
Nový Passat Alltrack

Passat_Alltrack_VVK76_2016_01.indd   1 16.09.15   14:45



0 1

Rozšíriť si vlastný horizont? Prekročiť hranice? Je jedno, čo plánujete, 

s novým Passatom Alltrack zostanete v každej situácii suverénni. Okrem 

pohonu všetkých kolies 4MOTION k tomu prispieva aj špeciálny jazdný 

program OFFROAD, ktorý vás spoľahlivo podporí aj na tých miestach, 

kde ešte nikto pred vami nebol.

Suverénny
v každom teréne

03Nový Passat Alltrack 

01 Vždy nájde cestu – aj v neschodnom teréne: 
nový Passat Alltrack so svetlou výškou zväčšenou 
o 27,5 mm a špecifickými modifikáciami na podvozku. 
Tak zvládnete – vďaka perfektne prispôsobeným 
nárazníkom s ochrannými nájazdovými štítmi – aj 
extrémne nájazdové a prejazdové uhly. Okrem toho 

plastové nadstavce prahov v antracitovej farbe zvyšujú 
odolnosť karosérie a vytvárajú vizuálne akcenty. 
Nápadnými prvkami sú aj nápisy „Alltrack“ na dverách 
batožinového priestoru a predných blatníkoch, ako aj 
zadné skupinové svetlá z LED, ktoré zvýrazňujú typický 
charakter nového Passata Alltrack. S
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sériová výbava S doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 6,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 129 – 158 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – C.
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05Nový Passat Alltrack – Kolesá 

Kolesá

01 Individuálny vzhľad zaručený. Predná časť nového 
Passata Alltrack imponuje prvkami z ušľachtilej ocele, 
integrovaným nápisom „Alltrack“ na maske chladiča 
a krytmi vonkajších spätných zrkadiel v matnom chró-
movanom vyhotovení. Markantné svetlomety z LED 
perfektne zapadajú do celkového obrazu a dotvárajú 
individuálny vzhľad. A s príplatkovými 19-palcovými 
diskami z ľahkej zliatiny „Albertville“ budete dobre 
vyzerať nielen v teréne. DV

02 Pozornosť sériovo: 17-palcové disky z ľahkej 
zliatiny „Ancona“ svojimi symetrickými lúčmi umocňujú 
individuálny charakter nového Passata Alltrack a spolu 
s pneumatikami 225/55 R 17 sa montujú sériovo. S

03 Všetko, len nie bežné: 18-palcové disky z ľahkej 
zliatiny „Kalamata“ upútajú lesklo sústruženou 
povrchovou plochou a piatimi výraznými lúčmi, ktoré 
sú podložené prvkami lakovanými na šedo a spolu 
s pneumatikami 245/45 R 18 robia z každého výletu 
výnimočný zážitok. DV

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých 
štátoch je v zimnom období zákonom predpísané používanie zimných 
pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Vás partner Volkswagen 
vám rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.
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sériová výbava S doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 6,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 129 – 158 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – C.

07Nový Passat Alltrack – Interiér
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 Zísť z cesty?
 Iba dobrovoľne.

02 Aj v interiéri nový Passat Alltrack demonštruje 
prispôsobivosť. Ako vodič máte možnosť uložiť si indi-
viduálne nastavenia systému infotainmentu, sedadla 
a vonkajších spätných zrkadiel do osobného profilu. 
Identifikácia používateľa sa potom uskutočňuje auto-
maticky na základe príslušného kľúča od vozidla. 
Okrem toho digitálny Active Info Display s uhloprieč-
kou 31,2 cm (12 palcov) zobrazuje všetky dôležité 
prvky ako rýchlomer, otáčkomer a obrazovku navigácie 
v priamom zornom poli a toto zobrazenie si môžete 
kedykoľvek individuálne prispôsobiť. Pre pasažierov 
na zadných sedadlách je na želanie k dispozícii Rear 
Seat Entertainment „Media Control“ pre tablet v 
držiaku na operadle predného sedadla. DV

