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05Passat i Passat Variant – stylistyka

Dla wszystkich, którzy 
dają z siebie wszystko
 

Tak fascynujące i niezwykłe jak Twoje życie. I tak samo wszechstronne jak Ty. 

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, Passat i Passat Variant dysponują także 

mobilnymi usługami online We Connect, a tym samym licznymi innowacyjnymi 

rozwiązaniami, 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

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  
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07Passat i Passat Variant – wnętrzewyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

Klasa business 
dla całej rodziny
Z domu do przedszkola, szkoły, biura i z powrotem – z Passatem 

i Passatem Variantem to sama przyjemność. We wnętrzu Passata 

i Passata Varianta znajdziemy różne opcjonalne elementy wyposażenia, 

takie jak: siedzenia ergoComfort z funkcją masażu i wentylacji, 

Digital Cockpit oraz liczne rozwiązania Connectivity. Opcjonalne 

oświetlenie Ambiente z prędkością światła zapewnia 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
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09Passat i Passat Variant – linie wyposażeniawyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

Passat Elegance
Passat i Passat Variant niezależnie od wersji wyposażenia zawsze 

robią duże wrażenie, gdziekolwiek się pojawią. Wszystkie warianty 

– Essence, Business i Elegance – gwarantują dużo miejsca  

dla pasażerów, na bagaż i na wszystko, co może ułatwić codzienne 

funkcjonowanie. A w wersji Elegance dodatkowo oczy cieszy szereg 

ekskluzywnych detali.

01   Wzrok przyciągają również obręcze ze stopu 
metali lekkich. Oprócz seryjnych felg dostępne są 
także 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich 
Sebring w kolorze High Gloss Steel Dark, 18-calowe 
obręcze Liverpool w kolorze Adamantium Dark  
lub czarne polerowane Bonnevile, a także 
przedstawione na zdjęciu 19-calowe obręcze  
Verona. O
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11Passat i Passat Variant – linie wyposażeniawyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

Niecodzienny 
i doskonały na co dzień
 

Obojętnie, ile rzeczy masz do zrobienia, Passat i Passat Variant Elegance sprawią, że wszystko stanie się 

jeszcze bardziej przyjemne. Gwarantuje to przede wszystkim wnętrze, którego elegancji nie sposób  

od razu nie zauważyć. Przednie komfortowe siedzenia podobnie jak skrajne siedzenia z tyłu obszyte są 

kombinacją skóry Vienna i ArtVelours. Możesz również zdecydować się na opcjonalną tapicerkę 

ze skóry Nappa dostępną w różnych wersjach kolorystycznych. Liczne elementy wyposażenia najwyższej 

jakości, jak aplikacje dekoracyjne Silver Birch sprawią, że każdy Twój dzień stanie się niecodzienny. 

02   Słuchaj muzyki w doskonałej jakości z opcjonalnym systemem 
nagłaśniającym Harman/Kardon. Precyzyjnie dostrojony do specyfiki  
wnętrza dźwięk surround, dziesięć głośników, głośnik centralny, subwoofer  
i moc całkowita 700 W zapewnią Tobie i pasażerom fantastyczne  
i niepowtarzalne wrażenia. O

BLOCKED FOR PICTURE
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13Passat i Passat Variant – linie wyposażenia

Passat Essence
Każdy, kto ma tyle zajęć ile Ty, zasługuje na wsparcie. I znajdzie je w Passacie 

i Passacie Variant w postaci innowacyjnych systemów wspomagających IQ.DRIVE, 

na przykład seryjnego ACC i Lane Assist.

05   Wnętrze z dekoracyjnymi aplikacjami New Brushed Design, tapicerką Lizard  
i multifunkcyjną kierownicą ułatwia codzienne życie i odpoczynek. Pokryte 
matowym lakierem i podświetlane otwory wentylacyjne oraz przełączniki świateł 
podkreślają przyjemny nastrój. Blokadę oparć tylnych siedzeń Passata Variant 
można zwalniać z wnętrza bagażnika, co docenisz, wkładając duży bagaż. S

06   System nawigacyjny Discover Media robi wrażenie za sprawą kolorowego 
dotykowego ekranu o przekątnej 20,3 cm (8 cali) i innowacyjnej nawigacji. 
Dysponuje on także ośmioma głośnikami, złączem Bluetooth do telefonów 
komórkowych i dwoma złączami USB (typ C). O

(bez ilustracji)   Dla wszystkich, którzy skupiają się na tym, co najważniejsze: 
Passat Essence to niezawodność i dynamika w czystej postaci. Starannie  
dobrane wyposażenie podstawowe obejmuje między innymi radio Composition 
oraz asystenta podjazdu. S

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

Passat Business
Passat i Passat Variant w wersjach wyposażenia Business, jak zdradza sama nazwa, 

są doskonale przygotowane do zadań, które przynosi zarówno życie biznesowe, 

jak i rodzinne, i oferują wiele elementów wyposażenia poprawiających komfort, 

na przykład praktyczne usługi online We Connect.

