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03De Passat & Passat Variant - InhoudBrandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.
Afbeeldingen op de volgende pagina’s tonen deels speciale opties tegen een meerprijs.



Wanneer succes 
vorm krijgt. 
Het mooiste aan succes is het resultaat bekijken. Of er zelfs in 

gaan zitten. Met de Passat en de Passat Variant kan het allebei. 

Ze overtuigen zowel van buiten als van binnen. Ze zijn de 

belichaming van functionaliteit in haar zuiverste vorm. 

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



05De Passat & Passat Variant - ExterieurBrandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.
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Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



Net zo 
onafhankelijk 
als jij.  
Onafhankelijkheid is de som van sterke eigenschappen. En de kunst om  

ze naar buiten te brengen. Aan de Passat en de Passat Variant zie  

je direct hoe vooruitstrevend ze zijn. De markante led-koplampen en  

led-achterlichten springen in het oog. Net als de dynamische zijlijn.  

De lange wielbasis en de korte overstekken zorgen voor nog meer 

elegantie. Ze zijn gewoon erg fotogeniek, de Passat en de Passat Variant. 

09De Passat & Passat Variant - Exterieur



Kijk omhoog. 
Wie altijd maar vooruit kijkt, zou ook eens van het 

uitzicht boven zich moeten genieten. Dat kan het 

beste met het optionele elektrische panorama-

kantelschuifdak. De Passat Variant heeft zelfs achter 

een panaromadak. Dat laat – als je wilt – driemaal 

zoveel licht binnen als een normaal schuifdak.  

Omdat de Passat en de Passat Variant nu eenmaal  

van top tot teen zijn afgestemd op de wensen van  

hun bestuurders. Weer of geen weer. 

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.
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Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



Gemak staat voorop.
Als je stijl omhoog rijdt, moet je zorgen dat je goed zit. De optionele 

ergoComfort bestuurdersstoel, standaard in de uitvoeringen Comfortline  

en Highline, ontlast je wervelkolom. Door de talloze instelmogelijkheden 

vind je snel de prettigste positie, die bovendien het beste is voor je rug.  

Of je er nu met de kinderen op uit gaat, een weekend op ontdekkingstocht 

gaat of een lange reis naar het onbekende maakt, in de Passat en vooral 

in de Passat Variant is er plaats genoeg. Geniet onderweg! Zelfs al ga je 

gewoon naar kantoor. 

13De Passat & Passat Variant - Interieur en Comfort



01

Een goede assistent 
onthoudt al je  
voorkeuren. 

01-03   De Passat en de Passat Variant bieden je  
een essentieel onderdeel van het leven: kennis.  
Het digitale instrumentenpaneel (Active Info Display) 
levert alle gegevens over het voertuig rechtstreeks 
op het instrumentenpaneel. Het beeldscherm 
van 31,2 cm (12 inch) in hoge resolutie vervangt 
de traditionele snelheidsmeter en je kunt het 
systeem precies naar je eigen wensen instellen 
met een keuze uit vijf verschillende weergaven. In 
de navigatiemodus staan de snelheidsmeter en de 
toerenteller bijvoorbeeld aan de rand van het beeld, 
zodat de landkaart alle ruimte heeft. Bovendien is 
het digitale instrumentenpaneel verbonden met alle 
rijassistenten in de auto. Zo kunnen de gegevens die 
in de middenconsole verschijnen, zoals afbeeldingen 
van contactpersonen ook naar het gezichtsveld van 
de bestuurder verplaatsen.   MU

04   Met Sfeerverlichting heb je de meest bijzondere 
lichtaccenten in je auto, precies zoals jij wilt. Kies uit 
drie verschillende kleuren voor de lichtlijnen onder de 
decorinleg in de deuren en het instrumentenpaneel 
- blauw, wit of amber – en zorg voor telkens een 
heel andere sfeer. Meer visuele highlights: ook de 
dakhemel kan verlicht worden.   MU

(geen afbeelding)   Personaliseren maakt het 
mogelijk individuele profielen in te stellen voor 
verschillende bestuurders. Het systeem herkent 
maximaal drie bestuurders aan de sleutel en begroet 
hen met hun naam. Het voertuig past vervolgens 
automatisch de instellingen van bijvoorbeeld de 
stoel, de buitenspiegels en de radio aan. Alle functies 
zijn naar persoonlijke voorkeur in te stellen.   MU

(geen afbeelding)   Welkom in het informatietijdperk: 
de Sport HMI (Human Machine Interface) toont 
allerlei relevante gegevens direct op het scherm 
in de middenconsole, zoals de olietemperatuur, 
de aanjaagdruk of het direct vermogen. Sportief 
aangelegd? Dan kun je een G-meter gebruiken om 
de versnellingen te meten en de stopwatch voor een 
zeer nauwkeurige snelheidsmeting.   MU

02 03

Comfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



04
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05   Voor een goede werksfeer: via het met leder 
beklede multifunctionele stuurwiel kun je de 
boordcomputer, radio en telefoon bedienen.  
Het is optioneel verwarmbaar in de winter en bij 
DSG voorzien van schakelpeddels. De automatische 
airconditioning (Air Care Climatronic) met 3-zone-
temperatuurregeling zorgt altijd voor de juiste 
temperatuur voor de bestuurder, de bijrijder 
en de passagiers achterin door onafhankelijke 
temperatuurregeling. Het pollenfilter absorbeert 
zelfs de fijnste deeltjes en vermindert de concentratie 
stof in de auto. Als de functie Air Care is geactiveerd 
circuleert de lucht telkens opnieuw door het filter, 
waardoor de kwaliteit steeds verder wordt verbeterd.   

