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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 29.08.2018. Kõik antud mudeli varasemad hinnakirjad on kehtetud

Passat Alltrack

Mudeli Varustus Mootor Võimsus Käigukast Hind Kampaaniahind Soodustus

Kood Tüüp Tüüp kW / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga EUR koos km-ga

3G5CQT Alltrack 2.0TSI 200/ 272 4Motion DSG 7 43 486 38 547 4 939

3G5C8T Alltrack 2.0TDI SCR 140/ 190 4Motion DSG 7 43 159 37 991 5 168

Executive pakett
- Tagurduskaamera „Rear View“ (KA2)
- Navifunktsioon „Discover Media“ (PND)
- Tumendatud tagumised küljeklaasid ja tagaklaas (4KF)
- LED-tagatuled (Highline), tumendatud (8SP)
-  Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem „Keyless Access“ koos komfortkäivitusfunktsiooniga  

„Press & Drive“ (4F2)
- LED-esituled koos dünaamiliste pöördetulede ja eraldi LED-päevatuledega (WLH)

2 533 0

ainult 200 kW mudelile 1 889 0

ERIHIND SISALDAB EXECUTIVE -PAKETTI



2www.volkswagen.ee

VÄLIMUS

4 valuvelge "Ancone" 8J x 17, rehvid 225/55 R17 

LED-tagatuled

Osaliselt värvitud kaitserauad, alumiste ehispaneelide kerevärvi küljed 

Kroomrandid küljeakendel

Hõbedased katusereelingud

INTERJÖÖR

Istmekattekangas "7 Summits", Alcantara-kate istmepatjadel, peatoed kirjaga "Alltrack"   

Eesmised reguleeritava kõrgusega komfortistmed, nimmetoed (juhi poolel elektriliselt reguleeritav)

Reguleeritava kõrguse, pikkuse ja kaldega ergoComfort-juhiiste, elektriliselt reguleeritav seljatugi 

Kroomrandi ja valgustusega eesmised õhuavad, tulede pöördlüliti ja aknatõstukite lülitid         

Nahkkattega multifunktsionaalrool (DSG-käigukastile koos käiguvahetushoobadega)

Piki- ja püstsuunas reguleeritav esiistmetevaheline käetugi koos panipaigaga, kaks õhuava taga

2 rulookattega topsihoidikut keskkonsooli esiosas

Asümmeetriliselt osadena kokkuklapitav tagaistme seljatugi, läbilaadimisluuk, keskmine käetugi 2 topsihoidikuga 

Sisevalgustuse viitega väljalülitamine ja regulaator, kroomrandiga LED-lugemisvalgustid ees ja taga

Hoiulaegas ja 12 V pistikupesa keskkonsooli esiosas

Valgustusega meikimispeeglid päikesesirmides

12 V pistikupesad keskkonsooli tagaosas ja pakiruumis            

Osutitega kell armatuurlauas

Eesmised ja tagumised põrandamatid

TURVALISUS

Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri ja kallutusanduriga, kesklukustus

Elektrooniline juhitavuskorrektor (ESC) koos ABS-i ja pidurdusabilisega,  ASR, EDL, EDTC ja haagisestabilisaator

Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS

"Rest Assist" (väsimuse tuvastamine)

Lähiümbruse jälgimissüsteem "Front Assist"koos linnaliikluse hädapiduriga

Proaktiivne reisijate kaitse süsteem

Juhi ja kaassõitja turvapadi, kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus

Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised külgturvapadjad

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

ISOFIX-kinnituspunktid (kinnitussüsteem 2 lapseistme kinnitamiseks tagaistmetele)

Elektromehaaniline seisupidur, paigaltvõtuabilised "Auto Hold" ja "Hill Hold"