03   Passat i Passat Variant w wersjach wyposażenia Business mają wiele 
atrakcyjnych cech, na przykład tapicerkę Weave w kolorze czarnym Titan,  
dźwignię zmiany biegów obszytą skórą oraz częściowo elektrycznie regulowany 
fotel ergoComfort po stronie kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa. Aplikacje dekoracyjne Cross Hatch zwracają uwagę swoim 
atrakcyjnym wyglądem, a dwa zamykane uchwyty na kubki oraz otwór w tylnej 
kanapie do przewożenia długich przedmiotów (w limuzynie) są niezwykle 
praktyczne. B

04   Multifunkcyjna kierownica obszyta skórą umożliwia obsługę 
wielofunkcyjnego wyświetlacza, radia i telefonu. Aby zimą nie marzły ręce, 
kierownica może być opcjonalnie ogrzewana, a w modelach z dwusprzęgłową 
przekładnią DSG ma też przyciski zmiany przełożenia. B
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15Passat i Passat Variant – systemy wspomagające

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 
poruszanie się w korkach¹. O

02   Emergency Assist zaczyna działać, gdy zarejestruje brak aktywności  
kierowcy, na przykład z przyczyn zdrowotnych, i próbuje przywrócić jego uwagę¹. 
Jeżeli to się nie uda, system w granicach swoich możliwości w kontrolowany 
sposób zatrzyma samochód, co może pomóc uniknąć wypadku. O

03   Aktywny tempomat ACC pomaga utrzymać ustawioną przez kierowcę 
prędkość maksymalną² oraz odległość od jadącego z przodu pojazdu. W połączeniu 
z opcjonalnym systemem nawigacji ACC jest rozszerzony o przewidującą  
regulację prędkości, która dostosowuje prędkość do obowiązujących ograniczeń 
oraz na podstawie danych z nawigacji oblicza idealną prędkość pokonywania 
zakrętów¹. O B E

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.

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

IQ.DRIVE
Z reguły trudno jest znaleźć dobrych asystentów, co nie dotyczy jednak Passata i Passata Variant, bowiem zostały 

one wyposażone w liczne inteligentne systemy asystujące nazwane przez Volkswagena IQ.DRIVE. Są to wszystkie 

systemy wspomagające kierowcę, które istnieją już dzisiaj, które chcemy wprowadzić jutro i które stworzymy 

w przyszłości. Już teraz w Passacie i Passacie Variancie możesz na życzenie korzystać z innowacyjnych rozwiązań, 

takich jak Travel Assist, Emergency Assist i wiele innych.
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17Passat i Passat Variant – systemy wspomagającewyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

04   Asystent hamowania awaryjnego Front Assist z funkcją awaryjnego 
hamowania w mieście i funkcją rozpoznawania pieszych może pomóc 
zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnym przypadku – uniknąć  
najechania na przeszkodę¹. System rozpoznaje pieszych oraz pojazdy na pasie 
ruchu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia ostrzega kierowcę. Jeżeli kierowca 
nie zareaguje na ostrzeżenie, system może zainicjować awaryjne hamowanie¹. S

05   System obserwacji otoczenia Area View z czterema kamerami znacznie 
ułatwia manewrowanie, wyświetlając na ekranie radia obraz otoczenia z wielu 
perspektyw, na przykład z lotu ptaka. Kamery zamontowane z przodu i z tyłu 
samochodu umożliwiają także „spojrzenie za róg” przy ograniczonej widoczności¹.

O

06   Proaktywny system ochrony pasażerów PreCrash może rozpoznać 
potencjalne zagrożenie¹ i automatycznie zamknąć okna, panoramiczny dach  
oraz naprężyć przednie pasy bezpieczeństwa¹. 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.
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19Passat i Passat Variant – Infotainment i Connectivitywyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

Infotainment 
i Connectivity
Każdego, kto tak jak Ty ma zazwyczaj pełne ręce roboty, w Passacie i Passacie Variancie z pewnością ucieszy 

opcjonalna funkcja obsługi głosowej, podobnie zresztą jak wygodna funkcja sterowania gestem dostępna 

z opcjonalnym systemem nawigacyjnym Discover Pro z dużym kolorowym dotykowym ekranem.

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, 
przygotowaniem do We Connect, nawet osiem 
głośników, dwa złącza USB (typ C) oraz złącze 
Bluetooth do telefonów komórkowych. S

02   System nawigacji Discover Pro z przygotowaniem 
do We Connect¹ 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. Dowolnie skonfigurowany  
ekran startowy można dostosować do swoich 
potrzeb. System ma także funkcję rozpoznawania 
znaków drogowych oraz App-Connect²,  
która dla Apple CarPlay™ i Android Auto™  
działa także bezprzewodowo. 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 online  
z funkcją rozpoznawania znaków drogowych.  
Oprócz tego ma on osiem głośników, złącze 
Bluetooth do telefonów komórkowych i dwa  
złącza USB (typ C). O

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 jest kompatybilny z aktualnym 
standardem telefonii komórkowej LTE. O

¹  Korzystanie z usług We Connect wymaga konta użytkownika 
Volkswagen ID i zalogowania z użyciem nazwy użytkownika  
i hasła. Konieczne jest również zawarcie online oddzielnej umowy  
We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. W przypadku  
We Connect Plus, by móc korzystać z pełnego okresu dostępności, 
klient po odebraniu samochodu ma 90 dni na jego zarejestrowanie na 
stronie www.portal.volkswagen-we.com. Prosimy zwrócić uwagę na 
dodatkowe wskazówki znajdujące się na ostatniej stronie katalogu.

²  App-Connect obejmuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™  
i MirrorLink®. Aby uniknąć odwracania uwagi kierowcy, podczas  
jazdy można uruchomić tylko certyfikowane aplikacje. Należy  
również pamiętać, że nie wszystkie aplikacje są oferowane  
dla każdej z tych trzech technologii, a ich dostępność może  
się różnić w poszczególnych krajach. Informacje o kompatybilności 
smartfonów dostępne są na stronie www.volkswagen.de/mobiltelefon 
oraz dodatkowo dla Apple CarPlay™ na stronie  
www.apple.com/de/ios/carplay, dla Android Auto™ na stronie  
www.android.com/intl/de_de/auto oraz dla MirrorLink® na stronie 
https://mirrorlink.com.
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01   We Connect¹ uczyni Twój zwykły dzień nie tylko przyjemniejszym, lecz także bardziej wygodnym. Uzyskasz 
dostęp do ważnych informacji dotyczących samochodu, wezwiesz pomoc w razie awarii, otrzymasz online 
sygnał z alarmu samochodowego lub umówisz się na wizytę w warsztacie. W razie poważnego wypadku, 
podczas którego aktywują się poduszki powietrzne, usługa Wzywania pomocy automatycznie wezwie pomoc. 
Pomoc możesz wezwać także samodzielnie, wciskając odpowiedni przycisk. W obu przypadkach centrala 
alarmowa Volkswagena przekaże wszystkie ważne informacje służbom ratowniczym, by te możliwie szybko 
mogły udzielić Ci pomocy. Usługa Wzywania pomocy jest aktywna od momentu zakupu samochodu i nie 
wymaga rejestracji. Czy wiesz, że możesz aktualizować swojego Passata?² W In-Car Shop masz możliwość 
wyposażenia swojego auta w każdej chwili w dodatkowe funkcje, na przykład w nawigację czy funkcję obsługi 
głosowej. O