C

06   Het high-end geluidssysteem Dynaudio® 
‘Confidence’ gaat naadloos op in het interieur  
en levert een fantastische geluidservaring  
door surround-geluid, tien luidsprekers, 
middenluidspreker, subwoofer en een totaal 
vermogen van 700 watt.   MU

(geen afbeelding)   Met de app 'Volkswagen Media 
Control' heb je heel eenvoudig toegang tot het 
infotainmentsysteem in de auto.   MU

05

06

De Passat. 
Verhoogt de hartslag.



17De Passat & Passat Variant - Interieur en ComfortComfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.
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Je ideale business partner. 
Ook in het familiebedrijf. 
Of het nu gaat om een zakelijke afspraak of een grote aankoop: je hebt in het dagelijks leven een perfecte 

organisatie nodig. Leiderschapskwaliteiten. Daarbij kunnen de Passat en de Passat Variant je helpen.  

Zo kun je de achterklep met sensorgestuurde opening automatisch openen en sluiten (Easy Open en  

Easy Close1)) als je je handen vol hebt. Daarnaast zorgt een maximaal laadvolume van 1.780 liter in de  

Passat Variant zorgt ervoor dat je auto altijd even goed geordend is als je agenda. 

07-09   Je kunt het laadruim gemakkelijk vergroten 
door de rugleuningen te ontgrendelen vanaf de 
achterbank of vanuit de bagageruimte. De optioneel 
handmatig te verstellen bagageruimtevloer biedt je 
letterlijk de ruimte tijdens het laden en lossen.   MU

(geen afbeelding)   Carrosseriehoogteregeling2) is een 
onderhoudsvrij automatisch veer-/dempingsysteem 
dat zich aanpast aan elke lading en dus maximaal 
comfort biedt, ook als je zwaar beladen bent.   MU

1) Easy Close-functie is alleen beschikbaar voor de Passat Variant.
2) Alleen voor de Passat Variant beschikbaar. 

07 08



09

21De Passat & Passat Variant - Interieur en ComfortComfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU   
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



Betrouwbare
assistenten
inbegrepen.

01   Wie weleens geprobeerd heeft om met een 
aanhanger te manoeuvreren, weet hoe moeilijk dat 
kan zijn. De aanhangerassistent (Trailer Assist) is 
de oplossing.1) Stel de gewenste rijrichting in en de 
assistent zet je aanhanger achteruit precies op zijn 
plek. Jij hoeft alleen maar gas te geven, te remmen 
en te kijken.   MU

02   Het afstandswaarschuwingssysteem (Front 
Assist) inclusief noodremsysteem voor stadsverkeer 
(City Emergency Braking) met voetgangersherkenning 
helpt bij een dreigend ongeval de ernst te verminderen 
of kan het ongeval in het beste geval zelfs 
voorkomen.1) Het systeem houdt het voertuig op de 
weg en waarschuwt de bestuurder. Bij geen reactie 
schakelt de noodrem in.   C    H

03   Meer comfort, zelfs in de file. Met de fileassistent 
is het comfortabel filerijden mogelijk en het systeem 
helpt zelfs fileaanrijdingen te vermijden.1) Het 
voertuig blijft op de juiste baan en stuurt zelfstandig 
het gas en de rem aan.   MU

1) Binnen de grenzen van het systeem.
01 03

02

Comfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU   
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



04   De 360˚-camera (Area View) biedt met vier camera’s tal van weergaven die parkeren een stuk gemakkelijker 
maken.1) Zo kun je bijvoorbeeld de volledige omgeving van de auto in beeld brengen. En je kunt op het digitaal 
instrumentenpaneel ‘om het hoekje’ kijken: door camera’s aan de voor- en achterkant van de auto kun je de weg 
zien die buiten je gezichtsveld valt.   MU

04
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De meest comfortabele 
concertzaal ter wereld.