Isetumenev sisepeegel

Käsilülitusega lapselukk

Rehvirõhu kaudne jälgimissüsteem

FUNKTSIONAALSUS JA MUU VARUSTUS

Soojusisolatsiooniga esiklaas

Soojusisolatsiooniga klaasist külje- ja tagaaknad

Talvepakett (esiistmete soojendus, esiklaasipesuri pihustite automaatsoojendus)

Kolmetsooniline kliimaseade "Climatronic" koos täiendavate tagumiste juhtseadistega

Passat Alltrack : Põhivarustus
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FUNKTSIONAALSUS JA MUU VARUSTUS

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

Vihmaandur

Pikivaheregulaatoriga kiirushoidik (ACC) ja lähiümbruse jälgimissüsteem „Front Assist“ koos linnaliikluse hädapiduriga

DSG-käigukastiga mudelitel ka „Stop & Go“-funktsioon

Parkimisradar (andurid ees ja taga)

Automaatlülitusega esituled koos eraldi päevatuledega, "Leaving Home" ja käsilülitusega "Coming Home" funktsioon

Reguleeritava kõrgusega esituled

Eesmised udutuled ja staatilised pöördetuled

"LED-esituled valgusvihu kõrguse automaatregulaatoriga 
(ainult 200kW TSI-mudelil)"

"Adaptiivveermik (DCC) koos sõidurežiimi valikuga 
(ainult 200kW TSI-mudelil)"

Pakiruumi kokkuvolditav põrand

Raadio „Composition Media“, 8-tolline puutetundlik ekraan, CD/MP3, SD-kaardipesa, AUX-IN-liides, 8 kõlarit,  
Bluetooth-liides mobiiltelefonile, USB-liides

Värviline multifunktsionaalnäidik "Premium"

Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia taaskasutusega

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi

3-aastane garantii

Kasutusjuhend

Passat Alltrack : Põhivarustus
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VOLKSWAGENI ERIPAKKUMISED

Executive pakett
- Tagurduskaamera „Rear View“ (KA2) 
- Navifunktsioon „Discover Media“ (PND) 
- Tumendatud tagumised küljeklaasid ja tagaklaas (4KF) 
- LED-tagatuled (Highline), tumendatud (8SP) 
- Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem „Keyless Access“ koos komfortkäivitusfunktsiooniga „Press & Drive“ (4F2) 
- LED-esituled koos dünaamiliste pöördetulede ja eraldi LED-päevatuledega (WLH)

W44

2 533

ainult 200 kW mudelile 1 889

Seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga PW9 926

GARANTII

Pikendatud garantii - 4 aastat või 80 000 km EA5 191

Pikendatud garantii - 4 aastat või 120 000 km EA6 414

Pikendatud garantii - 5 aastat või 100 000 km EA8 557

Pikendatud garantii - 5 aastat või 150 000 km EA9 922

KEREVÄRVID

"Urano Gray" kerevärv 5K5K 0

"Pure White" kerevärv 0Q0Q 227

Metallik- või pärlmutter-kerevärv XXXX 534

"Oryx White Pearl Effect" 0R0R 1 053

RATTAD/REHVID

"Kalatmata"
- valuveljed 8J x 18, vargusvastased rattapoldid 
- torkekindlad rehvid 245/45 R18 

PJQ 556

"Albertville"
- valuveljed 8J x 19, vargusvastased rattapoldid 
- torkekindlad rehvid 245/40 R19

PJR 989

Originaalsuuruses varurehv valuveljel, R17 1G3 345

Originaalsuuruses varurehv valuveljel, R18 1G3 406

Rehviparanduskomplekt - 12 V kompressor ja tihendusaine 1G8 53

Rehvirõhu jälgimissüsteem (otsemõõtmine) 7K3 168

TURVALISUS

Juhi põlveturvapadi, tagumised külgturvapadjad ja rihmapingutid PAH 470

Jalakäijate jälgimissüsteem

ainult koos WY5-ga
VL3 84

Juhiabipakett "High"
- kaugtuleregulaator "Dynamic Light Assist" 
- ümberreastumisabiline "Side Assist Plus" koos reahoidmisabilisega "Lane Assist", pimealaandur ja tagant läheneva sõiduki hoiatus 
- hädapidurdusabiline "Emergency Assist" 
- ummikusõiduabiline "Traffic Jam Assist"

