Novi Passat Alltrack

Idealen za vse
z velikimi načrti.
Na novi Passat Alltrack se lahko zanesete tako pri kopici vsakodnevnih opravkov in službenih obveznosti kot tudi takrat, ko se spontano odločite za bolj nevsakdanje podvige.
Serijsko je namreč opremljen s štirikolesnim pogonom 4MOTION in s posebnim terenskim
voznim programom. Številne povezljivostne funkcije omogočajo, da boste v njem po
potrebi zlahka opravili tudi telefonsko konferenco.
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 5,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 133.
Serijska oprema S Dodatna oprema DO

01 Logotip Alltrack
na mreži hladilnika
jasno poudarja izrazito
športnost vozila. Enak
učinek imata markantni
obrobi v obliki črke C
na odbijaču. S
Novi Passat Alltrack – zunanjost
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Pripravljen na vaš vsakdan.
In tudi na drugačne poti.
Novi Passat Alltrack vas popelje daleč proč od vsakdanjika, že ko se mu
prvič zazrete v oči. Samozavestni dizajn poleg elegance in kakovosti
izžareva predvsem eno: da se s Passatom Alltrack lahko podate domala
kamorkoli – celo na odročne kraje, saj ima spredaj in zadaj nameščen
ščitnik za podvozje v videzu legiranega jekla.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 5,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 133.
Serijska oprema S Dodatna oprema DO

Novi Passat Alltrack – zunanjost
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Razširi vašo
cono udobja.
S petimi sedeži.
Doslej je veljalo: kdor bi rad nekaj spremenil, mora zapustiti svojo cono
udobja. Z novim Passatom Alltrack si boste drznili več kot doslej – in
pri tem boste ostali povsem sproščeni. Kajti kljub športno-robustnemu
videzu notranjosti s kakovostnimi oblikovalskimi elementi iz legiranega
jekla, kroma in aluminija se ponaša tudi z izjemnim udobjem. Tega med
drugim zagotavljata opcijska sedeža ergoComfort z masažno in prezračevalno funkcijo.

01 Športno-robustni videz zaznamuje tudi notranjost Passata Alltrack. Ob vstopanju in izstopanju pritegnejo
pogled robustne vstopne letve iz legiranega jekla in tekstilni predpražniki. V notranjosti vas bodo zagotovo
navdušili pedali iz krtačenega legiranega jekla in kakovostni, optimalno usklajeni detajli, zaradi katerih boste še
bolj uživali v vsaki vožnji. S
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02 Kar se da sproščeno vožnjo zagotavljata opcijska sedeža ergoComfort, ki predvsem na daljših potovanjih
občutno razbremenita vaš hrbet. S prevlekami iz napa usnja v mistralni barvi še močneje pride do izraza vrhunska kakovost celotne notranjosti. DO
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Novi Passat Alltrack – notranjost
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04 Med vožnjo na dopust ali na službenih potovanjih
– če ste s svojim avtomobilom pogosto na poti, vas
bo asistenca za vožnjo Travel Assist občutno razbremenila. Še posebej na avtocestah in dobro vzdrževanih hitrih cestah lahko asistenca Travel Assist namesto vas ohranja smer na voznem pasu in hitrost ter
pri tem upošteva razdaljo do spredaj vozečih vozil. V
kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG je
sproščena vožnja mogoča celo v prometni gneči in
počasnih kolonah, ko je treba nenehno speljevati in
zavirati.¹⁾, ²⁾ S
05 Bodite dobro pripravljeni tudi na urgentne primere – s sistemom Emergency Assist, ki pri kritičnem
zdravstvenem stanju lahko delno prevzame krmiljenje
vozila. Aktiven postane, ko voznik ne upravlja več vozila. Če voznik kljub opozorilu ne prevzame nadzora
nad vozilom, sistem skuša izzvati njegov odziv, obenem pa sopotnike in ostale udeležence v prometu
opozori na nevarnost. V primeru, ko voznik ostane
neaktiven, lahko sistem poskrbi, da vozilo ostane na
voznem pasu in ga zavira do zaustavitve.¹⁾ DO
06 Sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC
s prediktivnim tempomatom³⁾ na željo voznika med
vožnjo samodejno ohranja nastavljeno najvišjo hitrost⁴⁾
in razdaljo do spredaj vozečega vozila. Dodatno
prediktivni tempomat zagotavlja pomoč pri uravnavanju hitrosti in vožnji skozi ovinke. Z nastavitvijo veljavnih hitrostnih omejitev lahko preprečite, da bi nevede
prekoračili dovoljeno hitrost. Sistem poleg tega na
osnovi prediktivnih podatkov o poti izračunava idealno hitrost za vožnjo skozi ovinke. Udobje med vožnjo
je tako večje, poraba goriva pa manjša.¹⁾ DO
03

