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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Na slikah na naslednjih straneh je prikazana tudi dodatna oprema.

Novi Passat in Passat Variant
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Za vse, ki zajemajo
življenje z veliko žlico.
Tako razburljiva in neobičajna kot vaš vsakdanjik. In enako prilagodljiva kot vi. Novi Passat
in Passat Variant združujeta športne linije z dosledno funkcionalnostjo. Rezultat: vsakodnevna spremljevalca, ki sta vse kaj drugega kot vsakdanja. Že ekspresivna svetlobna
grafika in markantna mreža hladilnika dajeta slutiti, da se v njiju skriva več, kot je opazno
na prvi pogled. In res je tako: poleg različnih komfortnih tehnologij IQ.DRIVE, kot je na
primer sistem Travel Assist, so za novi Passat in Passat Variant prvič na voljo tudi storitve
We Connect – in s tem številne povezljivostne funkcije, ki vam pomagajo pri obvladovanju
vseh obveznosti, bodisi v družini ali v družinskem podjetju.

01 Osvetlitev brez motečega bleščanja v domala vseh situacijah: matrični LED-žarometi IQ.LIGHT z dinamičnim uravnavanjem dolgih luči
Dynamic Light Assist osvetljujejo cesto s svetlejšim in daljšim svetlobnim snopom, kar pa ne vpliva na druge udeležence v prometu v vaši
okolici. E DO

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

Novi Passat in Passat Variant – zunanjost

05

Poslovni razred
za vso družino.
Od doma v vrtec, šolo, pisarno in spet nazaj – z novim Passatom in
Passatom Variant boste ne glede na to, kako poln bo vaš urnik, vedno
lahko ostali sproščeni. Za notranjost je namreč na voljo raznovrstna dodatna oprema, kot so sodobne povezljivostne funkcije, digitalni kombinirani
instrument ter sedeža ergoComfort z masažno in prezračevalno funkcijo.
Poleg tega opcijska ambientna osvetlitev s svetlobno hitrostjo poskrbi,
da se v potniškem prostoru počutite prijetno – tudi ko v svetu okrog vas
vlada prehiter tempo.

01 Naj notranjost vašega novega Passata ali Passata Variant zažari v novem sijaju: z ambientno osvetlitvijo lahko v potniškem prostoru
poskrbite za individualno svetlobno vzdušje. Na voljo sta dve izvedbi z do 10 oz. do 30 barvami. Tako lahko ustvarite primeren ambient –
bodisi zatemnjen ali bleščeče svetel – za skoraj vsako razpoloženje. Osvetlitev dekorativnih letev je mogoče enostavno upravljati prek
zaslona radia ali navigacijskega sistema. DO
Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

01

Novi Passat in Passat Variant – notranjost

07

Passat Elegance
Novi Passat in Passat Variant vedno naredita suveren vtis – ne glede na
to, kakšni so vaši načrti ali za katero izvedbo opreme se odločite. Naj bo
to oprema Business ali Elegance: pri obeh izvedbah si lahko obetate veliko
prostora za prtljago, potnike in še marsikaj, kar vam olajša vsakdanjik.
Pri izvedbi Elegance pa poleg tega še ekskluzivnost tudi pri najmanjših
podrobnostih.

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

01 Bogata in raznolika je tudi ponudba aluminijastih
platišč: poleg serijskih platišč lahko med drugim izbirate tudi med novimi 17-palčnimi aluminijastimi platišči Sebring v temno jekleni barvi z visokim sijajem,
18-palčnimi aluminijastimi platišči Liverpool v temno
adamantovi barvi ali Bonneville v črni barvi s polirano
površino ter 19-palčnimi aluminijastimi platišči Verona,
ki so prikazana na sliki. DO
Novi Passat in Passat Variant – izvedbe opreme
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Izjemen.
Pa vendar idealen za vsak dan.
Ne glede na to, kaj vse je na vašem seznamu opravkov – z novim Passatom in Passatom Variant je občutek
drugačen: bolj sproščen. Za to poskrbi predvsem notranjost, ki že na prvi pogled razodeva svojo ekskluzivnost.
Stranice sedežev in površina sredinskega naslona za roke v opcijskem napa usnju titanovo črne barve, sredinski deli sedežev v napa usnju florentinske barve ter vratne obloge v imitaciji usnja odražajo vrhunsko kakovost,
enako tudi dekorativni elementi iz plemenitega brezovega lesa Silver Birch. Številne odlične rešitve poleg tega
poskrbijo tudi za to, da bo vaš vsakdanjik nekaj posebnega.
02 Zvok, kot se šika. Doživite nenadkriljiv zvok z vrhunskim opcijskim avdiosistemom DYNAUDIO Confidence. Avdiosistem DYNAUDIO Confidence z učinkom prostorskega zvoka, desetimi zvočniki, osrednjim zvočnikom, globokotonskim zvočnikom in skupno močjo 700 W je natančno prilagojen notranjosti vozila in poskrbi za
nepozabno zvočno doživetje. Ob tem ponuja tudi številne možnosti za individualno
nastavljanje. DO

02

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO
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Passat Business

Občutek sproščenosti.
V vsaki situaciji.