0 1 Budúcnosť leží pred vami: s Head-up displejom 
máte cestu teraz stále na očiach – rovnako ako vaše 
vozidlo. Systém po stlačení gombíka premieta rých-
losť, pokyny pre navigáciu a dopravné značky do 
bezprostredného zorného poľa vodiča. Vďaka tomu 
môžete nechať svoj pohľad naďalej upretý na cestu a 
plne sa sústrediť na riadenie. Vysoký svetelný výkon 
okrem toho zabezpečuje, že aj pri protisvetle zostávajú 
všetky informácie zreteľne čitateľné. DV
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09Nový Passat Alltrack – Komfort a bezpečnosť

Kto ide novými cestami, musí sa vedieť spoľahnúť na svoju výbavu. Preto má nový 

Passat Alltrack množstvo inovatívnych asistenčných systémov, vďaka ktorým si môžete 

aj v teréne vychutnávať najvyšší možný komfort.

Je dobré nebyť na nových
cestách osamotený.

0 1 Svojbytný charakter nového Passata Alltrack sa prejavuje aj v interiéri. 
Špecifické poťahy sedadiel pôsobia nielen útulne, ale sú aj vizuálne atraktívne 
s vonkajšími plochami z alcantary a novou poťahovou látkou „7 Summits“ na 
stredných častiach sedákov a operadiel. S

02 Priestorový kamerový systém „Area View“ so štyrmi kamerami poskytuje 
množstvo pohľadov, ktoré vám – v rámci hraníc systému – výrazne uľahčujú 
manévrovanie. Napríklad je možné zobraziť celé okolie vozidla z vtáčej perspektívy. 
Alebo sa na monitore svojho systému infotainmentu pozrite „za roh“: kamery 
na najprednejšom a najzadnejšom bode vozidla umožňujú pri blokovanom výhľade 
z kabíny nazrieť do ulice. DV

03 Systém monitorovania okolia „Front Assist“ s funkciou núdzového brzdenia 
„City-Brake“ rozozná chodcov na ceste a včas upozorní vodiča akusticky, opticky 
a krátkym prudkým pribrzdením. Ak vodič na upozornenie nereaguje, vozidlo – 
v rámci hraníc systému – automaticky zabrzdí. A tým chráni nielen vás, ale aj iných 
účastníkov cestnej premávky pred možnými nehodami. S

04 Kto už raz skúšal manévrovať s prívesom, vie, aké to môže byť komplikované. 
Tu pomáha – v rámci hraníc systému – „Trailer Assist“. Po aktivácii asistenčný 
systém preberá riadenie vozidla. A šetrí vám nielen stres, ale aj čas. DV

05 Detekcia únavy vodiča dokáže – v rámci hraníc systému – zaregistrovať odchýlku 
od normálneho spôsobu ovládania vozidla a odporúča optickými a akustickými 
upozorneniami urobiť prestávku v jazde. S
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Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 6,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 129 – 158 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – C.
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11Nový Passat Alltrack – Multimédiá a infotainment 

1 )  Dostupnosť jednotlivých technológií sa môže v jednotlivých štátoch líšiť.
2)  Prosím, preverte, či je vaše koncové zariadenie kompatibilné s MirrorLink™, pretože štandard Mir-

rorLink zatiaľ podporuje iba málo predávaných mobilných telefónov. Volkswagen úzko spolupracuje 
s výrobcami smartfónov, aby podporil rozšírenie MirrorLink™. Aktuálne informácie o kompatibilite 
nových a už predávaných mobilných telefónov nájdete na www.volkswagen.com/car-net. Využíva-

nie aplikácií MirrorLink™ sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom vášho mobilného telefónu. 
Prosím, majte na pamäti zmluvné podmienky vzťahujúce sa na dátové a internetové spojenia.

3)  Bude zavedené neskôr.
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Surfovať. Aj v aute.
S funkciami Volkswagen Car-Net cestujete vždy na vlne úspechu – je jedno, či pri práci alebo na pláži. 

Pretože vďaka mobilnej sieti sa váš kokpit stane rozhraním pre smartfón alebo tablet a neustále vás zásobuje 

najaktuálnejšími informáciami z internetu – bez ohľadu na miesto a čas.