01

03

02

01   Het radio- en multimediasysteem 'Composition 
Colour' met 6,5 inch kleuren-touchscreen (TFT), acht 
luidsprekers (4x20 Watt aan vermogen), CD-speler 
(optioneel voorzien van MP3- en WMA-koppeling) is 
eveneens uitgerust met een SD-kaartlezer.   C  

02   Het radio- en multimediasysteem 'Composition 
Media' heeft een 8 inch kleuren-touchscreen (TFT) met 
bewegingssensor en een CD-speler die ook overweg 
kan MP3 en WMA. Acht luidsprekers met 4 x 20 Watt 
aan vermogen maken de muziekervaring compleet. 
Een SD-kaartlezer is inbegrepen, evenals een aux-in- 
en USB-aansluiting en het systeem heeft Bluetooth-
voorbereiding voor mobiele telefoons.   H

03   Het navigatiesysteem 'Discover Media' voor het 
radio- en multimediasysteem ‘Composition Media’ 
is voorzien van een 8 inch kleuren-touchscreen (TFT) 
met bewegingssensor, een CD-speler die overweg kan 
met MP3, AAC en WMA en heeft acht luidsprekers. 
Bovendien beschikt het systeem over 2 SD-kaartlezers, 
een aux-in- en USB-aansluiting en is voorbereid op 
Bluetooth voor mobiele telefoons. En met de mobiele 
online diensten (Car-Net) ben je altijd in verbinding, 
ook onderweg.   MU

04   Het navigatie-, radio-, en multimediasysteem 
'Discover Pro' met standaard Car-Net App-Connect 
laat zich volkomen intuïtief bedienen met zijn 9,2 inch 
in glas uitgevoerde kleuren-touchscreen (TFT) met 
bewegingssensor en innovatieve bewegingsbediening. 
Hiermee kun je een reeks menu-items activeren met 
een eenvoudige horizontale beweging.  
Met 10 GB geheugen is er kaartmateriaal beschikbaar 
voor Europa, er zijn acht luidsprekers, radio met  
FM-ontvangst en een DVD-speler die overweg kan met 
MP3, AAC en WMA. Twee SD-kaartlezers, aansluitingen 
voor aux-in en USB en Bluetooth voor verbinding met 
je mobiele telefoon maken de infotainment-beleving 
compleet.   MU

  
(geen afbeelding)   Discover Care: de snelste route 
naar nieuwe kaarten. Zo zijn de gegevens van je 
navigatiesysteem ‘Discover Media’ en ‘Discover Pro’ 
altijd actueel. Ga naar www.navigation.com, voer 
het model, bouwjaar en navigatiesysteem in om het 
nieuwste kaartmateriaal op een SD-kaart  
te downloaden. Deze dienst is gratis en blijft 
beschikbaar tot vijf jaar na het stoppen van de 
productie van het systeem.   MU



04

25De Passat & Passat Variant - MultimediaComfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU    
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



05

05   Maak van je Volkswagen je mobiele netwerk met 
Car-Net.1) Altijd de meest actuele online informatie 
onder handbereik en verander de cockpit in de 
interface van je mobiele telefoon of computer.  
Van voortdurend bijgewerkte navigatiegegevens tot 
gedetailleerde informatie over het voertuig:  
met Mobiele online diensten (Car-Net) heb je ook 
onderweg wat aan alle voordelen van internet – en 
maak je er zelf deel van uit. Via het optionele  
App-Connect kun je ook de apps op je 
telefoon bedienen via het touchscreen van het 
infotainmentsysteem. Meer informatie staat op  
www.volkswagen.nl/service/infotainment-en-audio/
car-net.   MU

Comfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU   
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



06 08 10

07 09

08   Of het nu gaat om je telefoon, radio of 
navigatiesysteem: met spraakbediening (Voice Control) 
kun je ze aansturen met je stem. Na activering geeft 
een rood symbool aan dat je het spraakcommando 
kunt geven. Zo kun je je dus volledig op het verkeer 
concentreren.   MU

09   Via de optionele telefooninterface ‘Plus’ en 
‘Premium’3) kun je je mobiele telefoon ook integreren. 
Als je telefoon via Bluetooth® is verbonden met 
het handsfree-systeem Hands-Free-Profile (HFP) 
kun je draadloos bellen via de buitenantenne 
van je auto. Zo heb je minder straling in de auto 
en een antenneversterker zorgt voor een betere 
ontvangstkwaliteit. Apparaten die Qi-compatibel zijn, 
kun je draadloos opladen. De versie ‘Business’ heeft 
een interne telefoonmodule, zodat je een aparte SIM-
kaart kunt toevoegen. Met de geïntegreerde WiFi-
hotspot-functie heb je altijd internet in de auto.   MU

10   Verbind hem met een USB-poort en je bent er 
klaar voor: in combinatie met het navigatiesysteem 
‘Discover Media’ heb je met de CarStick4) altijd je eigen 
WiFi-hotspot in de auto. Je plaatst hiervoor een aparte 
SIM-kaart (niet bij levering inbegrepen) in je auto.  
Zo kun je altijd gebruikmaken van internet en houd 
je de kosten volledig in de hand. Afhankelijk van het 
type auto en het land kun je de CarStick ook gebruiken 
in combinatie met de mobiele diensten van Car-Net 
‘Guide & Inform’.   MU

Je weet hoe belangrijk een 
goed netwerk is.