Bodisi službene ali družinske zadeve: novi Passat in Passat Variant sta z opremo Business,
kot pove že ime, optimalno prilagojena za najrazličnejše posle. In to zaradi udobnih in
hkrati atraktivnih dodatkov, med katerimi so tudi praktične mobilne spletne storitve iz

Kdor je tako zelo zaposlen kot vi, si zasluži pomoč. Pri novem Passatu in Passatu Variant

ponudbe We Connect.

jo boste dobili. V obliki številnih inovativnih asistenčnih sistemov IQ.DRIVE, kot sta npr.
sistema ACC in Lane Assist, celó serijsko.
01 Novi Passat in Passat Variant v izvedbi Business prepričata na številnih področjih. Na primer s sedežnimi prevlekami iz velurja v imitaciji lana titanovo črne
barve, usnjeno glavo prestavne ročice in deloma električno nastavljivim voznikovim sedežem ergoComfort z nastavljivo ledveno oporo. Med mnogimi privlačnimi
posebnostmi velja omeniti tudi dekorativne elemente Cross Hatch. Zelo praktični
sta dve držali za pijačo, ki ju prekriva izvlečni pokrov, ter pri limuzini odprtina za
prevoz daljših predmetov v zadnji sedežni klopi. S
02 Z večfunkcijskim usnjenim volanom lahko upravljate večfunkcijski prikazovalnik, radio in telefon. Da vas pozimi med vožnjo ne bi zeblo v roke, lahko po želji
izberete ogrevan volan. Pri modelih, opremljenih z menjalnikom z dvojno sklopko
DSG, sta na volanu tudi prestavni za ročno prestavljanje. S

02

01 Pomoč sredi vsakdanjika. Pa tudi priložnost za sprostitev: notranjost. Z dekorativnimi elementi New Brushed Design*, sedežnimi prevlekami iz tkanine Lizard*
in večfunkcijskim volanom. K prijetnemu ambientu prispevajo matirano lakirane in
osvetljene prezračevalne šobe ter stikala za luči. Kar največjo prilagodljivost novega Passata Variant poleg tega omogoča naslonjalo zadnjih sedežev, ki se ga da iz
prtljažnika podreti na tri različne načine. S
02 Navigacijski sistem Discover Media navdušuje z 20,3 cm (8 palcev) velikim
barvnim zaslonom na dotik in z intuitivno navigacijo. Široki nabor opreme in funkcij poleg tega vključuje osem zvočnikov, Bluetooth vmesnik za mobilne telefone in
dva vmesnika USB (tip C). S
01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

02

01

* Del osnovne izvedbe Passat, ki v Sloveniji ni na voljo.

Novi Passat in Passat Variant – izvedbe opreme
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IQ.DRIVE
Praviloma je težko najti dobre pomočnike. Toda pri novem Passatu in Passatu Variant to ne velja. Opremljena sta namreč lahko
s številnimi inteligentnimi asistenčnimi sistemi, ki so pri Volkswagnu združeni pod imenom IQ.DRIVE. IQ.DRIVE je sinonim za
asistenčne sisteme, ki so na voljo že danes, pa tudi za tiste, ki jih razvijamo za bližnjo in daljno prihodnost. V novem Passatu in
Passatu Variant vam bo po želji na voljo pomoč inovativnih sistemov, kot so novi Travel Assist, Emergency Assist in še številni drugi.

01 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
02 Sistem Emergency Assist se aktivira v primeru kritičnega zdravstvenega
stanja, ko zazna, da voznik ne upravlja več vozila, in najprej skuša izzvati njegov
odziv.¹⁾ Če sistemu to ne uspe, kontrolirano zaustavi vozilo in lahko na ta način –
v okviru sistemskih omejitev – prepreči morebitno nesrečo.– Iniciativa „Deutschland – Land der Ideen“ („Nemčija – dežela idej“) in nemško Zvezno ministrstvo za
promet in digitalno infrastrukturo sta leta 2017 sistem Emergency Assist odlikovala z nemško nagrado za mobilnost.²⁾ DO

02

03 Sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC na željo voznika med vožnjo samodejno ohranja nastavljeno najvišjo hitrost³⁾ in razdaljo do spredaj vozečega vozila. V kombinaciji z opcijskim navigacijskim sistemom prediktivni tempomat zagotavlja dodatno pomoč sistemu ACC pri uravnavanju hitrosti in vožnji
skozi ovinke. Sistem lahko s samodejnim nastavljanjem veljavnih hitrostnih omejitev prepreči, da bi nehote prekoračili dovoljeno hitrost.⁴⁾ Poleg tega na osnovi
podatkov o poti iz navigacijskega sistema prilagaja hitrost ovinkom, križiščem
(odcepom) in krožiščem.⁴⁾ S

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

1) Znotraj sistemskih omejitev.
2) Vir: Deutscher Mobilitätspreis 2017, https://land-der-ideen.de/projekt/emergency-assist-3323
3) Do hitrosti 210 km/h.
4) V okviru sistemskih omejitev.

