Cenník Volkswagen Passat GTE
Platí od 01.01.2021

Palivo

Prevodovka

Výkon
kW/k

Cenníková cena

*YY12 Passat GTE 1.4 TSI ACT DSG (plug-in hybrid)

benzín / elektrina

6-st. automatická

160 / 218

46 070 €

*YY12 Passat Variant GTE 1.4 TSI ACT DSG (plug-in hybrid)

benzín / elektrina

6-st. automatická

160 / 218

48 220 €

Obj. kód
CB*6*

Passat GTE

Možnosť využitia štátnej dotácie vo výške 5.000 € na nákup plug-in hybridu
Využite aj Podnikateľský bonus vo výške 3000 € určený pre podnikateľské subjekty.

Cenník Volkswagen Passat GTE
Platí od 01.01.2021

Sériová výbava Passat GTE
Plug-in hybrid

Komfort

Benzínový motor s výkonom 115kW / 156k
Elektromotor s výkonom 85kW / 115k
možný celkový výkon sústavy 160kW / 218k
Vysokonapäťová Lithium-Ionová batéria s kapacitou 13,0kWh
Mode 2 - Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu
cez prípojku na vozidle "Type 2" (domáca zásuvka 2,3kW,
230V, 10A), doba nabíjania cca 5h.
Mode 3 - Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu
cez prípojku na vozidle "Type 2" (Wallbox 3,6kW, 16A)
pre nabíjacie stanice, doba nabíjania cca 3h. 33min.

Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Parkovací asistent Park Assist - podpora pre priečne a pozdĺžne
parkovanie, vyparkovanie auta
Area View s cúvacou kamerou Rear Assist - zobrazenie okolia vozidla
v 360° uhle, kamera v prednom nárazníku, v spätných zrkadlách a vzadu
Adaptívny tempomat ACC do 210 km/h s prediktívnou funkciou
- prispôsobenie rýchlosti rýchlostným obmedzeniam a profilu
vozovky
Automatická 3-zónová klimatizácia Climatronic s dodatočným
ovládaním zo zadných sedadiel na stredovej konzole
2x nabíjacie USB v stredovej konzole vzadu
Bezkľúčové otváranie Keyless Access
KEYLESS GO - štartovacie tlačidlo pri radiacej páke, Imobilizér
Easy Open bezdotykové elektrické otváranie a zatváranie veka
batožinového priestoru
Automatické odsunutie krytu batožinového priestoru pri otvorení
(len pre Variant)
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané, sklápateľné a
vyhrievané, s osvetlením okolia vozidla, na strane vodiča
automaticky stmievateľné
Determálne sklá na všetkých oknách
Otváranie veka veka batožinového priestoru na diaľkovom ovládaní

Bezpečnosť
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu,
hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kolenný airbag pre vodiča
ESC elektronický stabilizačný systém
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
MSR regulácia krútiaceho momentu
Front Assist a City Brake - systém na sledovanie diania pred vozidlom a
systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze
Pedestrian Recognition asistent rozpoznávania kolízie s chodcom
Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu
Side Assist Plus - asistent zmeny jazdného pruhu a monitor mŕtveho uhla
Traffic Jam Assist - asistent jazdy v dopravnej zápche
Emergency Assist - asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciach
Travel Assist - asistovaná jazda udržuje vzdialenosť od vozidla vpredu
Multikolízna brzda
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách,
vpredu výškovo nastaviteľné
3 hlavové opierky sedadiel vzadu
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
s dodatočným istením Toptether
Systém rozpoznania únavy vodiča
Emergency call service - tiesňové volanie

Interiér

LED predné svetlomety, LED denné svetlá
LED zadné svetlá
LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom
Dažďový senzor, Coming a Leaving home funkcia

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka,
s radiacimi páčkami pod volantom
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Vyhrievané predné a vonkajšie zadné sedadlá, vyhrievané
ostrekovače čelného skla
Top-Komfortné predné sedadlá, v kombinácii Art Velour/koža Vienna
- stredový pás sedadla a operadla Art Velour,
- vonkajšie časti sedadla a operadla Vienna,
- výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože
Bedrové opierky na predných sedadlách na strane vodiča elektricky
ovládaná
Dekoratívne obklady Cross Hatch na prístrojovej doske a
na obložení dverí
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, výškovo
nastaviteľná, 2 ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu
2 držiaky na poháre vpredu s krytom
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením
vypnutia
Vnútorný chróm Paket - chrómové orámovanie ciferníkov a
výduchov ventilácie
Make-up zrkadielka v slnečných clonách osvetlené LED
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu, držiaky na 1,0l
fľaše vo dverách vodiča, na 1,5l fľaše na strane spolujazdca,
odkladacia schránka v strope, uzatvárateľná
Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné 40:20:40
Dvojitá podlaha batožinového priestoru
Upevňovacie oká a závesné háčiky v batožinovom priestore
Nefajčiarska výbava
Nástupné lišty vpredu a vzadu z nerez ocele

