Passat GTE

Modelis

Līnija

Dzinējs

Jauda

Transmisija

CO2 izmešu
daudzums

Cena

Kods

Tips

Tips

kW / Zs

Tips

g/km

EUR ar PVN

3G26YY

GTE Highline

1.4 TSI
Plug-in Hybrid

160 / 218

DSG-6

38

41 649

Jūsu ievērībai:
• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem
Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. • Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu. • Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas
nodoklis un CO2 nodoklis. • Š
 ī cenu lapa ir izdota 08.05.2017., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

www.volkswagen.lv

Passat GTE : Standartaprīkojums
EKSTERJERS
Vieglmetāla diski "Montpellier" 7J x 17, polimēra pārklājuma riepas 215/55 R17
LED priekšējie lukturi "Basic" ar speciāla dizaina LED dienasgaismām
LED aizmugurējie lukturi (Highline), aptumšoti
Virsbūves krāsas bamperi ar hromētiem moldingiem, hromēti apakšējie sānu moldingi
Hromētas sānu logu aplodas
"GTE" abreviatūra uz radiatora režģa, priekšējo spārnu paneļiem un bagāžas nodalījuma vāka
INTERJERS
"Alcantara"/ ādas "Vienna" sēdekļu apdare
Top komforta priekšējie sēdekļi ar augstuma un muguras komforta regulāciju (elektriski regulējams muguras komforts vadītāja pusē)
ergoComfort sēdeklis vadītājam ar augstuma, garenvirziena un slīpma regulāciju, elektriski regulējama sēdekļa atzveltne
Dekoratīvā apdare "Brushed Aluminum" priekšējam panelim un durvju apdares paneļiem, dekoratīvā apdare "Piano Black" centrālajai konsolei
Izgaismoti priekšējie gaisa izplūdes regulācijas un rotējošais gaismas slēdzis, ar hroma apdari
Komforta apgaismojums (komforta izgaismojums durvīm, papildus iekāpšanas/brīdinājuma apgaismojums durvju zonā)
Nerūsējošā tērauda sliekšņu uzlikas priekšā un aizmugurē
Ādas apdares multifunkcionāla stūre (3-spieķu) ar ātrumu pārslēgšanas vadību
Priekšējais roku balsts ar sīklietu novietni, augstuma un garenvirziena regulāciju un divām gaisa izplūdes atverēm aizmugurējā daļā
Divi glāžu turētāji centrālajā konsolē (ar bīdāmu pārsegu)
Nedalīts aizmugurējais sēdeklis, dalīta (60:40) nolokāma sēdekļa atzveltne ar lūgu garu priekšemtu pārvadāšanai, centrālais roku balsts
ar sīklietu novietni un glāžu turētāju
Interjera apgaismojums ar pakāpenisku nodzišanu, LED lasīšanas apgaismojums ar hroma apdari priekšā un aizmugurē
Neliela atkritumu tvertne un 12 V ligzda centrālajā konsolē
Izgaismoti kosmētikas spogulīši saulessargos
12 V ligzda centrālās konsoles aizmugurējā daļā un bagāžas nodalījumā
Analogais pulkstenis priekšējā panelī
Tekstila paklāji priekšā un aizmugurē
DROŠĪBA
Signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību, centrālā atslēga
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Elektronisks diferenciāļa bloķētājs (XDS)
Noguruma noteicējs "Rest Assist"
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšana pilsētā
Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash)
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (Multi-collision Brake)
Priekšējie (līdzbraucējam atslēdzams) drošības spilveni
Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem
3-punktu drošības jostas priekšā ar spriegotājiem un augstuma regulāciju, brīdinājuma signāls par nepiesprādzētām drošības jostām
3-punktu drošības jostas aizmugurē (ar statusa informāciju)
Paaugstinātas drošības priekšējie galvas balsti ar augstuma un garenvirziena regulāciju
3 galvas balsti aizmugurē (nolaižami)
ISOFIX stiprinājumu vietas (stiprinājumi 2 bērnu sēdeklīšiem uz aizmugurējā sēdekļa)
Elektromehāniska stāvbremze, "Auto Hold" un "Hill Hold" funkcija
Pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis
www.volkswagen.lv
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Passat GTE : Standartaprīkojums
DROŠĪBA
Bērnu drošības slēdzis durvīs
Pirmās palīdzības komplekts un avārijas trīsstūris
Riepu spiediena indikācija (netiešais mērījums)
Riepu remontkomplekts (12 V kompresors un hermētiskās putas)
FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS
Karstumu aizturošs vējstikls
Karstumu aizturoši sānu un aizmugurējais stikls
Ziemas pakete (priekšējo sēdekļu apsilde, automātiski apsildāmi vējstikla apskalotāji)
Automātiskais gaisa kondicionētājs "Climatronic" ar 3-zonu temperatūras kontroli, vadības elementi aizmugurē sēdošajiem
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi (ar eksterjera komforta apgaismojumu), automātiski aptumšojošs vadītāja pusē
Lietus sensors
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC), "Stop & Go" funkcija
Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana, "Leaving Home" un "Coming Home" funkcija
Automātiska lukturu augstuma regulēšana
Paceļama bagāžas nodalījuma grīda
Radio "Composition Media"
- 8" skārienjutīgs ekrāns
- CD/MP3 atskaņošana
- SD karšu ligzda
- USB (saderība arī ar Apple ierīcēm) un AUX-IN ligzdas
- mobilā telefona interfeiss Bluetooth
- 8 skaļruņi