03 S projicirnim sistemom so vse glavne informacije prikazane v voznikovem
neposrednem vidnem polju: na primer hitrost, sporočila asistenčnih sistemov ali
navigacijski napotki. Podatki se projicirajo na kakovosten zaslon, ki je nameščen
pred vetrobranskim steklom – tako imate vse pomembne informacije neposredno
pred očmi, vaš pogled pa ves čas ostaja osredotočen na cesto. Informacije ostanejo jasno vidne, celo ko vetrobransko steklo osvetlijo luči nasproti vozečih vozil.
Kadar zaslona projicirnega sistema ne potrebujete, ga lahko spustite v armaturno
ploščo, kjer je povsem neopazen. DO
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1) V okviru sistemskih omejitev.
2) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja
vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. Uporaba asistenčnega
sistema voznika ne odvezuje odgovornosti za preudarno upravljanje
vozila.
3) Prediktivni tempomat v Sloveniji ter nekaterih drugih državah ne
deluje.
4) Do hitrosti največ 210 km/h.
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Novi Passat Alltrack – notranjost
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08 Navigacijski sistem Discover Pro z mobilnimi spletnimi storitvami iz ponudbe
We Connect* vključuje 23,4 cm (9,2 palca) velik barvni TFT-zaslon s krovnim steklom, ki je občutljivo na dotik, upravljanje z gestami ter naravno glasovno upravljanje in omogoča povsem intuitivno uporabo. Sistem je poleg tega opremljen s
funkcijo prepoznavanja prometnih znakov ter s funkcijo App-Connect Wireless
(za Apple CarPlay™). Osem zvočnikov zagotavlja optimalno reprodukcijo zvoka –
ne le pri digitalnem radijskem sprejemniku DAB+. DO
09 | 10 Domači zaslon z možnostjo personalizacije je mogoče prilagoditi individualnim preferencam in željam. Na njem so lahko prikazane informacije o terenski
vožnji ali pa vaše priljubljene funkcije. Izbrane nastavitve lahko shranite v profilih
za personalizacijo in jih kadarkoli znova prikličete. DO
* Za uporabo storitev We Connect uporabnik potrebuje uporabniški račun Volkswagen ID in se mora z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega mora prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti
ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus ima uporabnik po prevzemu vozila
90 dni časa, da registrira svoje vozilo in izkoristi celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.
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07 Popoln nadzor. In popoln pregled. V novem
Passatu Alltrack je prek navigacijskega sistema mogoče priklicati in prikazati dodatne terenske informacije, kot so višina, kot zasuka koles in kompas. Poleg
tega dinamično uravnavanje podvozja DCC (serijsko
za motorja 176 kW TDI in 200 kW TSI) zagotavlja, da se
elektronsko uravnavani blažilniki nenehno prilagajajo
trenutni vozni situaciji. DO
Novi Passat Alltrack – notranjost
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Dopolnilna oprema Volkswagen
Passat Alltrack je že serijsko pripravljen na vsakdanjik, poln najrazličnejših izzivov. Vsem, ki si želijo še več,
pa je na voljo bogata ponudba dopolnilne opreme Volkswagen. Podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne
opreme lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.