01 Aj na odľahlých miestach dokonale spojený: vďaka aplikácii App-Connect a trom 
inovatívnym rozhraniam pre smartfóny¹⁾ MirrorLink™²⁾, CarPlay™³⁾ a Android Auto™³⁾, 
s ktorými môžete špeciálne aplikácie ľahko a bezpečne ovládať na stredovej konzole. 
Stačí jednoducho pripojiť svoj smartfón a už ho môžete ovládať prostredníctvom 
dotykového monitora rádiového alebo rádionavigačného systému. DV

02 Ako jedna z mobilných služieb online „Car-Net“ vám Guide & Inform poskytuje 
dokonalejšie a ešte aktuálnejšie informácie a navigáciu. Podľa balíka služieb a 
rádionavigačného systému máte k dispozícii rozličné internetom podporované 
funkcie ako Google Street View®, dynamické prispôsobenie trasy, report technického 
stavu vozidla, vyhľadávanie čerpacích staníc paliva a mnoho ďalších. DV

03 Je jedno, či chcete využívať vlastný mobilný telefón alebo vložiť osobitnú kartu 
SIM, telefónne rozhrania „Premium“ a „Comfort“ umožňujú aj počas jazdy optimálnu 
komunikáciu navonok. Vo verzii „Premium“ systém okrem toho obsahuje aj integ-
rovaný hotspot WLAN, prostredníctvom ktorého sa môžete vy alebo vaši spolujazdci 
pripojiť na internet. DV

04 Rádionavigačný systém „Discover Pro“ so svojím farebným dotykovým moni-
torom TFT s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov) sa dá ovládať úplne intuitívne. Jeho 
fascinujúce možnosti zobrazenia a individuálna správa hudobných a navigačných 
dát nadchýnajú rovnako ako 8 brilantných reproduktorov, pevný disk alebo 
DVD-prehrávač kompatibilný s formátmi MP3 a WMA. Okrem toho má samozrejme 
hlasové ovládanie, vstup USB a integrovaný modul Bluetooth pre mobilné telefóny. 
Na želanie je k dispozícii vstup pre iPod. Integrovaná funkcia WLAN vám kedykoľvek 
umožní rýchly prístup na internet. Systém infotainmentu s mobilnými službami 
„Car-Net“ vám vďaka aktuálnym dopravným informáciám prehľadne ukáže 
najrýchlejšiu alebo najkratšiu trasu k cieľu. DV

sériová výbava S doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 6,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 129 – 158 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – C.
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13Nový Passat Alltrack – Motory, prevodovky a podvozok

 Náhrada nadčasov
 pre pokročilých.
Či pred prácou, po práci alebo cez víkend: kto je veľmi zamestnaný, zaslúži si 

čas na odpočinok. So svojimi výkonnými motormi vám nový Passat Alltrack 

pomáha urobiť si tieto prestávky na odpočinok – kedy chcete a predovšet-

kým, kde chcete. Prispieva k tomu aj pohon všetkých kolies 4MOTION, 

ktorý rozdeľuje krútiaci moment motora podľa potreby na všetky štyri 

kolesá, a tým zaručuje rýchle napredovanie aj v ťažkom teréne. Aby vašej 

náhrade nadčasov nič nestálo v ceste.
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15Nový Passat Alltrack – Motory, prevodovky a podvozok

Motory 162 kW (220 PS) 2.0 TSI³⁾ 
4MOTION
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) 2.0 TDI⁴⁾ 
SCR⁵⁾ 4MOTION
BlueMotion Technology

140 kW (190 PS) 2.0 TDI⁴⁾
SCR⁵⁾ 4MOTION
BlueMotion Technology

176 kW (240 PS) 2.0 TDI⁴⁾
SCR⁵⁾ 4MOTION
BlueMotion Technology

Spotreba paliva, l/100 km¹⁾ 
manuálna prevodovka: – 6-stupňová – –
v meste/mimo mesta/kombinovaná – 5,9/4,3/4,9 – –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: 7-stupňová – 6-stupňová 7-stupňová
v meste/mimo mesta/kombinovaná 8,5/6,0/6,9 – 6,1–6,0/4,7–4,6/5,2–5,1 6,6/4,9–4,8/5,5
Emisie CO₂ kombinované, g/km¹⁾
manuálna prevodovka: – 130–129 – –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: 158–157 – 137–135 145–144
Trieda energetickej efektivity²⁾ 
manuálna prevodovka: – A – –
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: C – B–A B

