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03Nový Passat a Passat Variant – Exteriér

Pro všechny, kteří rádi 
dostanou všechno.
Tak vzrušující a mimořádný, jako Váš všední den. A přitom je stejně flexibilní jako Vy. Nový 

Passat i Passat Variant jsou spojením sportovních linií a důsledné funkčnosti. Výsledkem 

je pak Váš každodenní průvodce, který je všechno jiné, jenom ne všední. Již jeho expresivní 

světelná signatura a výrazná mřížka chladiče dávají tušit, že se v něm skrývá mnohem více. 

A to je také pravda: Kromě řady komfortních technologií IQ.DRIVE, ke kterým patří napří-

klad systém „Travel Assist“, je nový Passat i Passat Variant poprvé vybaven také rozhraním 

We Connect. To nabízí celou řadu inovativních funkcí konektivity, které jsou velmi užitečné, 

když potřebujete uvést do souladu protichůdné požadavky. A nezáleží na tom, zda se jedná 

o podnikání nebo o podnikání výletů s rodinou.

01   Světla, která téměř nikdy neoslňují: Světlomety IQ. LIGHT s technologií LED Matrix a s dynamickou regulací dálkových světel „Dynamic Light 

Assist“ osvětlují Vaši cestu jasněji a do větší vzdálenosti, aniž by přitom omezovaly výhled ostatních účastníků provozu ve Vašem okolí. E SO
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Business třída 
pro celou rodinu.
Z domova do mateřské školky, do školy, do kanceláře a zase zpět – 

s novým vozem Passat nebo Passat Variant je to snadná záležitost. 

Inte riér nového vozu Passat i Passat Variant může být totiž doplněn celou 

řadou prvků volitelné výbavy, jako např. sedadly ergoComfort s masážní 

a klimatizační funkcí, stejně jako digitální přístrojovou deskou „Digital 

Cockpit“ nebo moderními možnostmi připojení. Volitelné osvětlení 

„Ambiente“ navíc rychlostí světla zajistí, že se budete cítit naprosto 

pohodlně. A to i v případě, že všude kolem vládne stres.

01   Interiér Vašeho nového vozu Passat zazáří v novém světle: Díky volitelnému osvětlení „Ambiente“ v něm vytvoříte zcela individuální 

světelnou atmosféru. V provedení až se 30 barvami vytvoříte vhodné prostředí pro téměř každou náladu – od tlumeného světla až po 

jasně zářící. Osvětlení v lištách dekorů lze regulovat velmi snadno prostřednictvím displeje Vašeho rádia nebo navigačního systému. SO

05Nový Passat a Passat Variant – Interiér
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IQ.DRIVE
Dobré asistenty je zpravidla obtížné najít. V novém voze Passat i Passat Variant je tomu však jinak. Zde totiž najdete celou řadu 

inteligentních asistenčních systémů, pro které Volkswagen používá jednotné označení IQ.DRIVE. IQ.DRIVE je tak synonymem 

pro všechny asistenční systémy, které již dnes existují, a i pro ty, které jsou vyvíjeny pro využití v blízké i vzdálené budoucnosti. 

V novém modelu Passat i Passat Variant budete mít prospěch z inovativních funkcí, jako je například nový systém „Travel Assist“, 

asistent „Emergency Assist“ a mnoho dalších.

07Nový Passat a Passat Variant – Asistenční systémy

01   Nezáleží na tom, zda jedete na služební cestu, nebo na dovolenou – jestliže 

často trávíte čas za volantem Vašeho vozu, bude asistent „Travel Assist“ před-

stavovat významný příspěvek k Vašemu pohodlí. Zejména při jízdě po dálnicích 

a silnicích s potřebnými parametry udržuje systém „Travel Assist“ Váš vůz v jízd-

ním pruhu, udržuje nastavenou rychlost a současně přitom bere v úvahu i odstup 

od vpředu jedoucích vozidel. V kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG pak 

systém zajistí i popojíždění vozu ve váznoucí dopravě. Vy tak můžete zůstat zcela 

uvolnění.¹⁾, ²⁾ S

02   Buďte připraveni i na nouzovou situaci: Asistenční systém „Emergency Assist“ 

částečně přebírá řízení automobilu v případě náhlého zdravotního selhání. Systém 

začne pracovat v okamžiku, kdy neregistruje žádnou aktivitu řidiče. Jestliže systém 

i přes varování nezjistí žádnou odezvu, nadále zkouší přimět řidiče k reakci a sou-