1)  Het gebruik van de mobiele online diensten (Car-Net) is alleen mogelijk in combinatie met de optionele systemen ‘Discover Media’ en ‘Discover 
Pro’. Je hebt ook een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) nodig, dat kan dienen als mobiele WiFi-hotspot. Met de optionele 
telefoonvoorbereiding Premium kun je een mobiele telefoon met Remote SIM Access Profile (rSAP) of een sim-kaart met telefoon en data-opties 
gebruiken. Je krijgt alleen toegang tot de mobiele online diensten (Car-Net) als je beschikt over een bestaand contract voor mobiele telefonie bij 
een provider of vooraf zo’n contract afsluit. Alleen beschikbaar binnen het bereik van het mobiele netwerk van je provider. Voor de ontvangst van 
datapakketten via internet kunnen, afhankelijk van je abonnement en in vooral in het buitenland, extra kosten (bijvoorbeeld roaming-kosten) in 
rekening worden gebracht. Vanwege het datavolume dat de mobiele online diensten (Car-Net) gebruiken, raden we sterk aan om een contract  
met vaste tarieven af te sluiten bij je serviceprovider. Voor het gebruik van Car-Net moet je een apart contract met Volkswagen afsluiten.  
Na de overschrijving heb je 90 dagen de tijd om het voertuig te registreren op www.volkswagen.nl/service/infotainment-en-audio/car-net.  
De beschikbaarheid van Car-Net kan van land tot land variëren. Deze diensten zijn beschikbaar gedurende de looptijd van het contract en kunnen 
onderhevig zijn aan inhoudelijke wijzigingen. Ga voor meer informatie over Car-Net naar www.volkswagen.com/car-net of vraag ernaar bij je 
Volkswagen-dealer. Voor informatie over je mobiele tariefvoorwaarden kun je terecht bij je serviceprovider.

2)  Alleen beschikbaar in combinatie met het radiosysteem ‘Composition Media’ of het navigatiesysteem ‘Discover Media’. App Connect biedt  
een smartphone-interface met behulp van de technologieën MirrorLink®, Apple CarPlay™. De MirrorLink®-technologie wordt op het moment 
nog niet door alle mobiele telefoons ondersteund. Volkswagen werkt nauw samen met fabrikanten om brede ondersteuning voor MirrorLink® te 
genereren. Ga voor actuele informatie over de compatibiliteit van nieuwe en bestaande mobiele telefoons naar www.volkswagen.com/car-net.

3)  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de WiFi-hotspot heb je een mobiel contract inclusief SIM-kaart nodig. 
4)  Voor de ontvangst van datapakketten via internet kunnen, afhankelijk van je abonnement en in vooral in het buitenland, extra kosten  

(bijvoorbeeld roaming-kosten) in rekening worden gebracht. Vanwege het datavolume dat de mobiele online diensten (Car-Net) gebruiken,  
raden we aan om een contract met vaste tarieven af te sluiten bij je serviceprovider. Meer informatie over de mobiele online diensten (Car-Net)  
vind je bij je Volkswagen-dealer. 

06   Met de mobiele online dienst van Car-Net ‘Guide 
& Inform’ vind je de leukste bestemmingen, gratis 
parkeerplaatsen of het voordeligste tankstation 
in de buurt. Je ontvangt bovendien actuele 
verkeersinformatie en tips om files te vermijden via  
je favoriete online verkeersdienst.   MU

07   Breid je cockpit uit: met App-Connect2) bedien 
je de belangrijkste functies van je mobiele telefoon – 
zoals berichten en muziek – terwijl je rijdt.  
Heel eenvoudig, veilig en comfortabel via het  
display in de middenconsole.   MU

27De Passat & Passat Variant - Multimedia



1) Afbeelding toont de Passat Variant TDI SCR 4MOTION met 176 kW (240 pk). Brandstofverbruik in l/100 km: 6,9 (bebouwde kom)/5,1 (buiten bebouwde kom)/5,8 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 152-151 (gecombineerd), efficiëntieklasse: B.



Vertraging is bijna  
niet mogelijk.
Als je snel je doel wilt bereiken, hoef je maar één ding te doen:  

in de Passat gaan zitten. Want als je dankzij de 500 Newtonmeter  

in 6,3 seconden van 0 naar 100 km per uur schiet, dan weet je dat  

je met deze auto alles kunt bereiken. Snel en zuinig.

29De Passat & Passat Variant - Motoren



De auto 
met extra’s. 
De Passat en de Passat Variant bieden genoeg ruimte voor bagage  

en passagiers. Maar ook voor jouw persoonlijke wensen. Met de 

uitvoeringen Comfortline en Highline is er een model voor iedereen.  

Of je nu van sportief of elegant houdt – extra’s naar jouw smaak  

zijn gegarandeerd.

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



31De Passat & Passat Variant - UitrustingenBrandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



01

Comfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU   
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



02 03 04

Highline.

