Noul Passat Alltrack

Nu vă sfiiți să vă
faceți planuri mari!
Noul Passat Alltrack este pregătit pentru agendele pline, dar și pentru provocările spontane,
grație tracțiunii integrale 4MOTION și a modului special de condus în off-road. Iar cu funcțiile
sale variate de conectivitate, nici conferințele telefonice nu prezintă absolut nicio problemă.
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO

01 Emblema Alltrack
de pe grila radiatorului
semnalează tuturor
caracterul deosebit,
de sportiv, al mașinii,
la fel ca și marcanta
semnătură C aplicată
barei de protecție. S
Noul Passat Alltrack – Exteriorul
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Pregătit pentru cotidian.
Și pentru evadările din
cotidian.
Cu noul Passat Alltrack, evadarea din cotidian începe din prima clipă. Și de
la prima vedere. Designul impunător emană eleganță și rafinament, dar și
mesajul clar că automobilul acesta este pregătit pentru aproape orice fel
de drum. Datorită scutului inferior din față și din spate, ambele finisate cu
aspect de oțel inoxidabil, designul va fi, de asemenea, pe placul celor mai
puțin conservatori.

Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO

Noul Passat Alltrack – Exteriorul
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Vă extinde
zona de confort.
Cu cinci locuri.
Până de curând se spunea că cei ce vor să ajungă departe trebuie să iasă
din zona lor de confort. Cu noul Passat Alltrack, puteți să vă depășiți
relaxat limitele. Pentru că, în ciuda look-ului său sportiv și robust, cu
elemente de design de calitate superioară, din oțel inoxidabil, crom și
aluminiu, acest automobil oferă și nenumărate dotări pentru sporirea
confortului, ca, de exemplu, scaunele ergoComfort opționale, cu funcții
de masaj și ventilare.

01 Look-ul sportiv robust se continuă și la interiorul modelului Passat Alltrack. La accesul în mașină și la
coborâre atrag atenția aplicațiile robuste din oțel inoxidabil de pe pragurile portierelor, precum și covorașele
textile. Pedalierul din oțel inoxidabil texturat și detaliile ce se completează perfect vă vor încânta de fiecare
dată din nou. S
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO

02 Și mai multă relaxare la drum vă este oferită de scaunele ergoComfort, care vă protejează spatele mai
ales la drum lung. Scaunele îmbrăcate în tapițeria Mistral cu piele artificială Nappa conferă întregului interior
o atmosferă rafinată. SO
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Noul Passat Alltrack – Interiorul
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04 Fie în călătorii de serviciu sau în concediu, dacă
folosiți des automobilul, vă recomandăm Travel Assist.
Astfel condusul va fi mult simplificat, căci, mai ales
pe autostradă și pe șoselele în stare bună, Travel Assist
menține banda, ținând cont și de distanța față de
vehiculele care se deplasează pe același sens în față.
În combinație cu transmisia automată DSG cu două
ambreiaje, puteți parcurge în relaxare deplină și zonele
cu ambuteiaje și cu trafic îngreunat.¹⁾ ²⁾ SO
05 Fiți pregătit pentru eventuale urgențe – cu sistemul de asistență „Emergency Assist”, care preia parțial controlul asupra automobilului în cazul unei situații de urgență medicală. Sistemul se activează dacă nu
se mai înregistrează nicio activitate din partea șoferului. Când, în ciuda unor avertizări, sistemul nu constată
nicio reacție, poate încerca să reactiveze șoferul și, de
asemenea, să avertizeze pasagerii și pe ceilalți participanți la trafic. Dacă nici apoi nu este preluat controlul asupra volanului, sistemul poate menține mașina
pe banda de rulare și o poate frâna până la oprire.¹⁾