03
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06

04

04 Asistenca za zaviranje v sili Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in
funkcijo zaznavanja pešcev lahko pri nevarnosti naleta zmanjša silovitost trčenja
ali – v idealnem primeru – trčenje celo prepreči.* Med vožnjo lahko zazna pešce in
vozila na cestišču ter v kritičnih situacijah pravočasno opozori voznika. Če se ta ne
odzove, lahko sistem poskrbi za zaviranje v sili.* S
05 Sistem za prikaz okolice Area View s štirimi kamerami omogoča pogled z različnih zornih kotov, kar znatno poenostavlja manevriranje. Tako je na primer celotna okolica vozila lahko prikazana iz ptičje perspektive. Ali pa na zaslonu pogledate
„okoli vogala“: kameri na sprednjem in skrajnem zadnjem delu vozila omogočata,
da vidite, kaj se dogaja na ulici, tudi če vaš pogled ovirajo druga vozila ali stavbe.*
DO

06 Proaktivni sistem za zaščito potnikov lahko prepozna situacijo s povečanim
tveganjem za nezgodo.* Samodejno zapre okna in panoramsko dvižno-pomično
strešno okno ter preventivno zategne sprednja varnostna pasova.* DO

05

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

* V okviru sistemskih omejitev.
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Njegova naloga: olajšati nalogo vam.
Novi Passat in Passat Variant sta kot prva Volkswagnova modela opremljena z najnovejšo generacijo mobilnih spletnih storitev
We Connect. Uporabljali boste lahko številne storitve We Connect, v sklopu ponudbe We Connect Plus pa še veliko dodatnih
pametnih funkcij. Tako boste optimalno kos vsem nalogam, ki vam jih bo prinesel vsakdanjik – in to na kar se da sproščen način.¹⁾

01

01 S storitvami iz ponudbe We Connect¹⁾ bo vaš vsakdanjik ne le prijetnejši, temveč tudi udobnejši. Storitve
vam omogočajo dostop do vseh pomembnih informacij o vozilu ter s Klicem ob okvari, Spletnim obvestilom
alarmne naprave ali Načrtovanjem servisnih terminov zagotavljajo uporabno udobje. In sicer tudi v kritičnih
situacijah. Klic v sili namreč pri težjih prometnih nezgodah, ko se sprožijo zračne blazine, avtomatsko pokliče
pomoč. Poklicati jo je mogoče tudi ročno, s pritiskom na gumb. V obeh primerih Volkswagnov klicni center vse
pomembne informacije posreduje reševalcem, da vam lahko čim hitreje pomagajo. Storitev Klic v sili je brez
predhodne registracije aktivirana že ob prevzemu vozila. S

02

02 Mobilni ključ.²⁾ Ne izgubljajte več časa z iskanjem avtomobilskega ključa. Uporabite raje svoj pametni telefon kot mobilni ključ ter enostavno in hitro odklenite ali zaženite svoj novi Passat ali Passat Variant. Funkcija
vam poleg tega ponuja možnost, da svojim prijateljem in družinskim članom pošljete nadaljnje digitalne ključe
in tako tudi njim omogočite nadvse enostavno uporabo vozila. DO

1) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po
prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.
2) Na voljo samo v kombinaciji z opcijskim navigacijskim sistemom Discover Pro in aplikacijo We Connect. Uporabnik na začetku pridobi dva brezplačna mobilna ključa, ki ju lahko aktivira v obdobju prvih štirih let po sklenitvi pogodbe za We Connect. V primeru dodelitve mobilnega ključa nadaljnjemu
uporabniku je s postopkom Volkswagen Ident treba overiti istovetnosti pošiljatelja ključa. Po namestitvi na združljiv pametni telefon mobilni ključ na izključno tej napravi deluje eno leto.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO
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05

04 Navigacijske storitve We Connect Plus¹⁾ vas zanesljivo vodijo do ciljev. V realnem času prejemajte prometne
informacije o trenutnih spremembah na poti ali opozorila o ovirah v prometu. Pametno izračunavanje poti vam
omogoča, da se prilagodljivo odzivate na spremenjene pogoje in vedno vozite po najbolj optimalni poti. Spletno
posodabljanje zemljevidov poskrbi, da so vaši zemljevidi vsaj trenutek aktualni. Najnovejše informacije o cenah
goriva na posameznih bencinskih črpalkah in o prostih parkirnih mestih pa vam pomagajo še bolj sproščeno
prispeti na cilj. S
05 S funkcijami We Connect Plus Remote boste do svojega novega Passata ali Passata Variant lahko dostopali
tudi na daljavo in boste lahko različne funkcije po želji udobno upravljali prek aplikacije We Connect ali portala
We Connect. Želite na primer opcijsko ogrevanje mirujočega vozila pozimi nastaviti že večer pred odhodom? To
ni noben problem. Podobno velja za zaklepanje in odklepanje vrat ter pokrova prtljažnika.²⁾ Na daljavo je prek
vašega pametnega telefona v funkciji daljinskega upravljalnika možna celo povezava z opcijsko alarmno napravo.
DO