Infotainment

Exteriér

Rádionavigačný systém Discover Media (navigovanie len vo
vybraných jazykoch)
Digitálny rádiopríjem DAB+
8" farebný dotykový displej, USB
8 reproduktorov vpredu a vzadu
Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez MirrorLink
(Android), AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v závislosti na
operačnom systéme a verzii telefónu
Sign Assist - rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek
na palubnom počítač
Palubný počítač Premium - farebný
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie
We Connect Plus (3 roky)

Spätné zrkadlá a kľučky dverí a nárazníky vo farbe karosérie
Mriežka chladiča lakovaná na čierno s chrómovými lištami
Nasávací otvor vzduchu v spodnej časti nárazníku čierny
s chrómovou lištou v strede
Lišty na bokoch lakované vo farbe karosérie
Chrómové lišty okolo bočných okien
Nápis GTE na predných blatníkoch a na mriežke chladiča
Strešný nosič strieborný (len pre Variant)
Disky z ľahkej zliatiny Montpellier 7Jx17, pneumatiky 215/55 R17
samozalepovacie
Tire Mobility set, náradie a zdvihák

Technika
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou,
senzorom proti odtiahnutiu a s funkciou Safelock
Elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom
v závislosti na rýchlosti
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD a
asistentom rozjazdu do kopca
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS
Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System
OPF - filter pevných častíc pre benzínové motory (TSI)

Osvetlenie

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen Passat GTE
Popis

Obj. kód

Platí od 01.01.2021
GTE

Bezpečnosť a asistenčné systémy
PAH

Bočné airbagy a napínače bezpečnostných pásov pre vonkajšie zadné sedadlá

550

7W2

Proaktívny bezpečnostný systém

160

8A9

Trailer Assist a Park Pilot - asistent manipulácie s prívesom a parkovacie senzory vpredu a vzadu

510

7K3

Systém priamej kontroly tlaku v pneumatikách pomocou snímačov tlaku

180

1Y3

Elektronická uzávierka diferenciálu XDS

220

Svetlá a osvetlenie
PXA

IQ. Light
- Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné svetlá
- Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel
- LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami

2160

PXC

IQ. Light
- Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné svetlá
- Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel
- stmavené LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami (len pre Variant)

2250

8G1

Light Assist regulácia diaľkových svetiel

160

Sedadlá
8I2

Sedadlo vodiča s masážnou funkciou

200

PH1

ergoComfort sedadlo vodiča 14-smerovo elektricky nastaviteľné, s masážou a s pamäťou sedadla vodiča, bedrové opierky
vpredu elektricky nastaviteľné, vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou

1130

Kožená výbava
WL1

Kožená výbava Vienna s Top-Komfortnými prednými sedadlami - stredový pás sedadla a operadla, vnútorné časti sedadla a
operadla Vienna, výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože, vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla

1490

PL7

Kožená výbava Nappa s Top-Komfortnými prednými sedadlami - stredový pás sedadla a operadla, vnútorné časti sedadla a
operadla Nappa, výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože, vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla

1490

Dekoratívne obklady
PA5

Ambient paket - osvetlenie priestoru pre nohy vpredu, vnútorných kľučiek vpredu a vzadu, jednofarebné podsvietenie
dekoratívnych obkladov vo dverách vpredu a vzadu, výstražné svetlá na všetkých dverách

250

PA6

Ambient Paket Plus - 10 farebných možností podsvietenia dekoratívnych obkladov palubnej dosky, stredovej konzoly, dverách
vpredu a vzadu, osvetlenie priestoru pre nohy vpredu, vnútorných kľučiek vpredu a vzadu, LED lampy na čítanie, výstražné
svetlá na všetkých dverách

520

5MD

Dekoratívne obklady Dayton Brush na prístrojovej doske a na obložení dverí

510

7TT

Dekoratívne obklady drevené Silver Birch na prístrojovej doske a na obložení dverí

620

Zimné Pakety
PW9

Nezávislé kúrenie a vetranie s diaľkovým ovládaním a časovačom

1740

Kolesá a podvozky
PIM

Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 London, pneumatiky 215/55 R17 AirStop®, modré strmene bŕzd vpredu a vzadu