02   Kluczyk mobilny³. Nigdy więcej nie trać czasu na szukanie kluczyka – wykorzystaj swój smartfon  
jako mobilny kluczyk do otwierania i uruchamiania swojego Passata. Możesz także wysłać dodatkowe  
cyfrowe kluczyki do swoich znajomych oraz członków rodziny i umożliwić im w ten sposób korzystanie  
z Twojego samochodu. O

¹  Korzystanie z usług We Connect wymaga konta użytkownika Volkswagen ID i zalogowania z użyciem nazwy użytkownika i hasła. Konieczne jest również zawarcie online oddzielnej umowy We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. W przypadku We Connect Plus, by móc korzystać  
z pełnego okresu dostępności, klient po odebraniu samochodu ma 90 dni na jego zarejestrowanie na stronie www.portal.volkswagen-we.com. Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe wskazówki znajdujące się na ostatniej stronie katalogu.

²  Korzystanie z artykułów We Upgrade wymaga konta użytkownika Volkswagen ID, ważnej umowy We Connect oraz identyfikacji jako główny użytkownik, co oznacza połączenie konta użytkownika z konkretnym samochodem. Samochód musi również mieć funkcje i wyposażenie niezbędne  
dla danych funkcji We Upgrade. Główny użytkownik może sprawdzić funkcje We Upgrade dostępne dla danego samochodu w sklepie internetowym lub In-Car.

³  Dostępny tylko z opcjonalnym systemem nawigacyjnym Discover Pro i w połączeniu z aplikacją We Connect. Dostępnych jest pięć bezpłatnych kluczyków mobilnych z możliwością aktualizacji przez pierwsze 4 lata od zawarcia umowy We Connect. Przekazanie mobilnego kluczyka wymaga 
sprawdzenia tożsamości osoby wysyłającej kluczyk poprzez procedurę identyfikacyjną Volkswagena. Po instalacji na kompatybilnym smartfonie kluczyk mobilny działa przez rok i jest przypisany do danego smartfona. 

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

Jego praca: ułatwiać Twoją pracę
Passat i Passat Variant są przygotowane do korzystania z mobilnych usług online We Connect. Dzięki zintegrowanej karcie 

eSIM na życzenie możesz w pełni połączyć się ze swoim samochodem i z internetem¹. Korzystaj z licznych usług We Connect, 

a wybierając We Connect Plus, ciesz się wieloma dodatkowymi praktycznymi funkcjami w swoim samochodzie¹.
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23Passat i Passat Variant – We Connect

03   Usługi nawigacyjne We Connect Plus¹ ułatwią Ci poruszanie się po drogach, przekazując w czasie 
rzeczywistym aktualne informacje drogowe lub ostrzegając o zakłóceniach płynności ruchu.  
Dzięki inteligentnemu wyznaczaniu trasy online możesz elastycznie reagować na zmieniającą się  
sytuację i wybrać optymalną trasę. Aktualizacja map online dba, by Twoje mapy zawsze były aktualne,  
a za sprawą informacji o cenach paliw i wolnych miejscach parkingowych bez stresu dojedziesz  
do celu podróży. O

04   Aplikacja We Connect umożliwia mobilny dostęp do Twojego Passata lub Passata Variant i pozwala  
na wygodne zarządzanie różnymi funkcjami z dowolnego miejsca. Chcesz na przykład zimą zaprogramować  
z wyprzedzeniem opcjonalne ogrzewanie postojowe? Żaden problem. Podobnie jak zamykanie i otwieranie 
drzwi i bagażnika². Nawet z opcjonalnym alarmem samochodowym możesz połączyć się z daleka, używając 
smartfona jako pilota. O

05   Ten, kto zawsze daje z siebie to, co najlepsze, zasługuje także na najlepszą rozrywkę. Dzięki usługom 
Streaming & Internet¹ w swoim Passacie lub Passacie Variant możesz delektować się w ulubioną muzyką, 
gdziekolwiek jesteś. Aby słuchać muzyki z internetu, musisz jedynie jednorazowo zalogować się na przykład  
na Apple Music – uzyskasz wówczas dostęp bez używania zewnętrznego urządzenia. Usługa Webradio pozwala 
cieszyć się w samochodzie wszystkimi zaletami radia internetowego, na przykład wyszukiwać i odtwarzać 
stacje live i podcasty. O

¹  Korzystanie z usług We Connect wymaga konta użytkownika Volkswagen ID i zalogowania z użyciem nazwy użytkownika i hasła. Konieczne  
jest również zawarcie online oddzielnej umowy We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. W przypadku We Connect Plus,  
by móc korzystać z pełnego okresu dostępności, klient po odebraniu samochodu ma 90 dni na jego zarejestrowanie na stronie  
www.portal.volkswagen-we.com. Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe wskazówki znajdujące się na ostatniej stronie katalogu.

²  Usługa Zamykanie i otwieranie ma wpływ na bezpieczeństwo i wymaga sprawdzenia tożsamości przez procedurę identyfikacyjną Volkswagena. 
Tożsamość jest sprawdzana przez Autoryzowanego Partnera Volkswagena lub czat wideo.