06 Kdor vedno dá vse od sebe, si zasluži tudi kar najboljše razvedrilo. S storitvami Streaming & Internet³⁾ v
novem Passatu ali Passatu Variant lahko kjer koli uživate v priljubljeni glasbi. Za dostop do storitev se morate le
enkrat prijaviti s svojimi že obstoječimi podatki za dostop, npr. za Apple Music. Dostop vam bo omogočen brez
uporabe zunanje naprave. S storitvijo Spletni radio so v avtomobilu na voljo vse prednosti spletnega radia –
tako je npr. iskanje in predvajanje radijskih postaj in podcastov izredno preprosto. S

04

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
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06

1) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We
Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect
Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.portal.volkswagen-we.com svoje vozilo registrirate in izkoristite celotno
dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.
2) Storitev Zaklepanje in odklepanje je storitev z varnostnim tveganjem ter zahteva izvedbo postopka Volkswagen Ident, v sklopu katerega se pri
partnerju Volkswagen ali med videoklepetom preveri vaša identiteta.
3) Glej hrbtno stran tiskovine.

Novi Passat in Passat Variant – We Connect
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Infotainment in
povezljivost
Kdor ima – tako kot vi – običajno polne roke dela, bo v novem Passatu in Passatu Variant še posebej vesel
opcijskega intuitivnega glasovnega upravljanja. Sinonim za najvišjo raven udobja je tudi upravljanje z gestami,
ki je na voljo za opcijski navigacijski sistem Discover Pro z velikim barvnim zaslonom na dotik.

01 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 in s funkcijo App-Connect Wireless (za Apple Car Play™). Osem
zvočnikov zagotavlja optimalno reprodukcijo zvoka –
ne le pri digitalnem radijskem sprejemniku DAB+. DO

01

04 Telefonski vmesnik Comfort je prava izbira za
vse, ki želijo sproščeno in varno telefonirati tudi med
vožnjo. Raven funkcionalnosti je pri tem še dodatno
višja zaradi predala, ki omogoča indukcijsko povezavo
z zunanjo anteno vozila in indukcijsko polnjenje vašega pametnega telefona. Sistem za prostoročno telefoniranje zagotavlja kar najboljšo kakovost sprejema,
udobno pa ga je mogoče upravljati prek večfunkcijskega prikazovalnika, večfunkcijskega volana ali zaslona na dotik na vgrajenem radiu. Vmesnik je združljiv z
aktualnim standardom mobilne telefonije LTE. DO

02 Navigacijski sistem Discover Media navdušuje
z 20,3 cm (8 palcev) velikim barvnim zaslonom na
dotik in z intuitivno navigacijo. Široki nabor opreme in
funkcij poleg tega vključuje osem zvočnikov, Bluetooth
vmesnik za mobilne telefone in dva vmesnika USB
(tip C). S

02

03

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
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03 Z upravljanjem z gestami postane uporaba navigacijskega sistema Discover Pro še enostavnejša in
udobnejša. Med vrsto različnih menijskih točk se lahko pomikate s preprostim gibom z roko v vodoravni
smeri. Poleg tega lahko na ta način na primer zamenjate predvajani posnetek. DO

04
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Dovolj prostora za velike načrte.
Tudi tiste, ki se porodijo v otroških glavah.
Ste vedeli, da si potrebni prostor lahko igraje zagotovite z enostavnim gibom z nogo? To vam pri novem Passatu in Passatu Variant omogoča
opcijska funkcija Easy Open za električni pokrov prtljažnika. Variabilna prostorska zasnova vam poleg tega zagotavlja kar največjo prilagodljivost.
Tako boste lahko vzeli s seboj, kar vam srce poželi. In vaši otroci tudi.

02

01 Panoramsko dvižno-pomično strešno okno je sestavljeno iz steklenega elementa, ki ga je z električnim
upravljanjem mogoče privzdigniti ali odpreti v vzdolžni smeri. Zunanjosti vozila daje izrazito eleganten videz,
obenem pa odpira čudovit razgled proti nebu. Obilica dodatne svetlobe ustvarja občutek večje prostornosti. DO

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
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03

03 Prostornino prtljažnika lahko enostavno povečate tako, da sprostite naslonjala zadnjih sedežev,
in sicer iz prtljažnika ali z zadnje sedežne klopi. Opcijsko je na voljo mehansko pomično prtljažno dno, ki
dodatno olajšuje natovarjanje in raztovarjanje. DO