Mobilie tiešsaistes pakalpojumi Car-Net
Limitēts bezmaksas lietošanas periods
Multifunkcionāls krāsu displejs
Elektromehānisks stūres pastiprinātājs ar ātruma adaptācijas funkciju
BATERIJA UN UZLĀDE
Litija jonu augstsprieguma baterija (9.9 kWh)
Maiņstrāvas (AC) uzlādes ligzda
Kabeļi uzlādei no mājsaimniecības rozetes (2.3 kW) un publiskajās uzlādes stacijās (3.6 kW)
GARANTIJA
Automašīnai - 5 gadi vai 100 000 km
Augstsprieguma baterijai - 8 gadi vai 160 000 km
Lietotāja rokasgrāmata

www.volkswagen.lv
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Cena
EUR ar PVN

Passat GTE : Papildaprīkojums

W43

2 403

PW9

928

"Urano Gray" pelēka virsbūves krāsa

5K5K

0

"Pure White" balta virsbūves krāsa

0Q0Q

229

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa

XXXX

538

"Oryx White" balta perlamutra virsbūves krāsa

0R0R

1 062

PJL

0

PJ4

0

PJ6

705

PJ7

705

- vieglmetāla diski 8J x 18, drošības skrūves
- polimēra pārklājuma riepas 235/45 R18

PJF

713

Riepu spiediena kontroles sistēma (tiešais mērījums)

7K3

172

Ceļgalu drošības spilvens vadītāja pusē, sānu drošības spilveni un drošības jostu savilcēji aizmugurējiem ārējiem sēdekļiem

PAH

476

Braukšanas joslu maiņas asistents "Side Assist" un sistēma Rear Traffic Alert

7Y1

522

Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"

PSP

530

Braukšanas joslu maiņas asistents "Side Assist Plus", braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"
un sistēma Rear Traffic Alert

PAX

1 053

VL3

85

WY5/79D

1 313

WQ1

0

PXX

449

WLH

523

VOLKSWAGEN ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
"Executive" pakete
- LED "High" priekšējie lukturi ar dinamiskajām līkumgaismām (WLH)
- navigācijas sistēma "Discover Pro" ar 9.2" skārienjutīgu ekrānu un Bluetooth interfeisu mobilajam telefonam (ZMF)
- bezatslēgas atvēršanas/aizvēršanas un dzinēja startēšanas sistēma "Keyless Access" (4F2)
- atpakaļskata kamera "Rear View" (KA2)
- aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls (4KF)

Autonomā apsilde un ventilācija ar tālvadību un laika iestatīšanu
VIRSBŪVES KRĀSA

