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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.
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Chcete si rozšířit obzory? Chcete překonávat hranice? Ať máte v úmyslu 

cokoli, ve voze Passat Alltrack budete v každé situaci suverénní. Kromě 

pohonu všech kol 4MOTION to zajistí také speciální program OFFROAD, 

který Vás spolehlivě podporuje i tam, kde před Vámi ještě nikdo nikdy nebyl.

Suverénní 
v každém terénu.

03Passat Alltrack 

01 Vždy najde cestu, dokonce i v těžkém terénu: 
Passat Alltrack se světlou výškou zvýšenou o 27,5 mm 
a speciální úpravou podvozku. Díky dokonale přizpů-
sobenému nárazníku s ochranným krytem spodku 
vozu zvládne i extrémní nájezdový a vrcholový úhel. 
Rozšířené boční prahy v antracitové barvě pak

zvyšují odolnost karoserie a dodávají vozu další 
optické akcenty. Prvkem, který na sebe přitahuje 
pohledy okolí, jsou také plakety „Alltrack“ na zádi 
a bocích vozu, stejně jako zadní světla tvořená LED 
diodami, která dále umocňují typický charakter 
vozu Passat Alltrack. S

Volkswagen seeMore – užijte si multimediální obsah na Vašem chytrém 
mobilním telefonu. U každého obrázku označeného symbolem seeMore 
na Vás čeká interaktivní zážitek. Stačí si jen do Vašeho chytrého mobilního 
telefonu stáhnout bezplatnou aplikaci Volkswagen seeMore z Google Play 
nebo z App Store, naskenovat příslušný obrázek a vydat se na objevitelskou 
výpravu do digitálního světa Volkswagen.
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.
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05Passat Alltrack - Exteriér & Kola

Exteriér & Kola

01 Záruka dokonalého projevu: Čelní partie vozu 
Passat Alltrack zaujme integrovaným nápisem 
„Alltrack“ evokujícím ušlechtilou ocel na mřížce chla-
diče a kryty vnějších zpětných zrcátek v matném 
chromu. Do celkového obrazu dokonale zapadají 
i výrazné světlomety, které podtrhují jedinečný vzhled 
vozu. S

02 Díky devatenáctipalcovým kolům z lehké slitiny 
„Albertville“ vyniknete nejenom při jízdě v terénu. 
Jejich pět paprsků ve tvaru písmene „Y“ v barvě 
„Dark Graphite“ s leštěným povrchem zajistí per-
fektní vzhled i na asfaltu silnic. Kola jsou obuta 
pneumatikami o rozměru 245/40 R 19. SO

03 Magnet pro pohledy okolí jako součást sériové 
výbavy: Sedmnáctipalcová kola z lehké hliníkové 
slitiny „Ancona“ díky svým asymetrickým paprskům 
podtrhují unikátní charakter vozu Passat Alltrack. 
Společně s pneumatikami 225/55 R 17 jsou součástí 
sériové výbavy. S

04 Všechno jiné, jen ne obyčejné: Osmnáctipalcová 
kola z lehké slitiny „Kalamata“ zaujmou svým leště-
ným povrchem s pěti výraznými aluminiovými paprsky 
doplněnými detaily lakovanými v šedé barvě a společně 
s pneumatikami 245/45 R 18 učiní každý výlet ještě 
mimořádnější. SO

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. 

Naskenujte levou stranu a seznamte se 
s konfigurátorem barev a kol pro Passat Alltrack.
Popis funkce najdete na straně 03. 
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 Sjet z cesty?
 Pouze dobrovolně.