02 Prtljažnik Passata Variant prepriča s spoštovanja vredno prostornino 650 litrov, ki jo je s poklopom naslonjal
zadnjih sedežev mogoče še povečati na do 1.780 litrov. Z opcijskim pritrdilnim sistemom v prtljažnem prostoru
ga lahko preprosto prilagodite svojim potrebam. DO
Novi Passat in Passat Variant – udobje
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04

04 Kdor je že kdaj poskusil manevrirati s prikolico, ve, kako zahtevno je to lahko. Toda asistenca Trailer Assist
lahko nalogo bistveno poenostavi. Ko nastavite želeno smer, asistenca med vzvratno vožnjo samodejno usmerja
prikolico do izbranega mesta.* Vaša naloga ostane le, da dodajate plin, zavirate in pozorno spremljate okolico.
DO

05 S funkcijo Easy Open se sproščeno potovanje začne, še preden se odpravite na pot. Ko želite v prtljažnik
odložiti na primer težko prtljago, vam je ni treba najprej postaviti na tla, da bi poiskali ključ – zadošča že,
da z nogo zamahnete pod zadkom vozila in električni pokrov prtljažnika se avtomatsko odpre. S funkcijo
električnega zapiranja se pokrov prtljažnika ob pritisku na tipko avtomatsko zapre, ko se oddaljite od vozila. DO
* V okviru sistemskih omejitev.
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05

Novi Passat in Passat Variant – udobje
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R-Line
Dinamičen videz se nedvomno vtisne v spomin. Odličen primer za to sta novi Passat in Passat Variant z opcijsko opremo R-Line.
Njun prepoznavni znak so izrazito športne poteze, ki jima jih med drugim daje sprednji odbijač v R-slogu z markantnima visokosijajnima črnima obrobama v obliki črke C in integriranima sprednjima meglenkama. Dinamiko poleg tega jasno zrcalijo kromirane
letve, ki potekajo po celotnem obsegu karoserije, stranski pragovi, lakirani v barvi vozila, ter zatemnjene zadnje luči za novi
Passat Variant. Opcijska 19-palčna aluminijasta platišča Pretoria v matirani temno grafitni barvi, difuzor in kromirani izpušni cevi
jasno sporočajo: pri športnem videzu novi Passat in Passat Variant nista pripravljena sklepati kompromisov. Vi tudi ne.

01 Tudi z opcijskimi 18-palčnimi aluminijastimi platišči Bonneville v črni barvi
s polirano površino novi Passat in Passat Variant na asfaltu naredita mogočen vtis.
DO

01

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

Vsa tukaj navedena oprema sodi v ponudbo podjetja Volkswagen R GmbH.
Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
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03

02 Po želji sta novi Passat in Passat Variant na voljo
s športnim paketom R-Line za še izrazitejšo dinamiko.
Paket namreč vključuje spuščeno športno podvozje*,
progresivno krmiljenje in elektronsko zaporo diferenciala XDS. Poglede privlačijo tudi zatemnjena stranska
stekla, pri čemer je vaša zasebnost obvarovana. Če pa
želite še bolj poudariti športni videz svojega novega
Passata ali Passata Variant, je kot dodatna oprema na
voljo paket R-Line Exterieur. DO
03 S športnimi 19-palčnimi aluminijastimi platišči
Pretoria v matirani temno grafitni barvi sta novi
Passat in Passat Variant videti še bolj dinamična.
Platišča so kombinirana s pnevmatikami velikosti
215/55 R 17, ki jih odlikuje manjši kotalni upor. DO
04 Markantna mreža hladilnika s kromiranimi
lamelami in logotipom R-Line je odraz samozavestnega značaja. DO
02

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
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04

* Od 162 kW naprej.
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05 Notranjost uresniči vsa pričakovanja, ki jih vzbuja zunanjost. Pri paketu opreme R-Line so športni sedeži oblečeni v napa usnje in na notranjih delih stranic v
usnje Carbon Style (cepljeno usnje). Izbirati je mogoče med titanovo črno in titanovo
črno/kremenasto sivo, s čimer je zagotovljena popolna usklajenost s črno stropno
oblogo. Športni videz sedežev zaokrožajo šivi v kontrastni barvi in markantni logotip R-Line. DO

05

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
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06 Pika na i izrazito športne celostne zasnove so večfunkcijski usnjeni volan z
logotipom R-Line, predpražniki in okrasni šivi v kontrastni barvi. Celoto zaokrožajo pedali z videzom legiranega jekla in – glede na izbrano izvedbo vozila –
dekorativni elementi Dark Diamond Flag ali Silver Rise. DO