0

PZM

Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 London, pneumatiky 215/55 R17 AirStop® (len s modrá aquamarine)

0

Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 Nivelles čierne, spredu leštené, pneumatiky 215/55 R17 AirStop®, modré strmene bŕzd vpredu a
vzadu

0

PZ4

Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 Nivelles čierne, spredu leštené, pneumatiky 215/55 R17 AirStop® (len s modrá aquamarine)

0

PI5

Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 Soho antrazit, spredu leštené, pneumatiky 215/55 R17 AirStop®, modré strmene bŕzd vpredu a
vzadu

0

PZ5

Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 Soho antrazit, spredu leštené, pneumatiky 215/55 R17 AirStop® (len s modrá aquamarine)

0

PIN

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Dartford strieborné, pneumatiky 235/45 R18 AirStop®, modré strmene bŕzd vpredu a vzadu

810

PVN

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Dartford strieborné, pneumatiky 235/45 R18 AirStop® (len s modrá aquamarine)

810

PI8

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Liverpool, pneumatiky 235/45 R18 AirStop®, modré strmene bŕzd vpredu a vzadu

810

PV8

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Liverpool, pneumatiky 235/45 R18 AirStop® (len s modrá aquamarine)

810

PI4

PIF
PVF

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Monterey Volkswagen R, šedá metalíza, pneumatiky 235/45 R18 AirStop®, modré strmene bŕzd
vpredu a vzadu
Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Monterey Volkswagen R, šedá metalíza, pneumatiky 235/45 R18 AirStop® (len s modrá
aquamarine)

790
790

PU8

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Bonneville Volkswagen R, pneumatiky 235/45 R18 AirStop®, modré strmene bŕzd vpredu a vzadu

790

PV9

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Bonneville Volkswagen R, pneumatiky 235/45 R18 AirStop® (len s modrá aquamarine)

790

PDD
PDA

Adaptívne pruženie DCC - elektronické nastavenie tlmičov a nastavenie jazdného profilu, podvozok znížený o cca 15mm
Nastavenie jazdného profilu

1130
220

Palubný počítač a volanty
9S0

Digital Cockpit Pro - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením

570

KS2

Head-up display - zobrazovanie jazdných a navigačných údajov do zorného pola vodiča

570

2PT

Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant s radiacimi páčkami pod volantom

160

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Comfort, bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny a bezdrôtové spojenie vonkajšej
antény pred radiacou pákou

460

Telefón
9IJ

Cenník doplnkovej výbavy nový Volkswagen Passat GTE
Popis

Obj. kód

GTE

Rádiá a navigačné systémy

RCB

QH1

Innovision Cockpit
- Rádionavigačný systém Discover Pro a App-Connect, 9,2" farebný dotykový displej, USB, 8 reproduktorov vpredu a vzadu
- Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Comfort, bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny a bezdrôtové spojenie
vonkajšej antény pred radiacou pákou
- Hlasové ovládanie
- Mobile Key (len pre vybrané mobilné telefóny)
- Streaming&Internet
- Digital Cockpit Pro - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
- Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo CarPlay
(Apple) v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu
(hlasové ovládanie a navigovanie len vo vybraných jazykoch)
Hlasové ovládanie (hlasové ovládanie len vo vybraných jazykoch)

1900

210

Ostatné
GM2
1M6
PS4
PS6
4KF

Generátor zvuku motora pri jazde na elektromotor s deaktiváciou
Ťažné zariadenie, sklápateľné (čiastočne elektricky výklopné)
Panoramatické, elektricky výklopné a posúvne strešné okno (pre Limuzínu)
Panoramatické, elektricky výklopné a posúvne strešné okno (pre Variant)
Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla

160
1160
1250
1250
440

VW5

Bezpečnostné a zvukovo - izolujúce predné bočné sklá, stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65%
svetla (nie s 4KF, len pre Limuzínu)

800

VW0

Bezpečnostné a zvukovo - izolujúce predné bočné sklá, stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65%
svetla (nie s 4KF, len pre Variant)

800

3Y2
3Y5
3Y4
PKK
6M3
3CX
9JC
6SJ
6SH

Slnečná roletka na zadnom okne, elektricky ovládaná (len pre Limuzínu)
Slnečné roletky na bočných oknách vzadu manuálne ovládané a na zadnom okne elektricky (len pre Limuzínu)
Slnečné roletky na bočných oknách vzadu manuálne ovládané (len pre Variant)
230V zásuvka v stredovej konzole vzadu
Sieť v batožinovom priestore
Sieťová deliaca stena ukotviteľná medzi 1. a 2. alebo za druhým radom sedadiel (len pre Variant)
Fajčiarsky Paket
Podložka do batožinového priestoru, obojstranná (guma/látka) (len pre Limuzínu)
Podložka do batožinového priestoru, obojstranná (guma/látka) (len pre Variant)

