Nowy Passat Variant Alltrack - cennik
Rok modelowy 2020, rok produkcji 2019

Ceny PLN z VAT
2,0 TSI, 4MOTION 272 KM (200 kW) DSG - 7 stopniowa

185 290

2.0 TDI, 4MOTION 190 KM (140 kW) DSG - 7 stopniowa

174 790

Obowiązuje od 22.08.2019 r. do odwołania
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Nowy Passat Variant Alltrack - cennik
Wyposażenie standardowe
Zewnętrzne
Kierunkowskazy boczne (LED) zintegrowane w obudowach lusterek
Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane
Szyby termoizolacyjne, przednia szyba dźwiękochłonna
Reflektory przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej LED
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
Tylne światła w technologii LED
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia; w częsci zderzaka przedniego, chromowane
Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem "Alltrack"
Zderzaki i klamki lakierowane w kolorze nadwozia. Obudowy lusterek zewnętrznych i osłony w dolnej części zderzaków w kolorze srebrnym. Zdobienie na
tylnym zderzaku (po prawej i lewej stronie) w kształcie trapezu
Dodatkowa osłona silnika
Relingi dachowe, chromowane

Wewnętrzne
Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze schowkiem
Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia
Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
Kieszenie w oparciach przednich foteli
Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotele przednie komfortowe
Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego oraz kąta pochylenia oparcia
Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach
Sportowa kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z łopatkami do zmiany biegów
- sportowa dźwignia do zmiany biegów
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i przednich drzwiach Tracks
Lusterka "Make-up" w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, podświetlanie LED
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki LED do czytania z przodu i z tyłu
Oparcie tylnej kanapy dzielone (40/20/40), z podłokietnikiem, miejscem na napoje i otworem do przewożenia długich przedmiotów
Roleta bagażnika z funkcją zwijania i rozwijania
Tapicerka siedzeń 7 Summits

Bezpieczeństwo
Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash Front"
- domykanie szyb i szklanego dachu oraz wstępne napinanie pasów bezpieczeństwa w przypadku niebezpieczeństwa kolizji
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, MSR, asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy z przyczepą
Pakiet Travel Assist
- System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
- System Front Assist - z funkcją awaryjnego hamowania City oraz rozpoznawaniem pieszych Pedestrian Detection
- System Emergency Assist - automatyczne zatrzymanie samochodu np. w przypadku zasłabnięcia kierowcy (dla DSG)
- System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku do prędkości 60km/h
- Proaktywny tempomat ACC do 210 km/h (dla DSG z funkcją Stop & Go)
Multicolision Brake - system automatycznego hamowania po kolizji
Isofix - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy, zgodnie z I-Size oraz uchwytami TopTether
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją deaktywacji, poduszka kolanowa dla kierowcy
Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu
Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)
Fatigue Detection - system wykrywający zmęczenie kierowcy
XDS elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego - dla 2.0 TDI 240 KM i 2.0 TSI 272 KM
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 22.08.2019 r. do odwołania
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Elektryczne i funkcjonalne
Centralny zamek, zdalnie sterowany pilotem
System "Keyless Go" - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją AutoHold
Klimatyzacja z regulacją manualną "Climatic"
Komputer pokładowy Premium z wyświetlaczem kolorowym
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne i automatycznie przyciemniane
System radiowy Composition Colour
- obsługa za pośrednictwem 6,5-calowego, kolorowego i w pełni dotykowego ekranu z czujnikiem zbliżeniowym
- radio FM
- z odtwarzaniem plików MP3/WMA,
- dwa gniazda USB (typu C) obługujące iPod/iPhone,
- 8 głośników,
- instalacja telefoniczna (Bluetooth)
We Connect
- We Connect: wzywanie pomocy drogowej, planowanie terminów przeglądów, automatyczne zgłoszenie wypadku, raport o stanie samochodu
- We Connect Plus - mobilne usługi online (bezpłatnie przez 1 rok): wyjazd poza dopuszczoną strefę, powiadomienie o przekroczeniu prędkości, alarm online
o kradzieży, sygnał dźwiękowy i światła awaryjne, drzwi i światła, status samochodu, lokalizacja postoju, dane jazdy, zdalne sterowanie ogrzewaniem
postojowym
System Start-Stop 2.0 wyłączający silnik podczas postoju i system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
Szyby drzwiowe przednie i tylne sterowane elektrycznie
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, zależne od prędkości samochodu
Wybór profilu jazdy
- możliwość wyboru trybu jazdy: SPORT, NORMAL, ECO i INDIVIDUAL. Dla Alltrack dodatkowo tryb OFFROAD.
Adaptacyjne zawieszenie DCC, nadwozie obniżone o ok. 15mm - dla 2.0 TDI 240 KM i 2.0 TSI 272 KM
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z funkcją hamowania awaryjnego i wizualizacją odległości na ekranie radia
Czujnik deszczu automatycznie uruchamiający wycieraczki
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej z przodu
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej z tyłu i w bagażniku

Koła i opony
Obręcze aluminiowe Ancona 8J x 17
Opony 225/55 R17 samouszczelniające się
- śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 22.08.2019 r. do odwołania
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Nowy Passat Variant Alltrack - cennik
Wyposażenie dodatkowe
Pakiety promocyjne
Pakiet Premium
- System nawigacji satelitarnej Discover Media
- We Connect+ usługi mobilne (bezpłatnie przez 3 lata) ]
- System Easy Open / Easy Close - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu; system bezdotykowego otwierania i zamykania pokrywy
bagażnika
- Alarm- Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu

6 290

Pakiet Techniczny
- System Rear Assist - kamera cofania
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, po stronie kierowcy automatycznie przyciemniane, po stronie pasażera automatycznie
opuszczane po włączeniu biegu wstecznego
- System Park Assist 3.0 - system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem) oraz wyjazdu z ciasnej luki
parkingowej