04

SO

06 Sistemul automat de reglare a distanței ACC cu
funcția de reglare anticipativă a vitezei vă ajută să
mențineți viteza maximă³⁾ pe care ați setat-o anterior,
precum și distanța față de vehiculele care se deplasează în față. Funcția de ajustare anticipativă a vitezei
adaugă la toate acestea și asistența pentru viteză
și asistența pentru deplasarea în viraje. Astfel, prin
preluarea limitărilor oficiale de viteză, poate fi evitată
încălcarea limitelor de viteză. De asemenea, sistemul
calculează viteza optimă în viraje, în baza unor date
predictive despre rută. Astfel confortul va fi sporit, iar
consumul de combustibil va fi redus.¹⁾ SO
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03 Cu display-ul head-up, veți avea mereu în câmpul vizual imediat toate
informațiile importante, ca de exemplu viteza, mesajele sistemelor de asistență
a șoferului sau indicațiile navigației. Datele sunt proiectate pe o suprafață cu
design de calitate superioară, în fața parbrizului, astfel încât să aveți informațiile
importante direct în fața ochilor, putând totodată să mențineți ochii pe șosea.
Datele sunt clar lizibile, chiar dacă bate lumină din față, dinspre șosea. Când nu
aveți nevoie de display-ul head-up, îl puteți coborî în planșa de bord, orificiul
închizându-se etanș. SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO

1) Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite
limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să conducă
preventiv și cu atenție.
2) Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să intervină, anulând
acțiunile sistemului de asistență și nu este degrevat de obligația
sa de a conduce responsabil automobilul.
3) Până la max. 210 km/h.
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08 Sistemul de navigație „Discover Pro” cu serviciile on-line mobile We Connect
poate fi operat absolut intuitiv, cu ajutorul touchscreen-ului TFT color acoperit cu
sticlă, cu diagonala de 23,4 cm (9,2 inchi) și cu funcție de control prin intermediul
gesturilor, plus comandă vocală în limbaj natural. Sistemul mai dispune și de funcția
de identificare a semnelor de circulație, precum și de App-Connect wireless (pentru
Apple CarPlay™). Cele opt difuzoare oferă o calitate excelentă, inclusiv pentru posturile radio ascultate în baza sistemului de recepție radio digitală DAB+. SO
09 | 10 Ecranul de întâmpinare este personalizabil, putând fi adaptat gusturilor
dumneavoastră, de exemplu, cu informații de off-road și cu funcțiile dumneavoastră preferate. Setările fiecăruia pot fi apoi memorate în profilurile personale și pot
fi ulterior accesate oricând din nou. SO
* Pentru a utiliza serviciile We Connect, clientul are nevoie de un cont de utilizator Volkswagen ID și trebuie să
se autentifice în We Connect cu numele său de utilizator și cu parola aferentă. De asemenea, trebuie încheiat
on-line un contract separat cu Volkswagen AG pentru We Connect, respectiv We Connect Plus. Pentru We
Connect Plus, clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea mașinii pentru a înregistra automobilul. Astfel
va putea utiliza serviciile pe întreaga perioadă gratuită agreată.
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO
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07 Totul la îndemână. Totul la vedere. Informațiile
adiționale pentru off-road, ca de exemplu altitudinea,
unghiul de bracare și busola pot fi accesate și citite
prin intermediul sistemului de navigație. Iar suspensiile adaptive DCC (fără imag.) au grijă ca setările amortizoarelor controlate electronic să se adapteze în
permanență la situația de mers curentă. SO
Noul Passat Alltrack – Interiorul
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01 Cu acest suport, plăcile de surf ajung în stare impecabilă la mare: suportul
pentru plăci de surf, cu protecție cauciucată specială vă ajută să protejați optim
placa.
01

Accesorii Volkswagen
Passat Alltrack este deja pregătit pentru provocările cotidianului, dar pentru cei care își doresc și mai
mult, există oferta cuprinzătoare de dotări din gama de Accesorii Originale Volkswagen. La distribuitorul
dumneavoastră Volkswagen găsiți informații cu privire la oferta noastră completă de accesorii.

