Passat GTE

Mudeli

Varustus

Mootor

Võimsus

Käigukast

CO2 heide

Hind

Kood

Tüüp

Tüüp

kW / hj

Tüüp

g/km

EUR koos km-ga

3G26YY

GTE Highline

1.4 TSI
Plug-in Hybrid

160 / 218

DSG-6

38

41 164

Tähelepanu:
• Toodud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata. • Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni edasimüüjatelt ja
partneritelt Eestis. • Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga. • Hinnakiri on avaldatud 08.05.2017. Kõik antud mudeli varasemad hinnakirjad on kehtetud

www.volkswagen.ee

Passat GTE : Põhivarustus
VÄLIMUS
Valuveljed "Montpellier" 7J x 17, torkekindlad rehvid 215/55 R17
LED-esituled "Basic" ja eridisainiga päevatuled
LED-tagatuled (Highline), tumendatud
Kerevärvi kaitserauad koos kroomliistudega, kroomitud alumised küljeliistud
Kroomrandid küljeakendel
"GTE"-embleemid radiaatorivõrel, esitiibadel ja tagaluugil
INTERJÖÖR
"Alcantara"/"Vienna"-nahast istmekatted
Reguleeritava kõrgusega eesmised Top Comfort-istmed, reguleeritavad nimmetoed esiistmetel, juhi poolel elektriliselt reguleeritav
Reguleeritava kõrguse, kauguse ja kaldega ergoComfort-juhiiste, elektriliselt reguleeritav seljatugi
Ehisosad "Brushed Aluminum" armatuurlaual ja ustel, "Piano Black" ehisosad keskkonsoolil
Kroomrandi ja valgustusega eesmised õhutusavad ja tulede pöördlülitid
Meeleolupakett (valgusribad uste ehisosadel, sisenemis-/hoiatustuled esi- ja tagaustes)
Roostevabast terasest lävepakud ees ja taga
Nahkkattega multifunktsionaalrool (3 kodarat) koos käiguvahetushoobadega
Piki- ja püstsuunas reguleeritav esiistmetevaheline käetugi koos panipaigaga, 2 õhuava taga
2 topsihoidikut keskkonsooli esiosas (rulookattega)
Ühes tükis tagaiste, asümmeetriliselt osadena (60:40) allaklapitav seljatugi, läbilaadimisluuk, keskmine käetugi koos panipaiga ja topsihoidikuga
Sisevalgustuse viitega väljalülitamine ja regulaator, kroomrandiga LED-lugemisvalgustid ees ja taga
Hoiulaegas ja 12 V pistikupesa keskkonsooli esiosas
Valgustusega meikimispeeglid päikesesirmides
12 V pistikupesa keskkonsooli tagaosas ja pakiruumis
Osutitega kell armatuurlauas
Põrandamatid ees ja taga
TURVALISUS
Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri ja kallutusanduriga, kesklukustus
Elektrooniline juhitavuskorrektor (ESC)
Elektrooniline diferentsiaalilukk (XDS)
Rest Assist (väsimuse tuvastamine)
Lähiümbruse jälgimissüsteem "Front Assist" koos linnaliikluse hädapiduriga
Proaktiivne sõitjakaitsesüsteem (Pre-Crash)
Mitmikkokkupõrke pidur
Juhi ja kaassõitja turvapadi, kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus
Turvakardinad ees- ja tagaistujatele koos eesmiste külgturvapatjadega
Eesmised reguleeritava kõrgusega 3-punkti-turvavööd koos rihmapingutitega, kinnitamata eesmiste turvavööde helisignaal ja hoiatustuli
Tagumised 3-punkti-turvavööd (vöö oleku näidikuga)
Piki- ja püstsuunas reguleeritavad, optimeeritud turvalisusega eesmised peatoed
3 peatuge tagaistmel (allalastavad)
ISOFIX-kinnituspunktid (kahe laste turvaistme paigaldamiseks tagaistmele)
Elektromehaaniline seisupidur, paigaltvõtuabilised "Auto Hold" ja "Hill Hold"
Isetumenev sisepeegel
Käsilülitusega lapselukk
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Passat GTE : Põhivarustus
TURVALISUS
Esmaabipakk ja ohukolmnurk
Rehvirõhu kaudne jälgimissüsteem
Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor ja tihendusaine)
FUNKTSIONAALSUS JA MUU VARUSTUS
Soojusisolatsiooniga esiklaas
Soojusisolatsiooniga klaasist külje- ja tagaaknad
Talvepakett (esiistmete soojendus, esiklaasipesuri pihustite automaatsoojendus)
Kolmetsooniline kliimaseade "Climatronic" koos täiendavate tagumiste juhtseadistega
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid (koos välisvalgustitega), juhi poolel isetumenev
Vihmaandur
Pikivaheregulaatoriga kiirushoidik (ACC), "Stop & Go"-funktsioon
Parkimisandurid ees ja taga
Automaatlülitusega esituled, "Leaving Home" ja "Coming Home" funktsioon
Esitulede kõrguse automaatregulaator
Pakiruumi kokkuvolditav põrand
Raadio „Composition Media“
- 8.0-tolline puutetundlik ekraan
- CD/MP3-taasesitus
- SD-kaardipesa
- USB (Apple’ga ühilduv) ja AUX-IN liides
- Bluetooth-liides mobiiltelefonile
- 8 kõlarit

