
De nieuwe Passat en Passat Variant



Zakelijk rijden 
in een comfortabele 
omgeving.

De Passat en de Passat Variant staan nog altijd op de eerste plaats voor�zakelijk gebruik. 
En�we rekenen erop dat de populariteit alleen maar�stijgt met de introductie van de nieuwe 
modellen. Door de elegante uitstraling, maar ook dankzij innovatieve technologieën, de 
moderne assistentiesystemen én het hoge comfortniveau. Er is bovendien geen andere auto 
te vinden die zoveel ruimte combineert met zoveel fl exibiliteit. En dat tegen een heel redelijke 
prijs. Wie zuinig wil rijden kiest voor de nieuwe Passat of Passat Variant. Door de zeer effi  ciënte 
motoren is het verbruik en de CO2-uitstoot van deze modellen bijzonder laag. Daarmee 
profi teert u van�lage kosten en bewijst u ook het milieu een dienst. 
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Wie zijn eigen sterke kanten kent, gaat zelfverzekerd de weg op. Aan de nieuwe 
Passat en Passat Variant ziet u het meteen: dit zijn krachtige modellen, die 
gebruikmaken van de meest geavanceerde technologieën. Tot de opvallendste 
uiterlijke kenmerken behoren de markant gevormde LED-kop lampen en – 
achterlampen en de dynamische zijlijn. Extra elegantie krijgen deze modellen 
door de lange wielbasis en de korte overhanging (aan voor- en achterzijde). 
Kortom: de nieuwe Passat en Passat Variant zien er gewoon goed uit. Maar niet 
alleen de�buitenkant is krachtig en stijlvol.

Vol zelf -
vertrouwen. 
Net�als u.
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Het valt niet mee om altijd alert te zijn. Daarom is het goed te weten 
dat�de�optionele veiligheids- en assistentiesystemen van de�nieuwe Passat 
en�Passat�Variant u op allerlei manieren kunnen helpen op te letten. 
Zo parkeert u eenvoudig in met Park�Assist en�rijdt u ontspannen in de fi le 
met de  File-assistent. De Emergency Assist kan door tijdig corrigerend 
in te grijpen, zelfs�gevaarlijke situaties voorkomen. En zo zijn er nog 
negen�assistenten die�u�het�leven makkelijker én veiliger kunnen�maken.

Tien assistenten 
kijken met u 
mee.



U bereikt uw doelen het snelst als u precies weet waar u heen moet. De optionele LED-koplampen 
met dynamische bochtverlichting zorgen voor een optimale verlichting van de rijbaan. Vergeleken 
met de halogeenkoplampen beschikt u met LED-koplampen over méér lichtvolume, terwijl de 
verlichting mínder energie nodig heeft. De lampen genereren een lichtkleur die het daglicht 
benadert. Dat betekent dat u veel minder snel last zult hebben van vermoeide ogen. 
Bovendien heeft�LED-verlichting een uiterst lange levensduur en is daardoor dus zeer betrouwbaar. 
Ook dat is een pluspunt als het gaat om veiligheid.

Wie vooruit wil, moet 
ver vooruit kijken.
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We willen uw ritten in de nieuwe Passat of Passat Variant zo aangenaam mogelijk maken. Onder meer met 
hoogwaardige materialen, een altijd aangename verlichting, geavanceerde multi-mediatechniek en goed 
bereikbare bedieningselementen. Volautomatische airconditioning en stuurverwarming mogen daarbij niet 
ontbreken. En omdat u thuis ook niet zonder WIFI kunt, heeft u uw WLAN-hotspot ook in de Passat of de 
Passat Variant altijd bij u. 

Bijna even 
comfortabel als thuis.
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En dat bieden de nieuwe Passat en de nieuwe Passat Variant. U rijdt altijd in�ontspannen houding door 
de�ergoComfort stoel met massagefunctie. Dankzij de ruime instelmogelijkheden vindt u altijd een prettige 
en�comfortabele houding, waardoor u ook na�een lange rit energiek de auto uitstapt. Een auto vol kinderen 
afl everen, een weekendje eropuit of een spontane trip met onbekende bestemming. Voor gezin, vrienden 
en�bagage bieden de Passat en vooral de�Passat Variant volop ruimte. Geniet van de rit – ook als u met de 
Passat of de�Passat Variant naar uw�werk�gaat. 

Wie veel werkt, 
heeft�veel 
ontspanning nodig. 
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Omgevingsaanzicht „Area View“: Vier camera's bieden u zicht in tal van situaties 
en�vereenvoudigen het manoeuvreren met uw auto. De directe omgeving van uw 
auto kan bijvoorbeeld vanuit vogelperspectief worden weergegeven. Of u kijkt via het 
display van uw radiosysteem „om de bocht“: camera's op het voorste en achterste punt 
van de auto maken het mogelijk een straat in te kijken, wanneer het directe zicht voor 
de bestuurder geblokkeerd is.