06

Novi Passat in Passat Variant – R-Line
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07
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07 Popolna dinamika – in to že ob vstopu v vozilo. Pri paketu opreme R-Line plus
je namreč tudi notranjost novega Passata polna športnih detajlov. V paketu R-Line
Plus so serijski sedeži s prevlekami iz tkanine Carbon Flag in notranjimi deli sedežnih
stranic iz usnja Vienna. Tudi ti prepričajo z logotipom R-Line na naslonjalih sprednjih sedežev in šivi v kontrastni barvi. Celoto odlično dopolnjuje manšeta prestavne
ročice z okrasnimi šivi v kontrastni barvi. Kdor si želi živahnejše vožnje, se bo v vseh
modelih z menjalnikom DSG razveselil volana z obvolanskima prestavnima tipkama
– za še bolj dinamično prestavljanje. DO
Novi Passat in Passat Variant – R-Line
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02

04

04 Z nosilcema za smuči in smučarske deske lahko
prevažate do šest parov smuči oz. do štiri smučarske
deske. Za zaščito pred krajo je poskrbljeno s ključavnico. Zelo velike tipke zagotavljajo, da lahko zaklepe
brez težav odprete tudi z debelimi zimskimi rokavicami, praktična izvlečna funkcija pa olajšuje natovarjanje in raztovarjanje. DO

01

Dopolnilna oprema Volkswagen
Zagotovite si dodatno mero udobja: podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne opreme
lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.*

* Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
Podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne opreme lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO

03

05

01 Stabilna in lahka prečna strešna nosilca za novi Passat Variant sta sistemska
osnova za vse vrste nadgradenj. Pri novem Passatu limuzini pa podlago za te sisteme predstavljata osnovna nosilca. 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 Strešni kovček, ki je dobavljiv s prostornino 340 in 460 litrov, prepriča z dobro
aerodinamiko, zanesljivo tritočkovno centralno ključavnico in preprosto montažo
s hitrimi vpenjalniki. Inovativni sistem DuoLift omogoča enostavno 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

05 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 zasnovani 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 navzdol za vse do 90 stopinj, zato
boste vedno zlahka dostopali do prtljažnega prostora
– tudi pri vozilih z velikim pokrovom prtljažnika. Ali ne
želite iti nikamor brez 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 svojem Volkswagnu. Pred tem morate
le iz vdolbine odstraniti vse pritrjene dele. Nato lahko
vanjo enostavno shranite nosilec. Opcijsko je na voljo
posebno vodilo, po katerem lahko na nosilec enostavno zapeljete težja kolesa. DO
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10

12

13

06 Trpežna prtljažna mreža se v prtljažniku vpne v
serijske pritrdilne obročke in tako poskrbi, da majhne
do srednje velike stvari varno ostanejo na svojem
mestu. DO
06

08

07 Visoko prtljažno korito* z napisom Passat je
robustno in prtljažnik učinkovito ščiti pred vsakovrstno
umazanijo. Zaradi gladke plastične površine in širokih
žlebov je čiščenje povsem enostavno. Elastična trakova
v zadnjih vogalih in kavelj na zadnji stranici omogočajo
ustrezno pritrditev. Predelna mreža* ločuje prtljažnik
od potniškega prostora. Uporabljati jo je mogoče
tudi v kombinaciji s prtljažnim rolojem. DO
08 Protizdrsna podloga za prtljažnik je izdelana po
merah prtljažnega prostora ter zagotavlja zanesljivo
zaščito pred umazanijo in mokroto. Kadar podloge ne
potrebujete, jo lahko preprosto zvijete in pospravite.
DO

09

09 Prtljažna podloga z napisom Passat ima po
celotnem obsegu 4 cm visok rob. DO

11

10 Praktično, natančno prilegajočo se prozorno folijo za zaščito spodnjega roba prtljažnika* preprosto
nalepite na zgornji del zadnjega odbijača. Folija preprečuje poškodbe, ki bi lahko nastale pri natovarjanju ali raztovarjanju. DO
11 S prtljažnim pritrdilnim modulom* lahko prtljažnik svojega vozila poljubno predelite in preprečite,
da bi se prtljaga ali tovor med vožnjo prosto premikala. DO

07

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
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14

12 Prijeten velur na eni strani in trpežna, protizdrsna
gumirana površina na drugi strani: obojestranska
zaščitna podloga*, ki je prilagojena meram prtljažnika, ponuja pravo rešitev za vse vrste prtljage. Na eni
strani ima podloga integriran podaljšek, ki ga lahko
po potrebi razgrnete preko roba prtljažnika. DO

14 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

13 Blesteč nastop – originalna Volkswagnova kromirana okrasna letev za pokrov prtljažnika* v trenutku
pričara plemenit in eleganten videz. Namestitev ne
zahteva veliko časa in spretnosti, saj letev na pokrov
prtljažnika enostavno prilepite. Obenem učinkovito
ščiti robove. DO

* Na voljo samo za novi Passat Variant.