aiult DSG-käigukastiga mudelitele 
ainult koos WLH-ga

WY5/79D 1 292

TULED

Kaugtuleregulaator "Dynamic Light Assist" PXX 447

LED-esituled koos eraldi päevatuledega 
- esitulede valgusvihu dünaamiline reguleerimine 

põhivarustuses 200kW TSI-mudelil
WLL 921

Passat Alltrack : Lisavarustus

0€
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TULED

LED-esituled koos dünaamiliste pöördetulede ja eraldi LED-päevatuledega
- esitulede valgusvihu dünaamiline reguleerimine 
- dünaamilised pöördetuled 
- esitulede pesurisüsteem

WLH
1 440

ainult 200 kW mudelile 794

Esitulede pesurisüsteem 8X1 332

LED-tagatuled (Highline), tumendatud 8SP 370

ROOLIRATTAD

Nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalrool (3 kodarat) koos käiguvahetushoobadega

ainult DSG-käigukastiga mudelitele
2ZD 143

HELI-, NAVIGATSIOONI- JA MULTIMEEDIASÜSTEEMID

Navifunktsioon "Discover Media"

ainult koos YOW-ga
PND 558

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

ainult koos YOW-ga

ZMF 1 130

Helisüsteem "DYNAUDIO Confidence"
- 10 kanaliga digitaalvõimendi 
- 10 kõlarit 
- sõidukile kohandatud kõlapilt 
- koguvõimsus 700 W

9VC 1 247

Active Info Display" ja valik infoprofiile 9S8 611

Näidikute projitseerimine esiklaasile KS2 539

Car-Net "Guide & Inform" (1-aastane periood)

ainult koos PND või ZMF-ga
YOW 0

MOBIILTELEFONILIIDESED

Mobiiltelefoniliides "Comfort" Car-Netile
- välisantenn ja ühenduskarp 
- 2 USB-liidest (iPodile/iPhone'ile) 
- AUX-IN-liides

ainult koos PND, ZMF ja YOW-ga

PTV 382

Mobiiltelefoniliides "Premium" 
- Bluetooth-liides  
- GSM-vastuvõtja SIM-kaardi pesaga  
- SIM-kaardi profiil rSAP  
- WiFi-kuumkoht

ainult koos ZMF-ga

9IM 441

KLIIMA- JA SOOJENDUSSEADMED

Talvepakett 2
- esiistmete ja välimiste tagaistmete elektrisoojendus 
- esiklaasipesuri pihustite automaatsoojendus

PW2 256

Kallutatav ja lükatav panoraam-klaaskatus PS6 1 117

Elektrisoojendusega esiklaas PGX 182

Traatideta soojendusega, infrapunakiirgust peegeldav esiklaas PGW 348

Tumendatud tagumised küljeklaasid ja tagaklaas 4KF 298

Tumendatud tagumised küljeklaasid ja tagaklaas, heliisolatsiooniga ja lamineeritud turvaklaasist aknad VW0 328

Rulookardin tagumiste uste klaasidel 3Y4 114

Passat Alltrack : Lisavarustus
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SISEVIIMISTLUS JA ISTMED

Nahkpolster "Vienna", Top Comfort-esiistmed
- "Vienna"-nahast kate istmetel ja istmetevahelisel käetoel, kunstnahast polster ustel ja küljepaneelidel 
- soojendusega esiistmed, esiklaasipesuri pihustite automaatsoojendus

WL1 1 923

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

WL7 1 923

Massaažifunktsioon juhiistmel
- nimmetugi esiistmetel, juhiistmel elektriliselt reguleeritav koos massaažifunktsiooniga