02 Barele de bază rezistente și ușoare pentru plafonul modelului Passat Alltrack
reprezintă baza pentru toate sistemele de transport pe plafon. Disponibilă cu
capacități de 340 sau 460 litri, cutia pentru bagaje convinge cu caracteristicile
sale aerodinamice optime, închiderea centralizată în trei puncte și cu sistemul de
prindere rapidă. Funcția „DuoLift” permite deschiderea confortabilă de pe ambele
părți. SO
03 Transportați în siguranță bicicleta, cu suportul stabil care poate fi montat pe
plafonul automobilului dumneavoastră. Suportul este testat conform standardului
City-Crash-Plus. Sistemul inovator de fixare vă permite să prindeți cu ușurință
cadrul bicicletei. Cadrul suportului și șina pentru roată sunt astfel concepute încât
să mențină bicicleta în poziția corectă. SO
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04

portbagaj, chiar și la modelele care au hayon mare.
Doriți să luați cu dumneavoastră în concediu suportul
pentru biciclete și să știți că este în siguranță? Cu
suportul Premium nu este nicio problemă, deoarece
îl puteți depozita rapid și simplu în spațiul roții de
rezervă: trebuie doar să scoateți componentele fixate
în spațul roții de rezervă și să așezați suportul înăuntru.
Opțional este disponibilă și o rampă care vă ușurează
și mai mult încărcarea. SO
05 Pentru remorca bărcii, rulotă sau spațiu adițional
de transport sau orice altă remorcă aveți nevoie de
accesoriile potrivite. Cârligul de remorcare este disponibil în variantă fixă sau demontabilă. Sistemul
electric de conectare cu 13 pini permite alimentarea cu
curent a remorcii, pentru siguranță maximă la tractarea
acesteia. SO

05

04 Transportați bicicletele confortabil și sigur, cu suportul nostru Premium pentru
biciclete. Acesta permite transportul a două biciclete sau e-bike-uri, iar sistemul
său inovator de prindere vă va face viața mult mai ușoară. Trebuie doar să deschideți
mecanismul de susținere al suportului și acesta se va fixa automat pe capul sferic.
Dispozitivul detașabil de distanțare, cu sistem anti-furt, simplifică mult utilizarea.
Pedala permite deschiderea foarte largă a suportului, astfel încât să aveți acces la
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO

Noul Passat Alltrack – Accesoriile
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06 Aerisirea optimă a interiorului mașinii contribuie
la sporirea confortului în călătorii. Bucurați-vă de aer
proaspăt, chiar dacă plouă sau ninge și evitați acumularea neplăcută de aer cald în zilele caniculare, deschizând puțin geamurile. Paravânturile rezistente la razele
UV și la spălarea în spălătoriile automate sunt realizate
din plastic acrilic de înaltă calitate, reciclabil și ușor de
întreținut. De asemenea, pot fi montate cu ușurință.
SO

07 Cutia înaltă pentru portbagaj¹⁾ cu inscripția Passat este extrem de robustă și protejează portbagajul
de murdărie. Având plasticul neted și canelurile late,
cutia poate fi curățată foarte ușor. Benzile elastice
prinse de cârligele din colțurile din spate și de pe peretele din spate în portbagaj permit fixarea bagajelor.
Grilajul despărțitor¹⁾ separă portbagajul de spațiul

Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO

07
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12 – 15 Practic, confortabil și flexibil: inovatorul sistem
modular de transport este un real talent polivalent și
contribuie la un interior ordonat. De asemenea, obiectele
importante sunt mereu la îndemâna pasagerilor din
spate. Sistemul este compus dintr-un modul de bază
care poate fi fixat între barele tetierelor din față, un
suport pentru camere video de mici dimensiuni și
diferite module adiționale disponibile separat. Printre
aceste module se numără, de exemplu, un umeraș
portabil³⁾, un cârlig robust pentru agățarea genților³⁾,
suporturi reglabile pentru tabletele de diferite mărci
și o măsuță rabatabilă cu suport pentru pahar²⁾. Astfel
pauzele devin o reală plăcere. Un suport, multe posibilități: toate modulele pot fi fixate pe suportul de
bază, în funcție de necesar și pot fi schimbate cu flexibilitate între ele. SO
1) Disponibil exclusiv pentru Passat Variant.
2) Poate fi utilizat doar dacă locul din spate de pe aceeași parte nu este
ocupat de un pasager.
3) Măsuța rabatabilă cu suport pentru pahare trebuie să fie pliată când
mașina este în mișcare, dacă locul din spate de pe aceeași parte este
ocupat de un pasager.
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pentru pasageri, iar ruloul care acoperă portbagajul
poate fi în continuare folosit. SO
08 Apărătorile de noroi din față protejează propria
mașină și pe cele din spate de murdăria, pietrele sau
apa aruncate de roți. SO
09 Atractive, dar și practice: foliile negru-argintiu
pentru praguri protejează vopseaua de zgârieturi în
zona deosebit de solicitată a pragurilor din față și din
spate. SO
10 Covorașele textile ”Premium” din velur rezistent,
cu țesătură densă și partea din spate acoperită cu un
strat anti-uzură înfrumusețează interiorul cu marginea
lor albă și protejează totodată de murdărie. Sistemul
de prindere integrat fixează covorașele pe podea. SO