01   De uitvoering Highline is hét vlaggenschip van de Passat en de Passat Variant. 
Exclusiviteit tot in de kleinste details. De zitvlakmiddenbanen zijn bekleed met 
Alcantara® (suède-look) en de binnenzijde van de stoelwangen en de bovenzijde 
van de middenarmsteun met leder 'Vienna'. Zodat de stoelen even goed 
aanvoelen als ze eruit zien. Talloze hoogwaardige functies en de automatische 
airconditioning (Air Care Climatronic) met 3-zone-temperatuurregeling, 
pollenfilter en automatische luchtcirculatie via de luchtkwaliteitssensor zorgen 
voor perfect comfort onderweg.   H

02   Een heldere blik op de toekomst: led-koplampen met dynamische 
koplamphoogteregeling zorgen dat je scherp vooruit kunt kijken.   MU

03   Met de chique 17 inch lichtmetalen velgen ‘Londen’ maak je een goede 
indruk. De banden 215/55 R 17 hebben geoptimaliseerde rolweerstand.   H

04   Extra comfort als het koud is met stoelverwarming voor de bestuurder en de 
bijrijder. De voorstoelen in de Passat en de Passat Variant verwarmen onmiddellijk 
en sneller dan de verwarming via het ventilatiesysteem.   H

33De Passat & Passat Variant - Uitrustingen



Comfortline.

05

06

07

06   Het afstandswaarschuwingssysteem (Front Assist) 
inclusief noodremsysteem voor stadsverkeer (City 
Emergency Braking) met voetgangersherkenning helpt 
bij een dreigend ongeval de ernst te verminderen of kan 
het ongeval in het beste geval zelfs voorkomen.1)  
Het systeem houdt het voertuig op de weg en 
waarschuwt de bestuurder. Bij geen reactie schakelt  
de noodrem in.   C

07   De 16 inch lichtmetalen velgen ‘Sepang’ 
met 215/60 R 16 banden met geoptimaliseerde 
rolweerstand versterken de hoogwaardige uitstraling.   

C

Op de afbeelding staan speciale opties tegen een meerprijs. 

05   De Passat en de Passat Variant maken indruk in de uitvoering Comfortline met 
comfortabele en aantrekkelijke extra’s. Zoals de velours bekleding ‘Weave’, de met 
leder beklede schakelpookknop en de ergoComfort bestuurdersstoel met kantel-, 
en dijbeenondersteuning en elektrische rugleuningverstelling.1) Nog zo’n visueel 
hoogtepunt is de decorinleg ‘Diamond Silver’ voor het instrumentenpaneel, de 
deurlijsten en het middenconsole. Hoe praktisch de auto is ingericht bewijzen de 
twee bekerhouders met deksel en de doorlaadmogelijkheid van de achterbank.   C

Comfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU   
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Mooi, als hoofd en hart het  
met elkaar eens zijn. 
De Passat en de Passat Variant bewijzen dat het niet uit hoeft te maken of je kiest met je hoofd of vanuit je hart.  

Verstand en gevoel vormen een eenheid bij deze auto’s. En het enige wat jij hoeft te doen is die eenheid besturen. 
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R-Line.
Met het R-Line exterieurpakket val je van de ene oogverblindende 

verbazing in de andere. De voorbumper is geheel in R-Line-stijl met 

speciaal ontworpen luchtinlaten en een radiatorgrille met R-line-logo. 

Chromen accenten, R-line-stootlijsten en de optionele 19 inch lichtmetalen 

velgen ‘Verona’ geven de Passat nog meer elegante sportiviteit.
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02

01 | 02   Bij de Passat Variant met het R-Line exterieurpakket komt het sportieve uiterlijk van de auto extra 
goed tot zijn recht, door de achterspoiler en achterbumper met ‘R’-styling. Ook opmerkelijk: de glanzend 
zwarte diffuser, de trapeziumpanelen en – optioneel – de 19 inch lichtmetalen velgen ‘Verona’ en de donkere 
led-achterlichten. De voorkant van de Passat Variant R-Line ziet er sportief uit.    MU

03   Ook nadat je bent ingestapt blijven de Passat en de Passat Variant mateloos fascineren met het R-Line 
interieurpakket. Dat bevat onder meer het multifunctionele lederen sportwiel, evenals sierstiksels in contrast-
kleuren op de schakelpookknop en de voetmatten. Daarnaast zijn er de R-Line-instaplijsten in roestvrij staal, de 
aluminium decorinleg ‘Silver Rise’ en de pedalen in rvs-look uitgevoerd. In combinatie met de uitvoering Highline 
zijn de sportstoelen uitgevoerd in leder ‘Nappa’ met de stoelwangen aan de binnenzijde in carbon-look (splitleder), 
eveneens voorzien van sierstiksels in contrastkleuren en uiteraard het typische R-Line-logo.   MU

03
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05 | 06   Het R-Line-interieurpakket met sportstoelen 
in leder ‘Nappa’ en stoelbekleding met carbon-look 
(splitleer) is verkrijgbaar in titaniumzwart/zwart of 
vuursteengrijs/titaniumzwart. En ook hier maakt het 
opvallende R-Line-logo het sportieve uiterlijk van de 
stoel compleet.   MU
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Volkswagen Accessoires.
Dingen die het leven comfortabeler maken: ons complete aanbod vind je  

in de catalogus Volkswagen Accessoires bij de Volkswagen-dealer.1) 

1) Meer informatie vind je op www.volkswagen.nl. 

