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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107. На част от илюстрациите на следващите страници е показано допълнително оборудване.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO
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03Новите Passat и Passat Variant – Екстериор

За тези, които обичат да
дават всичко от себе си.
Също толкова вълнуващи и необичайни, колкото и вашето ежедневие. И гъвкави като 

самите вас. Новите Passat и Passat Variant съчетават спортната линия в дизайна с после-

дователна функционалност, превръщайки се в спътници в ежедневието, които нямат 

нищо общо с ежедневната скука. Изразителната светлинна графика и впечатляващата 

предна решетка са достатъчни, за да покажат, че тези автомобили крият нещо повече в 

себе си. И наистина – наред с различните комфортни технологии IQ.DRIVE, като напри-

мер допълнително предлагания „Travel Assist“, новите Passat и Passat Variant за първи 

път разполагат и с We Connect. А заедно с него и с многобройни иновативни функции за 

комуникационна свързаност, които ви помагат да се справите с всички свои задачи – в 

семейството или в семейната фирма. 

01   Отлично осветяване на пътя в почти всяка ситуация без опасност от заслепяване – матричните LED фарове IQ.LIGHT с динамично 
управление на дългите светлини „Dynamic Light Assist“ осветяват пътя пред вас по-ярко и по-надалеч без да пречат на водачите на 
останалите превозни средства около вас. E SO
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01

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO

Бизнес класа 
за цялото семейство.
От вкъщи до детската градина, после до училище, до офиса и отново 

обратно – с новите Passat и Passat Variant всичко това става с лекота. 

Защото интериорът на новите Passat и Passat Variant предлага различно 

допълнително оборудване като седалките ergoComfort с функции за 

масаж и климатизация, както и с цифров блок на контролните прибори 

Digital Cockpit и модерни възможности за комуникационна свързаност. 

Наред с това, допълнително предлаганото индиректно осветление на 

купето осигурява атмосфера, която ще ви накара да се почувствате 

по-добре със скоростта на светлината. Дори когато на моменти 

 ситуацията около вас е стресова.

01   Така интериорът на вашия Passat ще засияе с нов блясък. С амбиентното осветление можете да създадете индивидуално 
настроение във вътрешното пространство. Изпълненията с до 30 различни цвята ви дадат възможност да постигнете подходящата 
 атмосфера за всяко настроение – приглушено или бляскаво и ярко. Можете да регулирате осветлението на декоративните панели 
много лесно от екрана на вашата радио- или навигационна система. SO
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05Новите Passat и Passat Variant – Интериор
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO

IQ.DRIVE
Добри асистенти по принцип се намират трудно, но при новите Passat и Passat Variant това не е така. Тук ще намерите много-

бройни интелигентни системи за асистенция на водача, които във Volkswagen са обединени под общото название IQ.DRIVE. 

IQ.DRIVE включва системи, които можете да ползвате още днес, както и такива, които разработваме за утрешния ден и 

по-далечното бъдеще. В новите Passat и Passat Variant например още сега можете да се възползвате от модерните удобства 

на системите „Travel Assist“, „Emergency Assist“ и много други.

PRE_Passat Variant_S13.indd   06 06.08.19   15:26

07Новите Passat и Passat Variant – Системи за асистенция на водача

01   Независимо дали пътувате по работа или на почивка – ако използвате често 
автомобила си, асистентът Travel Assist ще ви помогне да намалите значително 
стреса, когато сте на път. Особено при движение по автомагистрала и добри 
извънградски пътища, „Travel Assist“ може да поддържа лентата за движение и 
зададената скорост и да съобразява дистанцията до движещите се отпред пре-
возни средства. В съчетание с трансмисията с два съединителя DSG, системата ви 
позволява дори да се отпуснете при движение в задръствания и тежък трафик 
с постоянно спиране и тръгване.¹⁾, ²⁾ SO

02   Бъдете подготвени при спешни случаи с помощта на асистента „Emergency 
Assist“, който в случай на здравословен проблем може да поеме част от упра-
влението на автомобила. Системата се включва при установяване на липса на 
активност от страна на водача. Ако въпреки предупрежденията не бъде устано-
вена реакция, системата се опитва както да предизвика действие от страна на 
водача, така и да предупреди спътниците му и останалите участници в движе-
нието. Ако управлението не бъде поето отново от водача, автомобилът се насоч-
ва в най-дясната лента за движение с помощта на асистент за смена лентата на 
движение „Side Assist“ – и се привежда внимателно в състояние на покой.¹⁾ S