Novi Passat in Passat Variant – dopolnilna oprema Volkswagen

39

15 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
16 Do zadnje podrobnosti zapisan športnosti. Za
to poskrbijo originalne Volkswagnove zatemnjene
zadnje LED-luči za Passat Variant R-Line, s katerimi
zamenjate tovarniško vgrajene luči. Dobavljive so za
vse aktualne modele Passata Variant s serijskimi zadnjimi LED-lučmi. Opomba: Tega produkta ni mogoče uporabiti pri vseh modelih. Zato se o ustreznosti
produkta za vaše vozilo predhodno informirajte pri
svojem partnerju Volkswagen. DO
17 Zavesice za sprednja in zadnja blatnika ščitijo vaš
avtomobil in zadaj vozeče vozilo pred umazanijo.
Poleg tega omejujejo škropljenje vode in zaustavljajo
kamenje, ki bi sicer lahko povzročilo poškodbe. DO

15

18

23

18 Dovršen videz in odlična funkcionalnost: črno-srebrne folije ščitijo lak na sprednjih in zadnjih vratnih pragovih pred praskami in drugimi manjšimi poškodbami. Na voljo tudi kot prozorna folija za zadnje
vratne pragove. DO

16

19

21

19 Vstopne letve iz visokokakovostnega aluminija z
napisom Passat učinkovito ščitijo izpostavljeni del
pragov, obenem pa tudi polepšajo vozilo. V kompletu
sta dve letvi za sprednja vratna pragova. DO
20 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 tleh in hrbtna
stran iz nedrsečega materiala zagotavljajo, da predpražniki med vožnjo zanesljivo ostanejo na svojem
mestu. DO

17
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20

21 Komplet po meri izdelanih črnih vsevremenskih
predpražnikov z napisom Passat (spredaj) učinkovito
ščiti talne obloge pred umazanijo in mokroto. Predpražniki poleg tega nimajo močnega vonja in jih je
mogoče v celoti reciklirati. Sprednja predpražnika sta
vpeta v pritrdišča v talnih oblogah, ki preprečujejo
premikanje. DO
22 Tekstilni predpražniki Optimat z napisom Passat
združujejo prednosti gumijastih predpražnikov in eleganco tekstilnih predpražnikov. DO
23 S prenosnim 12-voltnim kavomatom Volkswagen
Edition si med vožnjo lahko privoščite kavo po svojem
okusu. Komplet poleg kavomata vključuje še dve nelomljivi espresso skodelici, servieto, 25 espresso kavnih
blazinic in shranjevalni etui. Kavomata ni dovoljeno
uporabljati med vožnjo. DO

22
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24

26

25 Priključite svoj pametni telefon z visokokakovostnim USB-kablom, zasnovanim posebej za ta namen,
na infotainment sistem svojega Volkswagna in
uporabljajte funkcije, kot so CarPlay v tehnologiji
AppConnect, medtem ko se naprava polni. Originalni
Volkswagnov vmesnik DUCI (Double-USB-Charger-Insert) vam omogoča hitrejše polnjenje mobilnih naprav
prek dveh USB-vhodov. DUCI preprosto vtaknete v
vžigalnik za cigarete – s svojo posebno zasnovo se bo
optimalno integriral v vozilo. Bele LED-lučke niso
samo lepe na pogled, temveč vam tudi pomagajo, da
celo v temi hitro najdete USB-priključek. Zaradi velike
moči (2 x 2,4 A) je mogoče hitro polniti tudi večje naprave, npr. večje telefone ali tablice. DO
25

24 Senčniki¹⁾ za zadnje steklo ter stranska stekla od
B-stebričkov naprej ščitijo potnike pred žgočim soncem, poleg tega pa zmanjšujejo segrevanje notranjosti. Nameščeni so lahko tako pri zaprtih kot tudi pri
odprtih oknih. DO

26 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. Zaščitna podloga za sedež, ki preprečuje drsenje, je opremljena s praktičnimi
mrežastimi žepi in avtomobilski sedež učinkovito varuje pred umazanijo in obrabo. DO

27

27–30 Praktičen, udoben in prilagodljiv: modularni
potovalni in komfortni sistem je izjemno vsestranska
rešitev, s katero je lahko notranjost vozila vedno 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⁾. Tako postanejo postanki med
potovanji še bistveno prijetnejši. En nosilec, številne
možnosti: vse dodatne module je mogoče glede na
potrebe enostavno pritrditi na osnovni nosilec in jih
poljubno menjati. DO

29

1) Na voljo samo za novi Passat Variant.
2) Uporaba je možna le, ko na sedežu za njim ne sedi noben potnik.
3) Če na sedežu za mizico sedi potnik, mora biti ta med vožnjo zložena.