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  
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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 Passata  

i Passata Variant. Zmienna konfiguracja wnętrza sprawia, że możesz zabrać ze sobą wszystko, co jest ważne dla Ciebie, a także dla Twoich dzieci.

01   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 650 l, a po złożeniu oparcia  
tylnych siedzeń nawet 1780 l. Z opcjonalnym pakietem wyposażenia bagażnika możesz łatwo dostosować 
bagażnik do swoich potrzeb. O

03   Aby wygodnie powiększyć przestrzeń bagażową, możesz odblokować oparcia tylnych siedzeń  
z bagażnika lub wnętrza samochodu. Opcjonalna manualnie przesuwana podłoga bagażnika ułatwi  
wkładanie i wyjmowanie bagażu. O

Prosimy zawsze prawidłowo zabezpieczyć ładunek.

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  
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04   Każdy, kto kiedyś próbował manewrować z przyczepą, wie, że nie jest to takie proste. Asystent 
manewrowania z przyczepą Trailer Assist znacznie ułatwia to zadanie. Po ustawieniu żądanego kierunku  
jazdy system pomoże wjechać tyłem w wybrane miejsce¹. Kierowca musi tylko wciskać pedał przyspieszenia  
i hamulca oraz nadzorować manewr. O

05   Z Easy Open przyjemna podróż rozpoczyna się, jeszcze zanim ruszysz. Jeżeli chcesz na przykład włożyć  
do bagażnika ciężką torbę, nie musisz odkładać jej, by znaleźć kluczyk – wystarczy niewielki ruch nogą  
w okolicy 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

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.
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R-Line
Dynamiczny wygląd zawsze robi wrażenie. Nie inaczej jest w przypadku 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, Passat nie uznaje półśrodków. 

Tak samo jak Ty.

01   Opcjonalne 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Bonneville w kolorze 
czarnym i z polerowaną powierzchnią dla Passata i Passata Variant przyciągają 
wzrok już z daleka. O
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02   Dla Passata i Passata Variant można zamówić 
opcjonalny pakiet sportowy R-Line wprowadzający 
dodatkowe elementy, które zwiększają dynamikę. 
Pakiet obejmuje obniżone zawieszenie, progresywny 
układ kierowniczy i elektroniczną blokadę 
mechanizmu różnicowego XDS. Do tego dochodzą 
przyciemnione szyby boczne z tyłu zapewniające 
prywatność we wnętrzu. A jeżeli chcesz jeszcze 
bardziej podkreślić dynamikę swojego Passata  
lub Passata Varianta, wybierz opcjonalny pakiet 
R-Line Exterieur. O

03   Sportowe 19-calowe obręcze ze stopu metali 
lekkich Pretoria w matowym kolorze Dark Graphite 
wprowadzają do Passata i Passata Variant 
dynamiczne akcenty. Na obręczach założone są  
opony AirStop® w rozmiarze 235/40 R 19. O

04   Wyrazista osłona chłodnicy z chromowanymi 
listwami i logo R-Line podkreślają sportową 
stylistykę. O

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  
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05   Styl wnętrza ściśle nawiązuje do wyglądu zewnętrznego Passata.  
Specyficzne dla R-Line wyposażenie, obejmujące sportowe siedzenia obszyte 
skórą Nappa z bokami siedzeń ze skóry dwoinowej Carbon Style, jest dostępne  
na życzenie w kolorach czarnym Titan lub czarnym Titan / szarym Flint,  
które doskonale współgrają z czarną podsufitką. Kontrastowe szwy i logo  
R-Line uzupełniają sportowy styl siedzeń. O

06   Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą z logo R-line i kontrastowymi 
szwami harmonizuje z całością wnętrza, a aplikacje dekoracyjne Silver Rise  
oraz pedały z elementami ze stali nierdzewnej stanowią doskonałe uzupełnienie.

O
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07   Dynamika zauważalna jest już przy wsiadaniu, gdyż wnętrze Passata  
z wyposażeniem specyficznym dla R-Line dysponuje wieloma sportowymi 
detalami. Pakiet R-Line obejmuje seryjnie tapicerkę ze środkowymi częściami 
siedzeń obszytymi tkaniną Carbon Flag, wewnętrznymi częściami boków  
siedzeń ze skóry Vienna, kontrastowym szwem i logo R-Line na oparciach 
przednich siedzeń. Kontrastowy szew zdobi także osłonę dźwigni zmiany  
biegów. W modelach z przekładnią DSG na kierownicy znajdują się przyciski 
zmiany przełożenia. O

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  
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Silniki
Silniki benzynowe 1.5 TSI 110 kW (150 KM) 2.0 TSI 140 kW (190 KM) 2.0 TSI 200 kW (272 KM)

4MOTION

Zużycie paliwa, l/100 km¹
manualna skrzynia biegów: 6-biegowa – –
cykl mieszany 6,0–6,9 – –
skrzynia biegów DSG: 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa
cykl mieszany 6,1–7,2 6,9–7,6 8,6–9,4
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹
manualna skrzynia biegów: 136–157 – –
skrzynia biegów DSG: 139–163 156–173 195–214

Silniki wysokoprężne 2.0 TDI 110 kW (150 KM)  2.0 TDI 140 kW (190 KM) 2.0 TDI 140 kW (190 KM)
4MOTION

Zużycie paliwa, l/100 km¹
manualna skrzynia biegów: 6-biegowa – –
cykl mieszany 4,7–5,4 – –
skrzynia biegów DSG: 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa
cykl mieszany 4,7–5,4 5,2–5,8 5,7–6,4
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹
manualna skrzynia biegów: 122–141 – –
skrzynia biegów DSG: 122–141 137–153 150–168

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.
 
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 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.

1 Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  
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01   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 Plus².  
Belki są dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym, a ich zamocowanie  
na relingach dachowych Passata jest bardzo łatwe. O

02   Bagażnik dachowy typu box o pojemności 340 lub 460 l cechuje dobra 
aerodynamika, bezpieczny trójpunktowy centralny zamek i łatwość montażu. 
Dzięki innowacyjnemu systemowi DuoLift można go wygodnie otwierać  
z obu stron. O

03   Uchwyt na rower umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu  
Passata. 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   Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe 
Komfort możesz wygodnie przewozić 4 pary nart  
i 2 deski snowboardowe. Praktyczna funkcja wysuwania 
znacznie ułatwia mocowanie nart i desek. Duże 
przyciski umożliwiają otwarcie uchwytu także  
w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony  
jest w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O

05   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° 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 dostępna jest także szyna najazdowa 
ułatwiająca załadunek rowerów. O

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Istnieją rzeczy, które sprawiają, że życie jest jeszcze wygodniejsze. Pełną ofertę akcesoriów 

znajdziesz w Katalogu ogólnym Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® u Autoryzowanych 

Partnerów Volkswagena¹.

¹  Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl i www.vw-sklep.pl.
²  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.

 
Informacji o dostępności produktów udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.
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10   Praktyczna i dokładnie dopasowana przeźroczysta 
folia ochronna na zderzak¹ chroni go przed 
uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu  
bagażu. O

11   Dzięki modułowi podziału bagażnika¹  
możesz podzielić bagażnik swojego samochodu  
i zabezpieczyć bagaż przed przemieszczaniem się. 
Moduł można umieścić w dowolnym miejscu wzdłuż 
zewnętrznej krawędzi podłogi bagażnika. O

 
 

12   Miękka i delikatna z jednej strony, z drugiej 
wytrzymała i antypoślizgowa: idealnie dopasowana 
do powierzchni bagażnika dwustronna mata¹ chroni 
przed zanieczyszczeniem przez brudne lub wilgotne 
przedmioty. Specjalna folia osłania krawędź zderzaka 
przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu. O

13   Listwa na pokrywę bagażnika¹ w optyce chromu 
nadaje Passatowi jeszcze bardziej elegancki wygląd  
i jednocześnie chroni krawędź pokrywy przed 
uszkodzeniem. Listwę można łatwo nakleić na dolną 
krawędź pokrywy bagażnika. O

14   Do przewiezienia łodzi, przyczepy kempingowej 
lub bagażowej potrzebny jest hak holowniczy. 
Dostępne są dwa warianty: odejmowany  
oraz opuszczany w zestawie z 13-stykową  
wiązka elektryczną 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  Dostępne tylko do modelu Passat Variant.
²  Prosimy zawsze prawidłowo zabezpieczyć ładunek.

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

06   Wytrzymała siatka mocująca bagaż idealnie 
nadaje się do unieruchamiania małych i średniej 
wielkości przedmiotów. Siatkę mocuje się  
do seryjnych zaczepów w bagażniku. O

07   Wanna bagażnika¹ z wysokimi krawędziami  
i napisem „Passat” jest wytrzymała i chroni bagażnik 
przed zabrudzeniem. Dzięki gładkiej powierzchni  
i szerokim rowkom łatwo ją czyścić. Elastyczne pasy 
w tylnych narożnikach i haczyki w tylnej ścianie 
umożliwiają mocowanie przedmiotów. Kratka 
oddzielająca bagażnik od kabiny pasażerskiej¹  
może być używana także jako osłona przestrzeni 
bagażowej². O

08   Dokładnie dopasowana do kształtu podłogi 
antypoślizgowa mata bagażnika zabezpiecza jego 
wnętrze przed zabrudzeniem i wilgocią. Jeżeli mata 
nie jest potrzebna, można ją zwinąć i schować. O

09   Praktyczna i wytrzymała wykładzina bagażnika  
z napisem „Passat” chroni przed zabrudzeniem  
i zapobiega przemieszczaniu się ładunku. Idealnie 
dopasowana do kształtu podłogi bagażnika mata  
jest zmywalna i antypoślizgowa. Otaczająca wysoka 
krawędź zapobiega rozlewaniu się płynów na podłogę 
bagażnika². O
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18   Folie na progi w kolorze czarno-srebrnym  
są atrakcyjnym i funkcjonalnym detalem.  
Chronią progi w przednich i tylnych drzwiach  
przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Dostępne  
także w wersji przeźroczystej na progi drzwi  
tylnych. O

19   Aluminiowe listwy progowe z napisem „Passat” 
nie tylko chronią progi, lecz również stanowią 
elegancki akcent optyczny. Komplet składa się  
z dwóch listew na progi drzwi przednich. O

20   Optymalnie dopasowane do kształtu podłogi 
dywaniki tekstylne Premium wykonane są  
z czarnego gęstego i wytrzymałego weluru.  
Przednie dywaniki zdobi napis „Passat”. Punkty 
mocowania oraz struktura spodniej powierzchni 
zapobiegają przesuwaniu się. O

 
 

21   Dokładnie dopasowane do podłogi dywaniki 
gumowe Premium w kolorze czarnym z napisem 
„Passat” na przednich dywanikach skutecznie  
chronią przed zabrudzeniem i wilgocią. Dywaniki  
nie wydzielają zapachu i w 100% podlegają 
recyklingowi. Zintegrowany system mocowania 
zapobiega przesuwaniu się przednich dywaników.

O

22   Dywaniki tekstylne Optimat z napisem „Passat” 
łączą właściwości dywaników gumowych z elegancją 
dywaników tekstylnych. O

23   Dzięki przenośnemu ciśnieniowemu ekspresowi 
do kawy Volkswagen Edition z zasilaniem 12 V  
zawsze możesz delektować się świeżą kawą.  
Zestaw obejmuje dwie nietłukące filiżanki  
do espresso, serwetkę, 25 saszetek e.s.e. z kawą  
oraz praktyczne etui. Ekspresu nie można obsługiwać 
podczas jazdy. O

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

15   Optymalna wentylacja wnętrza samochodu 
poprawia komfort jazdy. Ciesz się świeżym 
powietrzem, nawet gdy pada deszcz lub śnieg,  
oraz unikaj nieprzyjemnego ciepła, uchylając lekko 
okna. Łatwe w pielęgnacji, odporne na działanie 
promieniowania UV i przystosowane do mycia  
w myjni owiewki wykonane są z wysokiej jakości 
szkła akrylowego podlegającego recyklingowi  
i można je łatwo zamontować bez wykonywania 
otworów i stosowania kleju. O

16   Przyciemnione tylne światła LED R-Line  
dla Passata Variant stanowią atrakcyjny sportowy 
detal. Dostępne do wszystkich aktualnych wersji 
modelu Passat Variant z seryjnymi diodowymi 
światłami tylnymi. Z uwagi na specyfikę produktu, 
możliwość zastosowania i montażu należy sprawdzić  
u Autoryzowanego Partnera Volkswagena. O

17   Chlapacze z przodu i z tyłu chronią Twój 
samochód oraz inne pojazdy przed podrywanymi  
z nawierzchni brudem, kamieniami i rozpryskami 
wody. O
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24   Osłony przeciwsłoneczne¹ na tylną szybę, szyby  
w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne chronią 
wnętrze przed nadmiernym nagrzewaniem się.  
Można je stosować zarówno przy zamkniętych,  
jak i otwartych oknach. O

25   Połącz swój smartfon z systemem Infotainment 
swojego Volkswagena przy użyciu specjalnie 
zaprojektowanego przewodu USB Premium  
i korzystaj z funkcji takich jak Apple CarPlay™  
przez App-Connect, jednocześnie ładując smartfon. 
DUCI (Dubble USB Charger Insert) z oferty 
Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® umożliwia 
szybkie ładowanie urządzeń mobilnych przez dwa 
złącza USB. W tym celu należy podłączyć DUCI  
do gniazda zapalniczki. Białe diody nie tylko dobrze 
wyglądają, lecz również pozwalają szybko znaleźć 
złącze USB w ciemności. Dzięki dużej mocy  
2 x 2,4 A możliwy jest tryb szybkiego ładowania  
także większych urządzeń jak duże smartfony  
czy tablety. O

26   Foteliki samochodowe dla dzieci w każdym wieku 
gwarantują wysoki poziom komfortu i łatwą obsługę. 
Wszystkie pokrycia fotelików można zdejmować  
i prać w temperaturze 30°C. Antypoślizgowa mata 
pod fotelik z praktycznymi siatkowymi kieszeniami 
chroni siedzenia przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

O

27–30   Praktyczny, wygodny i uniwersalny: 
innowacyjny modułowy system komfortu  
w podróży jest niezwykle wszechstronny  
i pozwala zachować ład i porządek we wnętrzu 
samochodu. Przedmioty ważne dla pasażerów 
siedzących z tyłu są w każdej chwili w zasięgu  
ręki i dają się bez problemu obsługiwać. System 
składa się z modułu bazowego montowanego  
między pałąkami zagłówka przedniego fotela, 
uchwytu na kamerę oraz różnych dostępnych 
oddzielnie modułów, na przykład wieszaka  
na ubranie², masywnego haczyka², uchylnego 
uchwytu na różne modele tabletów oraz składanego 
stolika z uchwytem na kubek³ umilającego przerwy  
w podróży. Wszystkie moduły można zamocować  
w uchwycie bazowym i wymieniać w zależności  
od potrzeb. O

¹  Tylko do modelu Passat Variant.
²  Można używać, tylko gdy na miejscu z tyłu nie siedzi pasażer.
³  Stolik z uchwytem musi być złożony w czasie jazdy, jeżeli na tylnej 

kanapie za stolikiem siedzi pasażer.



05

01 02

03 04 06 07

08 09 10

47Passat i Passat Variant – Volkswagen Lifestyle

06   Niebieski T-shirt zdobi utrzymane w tym samym 
kolorze nowe logo Volkswagena, które jest wyraźnym 
dowodem Twojego stosunku do tej marki. O

07   Niebieska bluza z długim rękawem w duchu  
New Volkswagen. Z przodu widnieje utrzymane  
w zbliżonym kolorze logo Volkswagena. O

08   Ciemnoniebieska dzianinowa czapka w stylistyce 
New Volkswagen ogrzeje Cię zimą. Delikatna 
jasnożółta metka z logo Volkswagena na brzegu 
czapki stanowi atrakcyjny akcent. O

09   Czarne okulary przeciwsłoneczne unisex  
z wyraźnym białym napisem „Volkswagen”  
na zausznikach nie tylko dobrze wyglądają,  
ale także – dzięki szkłom Polarvision – eliminują 
refleksy światła, a także zapewniają 100-procentową 
ochronę oczu przed promieniowaniem UV. O

10   Ściereczka z mikrofibry z logo Volkswagena 
pomoże utrzymać w czystości ekrany dotykowe  
i błyszczące powierzchnie. Ściereczka usuwa ślady 
palców i inne zabrudzenia bez konieczności używania 
środków czyszczących, jest wytrzymała i można  
prać ją w pralce. O

wyposażenie standardowe i wyposażenie w wersji Essence S wyposażenie standardowe w wersji Business B wyposażenie standardowe w wersji Elegance E wyposażenie dodatkowe O  

Volkswagen Lifestyle

¹  Uwaga: po użyciu kubka termicznego w pokrywie może pozostać 
resztka płynu, która może się rozlać, gdy kubek nie będzie znajdował 
się w pozycji pionowej. Dlatego zalecamy wypicie resztki płynu  
po zamknięciu pokrywy.

Nasza oferta artykułów Lifestyle dostepna jest u Autoryzowanego 
Partnera Volkswagena lub na vw-sklep.pl.