časně varuje spolujezdce i ostatní účastníky provozu. Nedojde-li k převzetí řízení, 

systém udržuje automobil v jízdním pruhu a kontrolovaným způsobem ho zastaví.¹⁾

SO

03   Adaptivní tempomat ACC s prediktivní regulací rychlosti Vám pomáhá udržo-

vat odstup od vpředu jedoucího vozidla, a to až do Vámi přednastavené maximální 

rychlosti.³⁾ Prediktivní regulace rychlosti rozšiřuje funkce ACC o asistenci při dodr-

žování maximální povolené rychlosti jízdy a řízení rychlosti při jízdě v zatáčkách. 

Systém respektuje danou maximální povolenou rychlost a Vy se tak vyvarujete 

jejího překročení. ACC navíc na základě dat trasy jízdy z navigace s hodnotami pro 

předvídavou úpravu rychlosti přizpůsobí tempo při jízdě zatáčkami.¹⁾ Výsledkem 

je zvýšený komfort jízdy a snížená spotřeba paliva. SO

 1) V rámci možností daných systémem.

2)  Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti 

za předvídavý způsob jízdy.

3)  Až do rychlosti max. 210 km/h.
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09

Jeho poslání:
Vše Vám usnadnit.
Nový Passat i Passat Variant jsou poprvé vybaveny nejnovější generací mobilních služeb 

online We Connect. Díky integrované eSIM kartě máte na přání od počátku bezproblé-

mový přístup k Vašemu automobilu i k internetu. Můžete tak využívat celou řadu služeb 

We Connect nebo díky službám We Connect Plus získat mnoho chytrých funkcí. O Vaši 

zábavu i informovanost je tak velmi dobře postaráno. Jen mnohem pohodlnějším způsobem.¹⁾

01   We Connect: Mobilní klíč „Mobile Key“.²⁾ Již nemusíte ztrácet čas hledáním 

klíčku od vozu. Jako mobilní klíč můžete místo toho použít Váš chytrý mobilní 

telefon. Jeho pomocí lze totiž Váš nový Passat obratem otevřít i nastartovat. Další 

digitální klíč navíc můžete poslat Vašemu příteli nebo členu rodiny a umožnit jim 

tak nekomplikované využívání Vašeho vozu. SO

02   We Connect Plus: Služba We Deliver³⁾ zprostředkuje Vašim servisním partne-

rům jednoduchý a bezpečný přístup k Vašemu vozu. Váš Passat si například můžete 

nechat vyčistit nebo Vám do něj může kurýrní služba uložit balík. Vy se mezi tím 

můžete věnovat důležitějším věcem. SO

03   Díky funkcím vzdáleného přístupu služeb We Connect Plus máte kdykoli pří-

stup k Vašemu novému vozu Passat. Pomocí aplikace We Connect tak můžete 

pohodlně ovládat různé funkce vozu nebo přistupovat na portál We Connect. 

Chcete si například v chladném ročním období již v předvečer naprogramovat 

volitelné nezávislé topení? Žádný problém. Stejně jako uzamčení nebo odemčení 

dveří vozu nebo dveří zavazadlového prostoru. Pomocí Vašeho chytrého mobilního 

telefonu můžete také navázat spojení s volitelným alarmem ve voze a Váš mobil 

tak lze využít jako dálkové ovládání. SO

 1)  Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke 

kterému má vytvořené uživatelského jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke 

službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít další separátní 

smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služby We Connect Plus v úplné smluvní 

době je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci. 

2) – 3) Viz zadní strana obálky.

Nový Passat a Passat Variant – We Connect a We Connect Plus
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Infotainment 
a konektivita
Toho, kdo má stejně jako Vy plné ruce práce, v novém voze Passat nebo Passat Variant velmi potěší nejen 

volitelné intuitivní hlasové ovládání, ale i komfortní ovládání pomocí gest, které se dodává v kombinaci 

s navigačním systémem „Discover Pro“ s velkým dotykovým displejem.