03   Системата за автоматичен контрол на дистанцията ACC с превантивен 
контрол на скоростта ви помага в поддържането на предварително зададената 
максимална скорост³⁾, както и на настроената от вас минимална дистанция до 
движещото се отпред превозно средство. Превантивният контрол на скоростта 
разширява тези функции с асистент за скоростта и за движение в завой. С ав-
томатичното преминаване към актуалното в участъка ограничение на скоростта 
можете да избегнете превишената скорост. Освен това системата изчислява 
идеалната скорост в завоите¹⁾ на база навигационните данни за маршрута и 
така подобрява комфорта и намалява разхода. SO

 1) В рамките на ограниченията на системата.
2)  Водачът трябва да бъде в непрестанна готовност да поеме управлението от системата за асистенция и 

не се освобождава от отговорността за благоразумно управление на автомобила.
3)  До макс. 210 км/ч.
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO
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09

Неговата задача е
да улесни вашите задачи.
Новите Passat и Passat Variant са оборудвани за първи път с най-новото поколение 

мобилни онлайн услуги от We Connect. Благодарение на вградената eSIM карта имате 

по желание пълна и постоянна свързаност от самото начало. Възползвайте се от 

удобството на многобройните услуги We Connect или добавете още много интелигентни 

функции в автомобила чрез We Connect Plus. Така ще можете да останете винаги във 

връзка, но без обвързващо напрежение.¹⁾

01   We Connect- мобилен ключ.²⁾ Не губете повече време в търсене на ключа за 
автомобила – по-добре използвайте самртфона си (само за определени  модели 
смартфони) като мобилен ключ, с който можете да отключвате и стартирате 
вашия нов Passat бързо и лесно. Освен това можете да изпращате цифрови 
ключове на приятели и членове на семейството, давайки им лесна възможност 
да ползват вашия автомобил. SO

02   We Connect Plus – We Deliver³⁾ осигурява лесен и сигурен достъп на дос-
тавчиците на услуги до вашия автомобил. Така вашият Passat може да бъде 
почистен удобно или да приеме важни доставки, позолявайки ви по този начин 
да се отдадете на по-важни неща. SO

03   С дистанционните функции We Connect Plus Remote получавате мобилен 
достъп до вашия нов Passat по всяко време и можете да управлявате удобно 
различни негови функции чрез приложението We Connect App или от портала 
We Connect. В студените месеци например можете без проблеми да програми-

рате допълнително предлаганото стационарно отопление от предишната вечер. 
Или да заключите дистанционно вратите или капака на багажника. Възможно 
е дори да осъществите дистанционна връзка с допълнително предлаганата 
система за защита от кражба чрез вашия смартфон в ролята на дистанционно 
управление. SO

 1)  За използване на услугите We Connect клиентът трябва да разполага с потребителски акаунт Volkswagen ID 
и трябва да влезе в We Connect с потребителско име и парола. Освен това трябва да има сключен 
онлайн отделен We Connect респ. We Connect Plus договор с Volkswagen AG. При We Connect Plus кли-
ентът разполага със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да регистрира автомобила и да 
използва услугите през цялото време на договорения гратисен период. 

2) – 3) Вижте информацията на задната корица.

Passat и Passat Variant – We Connect и We Connect Plus
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO

Инфотейнмънт
и свързаност
Постоянно заетите хора като вас със сигурност ще се зарадват много на допълнително предлаганото 

интуитивно гласово управление на функциите в новите Passat и Passat Variant. Също както и на удобното 

управление с жестове, което може да бъде част от допълнително предлаганата навигационна ситема 

„Discover Pro“ с голям цветен сензорен екран.

01   Радиосистемата „Composition“ предлага 
6,5-инчов (16,5 cм) цветен TFT сензорен екран със 
серийна система We Connect, сензорен дисплей, 
музикална мощност 4 x 20 W и до осем на брой 
високоговорители. На борда разполагате също 
с две USB гнезда (Typ C) и Bluetooth интерфейс 
за свързване на мобилни устройства. S

02   Навигационната система „Discover Pro“ с 
мобилни онлайн услуги от We Connect и 9,2-инчов 
(23,4 cм) TFT цветен сензорен екран със стъклен 
панел дава възможност за леко и интуитивно упра-
вление с жестове и естествени гласови команди. 
Освен това системата разполага с функция за раз-
познаване на пътни знаци и App-Connect Wireless 
(за Apple Car-Play TM). Осемте високоговорителя се 
грижат за оптимално акустично изживяване както 
при цифровия радиоприемник с DAB+, така и през 
останалото време. SO