01 Naj bo med vožnjo odlično poskrbljeno tudi za vašo jadralno desko: prikazani
pritrdilni sistem je opremljen z gumiranima nastavkoma in ima na napenjalnih
pasovih posebno gumijasto zaščito za kovinske sponke. Primeren je za jadralne
deske z dvodelnim jamborom. DO
02 Stabilna in lahka prečna strešna nosilca za Passat Alltrack sta sistemska
osnova za vse vrste nadgradenj. Strešni kovček, ki je dobavljiv s prostornino
340 in 460 litrov, prepriča z dobro aerodinamiko, zanesljivo tritočkovno centralno
ključavnico in enostavno montažo s hitrimi vpenjalniki. Inovativni sistem DuoLift
omogoča udobno odpiranje strešnega kovčka z obeh strani vozila. DO
03 Svoje kolo lahko s stabilnim nosilcem za kolesa po želji varno prevažate na
strehi svojega vozila. Nosilec je uspešno opravil test City Crash Plus. Inovativni
vrtljivi gumb z omejevalnikom navora omogoča udobno pritrditev okvira kolesa.
Držalo za okvir in spodnje vodilo sta zasnovana tako, da avtomatsko ohranjata
pravilni položaj kolesa. DO
04 Nosilec za kolesa Premium je sinonim za najvišjo raven udobja in zanesljivo
pritrditev. Na njem je dovolj prostora za dve običajni ali dve električni kolesi, pri
čemer vam bo delo pri nameščanju nosilca povsem poenostavil inovativno zasnovan pritrdilni sistem. Ko namreč nosilni lok pomaknete navzdol, se nosilec za kolesa avtomatsko vpne na glavo vlečne kljuke. Snemljiva distančnika s ključavnico zagotavljata nadvse preprosto uporabo. S pomočjo pedala lahko nosilec pomaknete
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navzdol za vse do 90 stopinj, zato boste vedno zlahka
dostopali do prtljažnega prostora – tudi pri vozilih z
velikim pokrovom prtljažnika. Ne želite iti nikamor
brez svojega nosilca za kolesa, obenem pa iščete rešitev, s katero bi bila zagotovljena optimalna zaščita
pred krajo? Nosilec z oznako Premium je natanko to,
kar potrebujete. V nekaj preprostih potezah ga namreč lahko zložite in pospravite v vdolbino za rezervno kolo v vašem Volkswagnu. Pred tem morate le
iz vdolbine odstraniti vse pritrjene dele. Nato vanjo
lahko udobno shranite nosilec. Opcijsko je na voljo
posebno vodilo, po katerem lahko enostavno na nosilec zapeljete težja kolesa. DO
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05 Naj gre za čoln, počitniško prikolico ali dodatno
prtljago – za vleko prikolice potrebujete ustrezno
opremo. Vlečna naprava je na voljo s fiksno ali snemljivo vlečno kljuko. 13-polna električna vgradna
garnitura je že zajeta v ponudbo in zagotavlja napajanje ter s tem varno uporabo prikolice. DO

Novi Passat Alltrack – dopolnilna oprema
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06 Optimalno prezračevanje in odzračevanje potniškega prostora izboljšuje klimo v vozilu in zvišuje raven udobja. S protivetrnima ščitnikoma boste tudi v
dežju in snegu lahko med vožnjo uživali v svežem zraku, v vročih dneh pa boste z rahlo odprtimi okni lahko
preprečili neprijetno zastajanje toplote. Ščitnika sta
izdelana iz kakovostnega akrilnega stekla in sta enostavna za čiščenje, odporna proti UV-žarkom ter primerna za avtomatske pralnice in recikliranje. Montaža
je povsem preprosta, saj ju je na vozilo mogoče enostavno natakniti. DO
07 Visoko prtljažno korito¹⁾ z napisom Passat je robustno in učinkovito ščiti prtljažnik pred vsakovrstno
umazanijo. Zaradi gladke plastične površine in širokih
žlebov je čiščenje povsem enostavno. Elastična trakova v zadnjih vogalih in kavelj na zadnji stranici ponujajo praktične možnosti za pritrditev prtljage. Predelna
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12 – 15 Praktičen, udoben in prilagodljiv: modularni
potovalni in komfortni sistem je inovativna in izjemno vsestranska rešitev, s katero je notranjost vozila
vedno lahko urejena in pregledna. Poleg tega so
pomembni predmeti za potnike na zadnjih sedežih
vedno zlahka dosegljivi in zagotovljeno je enostavno
upravljanje. Sistem sestavljajo osnovni modul, ki ga
pritrdite med nosilca sprednjega vzglavnika, nosilec
za aktivnostne kamere ter različni ločeno dobavljivi
dodatni moduli. Mednje sodijo na primer prenosni
obešalnik²⁾, stabilen kaveljček za vrečke²⁾, pomični
nosilec za tablične računalnike različnih proizvajalcev
in nastavljiva zložljiva mizica z držalom za pijačo³⁾.
Z njo postanki med potovanji postanejo še bistveno
prijetnejši. Če povzamemo – en nosilec, številne
možnosti: vse dodatne module je glede na potrebe
mogoče enostavno pritrditi na osnovni nosilec in jih
poljubno menjati. DO
1) Na voljo samo za Passat Variant.
2) Uporaba je možna le, ko na sedežu za njim ne sedi noben potnik.
3) Če na sedežu za njo sedi potnik, mora biti mizica med vožnjo zložena.
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13