01   Rádio „Composition“ je vybaveno barevným 

dotykovým TFT displejem, sériově umožňuje využí-

vání mobilních služeb online We Connect a jeho 

výkon je 4x 20 wattů. Dále je vybaveno osmi repro-

duktory, dvěma konektory USB typu C a rozhraním 

pro připojení mobilního telefonu přes protokol 

bluetooth. B

02   Navigační systém „Discover Pro“, jehož součástí 

je přístup k mobilním službám online We Connect, 

lze intuitivně a pohodlně ovládat pomocí barevného 

dotykového displeje se skleněným povrchem a s úhlo-

příčkou 23,4 cm (9,2 palců), prostřednictvím gest 

nebo pomocí přirozených hlasových pokynů. Systém 

mimo jiné disponuje i funkcí rozpoznávání doprav-

ních značek a rozhraním App-Connect Wireless (pro 

rozhraní Apple CarPlay™). Optimální zvukový zážitek 

pak zprostředkuje osm reproduktorů, a to nejenom 

v případě, že využíváte příjem digitálního signálu 

přes DAB+. SO

03   Navigační systém „Discover Media“ okouzlí svým 

barevným dotykovým TFT displejem se senzorem 

přiblížení a s úhlopříčkou 20,3 cm (8 palců), jenž zpro-

středkovává intuitivní navigaci. Dále je vybaven osmi 

reproduktory, rozhraním pro připojení mobilního 

telefonu přes protokol bluetooth a dvěma konektory 

USB typu C. E

04   Navigační systém „Discover Pro“ lze ovládat 

ještě snadnějším a pohodlnějším způsobem pomocí 

gest. Jednoduchým horizontálním gestem tak lze řídit 

celou řadu položek menu. Pohybem ruky před disple-

jem můžete například přeskakovat z jedné hudební 

skladby na další. SO

05   Telefonní rozhraní „Comfort“ umožňuje poho-

dlné telefonování v průběhu jízdy. Mimořádně prak-

tická je také odkládací přihrádka s indukční vazbou na 

vnější anténu vozu a funkcí indukčního nabíjení pro 

Váš chytrý mobilní telefon. Hands free sada zajišťuje 

mimořádně kvalitní příjem signálu a lze ji pohodlně 

ovládat prostřednictvím multifunkčního displeje, 

multifunkčního volantu nebo dotykového displeje 

rádia. Je kompatibilní s aktuálním standardem pro 

přenos mobilního signálu LTE. SO

11Nový Passat a Passat Variant – Infotainment a konektivita
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13Nový Passat a Passat Variant – Komfort

Dostatek místa pro rozvoj. 
I pro Vaše děti.
Otevření dveří zavazadlového prostoru nebylo nikdy snadnější – stačí k tomu pouze jeden malý pohyb nohou. Zajistí to volitelná funkce „Easy Open“ 

pro elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru Vašeho nového vozu Passat nebo Passat Variant. A variabilní koncepce prostoru se postará 

o to, že budete flexibilní i pokud jde o místo pro uložení zavazadel. S sebou si tak můžete vzít vše, co je důležité pro Vás nebo pro Vaše děti.

01   Díky funkci „Easy Open“ začíná komfortní jízda ještě před odjezdem. Chcete-li například do zavazadlového 

prostoru uložit těžké cestovní tašky, nemusíte je již odkládat a hledat klíček od vozu – k otevření elektricky 

ovládaných dveří zavazadlového prostoru totiž postačí jen malý pohyb nohou pod zádí automobilu. A díky elek-

trickému zamykání se dveře zavazadlového prostoru po stisku tlačítka zamknou poté, co se vzdálíte od vozu.

SO

02   Zavazadlový prostor vozu Passat Variant zaujme svým úctyhodným objemem 650 litrů, který lze po sklo-

pení opěradel zadních sedadel zvětšit až na 1780 litrů. Díky volitelnému paketu pro uspořádání zavazadlového 

prostoru jej můžete snadno přizpůsobit Vašim potřebám. SO

03   Přední prosklený díl elegantního panoramatického výklopného/posuvného střešního okna lze pomocí 

elektrického ovládání zvednout a odsunout. Zevnějšku vozu dodává panoramatické okno ušlechtilý vzhled, 

zevnitř pak poskytuje úžasné výhledy. A světlo procházející oknem vytváří uvnitř vozu pocit velkého prostoru.