02 Svou přizpůsobivost dokazuje Passat Alltrack i ve 
svém interiéru. Jako řidič tak máte možnost indivi-
duálně přednastavit infotainment i paměťový systém 
vozu a tyto předvolby uložit jako individuální profil. 
Identifikace uživatele probíhá automaticky na základě 
použitého klíčku zapalování. Díky digitálnímu panelu 
„Active Info Displej“ s úhlopříčkou 31,2 cm (12 palců) 
navíc máte všechny důležité informační přístroje, jako 
tachometr, otáčkoměr a navigaci, přímo v zorném 
poli. Vzhled displeje si můžete kdykoli přizpůsobit. 
Systém Rear Seat Entertainment „Media Control“ 
pro notebooky cestujících na zadních sedadlech je 
výbavou na přání. SO

0 1 Budoucnost je před Vámi: Díky head up displeji 
již nemusíte přestat sledovat dění na vozovce před 
Vámi a přitom máte stálý přehled o automobilu. 
Systém po stisknutí tlačítka promítá do přímého zor-
ného pole řidiče na čelní sklo rychlost jízdy, pokyny 
navigačního systému a dopravní značky. Vy se tak 
můžete dívat stále vpřed a plně se koncentrovat na 
řízení. Vysoká intenzita světla zobrazovaných údajů 
je navíc zárukou jejich dobré čitelnosti i při přímém 
protisvětle, např. od slunce. SO
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.

07Passat Alltrack - Interiér
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Müdigkeit
erkannt.

Bitte Pause.
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.
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09Passat Alltrack - Komfort & Bezpečnost

Je krásné, když na nových 
cestách nejste sami.

0 1 Jedinečný charakter vozu Passat Alltrack se odráží i v jeho interiéru. Sedadla, 
která jsou pro model Alltrack specifická, představují nejen pozvání k uvolněnému 
sezení, ale zaujmou i vizuálně díky vnějším plochám čalouněným alcantarou 
a dekoru „7 Summits“ na středních plochách. S

02 Prostorový kamerový systém „Area View“ zprostředkovává pomocí čtyř 
kamer mnoho různých pohledů a značně Vám tak usnadňuje (v rámci daných 
možností) manévrování s vozem. Je tak například možné zobrazit okolí vozu 
z ptačí perspektivy. Na displeji rádia si také můžete prohlédnout situaci „za 
rohem“, která je snímána kamerami umístěnými nejvíce vpředu a nejvíce vzadu. 
Vidíte tak i do míst, do kterých máte zakrytý výhled. SO

03 Systém kontroly okolí „Front Assist“ včetně funkce nouzového brzdění City 
s rozpoznáváním chodců identifikuje překážky na vozovce před automobilem 
a současně před nimi varuje řidiče. V případě, že řidič dostatečně rychle nereaguje, 
systém (v rámci daných možností) zastaví vozidlo a chrání tak před nehodou Vás 
i ostatní účastníky silničního provozu. SO

04 Ten, kdo někdy zkoušel manévrovat s připojeným přívěsem, ví, jak je to náročné. 
Pomoc v těchto situacích přináší (v rámci daných možností) systém „Trailer Assist“. 
Po zapnutí přebírá řízení a ušetří Vám nejenom nervy, ale také čas. SO

05 Systém sledování únavy řidiče (v rámci daných možností) rozpozná kritickou 
úroveň jeho únavy a pomocí optických a akustických signálů mu doporučí přestávku 
na odpočinek. S

Ten, kdo se vydal novou cestou, musí mít k dispozici výbavu, na kterou je spolehnutí. 

Z tohoto důvodu je v voze Passat Alltrack integrováno mnoho inovativních asistenčních 

systémů, díky nimž si i v náročném terénu můžete užívat maximální možný komfort.
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Surfujte. I když jedete v autě.
Služby Car-Net od automobilky Volkswagen jsou zárukou toho, že se na svých cestách povezete vždy na vlně 

úspěchu – a nezáleží na tom, zda pojedete na služební cestu nebo na pláž. Díky mobilní síti se kabina Vašeho 

vozu promění na chytrý mobilní telefon či tablet a zajistí Vám vždy ty nejaktuálnější informace z internetu – 

bez ohledu na místo a denní dobu.