14

mreža¹⁾ ločuje prtljažnik od potniškega prostora. Uporabljati jo je mogoče tudi v kombinaciji s prtljažnim
rolojem. DO
08 Zavesice za sprednji blatnik ščitijo Passat Alltrack
in zadaj vozeča vozila pred umazanijo. Poleg tega
omejujejo škropljenje vode in zaustavljajo kamenje, ki
bi sicer lahko povzročilo poškodbe. DO
09 Dovršen videz in odlična funkcionalnost: črnosrebrne folije ščitijo lak na sprednjih in zadnjih vratnih pragovih pred praskami in ostalimi manjšimi
poškodbami. DO
10 Črni tekstilni predpražniki Premium se optimalno
prilegajo meram prostora za noge. Izdelani so iz trpežnega, gosto tkanega velurja. Na sprednjih predpražnikih je napis Passat. Pritrdišča v talnih oblogah in
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hrbtna stran iz nedrsečega materiala zagotavljajo,
da predpražniki med vožnjo zanesljivo ostanejo na
svojem mestu. DO
11 Otroški sedeži, ki so na voljo za otroke vseh
starosti, zagotavljajo udobno sedenje in prepričajo
z enostavno uporabo, saj so vse prevleke snemljive
in primerne za pranje pri 30 °C. Protizdrsna zaščitna
podloga za sedež je opremljena s praktičnimi mrežastimi žepi in avtomobilski sedež učinkovito varuje
pred umazanijo in obrabo. DO
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Novi Passat Alltrack – dopolnilna oprema
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Barve lakov
09

01

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

Uranovo siva, univerzalni lak 5K5K S
Čista bela, univerzalni lak 0Q0Q DO
Stekleno zelena, kovinski lak 8V8V DO
Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E8E DO
Manganovo siva, kovinski lak 5V5V DO
Tornado rdeča, kovinski lak G2G2 DO
Akvamarinsko modra, kovinski lak 8H8H
Tamarindovo rjava, kovinski lak 3V3V DO
Bisernato zlata, kovinski lak 9V9V DO
Piritno srebrna, kovinski lak K2K2 DO
Globoko črna, biserni lak 2T2T DO
Oriksovo bela, biserni lak 0R0R DO

02

04

10

11

05

06

07

08

DO

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo,
saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.
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Novi Passat Alltrack – barve lakov
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Dekorativni elementi,
sedežne prevleke in platišča

01 Dekorativni elementi Tracks S
02 Dekorativni elementi iz aluminija Dayton Brushed DO
03 Dekorativni elementi iz plemenitega brezovega lesa Silver Birch
04
05
06
07
08

Tkanina 7 Summits, titanovo črna/krokarjeva
Usnje Vienna, titanovo črna DO
Usnje Vienna, mistralna DO
Napa usnje, titanovo črna DO
Napa usnje, mistralna DO

04

05

06

07

09

DO

S

09 17-palčna aluminijasta platišča Ancona S
10 18-palčna aluminijasta platišča Kalamata DO
11 19-palčna aluminijasta platišča Albertville, Volkswagen R*

02

10

11

DO

* Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
Slike na tej strani naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve in videz
dekorativnih elementov in sedežnih prevlek. Na slikah so prikazani sedeži v osnovni modelski izvedbi,
ki lahko odstopajo od drugih razpoložljivih opcij višje kakovosti.
Vozila Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami.
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Novi Passat Alltrack
9X5.1196.27.68 · Tiskano v Nemčiji.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak · Izdaja: junij 2019.
www.volkswagen.si

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju
razmer v času priprave tiskovine. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije
o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na www.volkswagen.si. DSG®
in TSI® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem dokumentu
ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko
dobite pri partnerjih Volkswagen.
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