SO
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R-Line
Dynamický vzhled zanechá dlouhotrvající dojem. Přesně to platí pro nový Passat s volitelnou výbavou R-Line. 

Nepřehlédnutelné sportovní akcenty vytváří mimo jiné přední nárazník v „R“ designu s nápadnými detaily ve 

tvaru písmene „C“ v černé barvě leštěné do vysokého lesku a s integrovanými mlhovými světlomety. Dyna-

mický projev dále umocňují chromované lišty okolo celého vozu, boční prahy lakované v barvě vozu, stejně 

jako zatmavená zadní světla u modelu Passat Variant. A díky volitelným 19" kolům z lehké slitiny „Pretoria“ 

v barvě „Dark Graphite Matt“, difuzoru a chromovaným koncovkám výfuků je vše naprosto jasné: Pokud jde 

o sportovní vzhled, nedělá nový Passat nic polovičatě. Přesně tak jako Vy.

01 | 02   Výrazná mřížka chladiče s chromovanými lištami a logem „R-Line“ umocňuje sportovní dojem. SO

15Nový Passat a Passat Variant – R-Line
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03   Interiér splňuje očekávání, která slibuje zevnějšek. Výbava interiéru ve 

stylu R-Line, která dokonale ladí s černým čalouněním stropu, zahrnuje sportovní 

sedadla v kůži „Nappa“ na středních plochách a s vnitřními plochami zvýšených 

boků ve stylu „Carbon Style“. Čalounění může být na přání v kombinaci černá/

titanově černá nebo titanově černá/šedá „Flint“. Završením sportovního vzhledu 

sedadel jsou pak barevně odsazené kontrastní švy a výrazné logo „R-Line“. SO

04   Sportovní ladění interiéru pokračuje multifunkčním volantem v kůži s logem 

„R-Line“ s ozdobnými švy v kontrastní barvě. K dalším sportovním detailům patří 

plochy pedálů z ušlechtilé oceli a dekory, které jsou v závislosti na výbavě buď 

v provedení „Dark Diamond Flag“, nebo „Silver Rise“. SO

17Nový Passat a Passat Variant – R-Line
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Dekory a potahy sedadel

 1) Dodává se pouze pro R-Line.

2) Vnitřní plochy zvýšených boků v provedení „Carbon Style“ (štípaná kůže).

3) Není v nabídce pro Českou republiku.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou reprodukovat krásu 

a haptické vlastnosti dekorů a potahů sedadel tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují základní 

provedení sedadel, která se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.

01  Dekor „New Brushed Design“³⁾

02  Dekor „Cross Hatch“ B

03  Hliníkový dekor „Dayton Brush“ E

04  Dekor z ušlechtilého dřeva „Silver Birch“ SO

05  Hliníkový dekor „Silver Rise“¹⁾ SO

06  Dekor „Dark Diamond Flag“¹⁾ SO

07 Látka „Lizard“³⁾ titanově černá

08 Látka se vzhledem plátna titanově černá B

09 Kůže/alcantara „Vienna“ titanově černá E

10 Kůže/alcantara „Vienna“ „Mistral“ E

11 Kůže „Vienna“ titanově černá SO

12 Kůže „Vienna“ „Mistral“ SO

13 Kůže „Nappa“ titanově černá SO

14 Kůže „Nappa“ „Mistral“ SO

15 Kůže „Nappa“ titanově černá/„Florence“ SO

16 Látka „Carbon Flag“/kůže „Vienna“¹⁾ titanově černá SO

17 Kůže „Nappa“²⁾ titanově černá SO

18 Kůže „Nappa“²⁾ titanově černá/šedá „Flint“ SO

19Nový Passat a Passat Variant – Dekory a potahy sedadel
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Laky