03   Навигационната система „Discover Media“ впе-
чатлява със своя 8-инчов (20,3 cм) цветен сензорен 
дисплей и навигация с интуитивно управление. Ще 
ви зарадват също осемте високоговорителя, както и 

Bluetooth-интерфейсът за свързване на мобилни 
устройства и двете USB-гнезда (Typ C). SO

04   С иновативното жестово управление можете 
да работите още по-леко и удобно с навигационната 
система „Discover Pro“*. Един прост хоризонтален 
жест е достатъчен за избиране на редица елементи 
в менюто – само с леко движение на ръката можете 
да преминете към следващата песен например. SO

05   Подготовката за автотелефон „Comfort“ оси-
гурява възможност за спокойни разговори по време 
на път. Много практично е вграденото отделение 
за индуктивно зареждане и индуктивната връзка на 
телефона с външната антена на автомобила. Функ-
цията Hands free позволява спокойно провеждане 
на разговори без смущения и може да се следи и 
управлява удобно чрез цифровия блок на контрол-
ните прибори, бутоните на мултифункционалния 
волан и сензорния дисплей на инфотейнмънт сис-
темата. Системата е съвместима с актуалния стан-
дарт за мобилна телефония LTE. SO
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11Новите Passat и Passat Variant – Инфотейнмънт и свързаност
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO
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13Passat и Passat Variant – Комфорт

Достатъчно простор за игри.
И за децата също.
Осигурете си с лекота повече простор и свобода – само с едно леко движение на крака и с помощта на допълнително предлаганата функция 

„Easy Open“ за управление на електрозадвижвания капак на багажника при новите Passat и Passat Variant. Освен това гъвкавата концепция 

на вътрешното пространство ви дава пълна свобода по отношение на багажните обеми, така че да можете да вземете със себе си всичко, 

което ви е на сърце. И вашите деца също. 

01   С „Easy Open” си гарантирате удобно пътуване още преди да сте потеглили на път. Когато се налага 
да натоварите тежки куфари в багажното отделение например, вече няма нужда да ги оставяте на земята 
и да търсите ключовете си – лекото движение с крак под задната броня на автомобила е достатъчно, за 
да задейства автоматичното отваряне на електрозадвижвания капак на багажника. А благодарение на 
функцията за затваряне с електромеханизъм, капакът се затваря с натискане на бутон при отдалечаване от 
автомобила. SO

02   Багажникът на Passat Variant впечатлява с внушителния си обем от 650 литра, който след сгъване на 
облегалката на задните седалки може да се увеличи до 1 780 литра. С опционалния пакет за управление 
на багажното отделение можете лесно да го напасвате към нуждите си. SO

03   Елегантният подвижен панорамен шибедах на покрива е изпълнен като един цялостен стъклен еле-
мент с електрозадвижван механизъм за отваряне само отзад или изцяло с плъзгане. Люкът допринася как-
то за изискания външен вид, така и за превъзходните гледки за пътниците. Освен това осигуреното от него 
изобилие от светлина създава прекрасно усещане за простор в купето. SO
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO

R-Line
Динамичната външност винаги оставя трайни впечатления – също като при новия Passat с допълнително 

предлагано R-Line оборудване. Сред забележителните спортни акценти при него са предната броня в „R“ 

стил с характерна и привличаща погледите C-образна светлинна графика в блестащо черно и вградени 

светлини за мъгла. Хромираните декоративни лайстни по каросерията, лакираните в цвета на купето стра-

нични прагове на вратите както и затъмнените задни светлини при Passat Variant също подчертават яркото 

динамично излъчване. Допълнително предлаганите 19-цолови алуминиеви джанти „Pretoria“ в матов 

Dark Graphite, дифузьорът в задната част и хромираните ауспухови тръби затвърждават впечатлението: 

Когато става дума за спортна визия, новият Passat е перфекционист. Също като вас.