2 800

IQ. Drive - zaawansowane systemy asystujące
Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash Front & Side" oraz Side Assist

2 920

IQ. LIGHT reflektory LED Matrix:

9 630

Pakiet Travel Assist High dla DSG

4 680

System Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe

630

System Park Assist 3.0 - wspomaganie parkowania

1 100

System Park Assist z Trailer Assist

2 420

Zewnętrzne
Dach szklany panoramiczny otwierany elektrycznie

5 200

Hak holowniczy składany, elektrycznie odblokowywany

4 170

Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, po stronie kierowcy automatycznie przyciemniane, po stronie pasażera automatycznie
opuszczane po włączeniu biegu wstecznego
Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone

870
1 520

Relingi dachowe srebrne z dwiema srebrnymi belkami poprzecznymi oraz systemem antykradzieżowym.

980

Rolety przeciwsłoneczne tylnych bocznych szyb

580

Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane

1 760

Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne przednie dźwiękoszczelne

3 280

Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne przednie dźwiękoszczelne - dla pakietu Sportowego lub Sportowego dla DCC

1 520

Wewnętrzne
Fotele ergoComfort z funkcją pamięci i masażu po stronie kierowcy

5 750

Fotele klimatyzowane z funkcją pamięci i masażu po stronie kierowcy

6 900

Klimatyzacja automatyczna Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym

520

Listwy dekoracyjne drewniane Silver Birch na desce rozdzielczej i drzwiach

2 640

Ogrzewanie postojowe, sterowane pilotem

7 500

Pakiet Oświetlenie Ambiente

1 050

Pakiet Oświetlenie Ambiente Plus

2 220

Pakiet Zimowy 1

1 520

Pakiet Zimowy 2

2 830

Pakiet Zimowy 2 - dla Tapicerki skórzanej

1 300

Panel do sterowania klimatyzacją i dodatkowe gniazda do ładowania

3 210

Podsufitka w kolorze czarnym

1 040

Siatka do mocowania bagażu w bagażniku
Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej, pionowa

440
1 150

Składane oparcie przedniego fotela pasażera

470

Sportowa kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą, podgrzewana, z łopatkami do zmiany biegów

660

Tapicerka skórzana Nappa

5 510

Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne boczne dla zewnętrznych siedzeń z tyłu wraz z poduszką kolanową
System kontroli ciśnienia w oponach

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 22.08.2019 r. do odwołania
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Elektryczne i funkcjonalne
App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji Discover Media
Digital Cockpit - System nawigacji satelitarnej Discover Pro oraz Active Info Display
Digital Cockpit - System nawigacji satelitarnej Discover Pro oraz Active Info Display - dla Pakietu Premium
Funkcja obsługi głosowej

990
2 030
990
13 280
8 930
910

Instalacja telefoniczna Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego

2 040

Pakiet Cargo

1 560

System Area View - system obserwacji otoczenia przez 4 kamery 360 stopni wraz z kamerą cofania

3 780

System Area View - system obserwacji otoczenia przez 4 kamery 360 stopni wraz z kamerą cofania - dla pakirtu Technicznego

1 820

System dźwięku DYNAUDIO Confidence

4 510

System Easy Open / Easy Close

3 780

System Easy Open / Easy Close - dla Pakietu Premium

0

System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu

2 490

System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu w połączeniu z alarmem

2 490

System nawigacji satelitarnej Discover Media

4 350

System Rear Assist - kamera cofania

1 960

Tuner cyfrowy DAB+

1 040

We Connect Plus dla systemów nawigacyjnych

1 230

We Connect Plus dla systemów nawigacyjnych - Dla nawigacji Discover Pro

0

Wyświetlacz Head-up Display

2 430

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC

4 030

Koła i opony
Dojazdowe koło zapasowe

490

Obręcze aluminiowe Albertville 8J x 19
- opony 245/40 R19 samouszczelniające się
- śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

4 430

Obręcze aluminiowe Kalamata 8J x 18
- opony 245/45 R18 samouszczelniające się
- śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

2 390

Pełnowymiarowe koło zapasowe w standardowym rozmiarze

990

Pełnowymiarowe koło zapasowe w standardowym rozmiarze - dla felg 18'

1 640

Pełnowymiarowe koło zapasowe w standardowym rozmiarze - dla felg 19'

2 280

Pełnowymiarowe koło zapasowe w standardowym rozmiarze - dla silników 2.0 TSI 190KM i 2.0 TDI 190KM

990

Pakiety Przeglądów Volkswagen
Pakiet przeglądów
48 miesięcy, max przebieg: 120 000 km

2 450

Pakiet przeglądów
48 miesięcy, max przebieg: 60 000 km

1 490

Lakiery
lakier metaliczny

2 750

lakier metaliczny, niebieski "Aquamarin"

2 750

lakier perłowy

2 750

lakier perłowy, biały "Oryx"

4 970

lakier specjalny, biały "Pure"

630

Wnętrza
7 Summits

S

Skórzana "Nappa"

0

Program przedłużonej opieki serwisowej Volkswagen Safe+
Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 30000 km

780

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 60000 km

920

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 22.08.2019 r. do odwołania
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Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 120000 km (wyłącznie klient flotowy)

1 700

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 80000 km

1 880

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 120000 km

2 510

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 100000 km

3 190

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 150000 km

4 300

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia
mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Podane ceny obejmują podatek Vat (23 %). Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628
i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom
samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z
2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE)
2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 6,5 l/100 km do 9,1 l/100 km, emisja CO2 od 170 g/km do 206 g/km.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 22.08.2019 r. do odwołania
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