Area View
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Voetgangersherkenning: Deze assistent herkent 
voetgangers en andere obstakels op de rijbaan 
en�waarschuwt de chauffeur op tijd met geluids- 
en�lichtsignalen en een krachtige remimpuls. 
Reageert de bestuurder niet, dan brengt het 
systeem – binnen de aangegeven grenzen – 
de�auto automatisch tot stilstand. Op die manier 
beschermt hij u en andere verkeersdeelnemers.

Trailer Assist: Manoeuvreren met een aanhanger, 
dat kan knap lastig zijn. De Trailer Assist biedt 
uitkomst. Ingeschakeld neemt hij moeiteloos 
het�insturen van u over. En dat bespaart u niet 
alleen veel tijd, maar ook frustratie.

File-assistent: In filesituaties volgen de nieuwe 
Passat en Passat Variant de voorgaande auto 
volledig automatisch. Dus zelf hoeft u niet meer 
voortdurend af te remmen en op te trekken bij 
langzaam rijdend verkeer. Bovendien worden 
hiermee kop-staartbotsingen vermeden. De 
File-assistent loodst u zelfs veilig over smalle 
rijbaangedeelten en versmalde rijbanen bij 
wegwerkzaamheden.

Betrouwbare 
assistenten 
inbegrepen.

Voetgangersherkenning

File-assistentTrailer Assist



De meest 
comfortabele 
concert zaal ter wereld.

Het radiosysteem „Composition Touch“ met 12,7 cm (5 inch) zwart-wit 
touchscreen heeft 2 x 20 Watt uitgangsvermogen en vier luidsprekers voorin. 
Het is MP3- en WMA-compatibel en beschikt over een SD-kaartsleuf en een 
AUX-IN-bus.

Het radiosysteem „Composition Color“ met 12,7 cm (5 inch) TFT-kleurentouch-
screen, een MP3- en WMA-compatibel CD-station, 4 x 20 Watt vermogen 
en acht luidsprekers is bovendien voorzien van een SD-kaartsleuf en een 
AUX-IN-bus.

Het navigatiesysteem „Discover Media“ voor het�radiosysteem „Composition Media“ is voorzien van een 
16,5 cm (6,5 inch) TFT-kleurentouchscreen met naderingssensorsysteem en een MP3- en WMA-compati-
bele CD-speler met acht luidsprekers. Het systeem beschikt over twee SD-kaartsleuven, een AUX-IN-bus, 
een USB-interface en een Bluetooth-functie voor mobiele telefoons. Op het display kan onder andere de 
buitentemperatuur worden weergegeven. Het is bovendien voorzien van  geïnstalleerd kaartenmateriaal 
voor Europa.

Het radio-navigatiesysteem „Discover Pro“ laat zich met zijn 20,3 cm (8 inch) grote TFT-kleurentouchscreen 
volkomen intuïtief bedienen. Zijn fascinerende weergave mogelijkheden en het beheer van muziek en navigatie- 
informatie naar eigen voorkeur zullen op evenveel enthousiasme stuiten als de acht briljante luidsprekers, 
de harde schijf of de MP3- en WMA-compatibele DVD-speler. Bovendien beschikt het vanzelfsprekend over 
spraakbesturing, een Bluetooth-functie voor mobiele telefoons, een USB-aansluiting en als optie een iPod-aan-
sluiting. Het�infotainment systeem met de mobiele onlinedienst „Car-Net“ toont u naar behoefte de snelste 
of�de�kortste�route. Overzichtelijk en met actuele verkeers informatie.
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Radio-navigatiesysteem „Discover Media“ Radiosysteem „Composition Touch“Radiosysteem „Composition Color“

Radio-navigatiesysteem „Discover Pro“ 
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U weet immers 
hoe�belangrijk 
een goed netwerk is. 
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1  Alleen verkrijgbaar in combinatie met de navigatiefunctie „Discover Media“. Ga na of uw gebruikerstoestel compatibel is met MirrorLink. 

Het gebruik van de MirrorLink-apps vindt uitsluitend via uw mobiele telefoon plaats. Houd ook rekening met de contractvoorwaarden voor uw data- en internetverbinding.

Guide & Inform

Spraakbediening

MirrorLinkTM

Telefoonvoorbereiding „Premium“

Met Car-Net wordt uw Volkswagen een mobiel netwerk. Het systeem stelt 
u in�staat de meest actuele informatie rechtstreeks van het internet te halen 
en�maakt uw 'cockpit' tot een interface voor uw smartphone of computer. 
Van�een�doorlopend geactualiseerde navigatie en een geoptimaliseerde 
oriëntatie tot gedetailleerde informatie over de auto: met Car-Net en zijn 
mobiele onlinediensten beleeft u het World Wide Web ook onderweg – 
en maakt u er zelfs deel van uit.