1)  Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných metód merania. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlá a nie sú 
súčasťou ponuky, slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO₂ vozidla nezávisia len od 
efektívneho využitia paliva vozidlom, sú ovplyvnené aj štýlom jazdy a inými technickými faktormi (napr. okolitými podmienkami). 
Dodatočné vybavenie a doplnky (prídavné prvky, pneumatiky atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, 
valivý odpor a aerodynamiku a okrem poveternostných a dopravných podmienok ovplyvniť hodnoty spotreby a výkonu vozidla. 
Upozornenie podľa smernice 1999/94/ES v platnom znení. Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂, ktoré obsahujú údaje 
o všetkých nových osobných vozidlách, nájdete v Príručke o spotrebe paliva, emisiách CO₂ a spotrebe elektrickej energie nových 
osobných vozidiel, dostupnej na všetkých predajných miestach v rámci Európskej únie.

2)  Triedy energetickej efektivity hodnotia vozidlá na základe emisií CO₂ pri zohľadnení pohotovostnej hmotnosti vozidla. Vozidlá, ktoré 
zodpovedajú priemeru, sú zaradené do triedy D, vozidlá lepšie ako dnešný priemer sú zaradené do triedy A+, A, B alebo C. Vozidlá horšie 
ako priemer sú označené triedou E, F alebo G.

3)  Benzínový motor.
4) Dieselový motor.
5)  Systém SCR (Selective Catalytic Reduction) využíva pre svoju činnosť osobitnú prevádzkovú kvapalinu, ktorú je potrebné po určitom 

počte kilometrov dopĺňať.

Údaje o výkone a spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s bezsírovým benzínom Super ROZ 95 podľa DIN EN 288. 
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0 1 Okrem režimov jazdného profilu NORMAL, ECO, 
SPORT a INDIVIDUAL, známych z iných modelov Passat, 
má nový Passat Alltrack aj ďalší režim OFFROAD. 
Stlačením gombíka sa všetky relevantné regulačné 
a asistenčné systémy optimálne prispôsobia na jazdu 
v teréne. S

02 Pohon všetkých kolies 4MOTION je súčasťou 
sériového vybavenia. Za normálnych podmienok sú 
poháňané iba predné kolesá, čím sa šetrí palivo. Keď 
hrozí strata trakcie, v zlomku sekundy sa automaticky 
plynulo pripojí do záberu zadná náprava, čím sa zlepší 
trakcia na šmykľavom alebo nespevnenom povrchu. S

Aj na ceste dôležité:
správne nastavenie.

sériová výbava S doplnková výbava DV
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Nový Passat Alltrack – Príslušenstvo Volkswagen 17

07 Stabilné a ľahké nosné tyče strešného nosiča pre 
nový Passat Alltrack tvoria základ pre všetky strešné 
nadstavby. Strešný box, ktorý je k dispozícii s objemom 
340 a 460 litrov, sa vyznačuje dobrou aerodynamikou 
a jednoduchou montážou pomocou rýchloupínačov. Dá 
sa otvoriť z obidvoch strán vďaka inovatívnemu systému 
„Duo Lift“ a je vybavený trojbodovým centrálnym 
zamykaním. DV

08 Gumová rohož do batožinového priestoru s nápi-
som Passat má dookola 4 centimetre vysoký okraj 
a chráni batožinový priestor pred znečistením. Je 
umývateľná a odolná proti kyselinám. Deliaca mreža 
oddeľuje batožinový priestor od kabíny posádky 
medzi operadlom zadného sedadla a stropom. Dá sa 
použiť aj s krytom batožinového priestoru. DV

Príslušenstvo Volkswagen je dostupné pre nemecký trh. O odchýlkach 
špecifických pre jednotlivé krajiny vás informuje váš partner Volkswagen. 
Objednávacie čísla a ceny zobrazených produktov nájdete v prospekte 
„Príslušenstvo Volkswagen“. 
Viac informácií nájdete na www.volkswagen-zubehoer.com

