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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO
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03Новият Passat Alltrack – Екстериор

Планирайте смело, 
ще се справите! 
Новият Passat Alltrack е готов да ви помогне да се справите както с пълния 

си с ангажименти работен календар, така и с не толкова обикновените 

предизвикателства. Грижата за това имат включената в стандартното 

оборудване система за двойно предаване 4MOTION, както и специалният 

оffroad режим на движение. А благодарение на многобройните възможности 

за комуникационна свързаност на борда, поредният конферентен разговор 

по телефона също няма да бъде никакъв проблем.

01   Логото Alltrack 
на предната решетка 
показва ясно на всички 
особено динамичната 
природа на модела – 
също както и яркият 
C-образен светлинен 
профил в бронята. S
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO

Готов за ежедневието. 
И за бягствата от него.
Бягството от ежедневната скука започва още при първата среща, още с 

първия поглед към новия Passat Alltrack. Освен елегантност и класа, 

самоувереният дизайн излъчва преди всичко едно – готовността на този 

автомобил да се справи с всички пътища в живота ви. Дори и с нетради-

ционните – благодарение на защитата на пода в предната и задната част 

на каросерията с панели в изпълнение неръждаема стомана.
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO
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07Passat Alltrack – Интериор

Разширява зоната  
ви на комфорт. 
С още пет места.
Досега всяка сериозна промяна означаваше напускане на зоната на 

комфорт, но новият Passat Alltrack ви дава възможност да изследвате 

границите на своите възможности в пълно удобство. Въпреки харак-

терния спортно-издръжлив стил, вътрешното пространство с високо-

качествени декоративни елементи от неръждаема стомана, хром и 

алуминий се отличава и с отлични комфортни възможности като 

например допълнително предлаганите седалки ergoComfort с функция 

за масаж и вентилация. 

01   Издръжливият спортен дизайн намира своето продължение и в интериора на Passat Alltrack. При кач-
ване и слизане впечатление правят здравите лайстни от неръждаема стомана на праговете и текстилните 
стелки на пода. Педалите в матова неръждаема стомана радват погледа, а всяко пътуване ви среща отново 
и отново с първокласните, хармонично съчетани детайли в интериора. S

02   Още по-голямо удобство по време на път гарантират допълнително предлаганите седалки 
ergoComfort, които се грижат за вашия гръб особено при по-продължителни пътешествия. Тапицираните с 
кожа „Nappa“ в цвят Mistral седалки са ярко допълнение към цялостното излъчване за качество във 
вътрешното пространство. SO
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO

04   Независимо дали пътувате по работа или на 
почивка – ако използвате често автомобила си, 
асистентът „Travel Assist“ ще ви помогне да нама-
лите значително стреса, когато сте на път. Особено 
при движение по автомагистрала и добри извън-
градски пътища, Travel Assist може да поддържа 
лентата за движение и зададената скорост и да съо-
бразява 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

05   Бъдете подготвени при спешни случаи с помо-
щта на асистента „Emergency Assist“, който в слу-
чай на здравословен проблем може да поеме част 
от управлението на автомобила. Системата се 
включва при установяване на липса на активност от 
страна на водача. Ако въпреки предупрежденията 
не бъде установена реакция, системата се опитва 
както да предизвика действие от страна на водача, 
така и да предупреди спътниците му и останалите 
участници в движението. Ако управлението не бъде 
поето отново от водача, системата може да задържи 
автомобила в лентата и да го доведе до състояние 
на пълен покой.¹⁾ SO

06   Системата за автоматичен контрол на дистан-
цията ACC с превантивен контрол на скоростта ви 
помага в поддържането на предварително зададе-
ната максимална скорост³⁾, както и на настроена от 
вас дистанция до движещото се отпред превозно 
средство. Превантивният контрол на скоростта раз-
ширява тези функции с асистент за скоростта и за 
движение в завой. С автоматичното преминаване 
към актуалното в участъка ограничение на скоростта 
можете да избегнете превишената скорост. Освен 
това системата изчислява идеалната скорост в за-
воите на база навигационните данни за маршрута и 
така подобрява комфорта и намалява разхода.¹⁾ S

03   Head-up дисплеят предоставя в непосредственото ви зрително поле цяла-
та важна информация – скоростта на движение, съобщенията от системите за 
асистенция или навигационните указания например. Данните се прожектират с 
изключителна оптична прецизност върху прозрачен панел пред челното стък-
ло, така че винаги имате директно пред очите си най-важната информация и 
не се налага да отделяте поглед от пътя. Данните на дисплея се четат отлично 
дори при силна насрещна светлина, а когато нямате нужда от head-up дисплея, 
той може да се прибере напълно в арматурното табло. SO

1 ) В рамките на ограниченията на системата.
2)  Водачът трябва да бъде в непрестанна готовност да поеме упра-

влението от системата за асистенция и не се освобождава от отго-
ворността 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 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO
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11Новият Passat Alltrack – Интериор

08   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 управление с жестове и естествени 
гласови команди. Освен това системата разполага с функция за разпознаване 
на пътни знаци и App-Connect Wireless (за Apple Car Play). Осемте високогово-
рителя се грижат за оптимално акустично изживяване както при цифровия
радиоприемник с DAB+, така и през останалото време. SO

09 | 10   Началният екран с възможност за индивидулно оформление може 
да се конфигурира според вкуса ви – например с добавяне на оffroad инфор-
мация или на предпочитаните от вас функции. След това индивидуалните 
настройки могат да се запаметят в отделни потребителски профили и да се 
активират отново по всяко време. SO

07   Всичко е под контрол и всичко е пред погледа. 
Допълнителната информация, необходима при 
движение оffroad като надморска височина, ъгъл на 
отклонение на управляващите колела и компас, 
при новия Passat Alltrack може да се покаже и следи 
на екрана на навигационната система. Адаптивна 
система за електронно регулиране на окачването 
DCC (без изображение) се грижи работата на елек-
тронно управляваните амортисьори да бъде по-
стоянно съобразена с конкретните пътни условия.
SO

*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 клиентът разпо-
лага със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да регистрира автомобила си и да използва 
услугите през цялото време на договорения гратисен период. 

PRE_Passat Alltrack_S13.indd   11 05.07.19   13:54



02 0403

05

01

Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO

Volkswagen оригинални аксесоари
Стандартното оборудване на Passat Alltrack включва оптимални възможности за справяне със задачите 

в ежедневието. За всички, които желаят нещо повече, на разположение в пълната гама аксесоари на 

Volkswagen. Тя може да се разгледа в „Общия каталог Volkswagen аксесоари“, при вашия дилър на 

Volkswagen или в интернет на адрес www.volkswagen.com.
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13Новият Passat Alltrack – Оригинални аксесоари

01   С багажника за сърф вашият сърф ще пристигне здраво закрепен до 
крайната цел. Благодарение на гумираната подложка и специалната гумирана 
защита за металните скоби на обтягащите колани, транспортът на сърф с мачта 
от две части се извършва изключително грижливо. SO

02   Стабилните и леки напречни греди за Passat Alltrack осигуряват системна-
та основа за всички надстройки на покрива. Предлаганата във варианти с обем 
340 и 460 литра кутия за багаж впечатлява с добра аеродинамика, надеждно 
триточково централно заключване и система за лесно и бързо закрепване. Ос- 
вен това кутията може да се отваря и от двете страни благодарение на инова-
тивната система DuoLift. SO

03   Превозвайте вашия велосипед изправен надеждно и стабилно на покрива 
на автомобила с преминалия теста City Crash Plus багажник за велосипед. Ино-
вативният въртящ се елемент с ограничител на натоварването спомага за удобно-
то закрепване на рамката на велосипеда, докато държачът на рамката и релсата на 
колелото поддържат автоматично велосипеда в правилната позиция. SO

04   Транспортирайте вашите велосипеди удобно и надеждно закрепени с помо-
щта на багажника за велосипеди „Premium“. Той може да превозва два нормални 
или електрически велосипеди и ви улеснява с иновативното си закрепване, при 
което с повдигането на основата багажникът се фиксира автоматично върху 
теглича и така се монтира много лесно. Ограничителите със защита против 

кражба и възможност за демонтаж правят багаж-
ника изключително удобен за употреба. С крачния 
педал багажникът може да се наведе под голям 
ъгъл от 90 градуса, така че багажното пространство 
да остане лесно достъпен и при автомобили с го-
лям заден капак. Искате багажникът да е винаги на 
ваше разположение и да има къде да го приберете, 
когато стигнете до крайната цел на пътуването? 
При багажника „Premium“ това е напълно възможно 
– само с няколко движения можете да го поставите 
лесно и удобно в отделението на резервната гума 
като преди това отстраните всички намиращи се в 
него части. Допълнително се предлага и товарна 
рампа за улеснено товарене на велосипедите. SO

05   Независимо дали става дума за ремарке за 
лодка, за каравана или за ремарке за допълнителен 
багаж – за да теглите прикачен товар се нуждаете 
от подходящи принадлежности. Тегличите се пред-
лагат в неподвижен или подвижен вариант, а вклю-
ченият комплект за свързване с 13-пинов електри-
чески куплунг осигурява електрозахранването и 
безопасната експлоатация на прикачния товар. SO
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO

06   Оптималната вентилация на вътрешното прос-
транство допринася за по-добър климат в купето и 
по-добър комфорт. Насладете се на циркулиращия 
свеж въздух, дори когато вали дъжд или сняг и не 
допускайте чрез леко отворените прозорци непри-
ятната жега да се задържа вътре в горещите дни. 
Лесните за почистване и устойчивите на UV-лъчи и 
миене в автомивка ветробрани са направени от ви-
сококачествен рециклируем акрил и се монтират 
лесно без инструменти. SO

07   Защитната вана за багажника с високи бордо-
ве¹⁾ с надпис Passat е издръжлива и защитава бага-
жното отделение от всякакви замърсявания. Със 
своята гладка полимерна повърхност и широките 
бразди тя се почиства много лесно. Еластичните 
ленти в задните ъгли и поставената на задната сте-
на кука дават добри възможности за закрепване. 

Преградната решетка¹⁾ отделя багажното от пътни-
ческото пространство и може да се използва в съ-
четание с покривалото на багажния отсек. SO

08   Калобраните на предните калници предпазват 
вашия и движещия се отзад автомобил от завихрената 
от движението вода и мръсотия, както и от повреди 
вследствие на удари от отхвръкнали камъни. SO

09   Един еднакво привлекателен и практичен детайл 
е фолиото за прага на вратите в черно и сребрис-
то, което предпазва боята на праговете на предни-
те и задните врати от драскотини и щети. SO

10   Оптимално прилягащите към формата на пода 
текстилни черни стелки „Premium“ са направени 
от издръжлив, плътен велур. Предните стелки са с 
надписи Passat. Точките за закрепване на пода и 

покритието от обратната страна гарантират стабилно 
закрепване. SO

11   Предлаганите за деца на всяка възраст детски 
столчета гарантират отличен комфорт и лесен мон-
таж, като всички тапицерии могат да се свалят и 
перат при 30 °C. Осигуреното срещу плъзгане 
защитно покривало на седалките с практични мре-
жести джобове на свой ред предотвратява замър-
сяването и износването при използване на детско 
столче. SO
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15Новият Passat Alltrack – Аксесоари

12 – 15   Практична, комфортна и гъвкава – за ино-
вативната модулна система „Пътуване и комфорт“ 
наистина няма невъзможни неща. Тя допринася за 
прегледната подредба на интериора и гарантира, 
че важните за пътниците на задните места вещи са 
винаги на една ръка разстояние и могат да се полз-
ват удобно. Системата се състои от основен модул, 
който се закрепва между опорите на подглавници-
те на предните седалки, стойка за екшън камера и 
различни допълнителни модули, които се предла-
гат поотделно. Сред тях са например подвижна 
закачалка за дрехи²⁾, здрава кука за багаж²⁾, под-
вижни стойки за таблети от различни производите-
ли и регулируема масичка с поставка за чаша³⁾. 
Така почивките по време на пътуване се превръщат 
в истинско удоволствие! Една стойка, много възмож-
ности – в зависимост от конкретната нужда всички 
модули могат да се закрепват към основната стойка 
и да се разменят един с друг. SO

 1) Предлага се само при Passat Variant.
2)  Може да се използва само ако на това място на задния ред седал-

ки няма пътник.
3)  Сгъваемата масичка с поставка за чаша трябва да е сгъната по 

време на движение, ако на това място на задния ред седалки има 
пътник.
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Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 7,1 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO

Лакови покрития

01 Универсално лаково покритие в сиво Urano Gray 5K5K S

02 Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q0Q SO

03 Лаково покритие металик в зелено V8V8 SO

04 Лаково покритие металик в сребристо Reflex Silver 8E8E SO

05 Лаково покритие металик в сиво Mangan Gray 5V5V SO

06 Лаково покритие металик в червено Tornado Red G2G2 SO

07 Лаково покритие металик в синьо Aquamarin Blue 8H8H SO

08 Лаково покритие металик в кафяво Tamarinden Brown 3V3V SO

09 Лаково покритие металик в златисто Sea Shell 9V9V SO

 1 0 Лаково покритие металик в зелено Bottle Green 8V8V SO

 1 1 Лаково покритие с перлен ефект в черно Deep Black 2T2T SO

 1 2 Лаково покритие със седефен ефект в бяло Oryx White 0R0R SO

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 – 5,1, комбинирани емисии на CO₂: 163 – 133
Серийно оборудване S Допълнително оборудване SO

Декоративни облицовки,
тапицерии и 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 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 
евентуално предлаганите варианти от по-висок клас

Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми.

01  Декоративни панели „Tracks“ S

02 Декоративни панели от алуминий „Dayton brushed“ SO

03   Декоративни панели от благородна дървесина „Silver Birch“ SO

04 Тапицерия текстил „7 Summits“ в Titan Black/Raven S

05 Taпицерия кожа „Vienna“ в Titan Black SO

06 Taпицерия кожа „Vienna“ в Mistral SO

07 Taпицерия кожа „Nappa“ в Titan Black SO

08 Taпицерия кожа „Nappa“ в Mistral SO

09  17-цолови алуминиеви джанти „Ancona“ S

 1 0  18-цолови алуминиеви джанти „Kalamata“ SO

 1 1  19-цолови алуминиеви джанти „Albertville“, Volkswagen R* SO

PRE_Passat Alltrack_S13.indd   18 29.07.19   14:26

19Новият Passat Alltrack – Декоративни облицовки, тапицерии и джанти

PRE_Passat Alltrack_S13.indd   19 04.07.19   16:01



Новият Passat Alltrack

Вашият Volkswagen дилър

9X5.1196.27.13 
Вносителят си запазва правото на промени · Издание: юни 2019 г.
www.volkswagen.bg

Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборуд-
ване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики се ос-
новава 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 
правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие. DSG® и TSI® са регис-
трирани търговски марки на Volkswagen AG и други компании на Volkswagen Group в Герма-
ния 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 
рециклиране на излезлите от употреба превозни средства. По този начин всички автомо-
били Volkswagen подлежат на рециклиране и могат да бъдат върнати от собствениците 
им безплатно при изпълнение на определените законови изисквания. За по-подробна 
информация 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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