Car-Net mobiilsed infoteenused
Paketi maksumus sõltub kasutusperioodi pikkusest
Värviline multifunktsionaalnäidik
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi
AKU JA LAADIMINE
Liitium-ioonaku (9.9 kWh)
Sõiduki laadimispesa (VV)
Laadimiskaablid tavalise pistikupesa (2.3 kW) ja avaliku laadimispunkti (3.6 kW) tarvis
GARANTII
Sõidukile - 5 aastat või 100 000 km
Kõrgepingeakule - 8 aastat või 160 000 km
Kasutusjuhend
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W43

2 383

PW9

920

"Urano Gray" kerevärv

5K5K

0

"Pure White" kerevärv

0Q0Q

227

Metallik- või pärlmuttervärv

XXXX

534

"Oryx White" pärlmutter-kerevärv

0R0R

1 054

PJL

0

PJ4

0

PJ6

700

PJ7

700

- valuveljed 8J x 18, vargusvastased rattapoldid
- torkekindlad rehvid 235/45 R18

PJF

707

Rehvirõhu jälgimissüsteem (otsene mõõtmine)

7K3

170

Juhi põlveturvapadi, tagumised külgturvapadjad ja rihmapingutid

PAH

472

Ümberreastumisabiline "Side Assist" ja tagant läheneva sõiduki hoiatus

7Y1

517

Reahoidmisabiline "Lane Assist"

PSP

526

Ümberreastumisabiline "Side Assist Plus" koos reahoidmisabilisega "Lane Assist",
pimealaandur ja tagant läheneva sõiduki hoiatus

PAX

1 044

VL3

84

WY5/79D

1 302

WQ1

0

PXX

445

WLH

518

VOLKSWAGENI ERIPAKKUMISED
"Pakett "Executive"
- LED-esituled "High" koos dünaamiliste pöördetuledega (WLH)
- navisüsteem "Discover Pro" koos 9.2-tollise puutetundliku ekraani ja Bluetooth-liidesega mobiiltelefonile (ZMF)
- võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem "Keyless Access" (4F2)
- tahavaatekaamera "Rear View" (KA2)
- tumendatud klaasid tagumistel küljeakendel ja tagaaknal (4KF)

Seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga
KEREVÄRVID

RATTAD JA REHVID
"London"
- valuveljed 7J x 17, vargusvastased rattapoldid
- torkekindlad rehvid 215/55 R17

"Nivelles"
- valuveljed 7J x 17, vargusvastased rattapoldid
- torkekindlad rehvid 215/55 R17

"Dartford" (grey metallic)
- valuveljed 8J x 18, vargusvastased rattapoldid
- torkekindlad rehvid 235/45 R18

"Dartford" (sterling silver)
- valuveljed 8J x 18, vargusvastased rattapoldid
- torkekindlad rehvid 235/45 R18

"Monterey", Volkswagen R

TURVALISUS

Jalakäijate jälgimine
ainult koos WY5-ga
Juhiabipakett "High"
- kaugtuleregulaator "Dynamic Light Assist"
- ümberreastumisabiline "Side Assist Plus", reahoidmisabiline "Lane Assist", pimealaandur ja tagant läheneva sõiduki hoiatus
- ohuolukorra abiline "Emergency Assist"
- ummikuabiline "Traffic Jam Assist"

ainult koos WLH-ga
Liiklusmärkide tuvastamine
ainult koos PND või ZMF pluss PXX, PSP või PAX-iga
TULED
Kaugtuleregulaator "Dynamic Light Assist"
LED-esituled "High" koos dünaamiliste pöördetulede
- esitulede valgusvihu dünaamiline reguleerimine
- dünaamilised pöördetuled
- esitulede pesurisüsteem

www.volkswagen.ee

4

Kood

Hind EUR
koos km-ga

Passat GTE : Lisavarustus

PND

558

ZMF

1 684

9VW

1 157

9S8

472

YOZ

0

9IM

443

Kallutatav ja lükatav panoraam-klaaskatus

PS4

1 118

Tumendatud tagumised küljeklaasid ja tagaklaas

4KF

298

Tumendatud tagumised küljeklaasid ja tagaklaas, heliisolatsiooniga lamineeritud turvaklaasist aknad