09 Vysoká vaňa do batožinového priestoru s nápisom 
Passat je extrémne robustná, odolná proti kyselinám 
a spoľahlivo chráni batožinový priestor pred znečistením 
pri preprave vecí, ktoré zanechávajú stopy, ako naprí-
klad špinavé topánky alebo rastliny. Vaňa sa vďaka 
hladkej povrchovej ploche s drážkami dá ľahko čistiť. 
Pružné pásy na zadných rohoch a háky na zadnej 
stene umožňujú spoľahlivé upevnenie v batožinovom 
priestore. DV

10 Voľne polohovateľnými deliacimi tyčami môžete 
batožinový priestor svojho vozidla flexibilne predeliť 
a zabezpečiť náklad proti posunutiu. DV
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Príslušenstvo Volkswagen
Na výrobu príslušenstva Volkswagen sa používajú iba kvalitné materiály a všetky produkty sú

pred uvoľnením do predaja podrobené náročným bezpečnostným testom. 

0 1 | 02 Skladací nosič na bicykle Compact II je vyro-
bený v Nemecku a dá sa rýchloupínacím uzáverom 
bleskurýchle upevniť na ťažné zariadenie. Umožňuje 
prepravu dvoch bicyklov a vďaka sklopnému mecha-
nizmu umožňuje aj pri naložených bicykloch bezprob-
lémové otvorenie dverí batožinového priestoru. Má 
nízku hmotnosť iba 13 kg a uzamykanie na ochranu 
pred krádežou. Na želanie sa dodáva aj vo vyhotovení 
pre tri bicykle. DV

03 Či príves na čln, obytný príves alebo preprava 
väčšieho nákladu – na jazdu s prívesom je potrebné 
ťažné zariadenie. Dodáva sa pevné a odnímateľné 
vyhotovenie. Súčasťou kompletu je 13-pólová elektrická 
zásuvka, ktorá zabezpečuje zásobovanie prívesu elek-
trickou energiou, a tým jeho bezpečnú prevádzku. DV

04 Odolná sieť na batožinu sa dá upevniť na sériové 
oká v batožinovom priestore a spoľahlivo fixuje na 
mieste predmety malej a strednej veľkosti. DV

05 Nosič na lyže a snoubordy sa dá ľahko upevniť 
na nosné tyče a je uzamykateľný. Vďaka praktickej 
vysúvacej funkcii sa dá ľahko naložiť a vyložiť. Zvlášť 
veľké otváracie tlačidlá umožňujú obsluhu aj v hrubých 
rukaviciach. Je vhodný aj na prepravu wakeboardu. DV

06 Aerodynamický držiak bicykla z plastu sa chrómo-
vanými oceľovými držiakmi montuje na priečne tyče 
strešného nosiča. Vďaka samočinnému centrovaniu 
bicykel automaticky vzpriamený vkĺzne do držiaka. 
Tým môžu byť obidve ruky voľné na upevnenie bicykla. 
Kompletne zmontovaný držiak je uzamykateľný a 
okrem bežného testu City-Crash spĺňa aj požiadavky 
ešte prísnejšieho testu Volkswagen City-Crash Plus. 
Maximálna nosnosť je 17 kg. DV

sériová výbava S doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 6,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 129 – 158 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – C.
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19Nový Passat Alltrack – Príslušenstvo Volkswagen

20 Súprava textilných rohožiek „Premium“, opti-
málne prispôsobená rozmerom podlahy, je vyrobená 
z odolného, husto tkaného velúru. Predné rohožky sú 
opatrené nápisom Passat a bezpečne upevnené na 
príslušných kolíkoch na podlahe. Optimálnu polohu 
zadných rohožiek zabezpečuje prostišmyková povr-
chová úprava spodnej strany, odolná proti oderu. Farba: 
čierna. Jedna súprava dopredu a dozadu obsahuje 
4 kusy. DV

21 Textilné rohožky „Optimat“ kombinujú vlastnosti 
gumových rohožiek s eleganciou textilných rohožiek. 
Okraj rohožiek presne prispôsobených rozmerom 
podlahy v profile písmena U bezpečne uzatvára nečis-
totu a vlhkosť. Zapracovaný upevňovací systém vpredu 
a protišmyková povrchová úprava spodnej strany 