28
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30
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Dekorativni elementi in sedežne prevleke

01

01
02
03
04
05

Dekorativni elementi Cross Hatch S
Dekorativni elementi iz aluminija Dayton Brush E DO
Dekorativni elementi iz plemenitega brezovega lesa Silver Birch
Dekorativni elementi iz aluminija Silver Rise¹⁾ DO
Dekorativni elementi Dark Diamond Flag¹⁾ DO

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Tkanina v imitaciji lana, titanovo črna S
Usnje/alkantara Vienna, titanovo črna E
Usnje/alkantara Vienna, mistralna E
Usnje Vienna, titanovo črna DO
Usnje Vienna, mistralna DO
Napa usnje, titanovo črna DO
Napa usnje, mistralna DO
Napa usnje, titanovo črna/florentinska DO
Tkanina Carbon Flag/usnje Vienna¹⁾, titanovo črna
Napa usnje¹⁾, ²⁾, titanovo črna DO
Napa usnje¹⁾, ²⁾, titanovo črna/kremenasto siva DO

06

09

12

DO

02

04

07

10

13

15

03

05

08

11

14

16

DO

1) Samo za R-Line.
2) Notranje stranice sedežev v izvedbi Carbon Style (cepljeno usnje).
Slike na teh straneh 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.
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Barve lakov

03

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

Čista bela, univerzalni lak 0Q0Q DO
Uranovo siva, univerzalni lak 5K5K S
Tornado rdeča, univerzalni lak G2G2 DO
Piritno srebrna, kovinski lak K2K2 DO
Manganovo siva, kovinski lak 5V5V DO
Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E8E DO
Akvamarinsko modra, kovinski lak 8H8H
Tamarindovo rjava, kovinski lak 3V3V DO
Lazuritno modra, kovinski lak* L9L9 DO
Oriksovo bela, biserni lak 0R0R DO
Bisernato zlata, kovinski lak 9V9V DO
Globoko črna, biserni lak 2T2T DO

04

06

05

07

08

11

09

12

DO

* Samo za R-Line.
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo,
saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO
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Platišča

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

16-palčna aluminijasta platišča Sepang S
17-palčna aluminijasta platišča London DO
16-palčna aluminijasta platišča Aragon DO
17-palčna aluminijasta platišča Istanbul E
17-palčna aluminijasta platišča Nivelles DO
17-palčna aluminijasta platišča Sebring, Volkswagen R* DO
18-palčna aluminijasta platišča Dartford DO
17-palčna aluminijasta platišča Soho DO
18-palčna aluminijasta platišča Dartford v kovinsko sivi barvi DO
18-palčna aluminijasta platišča Liverpool DO
18-palčna aluminijasta platišča Bonneville, Volkswagen R* DO
18-palčna aluminijasta platišča Monterey, Volkswagen R* DO
19-palčna aluminijasta platišča Verona, Volkswagen R* DO
19-palčna aluminijasta platišča Pretoria, Volkswagen R* DO

01

03

02

04

05

08

06

09

10

11

13

12

14

* 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 platišč.
Vozila Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami.

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 7,1 in 4,1; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 163 in 107.
Serijska oprema/Business S Elegance E Dodatna oprema DO
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Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu
uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo
vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite
na www.porscheleasing.si.
Servisne storitve. Partnerji servisne mreže Volkswagen vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po meri vašega vozila Volkswagen. Ponudba bo
prilagojena vašim željam in potrebam.

Odkrijte Volkswagnov
avtomobilski svet.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen
veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za
novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo
ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije
vam kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program
jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu
starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov,
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja brez
doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji.
Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi
podaljšano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega,
kaj nastopi prej*.
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen*.
Jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih
državah. Manjša popravila bomo opravili kar na kraju
samem, tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v najkrajšem času. V primeru večjih popravil
vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. Tako boste ostali
mobilni tudi takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo
Volkswagen. Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen* velja za celo življenjsko dobo vašega vozila,
saj se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom,
ki je opravljen na pooblaščenem servisu Volkswagen
v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in
Servisno knjižico. Brezplačna telefonska številka
ASISTENCE Volkswagen: 080 19 18, klic iz tujine:
00386 1 58 25 102

Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti.
Nepozabno doživetje: Autostadt je servisno in
komunikacijsko središče koncerna Volkswagen v
Wolfsburgu, kjer boste na potovanju skozi svet
mobilnosti izvedeli vse o posameznih znamkah
koncerna Volkswagen. V paviljonu zgodovine boste
sledili avtomobilskim mejnikom, na razstavnem
prostoru LEVEL GREEN boste izvedeli vse o novostih
na področju trajnostnega razvoja, lahko pa se boste
tudi čudili, kako preprosto lahko vaši otroci opravijo
otroški vozniški izpit.

* Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem
servisu Volkswagen.
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Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna
povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti
z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet.
Za uporabo storitev Streaming & Internet in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti
plačljive podatkovne pakete prek zunanjega mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih na
področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije
o cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete na
https://vw.cubictelecom.com. Alternativno sta uporaba spletnega in hibridnega radia ter
pretakanje medijev mogoča prek prenosne naprave (na primer pametnega telefona), ki lahko
postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo
pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu
podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini –
nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Za uporabo brezplačne
aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS
ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih
storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus,
se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz
ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na www.connect.volkswagen-we.com ali pri
izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete
na svojega mobilnega operaterja.
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 katalogu 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.

Partner Volkswagen:

