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Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO
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03Новите Passat GTE и Passat GTE Variant – Скоростна кутия и двигател 

Живот и работа в
екоравновесие. 
Вие се грижите за баланса в работното и семейното ежедневие, а те 

– за екологичното равновесие. Новите Passat GTE и Passat GTE Variant 

са доказателството, че енергийно ефективната и отговорна към окол-

ната среда мобилност не е научна фантастика благодарение на съче-

танието от рlug-in хибридните технологии и бензиновия турбодвигател. 

Акцентите в дизайна като опционалните сини спирачни апарати на-

пример подчертават иновативното и динамично излъчване на модела. 

Също както и натискането на бутона GTE, с което освобождавате допъл-

нителна мощ – все пак понякога се налага да побързаме, притиснати от 

ежедневния график.
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01

Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Не само вие започвате деня си, изпълнени с енергия. Новите Passat GTE и 

Passat GTE Variant също го предпочитат. Благодарение на мощната литиево-йонна 

акумулаторна батерия с високо напрежение, автономният пробег на електричество 

достига 68 км – при нулеви локални емисии и почти безшумно движение. 

Задвижване, 
изпълнено с енергия.

Passat GTE Passat GTE Variant

Обща системна мощност, кВт (к.с.) 160 (218) 160 (218)
Макс. мощност на бензиновия двигател, кВт (к.с.) 115 (156) 115 (156)
Макс. мощност на електродвигателя, кВт (к.с.) 85 (115) 85 (115)
Общ автономен пробег (NEDC), км¹⁾ 970–940 920–890
Автономен пробег на електричество, км 68–66 64–62
Максимална скорост, км/ч 222 222
Ускорение (0–100 км/ч), сек. 7,4 7,6
Комбиниран разход на гориво/електроенергия, 
л/100 км (кВтч/100 км)¹⁾,
с 6-степенна трансмисия с два съединителя DSG: 1,6–1,5 (14,8–14,2) 1,7–1,6 (15,7–15,1)
Комбинирани емисии на CO₂, г/км¹⁾,
с 6-степенна трансмисия с два съединителя DSG: 36–34 39–37

01   Зареждането на 
вашия Passat GTE е 
по-лесно от подмяната 
на електрическа крушка 
– акумулаторната бате-
рия на електромотора 
може да черпи енергия 
от домакинския контакт 
вкъщи или от обществе-
ните зарядни станции. 
Литиево-йонната аку-
мулаторна батерия ще 
бъде напълно заредена 
само след 5 часа, а при 
използване на общест-
вена зарядна станция 
или на допълнително 
предлагания Wallbox 
модул е възможно дори 
зареждане в рамките на 
3:33 часа. S

1) Вижте информацията на последната корица.
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05Новият Passat GTE и Passat GTE Variant – Зареждане
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Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

С допълнително предлаганите седалки ergoComfort с издържани в синьо тапицерии, 

интериорът на новите Passat GTE и Passat GTE Variant също поставя цветни акценти, от-

говарящи перфектно на вашия спортно-елегантен стил. Най-спортният акцент в новия 

Passat обаче е и си остава бутонът GTE. Само едно натискане и автомобилът не само 

следва желаното от вас темпо, но добавя и още няколко конски сили към мощността.

С вашето темпо – 
само с един бутон.

01   Отговорен към околната среда комфорт – с бу-
тона E-Mode до скоростния лост преминавате лес-
но към движение изцяло на електричество. S

02   Включете режима GTE със съответния бутон и 
се насладете на обединената мощ на двата двига-
теля. Така получавате и максималната мощност от 
160 кВт (218 к.с.), максималния въртящ момент от 
400 Нм, както и възможността да извлечете цялата 
динамика, с която разполага вашият Passat GTE.

S

03   Заемайки мястото си във вашия нов Passat GTE, 
вие веднага изпитвате чувството за свобода. С хори-
зонталните декоративни елементи на арматурното 
табло и връзката с облицовките на вратите интери-
орът се разширява визуално и изглежда по-обемен 
и просторен. Благодарение на оптимизираната 
централна конзола с голямо отделение за вещи, 
цялостното излъчване на интериора се отличава 
със сполучливо съчетание от стилна елегантност 
и функционална подредба. Принос за това имат и 
седалките с включена в стандартното оборудване 
текстилна тапицерия в син цветови акцент. S
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07Новите Passat GTE и Passat GTE Variant – Интериор
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01

Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO
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09Новите Passat GTE и Passat GTE Variant – Екстериор

Перфектен за ежедневна употреба, но далеч от скуката на сивото ежедневие. 

Отдалеч ще разберете, че новите Passat GTE и Passat GTE Variant са специални. 

С багажното си пространство с обем до 1 613 литра, Variant е изключително просторен, 

а благодарение на допълнително предлаганите 18-цолови алуминиеви джанти 

„Liverpool“ в Adamantium Dark и хромирани трапецовидни панели, външността му 

е подчертано самоуверена. 

Ежедневието 
не бива да е скучно.

01   LED-технологията на вашия Passat GTE ви оси-
гурява по-добр видимост – енергоспестяващите 
LED-фарове с дневни светлини с рефлекторна 
технология предлагат дълъг експлоатационен жи-
вот и близък до дневната светлина светлинен спек-
тър. С-образните LED-профили в броните не само 
привличат вниманието, но изпълняват и ролята на 
дневни светлини. S

(без илюстрация)   Опционално можете да изберете 
и IQ матрични LED-фарове с динамично осветле-
ние в завой и LED-дневни светлини. Тези фарове 
впечатляват с привлекателен дизайн и мощен свет-
линен поток. В съчетание с динамичното управле-
ние на дългите светлини „Dynamic Light Assist“, 
разпределението на светлинния поток се адаптира 
към актуалните условия на пътя, за да позволи дви-
жението с постоянно включени дълги светлини без 
опасност от заслепяване на други участници в дви-
жението. SO
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Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO
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11Новите Passat GTE и Passat GTE Variant – Комфорт

Новите Passat GTE и Passat GTE Variant предлагат достатъчно пространство за вашето семейство и за 

вашите начинания. Но дават и много поводи за възхищение. За тях заслуга имат модерните им технологии.  

Например допълнително предлаганият Digital Cockpit с 10,25-инчов (26 cм) диагонал на екрана. В съчета-

ние с опционалната навигационна система „Discover Pro“ със сензорен дисплей, този модерен, високотех-

нологичен интериор наистина ще впечатли вашите спътници. Големите и малките. 

Много простор за петима пътници. 
И още повече асистенти.

01   Навигационната система „Discover Pro“ няма 
да остави неудоволетворени желания. За това 
се грижат 9,2-инчовият (23,4 cм) сензорен екран 
и преди всичко различните онлайн услуги от 
We Connect. SO

02   Аналоговите показания отиват в историята. По 
желание можете да замените класическите кръгли 
циферблати с екран с висока резолюция. Инова-
тивният Digital Cockpit може да ви даде много по-
вече информация от традиционните показания на 
скоростомера и нивото на горивото в резервоара.
SO
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Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Семейство, работа, хоби... Ако искате да съчетаете успешно всичко това, вероятно ще ви е необходима 

подкрепа. Именно затова новите Passat GTE и Passat GTE Variant са оборудвани с интелигентни системи 

за асистенция на водача. Във Volkswagen те 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 GTE и Passat GTE Variant например още сега можете да се възполз-

вате от модерните удобства на системите „Travel Assist“, „Park Assist“, „Emergency Assist“ и много други.

IQ.DRIVE

01   Бъдете подготвени при спешни случаи с помощта 
на асистента „Emergency Assist“, който в случай 
на здравословен проблем може да поеме част от 
управлението на автомобила. Системата се включ-
ва при установяване на липса на активност от стра-
на 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 учас-
тници в движението. Ако управлението не бъде поето 
отново от водача, системата може да поддържа дви-
жението на автомобила в същата лента и да намали 
скоростта му до пълно спиране.¹⁾ S

02   Независимо дали пътувате по работа или на 
почивка – ако използвате често автомобила си, асис-
тентът „Travel Assist“ ще ви помогне да намалите зна-
чително стреса, когато сте на път. При движение по 
автомагистрала и особено по добри извънградски 
пътища, Travel Assist може да поддържа лентата за 
движение и зададената скорост, както и да съобразя-
ва дистанцията до движещите се отпред превозни 
средства. В съчетание с трансмисията с два съедини-
теля DSG, системата ви позволява да се отпуснете 
дори при движение в задръствания и тежък трафик с 
постоянно спиране и тръгване.¹⁾, ²⁾ SO
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13Новите Passat GTE и Passat GTE Variant – Системи за асистенция на водача

03   Асистентът за паркиране „Park Assist“ може да открива свободни места за 
напречно и успоредно паркиране и да поема самостоятелно управлението на 
автомобила до пълното му паркиране.¹⁾ Системата може и да извежда автомо-
била от места за успоредно паркиране – за вас остава само работата с газта, 
спирачката и съединителя, както и да следите обстановката около автомобила 
при маневриране.¹⁾ SO

04   Асистентът за аварийно спиране „Front Assist“ с функция за разпознаване 
на пешеходци може да спомогне зa намаляване на тежестта на произшествието 
и в идеалния случай да го предотврати.¹⁾ Системата разпознава наличие на пеше-
ходци и превозни средства на пътя и при установяване на такива предупреждава 
своевременно водача. Ако той не реагира, системата може да започне аварийно 
спиране.¹⁾ S

05   Системата за автоматичен контрол на дистанцията ACC с превантивен 
контрол на скоростта ви помага в поддържането на предварително зададената 
максимална скорост ³⁾, 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 превишаването ѝ. Освен това системата изчислява 
идеалната скорост в завоите на база навигационните данни за маршрута¹⁾ 
и така подобрява комфорта и намалява разхода. S

 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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Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Всички говорят за цифровизация. В новите Passat GTE и Passat GTE Variant тя бързо ще се превърне в 

част от вашето ежедневие. Ако пожелаете, благодарение на вградената eSIM карта, можете да имате пълна 

и постоянна свързаност от самото начало, а We Connect ви предлага множество иновативни онлайн услуги. 

Наред с по-добрата навигация с информация в реално време, опционалната инфотейнмънт система 

„Discover Pro“ осигурява и забавления на върхово равнище. Приложението We Connect App на свой ред 

превръща вашия смартфон в дистанционно управление за новите Passat GTE и Passat GTE Variant – с него 

можете да управлявате с лекота редица функции в автомобила от вкъщи или от офиса.*

Инфотейнмънт и свързаност

01   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

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 комфортно 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 CarPlay™). Осемте високоговорителя се грижат за оптимално 
акустично изживяване както при цифровия радиоприемник с DAB+, така и през останалото време. SO

03   Отлично забавление по време на път – насла-
дете се на своите музикални стрийминг услуги ди-
ректно чрез инфотейнмънт системата в автомобила 
и използвайте удобно богатото разнообразие от 
интернет радиостанции. Вграденият WLAN-Hotspot 
позволява на вас и вашите спътници удобно свърз-
ване с Интернет на до осем устройства. SO

04   С функциите We Connect Plus Remote получа-
вате мобилен достъп до вашия нов Passat 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 още от предишната вечер да програ-
мирате опционалното стационарно отопление.
Или пък да контролирате чрез услугата „Зареждане“ 
нивото на заряд на батерията, да стартирате или да 
спрете процеса на зареждане. SO

* За използване на услугите We Connect клиентът трябва да разпо-
лага 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 разполага 
със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да регистрира 
автомобила си в Интернет на адрес www.portal.volkswagen-we.com 
и да използва услугите през цялото време на договорения гратисен 
период. 
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15Новите Passat GTE и Passat GTE Variant – Cвързаност
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Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Стандартното оборудване на новите Passat GTE и Passat GTE Variant включва оптимални възможности за справяне 

със задачите в ежедневието и предизвикателствата на бъдещето. За всички, които желаят нещо повече, на разполо-

жение е пълната гама аксесоари на Volkswagen. Тя може да се разгледа в каталога на Volkswagen Оригинални аксесоари, 

при вашия Volkswagen дилър или в Интернет на адрес www.volkswagen.com.

Volkswagen Оригинални аксесоари
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01   С багажника за сърф вашият сърф ще пристигне здраво закрепен до край-
ната цел. Благодарение на гумираната подложка и специалната гумирана за-
щита 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 GTE осигуряват системната 
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. 
Освен това кутията може да се отваря и от двете страни благодарение на 
иновативната система DuoLift. SO

03   Превозвайте вашия велосипед изправен надеждно и стабилно на покрива 
на Вашия Volkswagen с преминалия теста City Crash Plus багажник за велосипед. 
Иновативният въртящ се елемент с ограничител на натоварването спомага за 
удобното 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 по-
мощта на багажника за велосипеди „Premium“. Той може да превозва два нор-
мални или електрически велосипеди и ви улеснява с иновативната си система 
за закрепване, при която 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 багажника изклю-
чително удобен за употреба. С крачния педал багаж-
никът за велосипеди може да се наведе под голям 
ъгъл от 90 градуса, така че багажното пространство 
да остане лесно достъпно и за автомобили с голям 
заден капак. 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 тегличи. Те се предлагат в неподвижен и под-
вижен вариант. 13-пинов електрически куплунг 
осигурява електрозахранването и заедно с това 
безопасната експлоатация на прикачния товар. SO
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Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно 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 
комфортно 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   Оптимално прилягащите към формата на пода 
черни текстилни 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

09   Лайстните на праговете от висококачествен 
алуминий с надписи Passat не само предпазват зо-
ната за качване в автомобила, но и допълнително 
привличат погледа. Комплектът включва две лай-
стни за праговете на предните врати. SO

10   Един еднакво привлекателен и практичен детайл 
е фолиото за прага на вратите в черно и сребристо, 
което предпазва боята на праговете на предните и 
задните врати от драскотини и щети. SO
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11   Предлаганите за деца на всяка възраст детски 
столчета гарантират отличен комфорт и лесен мон-
таж, всички тапицерии могат да се свалят и перат 
при 30 °C. Осигуреното срещу плъзгане защитно 
покривало на седалките с практични мрежести 
джобове на свой ред предотвратява замърсяването 
и износването при използване на детско столче. 
Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще ви ин-
формира за пълната гама столчета. SO

12 – 15   Практична, комфортна и гъвкава – за ино-
вативната модулна система „Пътуване и комфорт“ 
наистина няма невъзможни неща. Tя допринася за 
прегледност на интериора и гарантира, че важните 
за пътниците на задните места вещи са винаги на 
една ръка разстояние и могат да се ползват удобно. 
Системата се състои от основен модул, който се зак-
репва между опорите на подглавниците на предни-
те седалки, стойка за екшън камера и различни 
допълнителни стойки, които се предлагат поот-
делно. Сред тях са например подвижна закачалка 
за дрехи³⁾, здрава кука за багаж³⁾, регулируеми 
стойки за таблети от различни производители и 
сгъваема масичка с поставка за чаша²⁾. Така почив-
ките по време на пътуване се превръщат в истинско 
комфортно удоволствие! Един модул, много възмож-
ности – всички допълнителни стойки  в зависимост 
от конкретната нужда могат да се закрепват към 
основния модул и да се разменят едни с други. SO

 1) Предлага се само при Passat Variant.
2)  Сгъваемата масичка с поставка за чаша трябва да е сгъната по 

време на движение, ако на това място на задния ред седалки има 
пътник.

3)  Може да се използва само ако на това място на задния ред седал-
ки няма пътник.

PRE_Passat_GTE_S13.indd   19 03.12.19   09:59



01

02 09

03

04

05

06

07

08

Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Декоративни
облицовки
и тапицерии

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 евен-
туално предлаганите варианти от по-висок клас.

01  Декоративни панели „Cross Hatch“ S

02  Декоративни панели в благородна дървесина „Silver Birch“ SO

03 Тапицерия текстил в оптика лен в Titanium Black/Blue SO

04 Taпицерия кожа/алкантара „Vienna“ в Titanium Black SO

05 Taпицерия кожа/алкантара „Vienna“ в Mistral SO

06 Taпицерия кожа „Vienna“ в Titanium Black SO

07 Taпицерия кожа „Vienna“ в Mistral SO

08 Taпицерия кожа „Nappa“ в Titanium Black SO

09 Taпицерия кожа „Nappa“ в Mistral SO
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Passat GTE и GTE Variant, комбиниран разход на гориво, л/100 км: 1,7–1,5; комбиниран разход на електроенергия, кВтч/100 км: 15,7–14,2; комбинирани емисии на CO₂, г/км: 39–34
Стандартно оборудване S Допълнително оборудване SO

Лакови покрития
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 лаковите 
покрития и колелата 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 Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q0Q SO

02 Универсално лаково покритие в сиво Urano Gray 5K5K S

03 Лаково покритие металик в сребристо Pyrit Silver K2K2 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 синьо Aquamarin Blue 8H8H SO

07 Лаково покритие металик в кафяво Tamarinden Brown 3V3V SO

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

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

10 Лаково покритие с перлен ефект в бяло Oryx White 0R0R SO

11 17-цолови алуминиеви джанти „Montpellier“ S

12 17-цолови алуминиеви джанти „Nivelles“ SO

13 17-цолови алуминиеви джанти „Soho“ SO

14 17-цолови алуминиеви джанти „London“ SO

15 18-цолови алуминиеви джанти „Dartford“ SO

16 18-цолови алуминиеви джанти „Liverpool“ SO

17 18-цолови алуминиеви джанти „Bonneville“, Volkswagen R* SO

18 18-цолови алуминиеви джанти „Monterey“, Volkswagen R* SO
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За използване на услугите We Connect трябва да разполагате с потребителски акаунт 
Volkswagen ID и трябва да влезете в We Connect с потребителско име и парола. Освен това 
трябва да имате сключен онлайн отделен We Connect респ. We Connect Plus договор с 
Volkswagen AG. При We Connect Plus разполагате със срок от 90 дни след предаване на авто-
мобила, за да регистрирате автомобила си в интернет на адрес www.portal.volkswagen-we.com 
и да използвате услугите през цялото време на договорения гратисен период. Използва-
нето 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 изклю-
чение на услугите „Streaming & Internet“ се поемат от Volkswagen AG. За използването на 
услугите „Streaming & Internet“, както и на връзката чрез WLAN-Hotspot могат да се заку-
пят допълнителни платени пакети за пренос на данни от външния телекомуникационен 
партньор „Cubic Telecom“, които могат да се използват в зоната на покритие на мобилна-
та мрежа в много европейски страни. Информация за цените и държавите със съответно-
то покритие можете да намерите в интернет на адрес https://vw.cubictelecom.com. Като 
алтернатива е възможно и използването на интернет радиостанции, хибридни радиостан-
ции и мултимедиен стрийминг от интернет чрез мобилно крайно устройство (например 
смартфон), 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 спе-
циално 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 безплатното 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 от-
делни услуги на We Connect и We Connect Plus може да се различава в различните дър-
жави. 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 portal.volkswagen-we.com и при вашия Volkswagen дилър. Информация 
за условията и тарифите на мобилните услуги можете да намерите при вашия мобилен 
оператор.

Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборуд-
ване, предлагано с допълнение към цената. 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 правото на печатни грешки и промени без изрично 
предизвестие. DSG® и TSI® са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG и други 
компании на Volkswagen Group в Германия и други държави. Обстоятелството, че опреде-
лен знак в този документ не е маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, че въпрос-
ният 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 гри-
жата за обратното приемане и последващо рециклиране на излезлите от употреба пре-
возни средства. По този начин всички автомобили Volkswagen подлежат на рециклиране 
и могат да бъдат върнати от собствениците им безплатно при изпълнение на определе-
ните 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).

Новият Passat GTE
Новият Passat GTE Variant

1)  Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени 
в съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017 
година, определени превозни средства вече се хомологират в съответствие със световно 
хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на реално 
пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата 
на емисиите на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя по-
степенно досега използвания нов европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving 
Cycle). Поради по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване, уста-
новените при WLTP процедурата стойности на разхода на гориво и количествата на 
емисиите на CO₂ в много случаи са по-високи от тези, измерени в съответствие с пра-
вилата на NEDC. Вследствие на това, от 1 септември 2018 година могат да възникнат 
съответните промени в данъчното облагане на автомобилите. Допълнителна информа-
ция относно разликите между WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на 
адрес https://www.volkswagen.de/wltp. Към момента все още е задължително обявява-
нето на данните, измерени според процедурата NEDC. Когато става дума за нови авто-
мобили, получили типово одобрение по WLTP, стойностите по NEDC се изчисляват на 
основата на WLTP стойностите. Допълнителното обявяване на WLTP стойностите може 
да става доброволно до задължителното им въвеждане. Тъй като стойностите по NEDC 
се обявяват в определен диапазон, те не се отнасят за определено конкретно превозно 
средство и не са част от търговска оферта. Те могат да служат единствено за сравне-
ние между различните видове автомобили. Допълнителното оборудване и принадлеж-
ностите (аксесоари, размер на гумите и др.) могат да променят съответните параметри 
на автомобила, като напр. тегло, съпротивление при търкаляне и аеродинамично съпро-
тивление и наред с метеорологичните условия, пътната обстановка и индивидуалния 
стил на шофиране, да окажат влияние върху разхода на гориво, потреблението на 
електроенергия, количеството на емисиите на CO₂ и динамичните характеристики на 
автомобила. Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за офици-
алните количества на емисиите на CO₂ при новите леки автомобили можете да откриете 
в „Справочник с данни за разхода на гориво, емисиите на CO₂ и разхода на електрое-
нергия при новите леки автомобили“, който се предлага безплатно във всички места за 
продажба.
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