16 Elegantný vešiak na šaty sa dá rýchlo a jednoducho 
upevniť na držiaky opierky hlavy predného sedadla. DV

17 Rear Seat Entertainment¹⁾, ²⁾ poskytuje pasažierom 
na zadných sedadlách rozsiahly multimediálny program. 
Je optimálne prispôsobený pre nový Passat Alltrack 
a spĺňa vysoké nároky Volkswagen na ovládací komfort 
a bezpečnosť. Obsahuje monitor s DVD-prehrávačom, 
diaľkové ovládanie, akumulátor a odnímateľný držiak. 
Na želanie sa dodávajú slúchadlá pripojiteľné cez 
Bluetooth. DV

18 Držiak na iPad¹⁾, ²⁾ kombinuje zábavu, jednoduché 
ovládanie a najvyššiu bezpečnosť pre pasažierov 
na zadných sedadlách vášho nového Passata Alltrack. 
Súprava obsahuje odnímateľný držiak pre Volkswagen 

1)  Predpokladom je príprava na sedadle pre „Volkswagen Media Control“ 
z výroby.

2)  Iba s navigačným systémom „Discover Pro“ v kombinácii s prípravou 
pre mobilný telefón „Business“.

3)  Prijímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej 
tarify mobilného operátora a predovšetkým pri prevádzke v cudzine, 
vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové poplatky). Volkswagen 
preto odporúča uzavrieť paušál na dátové služby s príslušným operá-
torom mobilnej telefónnej siete. Ďalšie informácie o používaní mobil-
ných zariadení a systému Car-Net sú uvedené v návode na obsluhu 
automobilu Volkswagen.

Rear Seat Entertainment a adaptér pre iPad na použí-
vanie na zadnej strane operadiel predných sedadiel. 
iPad sa môže používať horizontálne alebo vertikálne. 
Ochranná fólia na monitor chráni pred črepinami 
skleneného monitora rozbitého napríklad pri náraze. 
Na pripojenie do existujúceho držiaka pre Rear Seat 
Entertainment sa adaptér pre iPad dodáva aj samo-
statne. DV

19 Jednoducho zastrčiť do konektora USB a je to: 
v kombinácii s navigačným systémom „Discover Media“ 
vytvorí CarStick³⁾ vďaka vlastnej SIM karte (nie je 
súčasťou dodávky) hotspot WLAN vo vozidle. DV

vzadu spoľahlivo fixujú rohožky na podlahe. S nápisom 
Passat na predných rohožkách. Jedna súprava dopredu 
a dozadu obsahuje 4 kusy. DV

22 Tak zostane podlaha v každom ročnom období čistá: 
súprava gumových rohožiek, presne prispôsobená 
rozmerom podlahy s nápisom Passat na predných 
rohožkách zachytáva nečistotu a vlhkosť. Súprava je 
pachovo takmer neutrálna a dá sa recyklovať na 100 %. 
Integrovaný upevňovací systém pevne fixuje predné 
rohožky na podlahe. Farba: čierna. DV
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sériová výbava S doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 6,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 129 – 158 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – C.

11 S mobilným 12-voltovým kávovarom na espresso 
„Volkswagen Edition“ máte vlastnú kaviareň vždy so 
sebou. Súprava obsahuje okrem toho dve nerozbitné 
šálky na espresso, servítku, 25 jednorazových dávok 
kávy a kapsičku na uskladnenie. Kávovar sa nesmie 
obsluhovať počas jazdy. DV

12 Praktická, pohodlná a flexibilná: inovatívna modu-
lárna cestovná a komfortná súprava je všestranne 
univerzálna a prispieva k upratanému a prehľadnému 
interiéru kabíny. Okrem toho sú dôležité predmety pre 
pasažierov na zadných sedadlách stále v pohodlnom 
dosahu. Systém sa skladá zo základného modulu, ktorý 
je upevnený medzi držiakmi opierky hlavy predného 
sedadla a rozličných samostatne dodávaných dopln-
kových modulov. K nim patrí aj prenosný vešiak na 
šaty alebo robustný hák na tašku (na obrázku). DV

13 Nastaviteľný sklopný stolík s držiakmi na poháriky 
predstavuje ďalšiu možnosť využívania cestovnej 
a komfortnej súpravy. Vďaka nemu sú prestávky v jazde 
naozaj príjemné a pohodlné. DV

