkcją
indukcyjnego ładowania smartfona. Zestaw
głośnomówiący zapewnia pozbawiony zakłóceń
odbiór i można go wygodnie obsługiwać
z wyświetlacza wielofunkcyjnego, kierownicy
multifunkcyjnej lub ekranu dotykowego radia.
Złącze jest kompatybilne ze standardem telefonii
komórkowej LTE. O

O

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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05

Nowy Passat i Passat Variant – Infotainment i Connectivity
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Wystarczająco dużo miejsca.
Także dla Twoich dzieci
Wystarczy niewielki ruch nogą, by uzyskać więcej przestrzeni – opcjonalna funkcja Easy Open elektrycznie otwiera pokrywę bagażnika nowego
Passata i Passata Variant. Zmienna konfiguracja wnętrza sprawia, że będziesz mógł zabrać ze sobą wszystko, co jest ważne dla Ciebie i naturalnie
także dla Twoich dzieci.

02

01 Z Easy Open przyjemna podróż rozpoczyna się, jeszcze zanim ruszysz. Jeżeli chciałbyś na przykład włożyć
do bagażnika ciężką torbę, nie musisz odkładać jej na ziemię, by znaleźć kluczyk – wystarczy niewielki ruch
nogą w okolicach tylnego zderzaka, aby pokrywa bagażnika otworzyła się sama. A dzięki funkcji elektrycznego
zamykania, po wciśnięciu przycisku, pokrywa zamknie się automatycznie, gdy oddalisz się od samochodu. O

01

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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03

03 Elegancki panoramiczny rozsuwany/unoszony dach składa się z elementu szklanego z funkcją
elektrycznego unoszenia i rozsuwania. Dach stanowi atrakcyjny element nadwozia i umożliwia pasażerom
podziwianie widoków, a ponadto sprawia, że wnętrze wydaje się dużo bardziej przestronne. O

02 Bagażnik Passata Variant robi wrażenie swoją pojemnością wynoszącą nawet 650 l, a po złożeniu oparcia
tylnych siedzeń – nawet 1780 l. Z opcjonalnym pakietem wyposażenia bagażnika możesz łatwo dostosować
bagażnik do swoich potrzeb. O

Nowy Passat i Passat Variant – komfort
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R-Line
Dynamiczny wygląd zawsze robi wrażenie. Nie inaczej jest w przypadku nowego Passata z opcjonalnym
wyposażeniem R-Line. Przedni zderzak w stylistyce „R” z charakterystycznymi elementami w kształcie
litery „C” w kolorze czarnym z połyskiem oraz zintegrowane reflektory przeciwmgielne wprowadzają wyraziste
sportowe akcenty. Chromowane listwy ozdobne na nadwoziu, progi w kolorze nadwozia oraz przyciemnione
tylne światła Passata Variant podkreślają dynamiczny wygląd. Opcjonalne 19-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich Pretoria w matowym kolorze Dark Graphite, dyfuzor i chromowane końcówki rur wydechowych
jednoznacznie sygnalizują, że jeżeli chodzi o sportowy wygląd, nowy Passat nie uznaje półśrodków.
Tak samo jak Ty.

01 | 02 Wyrazista osłona chłodnicy z chromowanymi listwami i logo R-Line podkreślają sportową stylistykę.

01

O

02

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Wersja Essence nie jest dostępna w sprzedaży w momencie wyjścia katalogu do druku. Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Nowy Passat i Passat Variant – R-Line
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03 Wnętrze pod względem sportowego charakteru niczym nie odbiega
od wyglądu zewnętrznego samochodu. Odpowiednio do czarnej podsufitki
specyficzne wyposażenie wnętrza R-Line ze sportowymi siedzeniami obszytymi
skórą Nappa z wewnętrznymi częściami boków siedzeń z Carbon Style
(skóra dwoinowa) jest dostępne na życzenie w kolorze czarnym / czarnym
Titan lub czarnym Titan / szarym Flint. Kontrastowe szwy i logo R-Line
uzupełniają sportowy styl siedzeń. O

03

04 Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą z logo R-line i kontrastowymi
szwami harmonizuje z całością wnętrza, a aplikacje dekoracyjne Dark Diamond
Flag lub Silver Rise (w zależności od wyposażenia) oraz pedały w optyce stali
nierdzewnej stanowią doskonałe uzupełnienie. O

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Wersja Essence nie jest dostępna w sprzedaży w momencie wyjścia katalogu do druku. Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Nowy Passat i Passat Variant – R-Line
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Aplikacje dekoracyjne i tapicerki

01
02
03
04
05

aplikacje dekoracyjne New Brushed Design S
aplikacje dekoracyjne Cross Hatch B
aplikacje dekoracyjne aluminium Dayton Brush
aplikacje dekoracyjne drewno Silver Birch O
aplikacje dekoracyjne aluminium Silver Rise¹⁾ O

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

tapicerka tkaninowa Lizard czarna Titan S
tapicerka tkaninowa Leinenlook czarna Titan B
tapicerka skórzana – Alcantara Vienna czarna Titan E
tapicerka skórzana – Alcantara Vienna szara Mistral E
tapicerka skórzana Vienna czarna Titan O
tapicerka skórzana Vienna szara Mistral O
tapicerka skórzana Nappa czarna Titan O
tapicerka skórzana Nappa szara Mistral O
tapicerka skórzana Nappa czarna Titan/Florence O
tapicerka skórzana Nappa¹⁾, ²⁾ czarna Titan O
tapicerka skórzana Nappa¹⁾, ²⁾ czarna Titan – szara Flint
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E

O

1) Tylko dla R-Line.
2) Wewnętrzne części siedzeń Carbon Style (skóra dwoinowa).
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.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Wersja Essence nie jest dostępna w sprzedaży w momencie wyjścia katalogu do druku. Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Nowy Passat i Passat Variant – aplikacje dekoracyjne i tapicerki
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Lakiery

03

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

lakier uniwersalny biały Pure 0Q O
lakier uniwersalny szary Urano 5K S
lakier uniwersalny czerwony Tornado G2 O
lakier metalik srebrny Pyrit K2 O
lakier metalik srebrny Reflex 8E O
lakier metalik szary Mangan 5V O
lakier metalik niebieski Aquamarin 8H O
lakier metalik brązowy Tamarinden 3V O
lakier metalik złoty Sea Shell 9V O
lakier metalik* niebieski Lapiz L9 O
lakier perłowy czarny Deep 2T O
lakier perłowy biały Oryx 0R O

04

05

06

07

08

09

10

11

* Tylko dla R-Line.
Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem kolorów,
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

01

02

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Wersja Essence nie jest dostępna w sprzedaży w momencie wyjścia katalogu do druku. Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O
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Obręcze kół
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16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sepang B
16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Aragon O
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Istanbul E
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nivelles O
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Soho O
17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, Volkswagen R* O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dartford O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dartford grafitowe O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Liverpool O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Bonneville, Volkswagen R* O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Monterey, Volkswagen R* O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Verona, Volkswagen R* O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pretoria, Volkswagen R* O
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* Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem kolorów, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej
barwy obręczy.
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Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,6 l/100 km do 8,7 l/100 km, emisja CO₂ od 146 g/km do 204 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Wersja Essence nie jest dostępna w sprzedaży w momencie wyjścia katalogu do druku. Niniejszy materiał ma charakter wizerunkowy. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Nowy Passat
Nowy Passat Variant
9X5.1196.32.11 · Wydrukowano w Polsce
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek · Wydanie: sierpień 2019
www.volkswagen.pl
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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