Als één van de mobiele onlinediensten van Car-Net biedt Guide & Inform 
u�verbeterde en nog actuelere informatie- en navigatiemogelijkheden. 
Afhankelijk van het pakket en het radio-navigatiesysteem heeft u de beschikking 
over de meest uiteenlopende internet-ondersteunde mogelijkheden zoals 
Google�Street View, dynamische routeaanpassing, voertuigstatus bericht, 
Spraakbediening en�nog veel meer.

Met de functie MirrorLinkTM 1 worden speciale apps van uw smartphone 
op het beeldscherm in de middenconsole van uw Passat en de Passat 
Variant „gespiegeld“. Zo bedient u met het touchscreen van het radio- 
en�navigatiesysteem nuttige Volkswagen-apps zoals bijvoorbeeld 
„Think�Blue.�Trainer“, „Shared Audio“, „Drive & Track“ of „My Guide“.

Telefoon, navigatiesysteem of radio: met de Spraakbediening kunt u alle 
belangrijke functies heel eenvoudig met uw stem aansturen. Na activering 
geeft�een rood symbool aan dat de instructies ontvangen zijn. Het beeldscherm 
geeft de bruikbare commando's weer en de velden van de selecteerbare 
thema's�worden rood gemarkeerd.

Of u nu uw eigen mobiele telefoon gebruikt of een aparte SIM-kaart inlegt, 
de Telefoonvoorbereiding „Premium“ zorgt voor een optimale ontvangst 
met een aangesloten buitenantenne. Bovendien kunnen uw passagiers en u 
genieten van de aansluiting op het World Wide Web dankzij de geïntegreerde 
WLAN-hotspot-functionaliteit.

Car Net
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„Dartford“ in antraciet 
18-inch lichtmetalen velg
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„Sepang“ 
16-inch lichtmetalen velg

„London“  
17-inch lichtmetalen velg

„Singapore“1 in zwart
17-inch lichtmetalen velg

„Salvador“ in antraciet 
17-inch lichtmetalen velg

„Soho“1 in antraciet
17-inch lichtmetalen velg

„Monterrey“1 in antraciet 
18-inch lichtmetalen velg

„Moscow“1 in antraciet
16-inch lichtmetalen velg

„Verona“ in sterling-zilver, gelakt
19-inch lichtmetalen velg

Velgen.

Standaarduitrusting/Trendline      Comfortline      Highline      Meeruitvoering  1 *Niet leverbaar in Nederland.

„Aragon“ 
16-inch lichtmetalen velg

„Nivelles“ in zwart 
17-inch lichtmetalen velg

„Marseille“ in zwart 
18-inch lichtmetalen velg



Deep Black Parelmoer-effectlak 2T

De afbeeldingen op deze en de volgende dubbele pagina zijn slechts bedoeld als indicatie. 
De druktechniek kan de kleuren van laklagen en stoelbekledingen niet zo mooi weergeven als deze in werkelijkheid zijn.
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Night Blue Metallic-lak Z2

Harvard Blue Metallic-lak 4P Indium Grey Metallic-lak X3

Oryx White Parelmoer-effectlak 0R

Crimson Red Metallic-lak 5P

Lakken.

Urano Grey 5K

Pure White 0Q Reflex Silver Metallic-lak 8E

Black Oak Metallic-lak P0
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Tungsten Silver Metallic-lak K5
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110 kW (150 PS) TSI3)  ACT
BlueMotion Technology

110 kW (150 PS) TDI4)  
BlueMotion Technology 

176 kW (240 PS) TDI4) Bi Turbo SCR  
BlueMotion Technology

Brandstofverbruik, l/100 km1) 
met versnellingsbak: 6-versnellingen 6-versnellingen –
binnen bebouwde kom/buiten bebouwde kom/gecombineerd 6,3 – 6,0/4,6 – 4,3/5,2 – 4,9 4,9 – 4,8/3,8 – 3,7/4,2 – 4,1 –
met DSG-transmissie: – 6-versnellingen 7-versnellingen
binnen bebouwde kom/buiten bebouwde kom/gecombineerd  – 5,5 – 5,3/4,3 – 4,1/4,7 – 4,5 6,5 – 6,4/4,7 – 4,6/5,4 – 5,3 
CO2-emissies gecombineerd, g/km:1) 
met versnellingsbak: 120 – 115 1 1 0 – 108 – 
met DSG-transmissie: – 122 – 1 1 8 140 – 139 
Energielabel2) 
met versnellingsbak: B – A A – 
met DSG-transmissie: – A B 

Motoren.