01   Wystarczy kilka ruchów, aby płaska torba 
zmieniła się w stabilne pudło. Lekki składany 
pojemnik w kolorze antracytowym z logo 
Volkswagena ma nośność do 30 kg i jest łatwy  
w pielęgnacji. Wykonano go z wytrzymałego 
wodoodpornego materiału. O

02   Oryginalny okrągły ręcznik z wysokiej jakości 
bawełnianego frotte jest miękki, gruby i dobrze 
wchłania wilgoć. Może być używany jako ręcznik 
plażowy, kąpielowy lub nawet jako koc piknikowy. 
Całą powierzchnię zajmuje nowe logo Volkswagena.

O

03   Zaprojektowany przez Volkswagen Design 
składany parasol ma wszystko, dzięki czemu  
nie zmokniesz w czasie deszczu: poszycie z poliestru  
z powłoką Teflon®, system automatycznego 
otwierania i zamykania, szyny z włókna  
szklanego / aluminium, 3-częściowy trzon i uchwyt  
z tworzywa. Niezwykle atrakcyjny jest piktogram  
na przycisku otwierania i intarsja Volkswagen  
na uchwycie. O

04   Kawa na wynos w stylu Volkswagena.  
Kubek termiczny¹ ma między podwójnymi ściankami 
próżnię, która zapewnia długotrwałe utrzymanie 
temperatury. Efektowne połączenie kolorystyczne 
ciemnoniebieskiej powierzchni, czarnego pierścienia  
i srebrnej pokrywy oraz smukły kształt kubka nadają 
mu elegancji. O

05   Zegarek w płaskiej kopercie ze stali nierdzewnej 
stanowi niezwykle elegancki dodatek. Tarcza  
w srebrno-białym kolorze z dyskretnym logo 
Volkswagena wskazuje godziny, minuty, sekundy  
i datę a skórzany pasek dopełnia całość tego 
oryginalnego zegarka. O
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Aplikacje dekoracyjne i tapicerki

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

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 oraz aplikacji dekoracyjnych.

Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego wyższego 
wariantu.

01  aplikacje dekoracyjne New Brushed Design S

02  aplikacje dekoracyjne Cross Hatch B

03  aplikacje dekoracyjne aluminium Dayton Brush E

04  aplikacje dekoracyjne drewno Silver Birch O

05  aplikacje dekoracyjne aluminium Silver Rise¹ O

06 tapicerka tkaninowa Lizard czarna Titan S

07 tapicerka tkaninowa Weave czarna Titan B

08 tapicerka skórzana Vienna/ArtVelours czarna Titan E

09 tapicerka skórzana Vienna/ArtVelours popielata Mistral E

10 tapicerka skórzana Vienna czarna Titan O

11 tapicerka skórzana Vienna popielata Mistral O

12 tapicerka skórzana Nappa czarna Titan O

13 tapicerka skórzana Nappa popielata Mistral O

14 tapicerka skórzana Nappa czarna Titan/Florence O

15 tapicerka tkaninowa Carbon Flag / skóra Vienna¹ czarna Titan O
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Lakiery

¹ Tylko dla R-Line.
²  Spytaj o dostępność w salonie.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału,  
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej lakieru.

01 lakier uniwersalny biały Pure 0Q0Q O

02 lakier uniwersalny czerwony Tornado G2G2 O

03 lakier metalik srebrny Pyrit K2K2 O

04 lakier metalik szary Mangan 5V5V O

05 lakier metalik niebieski Aquamarin 8H8H O

06 lakier metalik niebieski Lapiz¹ L9L9 O

07 lakier perłowy biały Oryx² 0R0R O

08 lakier perłowy czarny Deep 2T2T O

(bez ilustracji) lakier metalik szary Moonstone C2C2 S

(bez ilustracji) lakier metalik srebrny Scalesilver 1T1T O

(bez ilustracji) lakier perłowy Glacier White O
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Obręcze kół

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego 
odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej obręczy.

Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

(bez ilustracji) 16-calowe obręcze stalowe S

01 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sepang B

02 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Istanbul E

03 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Aragon O

04 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nivelles O

05 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, Volkswagen R O

06  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dartford O

07 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Soho O

08  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Dartford, szare metalik O

09  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Liverpool O

10  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Bonneville, Volkswagen R O

11  18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Monterey, Volkswagen R O

12  19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Verona, Volkswagen R O

13  19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pretoria, Volkswagen R O
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Autostadt – podróż przez świat mobilności.  
Dla Ciebie, Twojej rodziny lub osób towarzyszących 
odbiór Twojego nowego samochodu z Autostadt  
w Wolfsburgu, który jest platformą komunikacyjną 
koncernu Volkswagen i jego marek, stanie się 
niezapomnianym przeżyciem. Na powierzchni  
28 hektarów poznasz wyjątkowy mikrokosmos  
i znajdziesz w nim zabytkowe samochody pojawiające 
się na przestrzeni 130 lat historii motoryzacji  
w ZeitHaus oraz pawilony marek koncernu  
i KonzernForum, w którym poruszane są aktualne 
kwestie związane z mobilnością i społeczeństwem. 
Sprawdzisz również swoje umiejętności jako kierowca 
na dwóch torach przeszkód na terenie zakładu.  
Dla dzieci przygotowaliśmy wiele rozrywek, między 
innymi małe elektryczne auta. O luksus zadba 
5-gwiazdkowy hotel The Ritz-Carlton w Wolfsburgu. 
Znajdująca się w nim restauracja AQUA, której szefem 
kuchni jest Sven Elverfeld, została wyróżniona  
trzema gwiazdkami przewodnika Michelin. Jej bogata 
oferta gastronomiczna uprzyjemni wszystkim pobyt. 
A gdy nadejdzie moment przekazania samochodu, 
Twój osobisty doradca klienta przekaże Ci kluczyki  
i objaśni wszystkie detale – samochód wypróbujesz 
przed KundenCenter. Na zakończenie krótkiego 
urlopu pojedziesz swoim nowym Volkswagenem  
do domu. Aby wizyta stała się niezapomnianym 
przeżyciem, na stronie internetowej Autostadt 
możesz zasięgnąć informacji o oferowanych 
atrakcjach i szczegółowo zaplanować cały dzień. 
Więcej szczegółów na autostadt.de/tagesplaner  
lub pod bezpłatnym numerem telefonu  
0800 – 2 88 67 82 38, gdzie na Twoje pytania 
odpowiedzą pracownicy Customer CareCenter. 
Naturalnie wszystkich niezbędnych informacji  
udzieli także Partner Volkswagena.