Volkswagen Accessoires zijn voor de Duitse markt beschikbaar. Vraag je Volkswagen-dealer om landspecifieke informatie.

01   Vervoer je fietsen comfortabel en veilig met onze nieuwe fietsendrager ‘Premium’. Hij kan twee fietsen of 
E-Bikes dragen en is zeer licht door het innovatieve bevestigingssysteem. Met het openen van de draagbeugel 
bevestig je de fietsendrager automatisch en dus heel eenvoudig op de trekhaak. De afstandhouders met 
diefstalbeveiliging zijn afneembaar. Het rek kan met een voetpedaal in een hoek van 90 graden neergeklapt 
worden, zodat de bagageruimte probleemloos bereikbaar blijft. Wil je de fietsendrager altijd meenemen of 
veilig in de auto opbergen tijdens de vakantie? In een paar eenvoudige stappen plaats je het bij het reservewiel 
in je Volkswagen. Verwijder daarvoor alle onderdelen van het reservewiel en maak zo ruimte voor de 
fietsendrager.   MU

02   Zet je fiets veilig en stabiel op het dak van je Passat of Passat Variant met deze fietsenhouder. 
Framehouder en wielsteunen zijn ontworpen om de fiets automatisch in de juiste positie te houden. De 
innovatieve draaibegrenzer zorgt voor een stevige bevestiging van het frame. Voor gelijkmatige drukverdeling 
en ter bescherming van het fietsframe heeft de fietsenhouder zachte bekleding. De fietsenhouder is getest 
met City Crash Plus.   MU

03   Met de ski- en snowboardhouder ‘Komfort’ kun je veilig en comfortabel maximaal zes paar ski’s en 
vier snowboards vervoeren. Het lichtgewicht systeem van geanodiseerd aluminium maakt laden en lossen 
eenvoudig door de praktische uittrekfunctie.   MU



04

0605 07

04   De stabiele lichtgewicht dakreling voor de Passat Variant vormt de 
basis voor alle dakdragers en daksystemen. De bagagebox – beschikbaar 
in de volumes 340 en 460 liter – is zeer aerodynamisch en is eenvoudig 
te plaatsen met centrale driepuntsvergrendeling. Door het slimme 
systeem ‘Duolift’ is de box aan beide zijden te openen.   MU

05   Het scheurbestendige bagagenet wordt bevestigd aan de standaard 
sjorogen in het laadruim en houdt kleine tot middelgrote voorwerpen op 
hun plaats.   MU

06   De kofferbakschaal met het Passat-logo vangt alles op met zijn 
opstaande rand van 4 cm hoog. Zuurbestendig en afwasbaar, zodat ook 
de bagageruimte perfect schoon blijft. Het afscheidingsrek1) verdeelt de 
bagageruimte en de passagiersruimte en is ook geschikt voor gebruik 
samen met afdekking van de bagageruimte.   MU

07   De kofferbakschaal2) met hoge randen is zeer sterk, zuurbestendig 
en beschermt de bagageruimte tegen alles wat graag sporen achterlaat 
bij het vervoer, zoals vuile schoenen of planten. De inleg beschermt 
tegen vuil en is eenvoudig schoon te maken door het gladde plastic 
oppervlak en de brede groeven. Met elastische riemen en een haak aan 
de achterzijde kun je je bagage vastzetten.   MU

2) Alleen beschikbaar voor de Passat Variant.
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09 10 11 12

08   Met de vrij te positioneren insteekmodule3) 
kun je de bagageruimte flexibel indelen en zet je je 
bagage veilig vast.   MU

09   De ene kant is van zacht velours en de andere 
kant heeft plastic antislip-noppen: met deze 
bagageruimtemat heb je voor al je bagage de juiste 
ondergrond. Indien nodig haal je uit de dubbelzijdige 
mat een beschermend doek voor de laadrand.   MU

10   De laadrandbescherming in rvs-look3) 
beschermt de verf tijdens het laden en lossen.    MU

11   De slipbestendige laadbodem is precies 
afgestemd op de contouren van de bagageruimte 
en beschermt tegen vuil en vocht. Eenvoudig op te 
rollen en op te bergen om ruimte te besparen als de 
laadbodem niet nodig is.   MU

12   De praktische en op maat gemaakte 
laadrandbescherming voor van transparante folie 
kun je gemakkelijk op de laadrand plakken. Dit 
voorkomt schade tijdens het laden en lossen.   MU

13   De aantrekkelijke stootlijst in chroom-look is 
een echte blikvanger en beschermt de rand van de 
achterklep. Eenvoudig te bevestigen door op de 
onderste rand van de achterklep te plakken.   MU

14   Spatschermen aan de voor- en achterkant 
beschermen je eigen auto, maar ook de auto’s om je 
heen tegen steenslag en opspattend vuil.   MU

15 | 16   Of het nu gaat om de boottrailer, caravan 
of de extra bergruimte - voor het vervoer van een 
aanhangwagen heb je de juiste accessoires nodig. 
De trekhaak is beschikbaar in vaste of afneembare 
versie. De meegeleverde 13-polige elektrische 
installatiekit zorgt voor de voeding en daarmee voor 
de veilige werking van de aanhangwagen.   MU
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15