01 To nejlepší připojení k internetu i na odlehlých místech. Díky softwarovému 
rozhraní App Connect, které integruje tři inovativní technologie pro připojení 
chytrého mobilního telefonu¹⁾ MirrorLink™²⁾, CarPlay™³⁾ a Android Auto™³⁾, můžete 
prostřednictvím displeje rádia nebo navigačního systému na středové konzole 
snadno a bezpečně ovládat speciální aplikace běžící na chytrém mobilním telefonu, 
který je se systémem infotainment spárovaný. SO

02 Služby Guide & Inform, které jsou součástí mobilních služeb online Car-Net, 
přinášejí vylepšené a ještě aktuálnější informace a možnosti navigace. K dispozici 
jsou služby s podporou internetu, jako Google Street View®, dynamické přizpůsobení 
trasy jízdy, zpráva o stavu automobilu a mnoho dalšího. SO

03 Bez ohledu na to, zda chcete využívat Váš vlastní mobilní telefon nebo sepa-
rátní SIM kartu, pomocí rozhraní pro mobilní telefon „Premium“ nebo „Comfort“ 
s funkcí „LTE“ budete vždy k dosažení. Rozhraní pro mobilní telefon „Premium“ 
zahrnuje také integrovaný WLAN hotspot, díky kterému máte Vy i Vaši spolucestující 
přístup k internetu. SO

04 Navigační systém „Discover Pro“ s intuitivním ovládáním je vybaven barev-
ným dotykovým TFT displejem s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců). Nadšení vyvolá jak 
jeho vynikající zobrazení a individuální předvolby hudby i navigačních dat, tak také 
osm reproduktorů, které zprostředkovávají hudbu uloženou na pevném disku 
nebo z DVD přehrávače s podporou formátů MP3 a WMA. Systém je dále vybaven 
protokolem bluetooth pro připojení mobilního telefonu, USB konektorem a voli-
telně také možností připojení iPodu. Prostřednictvím integrovaného WLAN hotspotu 
máte přístup k mobilním službám online Car-Net, které na základě aktuálních 
dopravních informací vypočítají a zobrazí vždy tu nejrychlejší a nejkratší trasu do 
cíle Vaší cesty. SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.
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11Passat Alltrack - Multimédia & Infotainment

 1)  Dostupnost jednotlivých technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou využívány. 
2)  Ověřte prosím, zda je Vaše koncové zařízení kompatibilní s rozhraním MirrorLink™, protože stan-

dard MirrorLink™ je podporován pouze omezeným množstvím mobilních telefonů. Volkswagen 
úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů s cílem zajistit širokou podporu a urych-
lit implementaci technologie MirrorLink™. Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních 

telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na adrese http://volkswagen-carnet.com/cz/cs/start.html. 
Využívání aplikací MirrorLink™ se uskutečňuje výhradně prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. 
Zkontrolujte prosím smluvní podmínky Vašeho mobilního operátora s ohledem na datové přenosy 
a připojení k internetu. 

3)  Technologie CarPlay™ a Android Auto™ nejsou v České republice funkční.
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.
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13Passat Alltrack - Motory, převodovky & Podvozek

 Odměna za práci přesčas 
 pro pokročilé.
Ať už před cestou do práce, po práci nebo o víkendu: ten, kdo se nepře-

tržitě věnuje výdělečné činnosti, si zaslouží oddechový čas. Passat Alltrack 

Vám díky nabídce svých výkonných motorů pomáhá zrealizovat Vaše plány 

na odpočinek – kdykoli, ale hlavně kdekoli se Vám zachce. V neposlední 

řadě k tomu přispívá také pohon všech kol 4MOTION, který v případě potřeby 

rozděluje výkon motoru rovnoměrně na všechna kola a zajistí Vám pohodlnou 

a rychlou jízdu i v náročném terénu. Vaší odměně za práci přesčas tak už 

nic nestojí v cestě.