 1)  De aangegeven waarden werden bepaald aan de hand van de wettelijk voor geschreven meetprocedures. De informatie heeft geen betrekking 
op�een specifi eke individuele auto en maakt geen deel uit van het aanbod/de off erte. Zij�dient slechts om�vergelijkingen te kunnen maken tussen 
de verschillende autotypes. Het brand stof verbruik en de CO2-emissies van een auto zijn niet alleen afhankelijk van het effi  ciënte gebruik van de 
brandstof door de auto, maar ook van het rijgedrag en andere niet-technische factoren (bijv.�omgevingsfactoren). Extra uitrustingen en toebehoren 
(accessoires, banden enz.) kunnen relevante autoparameters zoals bijv. het gewicht, de�rolweerstand en aerodynamica veranderen en naast 
weers- en verkeers omstandig heden ook de verbruikswaarden en prestaties van de auto beïn vloeden. De informatie over het brandstofverbruik 
en�de CO2-emissies gelden bij vermelding van een bereik in combinatie met de gekozen bandenmaat en de optionele uitrustingen. Aanwijzing 
volgens richtlijn 1999/94/EG in de actueel geldige versie: verdere informatie over het offi  ciële brandstofverbruik en over de offi  ciële specifi eke 
CO2-emissie van nieuwe personenwagens kunt u vinden in de „Leidraad voor het brandstofverbruik, de�CO2-emissies en het stroom verbruik 
van�nieuwe personenwagens“. Deze is kosteloos verkrijgbaar bij alle verkooppunten en bij de DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, 
Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfi ldern, Duitsland, of onder www.dat.de. 

2)  Energielabels beoordelen auto's aan de hand van de CO2-emissies met inachtneming van het leeggewicht van de auto. Voertuigen die aan het 
gemiddelde voldoen, worden�ingeschaald onder D. Voertuigen die beter zijn dan het huidige gemiddelde, worden ingeschaald onder A+, A, B 
of�C. Auto's die slechter zijn dan het�gemiddelde, worden ingeschaald onder E, F of G. 

3)  Benzinemotor. 
4)  Dieselmotor. 

De informatie over prestaties en verbruik heeft betrekking op het rijden met zwavelvrije Super ROZ 95 volgens DIN EN 228. Brandstofkwaliteit 
ROZ�95 loodvrij met een maximaal ethanolaandeel van 10 procent (E10) is principieel bruikbaar. Gedetailleerde informatie over de compatibiliteit 
van E10-brandstoff en vindt u onder www.volkswagen.de of onder www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Bekledingen.
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Stoelbekleding in stof „Weave“ 
natuurbruin TQ

Stoelbekleding in stof „Weave“
St. Tropez TS

Stoelbekleding stof „Lizard“ titan-zwart TO

Leer „Nappa“ St. Tropez TS

Leer „Nappa“ bruin TQ

Leer „Nappa“ natuurbruin TO

Leer „Vienna“ natuurbruin TQ

Leer „Vienna“ St. Tropez TS

Leer „Vienna“ titan-zwart TO

Alcantara titan-zwart/
Leer „Vienna“ titan-zwart TO

Alcantara natuurbruin/
Leer „Vienna“ natuurbruin TQ

Alcantara St. Tropez/
Leer „Vienna“ St. Tropez TS

1 *Niet leverbaar in Nederland.

Alcantara Moonrock/
Leer „Vienna“ zwart TT

Stoelbekleding stof „Weave“ titan-zwart TO

Leer „Nappa“ Marrakesj LW
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De in deze brochure afgebeelde auto's zijn ten dele uitgerust met speciale opties die tegen meerprijs leverbaar zijn. Alle informatie 
over uitrusting en technische gegevens is gebaseerd op de uitvoering voor de Duitse markt en weerspiegelt de actuele stand van 
zaken op het moment van druk. Over afwijkingen binnen specifieke nationale markten kan uw Volkswagen-dealer u informeren. 
Wijzigingen voorbehouden. DSG® en TSI® zijn gedeponeerde handelsmerken van Volkswagen AG en andere bedrijven van de 
Volkswagen Gruppe in Duitsland en andere landen. Het feit dat een merkteken in dit document niet van ® voorzien is, kan niet in 
die zin worden uitgelegd dat het teken geen gedeponeerd merk is en/of dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Volkswagen AG zou mogen worden gebruikt.  Volkswagen zorgt voor de terugname en verwerking van afgedankte auto's. 
Alle�Volkswagens kunnen gerecycled worden en kunnen bij naleving van de wettelijke voorwaarden kosteloos ingeleverd worden. 
Nadere informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Volkswagen-dealer, op het internet onder www.volkswagen.de en via het binnen 
de Bondsrepubliek Duitsland kosteloze telefoonnummer 0800 – VOLKSWAGEN (0800 –86 55 79 24 36).Uw Volkswagen-dealer