 
 
 
 
 
Szklana Manufaktura w Dreźnie – Center of Future 
Mobility. W Szklanej Manufakturze zapoznasz się 
bliżej z tematami związanymi z mobilnością 
przyszłości. Jeżeli zdecydujesz się na odbiór  
swojego auta w miejscu, w którym zostało ono 
wyprodukowane, w interesujący i interaktywny 
sposób przekonasz się, jak elektryczne auta 
sprawdzają się dzisiaj w codziennej eksploatacji  
i jakie są odpowiedzi Volkswagena na wyzwania 
mobilności jutra. Wycieczka z przewodnikiem  
po Szklanej Manufakturze prowadzi bezpośrednio  
do linii produkcyjnej. Na życzenie możesz odbyć  
jazdę próbną jednym z naszych elektrycznych modeli. 
Po uroczystym przekazaniu samochodu Twój osobisty 
specjalista od produktu przekaże Ci praktyczne 
informacje dotyczące Twojego nowego samochodu  
i przedstawi najważniejsze systemy wspomagające  
i usługi. O atrakcje kulinarne podczas pobytu zadba 
restauracja e-VITRUM. Jej szef Mario Pattis 
wyczarowuje tutaj, tylko kilka metrów od linii 
produkcyjnej, świeże, sezonowe potrawy z lokalnych 
produktów. W zależności od zainteresowania  
i czasu, jakim dysponujesz, oferujemy pięć pakietów 
przekazania samochodu z różnym zakresem usług. 
Jeżeli pozwoli Ci na to czas, polecamy połączenie 
odbioru samochodu w Szklanej Manufakturze  
ze zwiedzaniem miasta Drezna z jego licznymi 
zabytkami i malowniczą okolicą. Nasze biuro podróży 
chętnie pomoże w ułożeniu programu wycieczki. 
Więcej szczegółów odnośnie odbioru samochodu  
oraz naszego pakietu usług dostępnych jest  
na stronie glasernemanufaktur.de i pod numerem 
telefonu 0351 – 420 44 44. Niezbędnych informacji 
udzieli także Partner Volkswagena.  

 

 
 
 
 
 
Pakiety Przeglądów Volkswagen to gwarancja  
spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz  
pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych  
rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji  
w ramach wybranego Pakietu. Twoje korzyści: 

• przewidywalność kosztów  
transparentne i niezmienne w trakcie umowy  
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne  
planowanie kosztów w dłuższym okresie

• wygoda 
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym  
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach  
Volkswagena na terenie całego kraju

• jakość  
gwarancja najwyższej jakości obsługi;  
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu  
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową 

Zakupu Pakietu można dokonać tylko przy zakupie  
nowego samochodu.

Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen  
posiada jedną z największych sieci serwisowych.  
Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000  
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena  
na świecie – służą one kompetentną pomocą  
i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego  
Volkswagena. 

 
 
 
 
 
2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych  
kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena  
udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód  
– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim  
po drogach całego świata.

Gwarancja Mobilności. Pomoc drogowa, samochód 
zastępczy lub nocleg w hotelu. Jeżeli regularnie 
przeprowadzasz zalecane przeglądy i serwisy  
swojego Volkswagena, możesz skorzystać z zalet 
Gwarancji Mobilności w Europie. Wystarczy 
zadzwonić pod bezpłatny numer centrali alarmowej 
0800 – VW SERVICE (0800 – 61 8 9 8 9).

Volkswagen Financial Services. Kto decyduje się  
na nowego Volkswagena, stawia wysokie wymagania 
w kwestii jakości samochodu i usług finansowych. 
Volkswagen i Volkswagen Financial Services  
łączy wszystko, co potrzebne przy zakupie auta,  
także dostosowane do potrzeb klienta oferty 
Volkswagen Financial Services. Skorzystaj z naszych 
kompetencji jako instytucji finansowej, z produktów 
zapewniających mobilność oraz nowoczesnych usług 
ubezpieczenia i serwisu. Dzięki nim zyskasz nie tylko 
spokój na drodze, lecz również spokój finansowy. 
Poproś Partnera Volkswagena o zindywidualizowaną 
ofertę usług finansowych. 

Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja. 
Nawet do 5 lat. Zapewnij sobie ochronę 
pogwarancyjną samochodu po upływie 2-letniej 
gwarancji Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego 
samochodu zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz 
100% ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami 
napraw nawet przez 3 lata po upływie 2-letniej 
gwarancji Volkswagena.

Poznaj motoryzacyjny
świat Volkswagena



Korzystanie z usług mobilnych online We Connect następuje przez zintegrowane 
połączenie internetowe. Związane z nimi koszty transmisji danych w Europie na obszarach 
objętych zasięgiem sieci, z wyjątkiem usług Streaming & 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 vw.cubictelecom.com. Alternatywnie 
możliwe jest korzystanie z radia internetowego, radia hybrydowego i 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 usług We Connect i We Connect Plus opisanych 
w pakietach może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez określony 
okres obowiązywania umowy i mogą podlegać modyfikacjom lub zostać zawieszone. 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie connect.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. 
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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