Na obrázku jsou zimní kola z lehké slitiny „Stavanger“ 7 J x 17.
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0 1 Kromě módů volby jízdního profilu známých 
v ostatních modelech Passat – ECO, NORMAL, SPORT 
a INDIVIDUAL – je u vozu Passat Alltrack k dispozici 
ještě mód OFFROAD. Po jeho volbě pomocí stisku 
příslušného tlačítka se všechny relevantní funkce 
automobilu i asistenční systémy přenastaví pro jízdu 
v terénu. S

02 Součástí sériové výbavy je pohon všech kol 
4MOTION. Při normálním provozu je poháněna pouze 
přední náprava, což má pozitivní vliv na úsporu paliva. 
Jakmile ale hrozí ztráta trakce, dojde ve zlomku 
sekundy k plynulému přesměrování výkonu na zadní 
nápravu, což zajistí podstatné zlepšení přenosu síly 
na vozovku. S

 Důležité i při jízdě po silnici:
správné nastavení.

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO
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15Passat Alltrack - Motory, převodovky & Podvozek

1)  Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, 
ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospo-
dárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Doda-
tečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého 
odporu či aerodynamických vlastností, a mohou také kromě počasí a podmínek v dopravě ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty 
spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném formátu pneumatik a použití prvků výbavy 
na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, 
který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé 
Evropské unie.

2)  Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich užitečné hmotnosti. Automobily, které dosahují 
průměrných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy 
A+, A, B nebo C a ta, jejichž hodnoty jsou vyšší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G.

3)  Benzinový motor.
4)  Naftový motor.
5)  Systém SCR – „Selective Catalytic Reduction“ využívá vícestupňové ošetření výfukových plynů pomocí aditiva, které je nutné po ujetí 

určitého počtu kilometrů doplnit buď svépomocí, nebo v servisu Volkswagen. Bližší informace najdete v brožuře „Technika a ceny“.
6) V nabídce také s pohonem předních kol.

Údaje o výkonu a spotřebě paliva předpokládají použití benzinu s oktanovým číslem 95 podle normy DIN EN 228. Při provozu je v zásadě 
možné použít bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 s maximálním podílem etanolu do 10 procent. Podrobné informace o kompati-
bilitě paliva E10 najdete na www.volkswagen.com nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Motory 162 kW (220 k) TSI³⁾ 
4MOTION
BlueMotion Technology

110 kW (150 k) TDI⁴⁾ 
SCR⁵⁾ 4MOTION
BlueMotion Technology

140 kW (190 k) TDI⁴⁾
SCR⁵⁾ 4MOTION⁶⁾
BlueMotion Technology

176 kW (240 k) TDI⁴⁾
SCR⁵⁾ 4MOTION⁶⁾
BlueMotion Technology

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾ 
s manuální převodovkou: – 6stupňovou – –
město/mimo město/kombinovaný provoz – 5,9/4,3/4,9 – –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou – 6stupňovou 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 8,5/6,1–6,0/6,9 – 6,1–6,0/4,7–4,6/5,2–5,1 6,9–6,8/5,2–5,1/5,8–5,7
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou: – 130–129 – –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 162–160 – 137–135 152–150
Energetická třída²⁾ 
s manuální převodovkou: – A – –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: C – B–A B
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Originální příslušenství Volkswagen®
Při výrobě Originálního příslušenství Volkswagen® jsou využívány jen ty nejkvalitnější materiály. Hotové produkty 

pak před konečným nasazením procházejí náročnými zkouškami s ohledem na jejich bezpečnost.¹⁾

0 1 | 02 Skládací nosič jízdních kol Compact II se 
značkou „Made in Germany“ se díky rychloupínacímu 
mechanismu vmžiku připevní na tažné zařízení. 
Nabízí místo pro dvě jízdní kola a díky praktické 
možnosti sklopení umožňuje bezproblémové otevření 
dveří zavazadlového prostoru i v případě, že na něm 
jsou upevněna jízdní kola. Zajištění proti odcizení 
znesnadňuje život nenechavým rukám, zatímco hmot-
nost pouhých 13 kg ulehčuje život Vám. Na přání se 
dodává i v provedení pro tři jízdní kola. SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.