11

11 Scaunele pentru copiii de orice vârstă oferă un
confort ridicat și permit manevrarea facilă. Toate
husele pot fi scoase cu ușurință și sunt lavabile la
30 °C. Cu protecția potrivită, care poate fi curățată
cu ușurință și împiedică alunecarea, evitați murdărirea
sau uzura. SO
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Culori exterioare
09

01

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

Urano Grey uni 5K5K S
Pure White uni 0Q0Q SO
Bottle Green metalizat 8V8V SO
Reflex Silver metalizat 8E8E SO
Mangan Grey metalizat 5V5V SO
Tornado Red metalizat G2G2 SO
Aquamarin Blue metalizat 8H8H SO
Tamarinde Brown metalizat 3V3V SO
Sea Shell Gold metalizat 9V9V SO
Pyrit Silver metalizat K2K2 SO
Deep Black pearleffect 2T2T SO
Oryx White sidefat 0R0R SO

Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință.
Cerneala de tipografie nu are capacitatea de a reda culorile exact așa cum arată în realitate.

Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO

03

02

04

10

11

05

06

07

08

12

Noul Passat Alltrack – Culori exterioare

17

Inserții decorative,
tapițerii și jante

01 Inserții decorative „Tracks” S
02 Inserții decorative din aluminiu „Dayton brushed”
03 Inserții decorative din lemn prețios „Silver Birch”
04
05
06
07
08

Tapițerie textilă „7 Summits” Titan Black/Raven
Tapițerie piele ecologică „Vienna” Titan Black SO
Tapițerie piele ecologică „Vienna” Mistral SO
Tapițerie piele ecologică „Nappa” Titan Black SO
Tapițerie piele ecologică „Nappa” Mistral SO

04

05

06

07

09

SO
SO

S

09 Jante din aliaj ușor de 17 inchi „Ancona” S
1 0 Jante din aliaj ușor de 18 inchi „Kalamata” SO
1 1 Jante din aliaj ușor de 19 inchi „Albertville”, Volkswagen R*

02

10

11

SO

* O ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
Imaginile prezentate pe această pagină pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea
de a reda elementele de decor și tapițeriile atât de frumoase precum sunt în realitate. În imagine este prezentat
modelul de bază al scaunelor, care poate fi diferit de varianta superioară, care poate fi eventual comandată la
cerere.
Automobilele noastre sunt dotate, în echiparea standard, cu anvelope de vară.

Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 5,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 133.
Dotare standard S Dotare opțională SO
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Noul Passat Allspace – Decor, tapițerii și jante
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Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opționale. Anumite
informații cu privire la dotări, servicii și datele tehnice se bazează pe caracteristicile de pe
piața germană și corespund informațiilor disponibile la data tipăririi. Asupra ofertelor specifice
vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Rezervat dreptul la
modificări și erori. DSG® și TSI® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG și ale altor firme
din cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum și din alte țări. Faptul că o marcă
nu este marcată în acest document cu ® nu poate fi interpretat în sensul că nu ar reprezenta
o marcă înregistrată și/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără acordul prealabil în
formă scrisă din partea Volkswagen AG. Compania Volkswagen acordă o mare atenție returnării
și reciclării autovehiculelor rulate. Astfel este posibilă reciclarea ecologică a tuturor modelelor
Volkswagen, iar acestea pot fi restituite gratuit, dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale. Informații suplimentare în acest sens vă pot fi oferite de distribuitorul dumneavoastră Volkswagen
și sunt, de asemenea, disponibile pe internet, la adresa www.volkswagen.ro.
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