12

18

14

16

19

17   De instaplijsten van hoogwaardig aluminium met Passat-opschrift 
beschermen niet alleen het instapgedeelte, maar zien er ook zeer goed uit.  
Een set bestaat uit twee strips voor de twee deuren vóór.   MU

18   Functioneel en aantrekkelijk: zwart-zilverkleurige instaplijsten beschermen 
de lak van de dorpel tegen krassen en beschadiging door het instappen.   MU

19   Optimale ventilatie van de binnenruimte draagt bij aan een hoog rijcomfort. 
Geniet van circulerende frisse lucht, ook als het regent of sneeuwt, en voorkom 
hoge temperaturen op warme dagen. De onderhoudsvriendelijke, UV-bestendige 
en afwasbare windschotten zijn gemaakt van hoogwaardig, recyclebaar acrylglas 
en zijn eenvoudig te bevestigen.   MU

3) Alleen beschikbaar voor de Passat Variant.
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21

22

25

26

23

24

24   Deze stevige, gemakkelijk te bevestigen pedaalset in mooi design is van 
geborsteld roestvrij staal en is verkrijgbaar voor automaat en handgeschakelde 
modellen. De antislip-laag zorgt voor grip.   MU

25   De zonwering voor de achterruit en de achterste zijruiten kunnen ook als 
thermische isolatie dienen. Te gebruiken met gesloten en geopende ramen.   MU

26   De kinderzitjes zijn voor alle kinderleeftijden verkrijgbaar zijn en bieden  
een hoog zitcomfort en eenvoudige bediening. De hoezen zijn gemakkelijk  
te verwijderen zijn en kunnen op 30 graden kunnen worden gewassen.  
De slipbestendige stoelhoes met praktische vakken voorkomt ook vuil en schuiven.  
De Volkswagen-dealer vertelt je graag meer over het complete assortiment.   MU

20   Met de 12-V-espressomachine ‘Volkswagen Edition’ heb je je eigen koffiebar 
bij de hand. Bij de set krijg je bovendien twee onbreekbare espressokopjes, een 
servet, 25 espressopads en een opbergdoos. Gebruik de machine niet tijdens  
het rijden.   MU

21   De perfect passende voetmatten kunnen alle weersomstandigheden aan  
en voorkomen beschadiging door vuil en vocht. De matten ruiken niet en zijn 
100% recyclebaar. Het geïntegreerde bevestigingssysteem verbindt de matten  
aan de ondergrond.   MU

22   De voetmatten ‘Premium’ zijn van zwart textiel en passen precies op hun 
plek. Ze zijn gemaakt van duurzaam, strak geweven suède en zijn voorzien van 
Passat-opschrift. De bevestigingspunten in het vloeroppervlak en de onderkant 
van de matten zorgen voor optimale pasvorm.   MU

23   De voetmatten ‘Optimat’ met Passat-opschrift combineren alle sterke 
eigenschappen van rubberen vloermatten met de elegantie van textiel.   MU



27

29

28

30

31

27 - 31   Eén houder, vele mogelijkheden: met het 
innovatieve modulaire rij- en comfortsysteem is je 
auto altijd opgeruimd en netjes. Voor de passagiers 
op de achterbank zijn de belangrijkste onderdelen 
altijd binnen handbereik en gemakkelijk te bedienen. 
Het systeem bestaat uit een basismodule die 
is gemonteerd tussen de hoofdsteunpoten van 
de voorstoelen, en verschillende afzonderlijk 
verkrijgbare uitbreidingsmodules. Waaronder 
bijvoorbeeld een draagbare kleerhanger, een stevige 
tashaak, draaibare tablethouders voor modellen 
van verschillende fabrikanten of een verstelbare 
opklapbare tafel met bekerhouder.   MU

59De Passat & Passat Variant - Volkswagen AccessoiresComfortline C    Highline H    Meeruitvoering MU     
Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 5,8 en 4,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 151 en 101.



32

32   De perfecte plek voor je jasje: deze stijlvolle 
kleerhanger is eenvoudig te bevestigen aan de 
hoofdsteunpoten van de voorstoel. Zo blijft je kleding 
ook onderweg kreukvrij.   MU
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34

36

33 | 34   Heb je de spraakbediening niet meteen besteld bij het radio- en 
multimediasysteem ‘Composition Media’4) of bij het navigatiesysteem ‘Discover 
Media’? Dan kun je het altijd later activeren. Telefoon, radio en navigatie kun je 
dan met je stem bedienen. Na activering geeft een rode microfoon aan dat je kunt 
spreken. Via het beeldscherm zie je welke commando’s je kunt gebruiken.   MU