04 Pevná síť na zavazadla je ideální pro zajištění 
malých a středně velkých předmětů proti pohybu. 
Síť se upevňuje pomocí závěsů k sériovým úchytným 
okům v zavazadlovém prostoru. SO

03 Ať už je důvodem přívěs pro motorový člun, kara-
van nebo pouze další místo, k tomu, abyste mohli 
připojit přívěs, potřebujete tažné zařízení, které se 
dodává jako pevné, nebo jako odnímatelné. Součástí 
dodávky je rovněž třináctipólová elektrická sada, 

06 Aerodynamický nosič jízdního kola, který je 
tvořen plastovým profilem a držákem rámu kola 
z chromované oceli, se instaluje na příčníky. Díky 
samonastavitelným podpěrám kol jízdní kolo auto-
maticky drží ve vzpřímené poloze. Vy tak máte obě 
ruce volné k tomu, abyste mohli kolo pohodlně 
upevnit. Kompletně smontovaný držák je uzamyka-
telný a kromě testů City-Crash vyhovuje i mnohem 
přísnějším testům City-Crash-Plus-Test, které jsou 
prováděny automobilkou Volkswagen. Maximální 
nosnost nosiče je 17 kg. SO

05 Držák lyží a snowboardů je uzamykatelný 
a snadno se instaluje na příčníky. Díky praktické 
možnosti vysunutí umožňuje snadné nakládání 
i vykládání. Mimořádně velká otevírací tlačítka pak 
usnadňují ovládání nosiče i v silných rukavicích. 
Nosič je vhodný také pro transport wakeboardu. SO

která zajišťuje dodávku elektrické energie pro přívěs, 
a tím také jeho bezpečný provoz. SO
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07 Stabilní a lehké příčníky pro Passat Alltrack jsou 
systémovou základnou všech střešních nástaveb. 
Střešní box, jenž se dodává v objemech 340 l a 460 l, 
zaujme svou dobrou aerodynamikou a snadnou insta-
lací pomocí rychloupínacích mechanismů. K jeho dal-
ším přednostem patří pohodlné otevírání z obou stran 
díky systému „DuoLift“, stejně jako ochrana proti 
krádeži díky tříbodovému centrálnímu zamykání. SO

09 Vana do zavazadlového prostoru s vysokým 
okrajem a nápisem „Passat“ je extrémně robustní, 
odolná proti kyselinám a vhodná pro přepravu všeho, 
co by po sobě mohlo v průběhu přepravy zanechat 
stopy, jako například znečištěná obuv nebo sazenice 
rostlin. Vana je vyrobena z hladkého plastu se širo-
kými reliéfními drážkami a snadno se čistí. Napínací 
popruh v jejích zadních rozích a závěsy fixované na 
zadní stěně zajistí dobré upevnění přepravovaných 
předmětů. SO

1)  Informace o kompletní nabídce příslušenství získáte u prodejce 
automobilů Volkswagen nebo na adrese www.volkswagen.cz/servis_
prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky.

08 Vložka na dno zavazadlového prostoru s nápisem 
„Passat“ chrání díky svému 4 centimetry vysokému 
okraji zavazadlový prostor před znečištěním. Vložka 
je omyvatelná a odolná vůči kyselinám. Dělicí mříž 
odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro cestu-
jící a lze ji použít i v kombinaci s roletovým krytem 
zavazadlového prostoru. SO

10 Díky praktické sadě pro upevnění zavazadel, 
kterou lze zafixovat v kterékoli poloze, můžete 
flexibilně rozdělit zavazadlový prostor a zajistit tak 
zavazadla proti nežádoucímu pohybu. SO
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.

11 S mobilním 12voltovým přístrojem na espresso 
„Volkswagen Edition“ si vozíte svůj vlastní caffee 
bar stále s sebou. Sada dále zahrnuje dva odolné 
šálky na espresso, ubrousek, 25 kapslí s kávou espresso 
a transportní pouzdro. Přístroj se nesmí používat 
v průběhu jízdy. SO

12 Praktický, komfortní a flexibilní: Inovativní modu-
lární cestovní a komfortní systém je skvělým pomoc-
níkem k zajištění uklizeného a přehledného interiéru 
vozu. Předměty, které jsou pro cestující na zadních 
místech důležité, mohou být upevněny na zadní 
straně opěradel předních sedadel, kde jsou snadno 
k dosažení. Systém se skládá ze základního modulu, 
který se upevňuje mezi svislé nosníky opěrky hlavy 
předního sedadla, a z dalších doplňkových modulů, 
které lze objednat zvlášť. Mezi ně patří například 
přenosné ramínko na šaty nebo vyobrazené robustní 
závěsy na tašky. SO