8I2 178

Täielikult allaklapitav seljatugi eesmise kaassõitja istmel 3H2 191

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

PH1 1 102

elektriliselt 14 suunas reguleeritavad aktiivkliimaseadmega esiistmed, massaažifunktsioon juhiistmel
- elektriliselt reguleeritava kauguse, kõrguse ja seljatoe kaldega juhiiste koos mälufunktsiooniga 
- nimmetugi esiistmetel, juhiistmel elektriliselt reguleeritav koos massaažifunktsiooniga 
- aktiivkliimaseadmega esiistmed 
- elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad, soojenduse ja  mäluga välispeeglid koos välisvalgustitega, juhi poolel isetumenev

* ergoComfort-juhiiste eemaldatud 
ainult koos WL1 või WL7-ga 
pole saadaval interjööriga St.Tropez

PH4 1 351

EHISOSAD

Väärispuidust ehisosad "Brilliant Pine" armatuurlaual ja ustel, musta klaverilakiga kaetud ehisosad keskkonsoolil PN5 413

Väärispuidust ehisosad "Olive Ash Silk-Mat" armatuurlaual ja ustel, musta klaverilakiga kaetud ehisosad keskkonsoolil PN3 503

Miljööpakett (valgustriibud uksepolstritel, lombilaternad esi- ja tagaustel) PA5 219

Interjööri miljöövalgustus "Plus" (kolmevärviline miljöövalgustus laes, ustel, armatuurlaual ja keskkonsooli esiosas,  
sisevalgustuse viitega väljalülitamine ja heleduse regulaator, 2 kroomrandiga LED-lugemisvalgustit ees ja 2 taga,  
LED-lombilaternad esi- ja tagaustes)    

PA6 468

FUNKTSIONAALSUS JA MUU VARUSTUS

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem "Keyless Access" koos komfortkäivitusfunktsiooniga "Press & Drive" 4F2 476

Tagaluugi elektriline avamine ja sulgemine, pakiruumi katte elektriline avamine PER 463

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega välispeeglid (koos välisvalgustitega), juhi poolel isetumenev 6XI 164

Hõbedased katusereelingud koos 2 hõbedase põiktalaga (vargusvastase kaitsega) 5W0 216

Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks 1M6 898

Pakiruumi liigendamise pakett
- kokkuvolditav pakiruumi põrand, panipaigad varuratta pesas 
- roostevabast terasest kate laadimiskünnisel

PFR 114

Pagasipakett (laadimiskünnise roostevabast terasest kate, 4 relssidel liikuvat reguleeritavat kinnitusaasa  
koos kinnitusrihmaga, nihutatav pakiruumi põhi)

PFX 342

Võrkvahesein 3CX 219

Pakivõrk 6M3 75

Eemaldatav pakiruumi põhja kaitsematt, kummikate tagaistme seljatoe tagaküljel 6SH 51

230 V pistikupesa keskkonsooli tagaosas 9Z3 114

Tuhatoosid ees ja taga, sigaretisüütaja ees 9JC 19

Passat Alltrack : Lisavarustus
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VEDRUSTUS

Adaptiivveermik (DCC) koos sõidurežiimi valikuga 
- 10 mm vähendatud kliirens 
põhivarustuses 200kW TSI-mudelil

PDD 972

PARKIMISABILISED

Paralleel- ja põikparkimisabiline "Park Assist", parkimisandurid ees ja taga 7X5 247

Haagisega manööverdamise süsteem "Trailer Assist" koos paralleel- ja põikparkimisabilisegae "Park Assist"

ainult koos 1M6-ga
8A9 530

Tagurduskaamera "Rear View" KA2 367

"Area View" - 360-kraadine vaade lähiümbrusele, sealhulgas tagurduskaamera "Rear Assist" KA6 432

Passat Alltrack : Lisavarustus
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