340
470
140
290
110
280
40
60
60

Predĺžená záruka Volkswagen
EA2

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000km

170

EA3

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000km

220

EB4

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 120 000km

260

EA5

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km

340

EA6

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000km

450

EA8

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km

580

EA9

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km

790

Servisné balíky Volkswagen
$5P

Servisný balík - 5 rokov / max. 100 000km

990

$4P

Servisný balík - 4 roky / max. 120 000km

1500

Laky
Základný lak
Základný lak za príplatok
Metalizovaný lak
Lak s perleťovým efektom - 2T2T
Lak s perleťovým efektom

0
170
710
710
1160

Wallbox - nabíjacie stanice

Wallbox Volkswagen ID. Charger od Elli
MOON112 - výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m, (MOON11214 s
14
7,5m káblom)
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu
MOON112
dĺžka kábla 7,5m
24
Wallbox Volkswagen ID. Charger Connect od Elli
MOON122 - výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m
14
- RFID čítačka, WiFi (2,4/5GHz - 802.11bgn), Ethernet pripojenie RJ45, 4G/LTE, OCCP 2.0J, EEBus
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu
MOON122
dĺžka kábla 7,5m
24
Wallbox Volkswagen ID. Charger Pro od Elli
- výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m
MOON132
- RFID čítačka, WiFi (2,4/5GHz - 802.11bgn), Ethernet pripojenie RJ45, 4G/LTE, OCCP 2.0J, EEBus
14
- MID Meter
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu
MOON132
dĺžka kábla 7,5m
24
Wallbox MOON Basic
MOON3M - výkon 11kW, 1 alebo 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4m
801
- konfigurovateľné pripojenie 1 alebo 3 fázové
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu
Wallbox MOON Connect
- výkon až 22kW, do 32A, 1 alebo 3 fázový 400V/32A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4m
MOON3M
- konfigurovateľné pripojenie 1 alebo 3 fázové a obmedzenie výkonu 11 alebo 22kW, nabíjanie bez alebo s RFID kartou
802
- manažment energie (elektromore MID), OCPP1.6, modul GSM, LAN, čítačka kariet RFID
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu
MOON2Go - súprava obsahuje nabíjačku MOON2Go so súpravou adaptérov, tvorenou troma rozličnými zástrčkovými
adaptérmi a taškou použiteľná aj ako wallbox
- vďaka normalizovaným prípojkám CEE sa súprava MOON2Go dá použiť spôsobom Plug & Play
MOON202
- pomocou zástrčkových adaptérov – s automatickým rozpoznávaním – môžete kedykoľvek odoberať elektrický prúd zo
71
všetkých zásuviek schválených v EÚ s nabíjacím výkonom až do 22 kW
- dá sa ovládať z mobilu cez aplikáciu – dostupné pre Android a iOS
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

529

599

779

839

1129

1199

719

1199

1091

Platí od 01.01.2021

Volkswagen Passat GTE
Kombinácie farieb
INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód

poťahy sedadiel / prístrojovka (vrch, spodok) / podlaha / strop / výplne dvier

séria pre Passat GTE
TO
YR

čierna titan / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan
mistral / raven, mistral / raven / mistral / mistral

*
*

TO
YR

čierna titan / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan
mistral / raven, mistral / raven / mistral / mistral

*
*

TO
YR

čierna titan / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan
mistral / raven, mistral / raven / mistral / mistral

Poťah sedadiel látka Leinenlook

Za príplatok WL1
Top-Komfortné sedadlá koža Vienna

Za príplatok PL7
Top-Komfortné sedadlá koža Nappa

LAKY KAROSÉRIE
označenie farby

obj.kód

Základné laky - Uni
biela pure
šedá urano
červená tornado

*
*

0Q0Q

TO

YR

5K5K

TO

YR

G2G2

TO

YR

Metalizované laky
strieborná reflex
strieborná pyrit
šedá mangan
modrá aquamarine

*
*
*
*

8E8E

TO

YR

K2K2

TO

YR

5V5V

TO

YR

8H8H

TO

YR

Laky s perleťovým efektom
čierna deep
biela oryx

*
*

2T2T

TO

YR

0R0R

TO

YR

*za príplatok

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. Podrobnosti o ponuke
modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš
autorizovaný predajca Volkswagen.