13 Nastavitelný sklopný stolek s držákem nápojů je 
další možností využití cestovního a komfortního 
systému. Přestávky v průběhu cestování se tak 
promění na skutečné potěšení. SO

15 V dětské sedačce Volkswagen Original G2-3 
ISOFIT mohou díky výškově nastavitelné opěrce pro 
spaní a možnosti nastavení výšky i sklonu sedačky 
bezpečně a pohodlně cestovat děti od tří do dvanácti 
let (od 15 kg do 36 kg). Sedačka se ve voze upevňuje 
pomocí bezpečnostních bodů ISOFIX. Zadní sedadlo 
je přitom před znečištěním a opotřebením chráněno 
praktickým potahem sedadla. Ten je doplněn síťova-
nou kapsou, která představuje další úložný prostor. 
Potah sedadla lze použít také pro sedačky ISOFIX. SO

14 Součástí modulárního cestovního a komfortního 
systému je rovněž otočný držák tabletu pro modely 
od různých výrobců. Cestující na zadních místech si 
tak mohou i během jízdy užívat vymožeností moderní 
techniky. SO
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16 Stylové ramínko na šaty se rychle a snadno při-
pevňuje k nosné konstrukci opěrky hlavy předního 
sedadla. SO

1)  Nutným předpokladem je příprava sedadel „Volkswagen Media Control“, 
která je výrobcem dodávána na přání.

2)  Pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Pro“ a rozhraním 
pro mobilní telefon „Premium“.

3)  iPad je registrovanou značkou společnosti Apple Computer 
International.

17 Systém Rear Seat Entertainment¹⁾,²⁾ nabízí cestu-
jícím na zadních sedadlech bohatý multimediální pro-
gram. Systém je optimálně přizpůsobený interiéru 
vozu Passat Alltrack a splňuje vysoké standardy 
Volkswagen na komfort obsluhy a bezpečnost. Zahr-
nuje DVD přehrávač, dálkové ovládání, odnímatelný 
držák a baterii. Na přání je možné získat také bez-
drátová bluetooth sluchátka. SO

19 Individuální do nejmenšího detailu. Čtyři čepičky 
ventilků jsou zdobeny logem Volkswagen. Představují 
optimální ochranu před prachem, nečistotami a vlh-
kostí. Jsou vhodné pro hliníkové ventilky i pro ventilky 
z kombinace pryže a kovu. Sada obsahuje 4 kusy. SO

20 Textilní koberce „Premium“ jsou přesně přizpů-
sobené tvarům podlahy, vyrobené z hustě tkaného 
veluru a jsou tak velmi odolné proti opotřebení. Před-
ní koberce jsou opatřeny nápisem „Passat“. Koberce 
na předních místech jsou upevněny ke kotevním 
bodům v podlaze a jsou tak zajištěny proti pohybu. 

18 Připojení pro iPad¹⁾,²⁾,³⁾ je spojením zábavy, snad-
ného ovládání a vysoké bezpečnosti pro cestující na 
zadních místech Vašeho vozu Passat Alltrack. Sada 
zahrnuje odnímatelný držák pro systém „Rear Seat 
Entertainment“ a adaptér pro použití iPadu na zad-
ních stranách opěradel předních sedadel. iPad je 
možné využívat jak v horizontální, tak i ve vertikální 
poloze. Ochranná fólie displeje iPadu najde své uplat-
nění například při nárazu, kdy brání poranění od 
roztříštěného skla displeje. Adaptér pro připojení 
iPadu k již existujícímu držáku systému „Rear Seat 
Entertainment“ se dodává separátně. SO

Zadní koberce jsou proti pohybu zajištěny protisklu-
zovým povrchem rubové strany. Barva: černá. Sada 
obsahuje 4 kusy pro přední i zadní místa. SO