35   Als je App-Connect4) niet meteen hebt besteld, kun je het achteraf eenvoudig 
installeren. Met de MirrorLink®-functie wordt het schermoppervlak van je mobiele 
telefon weergegeven op het scherm van het radio-5) of navigatiesysteem. Zo kun 
je de Volkswagen-apps zoals ‘Think Blue. Trainer.’, ‘Shared Audio’, ‘Drive & Track’ 
of ‘My Guide’ ook onderweg gebruiken. Andere apps die compatible zijn met 
MirrorLink® zijn ook zichtbaar. Meer informatie over de standaarden van CarPlay™ 
(Apple) en Android Auto™ (Google) is beschikbaar bij je provider.   MU

36   Gebruik de USB-Premiumkabel om je mobiele telefoon of andere mobiele 
apparaten aan te sluiten op het infotainment-systeem in je Passat of Passat 
Variant. Functionaliteiten als bijvoorbeeld App-Connect6) kun je zo perfect 
gebruiken – en natuurlijk laadt je aangesloten apparaat intussen op. De kabel van 
30 cm heeft een sterk omhulsel van textiel en op de verchroomde pluggen staat 
het Volkswagen-logo. Bschikbaar voor Micro-USB, USB-C en Apple Lightning.   MU
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Stoelbekleding.

01 Stof ‘Weave’ Titaanzwart TO   C  
02 Stof ‘Weave’ St. Tropez TS   C

03 Alcantara/Leder ‘Vienna’ Titaanzwart TO   H

04 Alcantara/Leder ‘Vienna’ St. Tropez TS   H

05 Alcantara/Leder ‘Vienna’ Moon Rock/Zwart TT   H

06 Leder ‘Vienna’ Titaanzwart TO   MU  
07 Leder ‘Vienna’ St. Tropez TS   MU

08 Leder ‘Nappa’ Titaanzwart TO   MU  
09 Leder ‘Nappa’ St. Tropez TS   MU

10 Leder ‘Nappa’ Marrakesch LW   MU

11 Stof ‘Race’/Leder ‘Vienna’1)  voor R-Line Magneetgrijs/Zwart IN   MU

12 Leder ‘Nappa’1),2) voor R-Line Zwart/Titaanzwart OH   MU  
13 Leder ‘Nappa’1),2) voor R-Line Vuursteengrijs/Titaanzwart OK   MU

02

04

01

03

05De afbeeldingen zijn indicatief. De inkt toont de stoelbekledingen niet zoals ze werkelijk zijn.
Stoelen staan in basisstand en het kunnen modellen zijn die tegen meerprijs beschikbaar zijn. 
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1) Alleen beschikbaar voor de Passat en de Passat Variant met R-Line-interieurpakket. 
2) Binnenzijde stoelwangen in carbon-look (splitleder). 
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Lakken.

01 Pure White Unielak 0Q   MU  
02 Uranogrijs Unielak 5K   S

03 Harvard Blue Metallic-lak 4P   MU

04 Crimson Red Metallic-lak 5P   MU

05 Mangangrijs Metallic-lak 5V   MU  
06 Reflexzilver Metallic-lak 8E   MU  
07 Atlantic Blue Metallic-lak H7   MU  
08 Pyritzilver Metallic-lak K2   MU

09 Black Oak Brown Metallic-lak P0   MU

10 Deep Black Pareleffect-lak 2T   MU

11 Oryxwit Parelmoereffect-lak 0R   MU  

De afbeeldingen zijn indicatief. 
De inkt toont de lakken niet zoals ze exact zijn.

Het uitgebreide lakproces van Volkswagen voldoet aan 

de hoogste eisen en biedt de auto gedurende zijn gehele 

levensduur betrouwbare bescherming tegen corrosie.

01

02
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01 16 inch lichtmetalen velgen ‘Sepang’   C

02 16 inch lichtmetalen velgen ‘Aragon’   MU  
03 17 inch lichtmetalen velgen ‘London’   H

04 17 inch lichtmetalen velgen ‘Istanbul’   MU

05 18 inch lichtmetalen velgen ‘Dartford’   MU

06 18 inch lichtmetalen velgen ‘Dartford’   MU

07 17 inch lichtmetalen velgen ‘Corvara’1) Volkswagen Accessoires   MU

08 17 inch lichtmetalen velgen ‘Salvadore’ Volkswagen R   MU  
09 18 inch lichtmetalen velgen ‘Monterey’ Volkswagen R   MU

10 19 inch lichtmetalen velgen ‘Verona’ Volkswagen R   MU

11 19 inch lichtmetalen velgen ‘Sagitta’ Volkswagen Accessoires   MU

Velgen.
Het uitgebalanceerde profiel van de Passat en de Passat Variant wordt 

voor een groot deel bepaald door de velgen, die in verschillende 

uitvoeringen beschikbaar zijn. Eenvoudig of elegant, opvallend of sportief, 

profiteer van de verscheidenheid en geef je Passat of Passat Variant een 

individueel karakter. 

1) Ook verkrijgbaar als 16 inch lichtmetalen velgen.

01

03

05

02

04
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Linkedin.com/company/volkswagen-nederland
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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode.  Vraag uw dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door u gewenste voertuig. 

Wijzigingen voorbehouden.
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. 
Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.