01 | 02   Характерната радиаторна решетка с хромирани лайстни и лого R-Line подчертава динамичното излъчване. SO
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15Новите Passat и Passat Variant – R-Line
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO

03   Интериорът отговаря на това, което обещава външния дизайн. В унисон 
с издържаната в черно тапицерия на покрива е специфичното R-Line обза-
веждане на интериора със спортни седалки с кожени тапицерии „Nappa“ и 
странични опори „Carbon Style“, налични по желание в Black/Titanium Black или 
в Titanium Black/Flint Gray. Контрастните шевове в различен цвят и отличава-
щото се лого R-Line придават ярък завършек на седалките в спортен стил. SO

04   Мултифункционалният кожен волан с R-Line лого и с контрастни шевове в 
различен цвят допълва цялостното спортно излъчване. Към всичко това в зави-
симост от нивото на оборудване се добавят декоративни панели „Dark Diamond 
Flag“ или „Silver Rise“ в алуминий, както и педалите с покритие от неръждаема 
стомана. SO
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17Новите Passat и Passat Variant – R-Line
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO

Декоративни облицовки и тапицерии

 1) Само при R-Line
2) Вътрешната част на страничните опори в „Carbon Style“ (цепена кожа)

Илюстрациите на тези страници могат да служат само за ориентация. Печатните мастила не могат да 
изобразят тапицериите на седалките и декоративните облицовки в истинския им вид. Илюстрациите на 
седалките показват основната форма на седалката на модела и е възможно да се различават от евенту-
ално предлаганите варианти от по-висок клас.

01  Декоративни панели „New Brushed Design“ S

02  Декоративни панели „Cross Hatch“ B

03  Декоративни панели в алуминий „Brushed Aluminium“ E

04  Декоративни панели в благородна дървесина „Silver Birch“ SO

05  Декоративни панели в алуминий „Silver Rise“¹⁾ SO

06  Декоративни панели „Dark Diamond Flag“¹⁾ SO

07 Тапицерия текстил „Lizard“ в Titanium Black S

08 Тапицерия текстил „Weave“ B

09 Taпицерия кожа/алкантара „Vienna“ в Titanium Black E

10 Taпицерия кожа/алкантара „Vienna“ в Mistral E

11 Taпицерия кожа „Vienna“ в Titanium Black SO

12 Taпицерия кожа „Vienna“ в Mistral SO

13 Taпицерия кожа „Nappa“ в Titanium Black SO

14 Taпицерия кожа „Nappa“ в Mistral SO

15 Taпицерия кожа „Nappa“ в Titanium Black/Florence SO

16 Тапицерия текстил „Carbon Flag“/кожа „Vienna“¹⁾ в Titanium Black SO

17 Taпицерия кожа „Nappa“²⁾ в Titanium Black SO

18 Taпицерия кожа „Nappa“²⁾ в Titanium Black/Flint Gray SO
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO

Лакови покрития

01 Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q0Q S

02 Универсално лаково покритие в сиво Urano Gray 5K5K SO

03 Универсално лаково покритие в червено Tornado Red G2G2 SO

04 Лаково покритие металик в сребристо Pyrit Silver K2K2 SO

05 Лаково покритие металик в сребристо Reflex Silver 8E8E SO

06 Лаково покритие металик в сиво Mangan Gray 5V5V SO

07 Лаково покритие металик в синьо Aquamarin Blue 8H8H
08 Лаково покритие металик в кафяво Tamarinden Brown 3V3V SO

09 Лаково покритие металик в златисто Sea Shell Gold 9V9V SO

10 Лаково покритие металик в синьо Lapiz Blue* L9L9 SO

11 Лаково покритие с перлен ефект в черно Deep Black 2T2T SO

12 Лаково покритие със седефен ефект в бяло Oryx White 0R0R SO

*Само при R-Line. 

Илюстрациите на тези страници могат да служат само за ориентация. Печатните мастила не могат да изобразят 
лаковите покрития в истинския им вид.
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 4,1, комбинирани емисии на CO₂ в г/км: 163 – 107.
Серийно оборудване S Business B Elegance E Допълнително оборудване SO

Джанти

*Предлага се от Volkswagen R GmbH. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.volkswagen.com.

Илюстрациите на тези страници могат да служат само за ориентация. Печатните мастила не могат да изобразят колелата 
в истинския им вид.

Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми.