VW5

625

Elektriajamiga rulookardin tagaaknal

3Y2

276

Elektriajamiga rulookardin tagaaknal, käsiajamiga rulookardinad tagauste akendel

3Y5

376

PL7

498

8I2

179

PH1

1 102

HELI-, NAVI- JA MULTIMEEDIASÜSTEEMID
Navifunktsioon "Discover Media"
- 8.0-tolline puutetundlik ekraan
- CD/MP3-taasesitus
- SD-kaardipesa
- USB (Apple’ga ühilduv) ja AUX-IN liides
- Bluetooth-liides mobiiltelefonile
- Volkswagen Media Control
- 8 kõlarit

ainult koos YOZ-ga
Navisüsteem "Discover Pro"
- 9.2-tolline puutetundlik ekraan
- CD/MP3 ja DVD-taasesitus
- 10 GB mälu kliendi andmetele
- kaks SD-kaardipesa
- USB- ja AUX-IN-liides
- Bluetooth-liides mobiiltelefonile
- 8 kõlarit
- App-Connect ja Volkswagen Media Control

ainult koos YOZ-ga
Helisüsteem "DYNAUDIO Confidence"
- 10 kanaliga digitaalvõimendi
- 10 kõlarit
- sõidukile kohandatud kõlapilt
- koguvõimsus 700 W

Digitaalne näidikuplokk (Active Info Display)
Car-Net mobiilsed infoteenused
Paketi maksumus sõltub kasutusperioodi pikkusest
ainult koos PND või ZMF-ga
LIIDESED
Mobiiltelefoniliides "Premium"
- Bluetooth-liides mobiiltelefonile
- GSM-vastuvõtja koos SIM-kaardi pesaga
- Remote SIM Access Profile (rSAP-profiil)
- WiFi kuumkoht

ainult koos ZMF-ga
KLIIMA- JA SOOJENDUSSEADMED

SISEVIIMISTLUS JA ISTMED
Nahkpolster "Nappa"
- "Nappa"-nahast kate istmetel ja istmetevahelisel käetoel, kunstnahast polster ustel ja küljepaneelidel
- soojendusega esiistmed, esiklaasipesuri pihustite automaatsoojendus

Massaažifunktsioon juhiistmel
- nimmetugi esiistmetel, juhiistmel elektriliselt reguleeritav koos massaažifunktsiooniga

ergoComfort-iste, elektriliselt reguleeritav 14 suunas, massaažifunktsioon juhiistmel
- reguleeritava kauguse, kõrguse ja seljatoe kaldega juhiiste
- pikisuunas reguleeritav reietugi
- nimmetugi esiistmetel, juhiistmel elektriliselt reguleeritav koos massaažifunktsiooniga
- elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad, soojenduse ja mäluga välispeeglid koos välisvalgustitega, juhi poolel isetumenev
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Väärispuidust ehisosad "Olive Ash Silk-Mat" armatuurlaual ja ustel, "Piano Black" ehisosad keskkonsoolil

PN3

503

Interjööri miljöövalgustus "Plus" (kolmevärviline)

PA6

251

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem "Keyless Access"

4F2

478

Tagaluugi elektriline avamine ja sulgemine

4E7

367

- võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem "Keyless Access"
- anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline sulgemine

PEL

616

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega välispeeglid (koos välisvalgustitega), juhi poolel isetumenev

6XI

166

Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks

1M6

894

Ümberpööratav põhjamatt pakiruumis, kummist/tekstiilist

6SJ

50

230 V pistikupesa keskkonsooli tagaosas

9Z3

113

Tuhatoosid ees ja taga, sigaretisüütaja ees

9JC

18

PDD

1 019

7X5

253

8A9

534

Tahavaatekaamera "Rear View"

KA2

366

360-kraadise vaatega kaamerasüsteem "Area View"

KA6

799

EHISOSAD

FUNKTSIONAALSUS JA MUU VARUSTUS

Pakett "Easy Open"

VEDRUSTUS
Adaptiivveermik (DCC) koos sõidurežiimi valikuga
PARKIMISABILISED
Parkimisabiline "Park Assist"
Haagisega manööverdamise süsteem "Trailer Assist" koos parkimisabilisegae "Park Assist"
ainult koos 1M6-ga
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