21 Textilní koberce „Optimat“ kombinují vlastnosti 
pryžových koberců s elegancí koberců textilních. Jsou 
přesně přizpůsobené tvarům podlahy. Jejich zvýšený 
okraj spolehlivě zadrží nečistoty i vlhkost na jejich 
ploše. Systém ukotvení koberců na podlaze vozu 
a protiskluzový povrch rubové strany brání jejich 
pohybu. Přední koberce jsou navíc opatřeny etiketami 
s nápisem „Passat“. Sada obsahuje 4 kusy pro přední 
a zadní místa. SO

22 Tvarově přesná sada celoročních koberců s reliéf-
ním nápisem „Passat“ na předních místech účinně 
chrání podlahu před znečištěním a vlhkostí. Celoroční 
koberce mají dlouhou životnost, tlumí hluk a lze je 
100% recyklovat. Přední koberce jsou díky integrova-
nému upevňovacímu systému pevně spojené s podla-
hou vozu a jsou tak zajištěné proti pohybu. Barva: 
černá. SO
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Laky

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit
sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

0 1 Bílá „Pure“, základní lak 0Q SO

02 Šedá „Urano“, základní lak 5K S

03 Modrá „Harvard“, metalický lak 4P SO

04 Zlatá „Sand“, metalický lak 4T SO

05 Červená „Crimson“, metalický lak 5P SO

06 Stříbrná „Reflex“, metalický lak 8E SO

07 Červená „Fortana“, metalický lak I9 SO

08 Stříbrná „Tungsten“, metalický lak K5 SO

09 Hnědá „Black Oak“, metalický lak P0 SO

 10 Oranžová „Habanero“, metalický lak V9 SO

 1 1 Šedá „Indium“, metalický lak X3 SO

 12 Modrá „Night“, metalický lak Z2 SO

 13 Černá „Deep“, lak s perleťovým efektem 2T SO

 14 Bílá „Oryx“, lak s perleťovým efektem 0R SO

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.
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0 1 Látkové potahy „7 Summits“, titanově černá TO S

02 Potahy v kůži „Vienna“, titanově černá TO SO

03 Potahy v kůži „Vienna“, „St. Tropez“ TS SO

04 Potahy v kůži „Vienna“, hnědá „Natur“ TQ SO

05 Potahy v kůži „Nappa“, titanově černá TO SO

06 Potahy v kůži „Nappa“, „St. Tropez“ TS SO

07 Potahy v kůži „Nappa“, hnědá „Natur“ TQ SO

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu 
a příjemnost čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení sedadel na protější straně ukazuje 
základní sedadla. Sedadla ve vysoce kvalitním provedení, dodávaná na přání, se mohou odlišovat.

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,9 do 6,9; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 162; energetická třída A až C.
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Potahy sedadel & Kombinace

Potahy sedadel Koberce Přístrojová deska
nahoře/dole
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Látkové potahy „7 Summits“ S

titanově černá TO titanově černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Vienna“ SO

titanově černá TO titanově černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

„St. Tropez“ TS titanově černá titan. černá/„St. Tropez“ SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

hnědá „Natur“ TQ titanově černá hnědá „Natur“ SO S SO SO – SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Nappa“ SO

titanově černá TO titanově černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

„St. Tropez“ TS titanově černá titan. černá/„St. Tropez“ SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

hnědá „Natur“ TQ titanově černá hnědá „Natur“ SO S SO SO – SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Symbol u potahové látky udává, zda je čalounění dodáváno sériově S  , nebo jako výbava za příplatek SO  . Přiřazení v tabulce ukazuje, zda je lak dodáván sériově S  , jako výbava za příplatek SO  nebo není v nabídce (–). 
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Passat Alltrack

Vozidla vyobrazená v tomto prospektu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. Údaje 
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních 
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku 
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého 
prodejce automobilů Volkswagen. Změny vyhrazeny. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® a TSI® – 
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu 
Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat 
tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písem-
ného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci 
starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění 
zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte 
u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com 
nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci 
Německa bezplatná. 
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