01 16-цолови алуминиеви джанти „Sepang“ B

02 16-цолови алуминиеви джанти „Aragon“ SO

03 17-цолови алуминиеви джанти „London“ SO

04 17-цолови алуминиеви джанти „Istanbul“ E

05 17-цолови алуминиеви джанти „Nivelles“ SO

06 17-цолови алуминиеви джанти „Soho“ SO

07 17-цолови алуминиеви джанти „Sebring“, Volkswagen R* SO

08  18-цолови алуминиеви джанти „Dartford“ SO

09  18-цолови алуминиеви джанти „Dartford“ в сив металик SO

10  19-цолови алуминиеви джанти „Pretoria“, Volkswagen R* SO

11  18-цолови алуминиеви джанти „Bonneville“, Volkswagen R* SO

12  18-цолови алуминиеви джанти „Monterey“, Volkswagen R* SO

13  19-цолови алуминиеви джанти „Verona“, Volkswagen R* SO

14  19-цолови алуминиеви джанти „Liverpool“
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2)  Само в съчетание с допълнително предлаганата навигационна система „Discover Pro“ 
и в комбинация с приложението We Connect. Първоначално на разположение са два 
безплатни мобилни ключа, които могат да се активират в рамките на първите 4 години 
след подписването на договора We Connect. Предаването на мобилен ключ предполага 
проверка на самоличността на предаващия ключа чрез процедурата Volkswagen Ident. 
След инсталация на съвместим модел смартфон, мобилният ключ има свързана с крайното 
устройство валидност за период от една година – Не се предлага за българския пазар. 

3)  За използване на услугата We Deliver е необходимо сключване онлайн на отделен 
We Connect Plus договор с Volkswagen AG. Пределагането на услугата зависи от гамата 
услуги, предлагана от нашия партньор. Повече информация в тази връзка можете да 
намерите на http://www.volkswagen-we.com/de/Deliver.html

Използването на мобилните онлайн услуги на We Connect се осъществява чрез вградена 
интернет връзка. Свързаните с това разходи за пренос на данни на територията на Европа 
с изключение на услугите „Streaming & Internet“ се поемат от Volkswagen AG. За използ-
ването на услугите „Streaming & Internet“, както и на връзката чрез WLAN-Hotspot могат 
да се закупят допълнителни платени пакети за пренос на данни от външния телекомуни-
кационен партньор „Cubic Telecom“, които могат да се използват в зоната на покритие на 
мобилната мрежа в много европейски страни. Информация за цените и поддържаните 
държави можете да намерите в Интернет на адрес https://vw.cubictelecom.com. Като ал-
тернатива е възможно и използването на интернет радиостанции, хибридни радиостанции 
и мултимедиен стрийминг от Интернет чрез мобилно крайно устройство (например смарт-
фон) което може да работи като мобилна точка за достъп до Интернет (WLAN Hotspot). В 
този случай съответните услуги могат да се използват само при съществуващ или специ-
ално сключен договор с мобилен план между вас и вашия мобилен оператор и само в 
обхвата на покритието на съответната мобилна мрежа. Преносът на данни от Интернет в 
мобилната мрежа може да доведе до допълнителни разходи (напр. такси за роуминг) в 
зависимост от конкретните тарифи във вашия договор с оператора и по-специално при 
работа в чужбина. За използване на бесплатното приложение We Connect е необходим 
смартфон с подходяща операционна система iOS или Android и SIM-карта с опция за 
пренос на данни в рамките на съществуващ или специално сключен договор с мобилен 
план между вас и вашия мобилен оператор. Предлагането на описаните в пакетите отдел-
ни услуги на We Connect и We Connect Plus може да се различава в различните държави. 
Тези услуги се предлагат за съответния период на договора и подлежат на промени в 
съдържанието, респ. на прекратяване. По-подробна информация можете да намерите в 
Интернет на адрес www.volkswagen.com/weconnect и при вашия Volkswagen дилър. 
Информация за условията и тарифите на мобилните услуги можете да намерите при 
мобилния си оператор. 

Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборудване. 
Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики се основава 
на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната информация към 
момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще ви информира за 
специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия. Запазваме си пра-
вото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие. DSG® и TSI® са регистрира-
ни търговски марки на Volkswagen AG и други компании на Volkswagen Group в Германия и 
други държави. Обстоятелството, че определен знак в този документ не е маркиран с ®, 
не може да се тълкува в смисъл, че въпросният знак или марка не е регистрирана марка 
и/или че този знак или марка може да се използва без предварителното писмено съгласие 
на Volkswagen AG. Volkswagen има грижата за обратното приемане и последващо рецик-
лиране на излезлите от употреба превозни средства. По този начин всички автомобили 
Volkswagen подлежат на рециклиране и могат да бъдат върнати от собствениците им 
безплатно при изпълнение на определените законови изисквания. За по-подробна ин-
формация се свържете с вашия Volkswagen дилър, посетете адрес www.volkswagen.com 
в Интернет или се обадете на безплатния във Федерална Република Германия телефон 
0800 – VOLKSWAGEN (0800-86 55 79 24 36). 
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