01 Bílá „Pure“ základní lak 0Q0Q S

02 Šedá „Urano“ základní lak 5K5K SO

03 Červená „Tornado“ základní lak G2G2 SO

04 Stříbrná „Pyrit“ metalický lak K2K2 SO

05 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E8E SO

06 Šedá „Mangan“ metalický lak 5V5V SO

07 Modrá „Aquamarin“ metalický lak 8H8H SO

08 Hnědá „Tamarinden“ metalický lak 3V3V SO

09 Zlatá „Sea Shell“ metalický lak 9V9V SO

10 Modrá „Lapiz“¹⁾ metalický lak L9L9 SO

11 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T2T SO

12 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R0R SO

1) Dodává se pouze pro R-Line.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy

nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

PRE_Passat Variant_S15.indd   20 27.06.19   11:02

21Nový Passat a Passat Variant – Laky

PRE_Passat Variant_S15.indd   21 27.06.19   11:02
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Kola

* Nabídka firmy Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu kol tak, jak vypadají ve skutečnosti.

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.

01 16" kola z lehké slitiny „Sepang“ B

02 16" kola z lehké slitiny „Aragon“ SO

03 17" kola z lehké slitiny „London“ SO

04 17" kola z lehké slitiny „Istanbul“ E

05 17" kola z lehké slitiny „Nivelles“ SO

06 17" kola z lehké slitiny „Soho“ SO

07 17" kola z lehké slitiny „Sebring“, Volkswagen R* SO

08  18" kola z lehké slitiny „Dartford“ SO

09  18" kola z lehké slitiny „Dartford“, lakovaná v šedém metalickém laku SO

10  19" kola z lehké slitiny „Pretoria“, Volkswagen R* SO

11  18" kola z lehké slitiny „Bonneville“, Volkswagen R* SO

12  18" kola z lehké slitiny „Monterey“, Volkswagen R* SO

13  19" kola z lehké slitiny „Verona“, Volkswagen R* SO

14  19" kola z lehké slitiny „Liverpool“ SO
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2)  K dispozici je pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Pro“ a s aplikací 

We Connect. Zpočátku budou k dispozici dva bezplatné mobilní klíče, které lze získat 

v průběhu prvních 4 let od uzavření smlouvy na službu We Connect. Pro předání mo-

bilního klíče je nutné ověření totožnosti jeho odesílatele prostřednictvím metody 

Volkswagen Ident. Po instalaci na kompatibilním chytrém mobilním telefonu je mobilní 

klíč vázán k tomuto koncovému zařízení a má omezenou platnost po dobu jednoho roku.

3)  Pro využívání služby We Connect je nutné uzavřít online smlouvu na službu We Connect 

Plus se společností Volkswagen AG. Dostupnost služby závisí na nabídce našeho smluv-

ního partnera. Služba We Deliver není k dispozici pro Českou republiku.

Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného 

připojení k internetu. S ním jsou na území Evropy spojené náklady za datové přenosy, které 

s výjimkou služby „Streaming & Internet“ hradí společnost Volkswagen AG. Pro využívání slu-

žeb „Streaming & Internet“, stejně jako wifi hotspotu, mohou být placená data zajišťována 

externím mobilním poskytovatelem Cubic Telecom a využívána v rámci pokrytí signálem 

mobilní sítě v mnoha evropských zemích. Informace o cenách a podpoře v jednotlivých 

zemích získáte na adrese https://vw.cubictelecom.com. O podmínkách pro Českou republiku 

se prosím informujte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je možné 

využívat internetové rádio, hybridní rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobil-

ního zařízení (například chytrého mobilního telefonu), které podporuje funkci wifi hotspotu. 

V tomto případě jsou příslušné služby přístupné pouze na základě stávající nebo separátní 

smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. 

V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat 

z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Pro využí-

vání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s podporovanou verzí 

operačního systému iOS nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které je 

uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem. Dostupnost služeb We 

Connect a We Connect Plus se může v jednotlivých zemích lišit. Smlouva na využívání těchto 

služeb se uzavírá na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit. 

Bližší informace získáte na adrese www.volkswagen.com/weconnect a/nebo u Vašeho 

prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobil-

ního operátora. 

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje 

o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních 

nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku 

tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého 

prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG® a TSI® – v České republice 

i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG 

a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skutečnost, že značka 

není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou 

a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti 

Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny vozy znač-

ky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpokladů 

mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce 

automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com nebo na 

telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci Německa 

bezplatná. 