14 Ďalšia časť modulárnej cestovnej a komfortnej 
súpravy: otočný držiak na tablet pre modely rozličných 
výrobcov. Vďaka nemu môžu pasažieri na zadných 
sedadlách počas jazdy celkom pohodlne využívať 
výdobytky techniky. DV

15 V detskej sedačke Volkswagen Original G2-3 ISOFIT 
sa deti vo veku od 3 do 12 rokov (s hmotnosťou od 
15 do 36 kilogramov) prepravujú pohodlne a bezpečne 
vďaka výškovo nastaviteľnej trojstrannej opierke hlavy 
a individuálnemu nastaveniu výšky a sklonu sedadla. 
Sedačka sa upevňuje špeciálnym upevňovacím systé-
mom ISOFIX. Praktická ochranná podložka zabraňuje 
znečisteniu a opotrebovaniu sedadla a so sieťovými 
kapsami poskytuje dodatočný odkladací priestor. Dá 
sa použiť aj pre detské sedačky systému ISOFIX. DV

Passat_Alltrack_VVK76_2016_01.indd   18 12.10.15   09:36



0 1 02

03

0504

06

09

07 08

10

11

13

12

14

21Nový Passat Alltrack – Laky
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 Laky

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. 
Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby lakov.

0 1 Biela Pure základný lak 0Q0Q DV

02 Šedá Urano základný lak 5K5K S

03 Modrá Harvard metalizovaný lak 4P4P DV

04 Zlatá Sand metalizovaný lak 4T4T DV

05 Červená Crimson metalizovaný lak 5P5P DV

06 Strieborná Reflex metalizovaný lak 8E8E DV

07 Červená Fortana metalizovaný lak I9I9 DV

08 Strieborná Tungsten metalizovaný lak K5K5 DV

09 Hnedá Black Oak metalizovaný lak P0P0 DV

 10 Oranžová Habanero metalizovaný lak V9V9 DV

 1 1 Šedá Indium metalizovaný lak X3X3 DV

 12 Modrá Night metalizovaný lak Z2Z2 DV

 13 Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T DV

 14 Biela Oryx lak s perleťovým efektom 0R0R DV

sériová výbava S doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 6,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 129 – 158 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – C.
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23Nový Passat Alltrack – Poťahy sedadiel a kombinácie

 Poťahy sedadiel a kombinácie
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Látka 7 Summits S

čierna titan TO čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV

Koža Vienna DV

čierna titan TO čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV

St. Tropez TS čierna titan čierna titan/St. Tropez DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV

nature hnedá TQ čierna titan nature hnedá DV S DV DV – DV DV DV DV DV DV DV DV DV

Koža Nappa DV

čierna titan TO čierna titan čierna titan DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV

St. Tropez TS čierna titan čierna titan/St. Tropez DV S DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV DV

nature hnedá TQ čierna titan nature hnedá DV S DV DV – DV DV DV DV DV DV DV DV DV

Symboly vedľa poťahov sedadiel indikujú, ktoré poťahy sú k dispozícii sériovo S  a ktoré za príplatok DV . Usporiadanie tabuľky znázorňuje, či sa určitý lak dodáva sériovo S , ako zvláštna výbava DV  alebo nie je k dispozícii (–). 
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0 1 Látka 7 Summits čierna titan TO S

02 Koža Vienna čierna titan TO DV

03 Koža Vienna St. Tropez TS DV

04 Koža Vienna nature hnedá TQ DV

05 Koža Nappa čierna titan TO DV

06 Koža Nappa St. Tropez TS DV

07 Koža Nappa nature hnedá TQ DV

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby poťahov sedadiel. 
Na obrázkoch sú štandardné sedadlá s príslušnými poťahmi a eventuálne sa môžu líšiť od vyšších verzií.

sériová výbava S doplnková výbava DV

Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 6,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 129 – 158 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – C.
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Nový Passat Alltrack

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za príplatok. 
Všetky údaje zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave 
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého trhu. O možných odchýlkach 
špecifických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. 
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® a TSI® sú registrované obchodné značky Volkswagen AG
a iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké 
označenie v tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie 
nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen 
AG. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky 
Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek 
môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u svojho partnera Volkswagen, 
na www.volkswagen.sk.
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