DISKI / RIEPAS
"London"

- vieglmetāla diski 7J x 17, drošības skrūves
- polimēra pārklājuma riepas 215/55 R17

"Nivelles"

- vieglmetāla diski 7J x 17, drošības skrūves
- polimēra pārklājuma riepas 215/55 R17

"Dartford" (gray metallic)

- vieglmetāla diski 8J x 18, drošības skrūves
- polimēra pārklājuma riepas 235/45 R18

"Dartford" (sterling silver)

- vieglmetāla diski 8J x 18, drošības skrūves
- polimēra pārklājuma riepas 235/45 R18

"Monterey", Volkswagen R

DROŠĪBA

Gājēju uzraudzība
tikai ar WY5
Vadītāja asistentu pakete "High"
- tālo gaismu asistents ar dinamisku gaismu regulāciju "Dynamic Light Assist"
- braukšanas joslu maiņas asistents "Side Assist Plus", braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist" un sistēma Rear Traffic Alert
- ārkārtas sistuāciju asistents "Emergency Assist"
- sastrēgumu palīgsistēma "Traffic Jam Assist"

Ceļa zīmju atpazīšana
tikai ar PND vai ZMF un PXX, PSP vai PAX
GAISMAS
Tālo gaismu asistents ar dinamisku gaismu regulāciju "Dynamic Light Assist"
tikai ar WLH
LED priekšējie lukturi "High" ar dinamiskajām līkumgaismām
- automātiska lukturu augstuma regulēšana
- dinamiskās līkumgaismas
- priekšējo lukturu apskalošana

www.volkswagen.lv
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Cena
EUR ar PVN

Passat GTE : Papildaprīkojums

PND

563

ZMF

1 698

9VW

1 166

9S8

476

YOZ

0

9IM

446

Elektriski vadāma stikla jumta lūka

PS4

1 128

Aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls

4KF

300

Skaņu izolējoši pastiprinātas izturības priekšējie sānu stikli, aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls

VW5

630

Elektriski vadāma aizmugurējā stikla žalūzija

3Y2

278

Elektriski vadāma aizmugurējā stikla žalūzija, manuāli vadāmas aizmugurējo durvju stiklu žalūzijas

3Y5

379

PL7

502

8I2

180

PH1

1 111

Koka dekoratīvā apdare "Olive Ash Silk-Mat" priekšējam panelim un durvju apdares paneļiem,
dekoratīvā apdare "Piano Black" centrālajai konsolei

PN3

507

Komforta apgaismojums "Plus" (3 krāsu)

PA6

253

AUDIO / NAVIGĀCIJAS UN MULTIVIDES SISTĒMAS
Navigācijas sistēma "Discover Media"
- 8" skārienjutīgs ekrāns
- CD/MP3 atskaņošana
- SD karšu ligzda
- USB (saderība arī ar Apple ierīcēm) un AUX-IN ligzdas
- mobilā telefona interfeiss Bluetooth
- Volkswagen Media Control
- 8 skaļruņi

tikai ar YOZ
Navigācijas sistēma "Discover Pro"
- 9.2" skārienjutīgs ekrāns
- CD/MP3 un DVD atskaņošana
- 10 GB atmiņa lietotāja datiem
- divas SD karšu ligzdas
- USB (saderība arī ar Apple ierīcēm) un AUX-IN ligzdas
- mobilā telefona interfeiss Bluetooth
- 8 skaļruņi
- App-Connect un Volkswagen Media Control

tikai ar YOZ
Skaņas sistēma "DYNAUDIO Confidence"
- 10 kanālu digitālais pastiprinātājs
- 10 skaļruņi
- automobilim īpaši pielāgots skaņas regulējums
- 700 W kopējā skaņas jauda

Digitāls mērsinstrumentu panelis (aktīvais info displejs)
Mobilie tiešsaistes pakalpojumi Car-Net
Limitēts bezmaksas lietošanas periods
tikai ar PND vai ZMF
SAVIENOJAMĪBA
Mobilā telefona interfeiss "Premium"
- Bluetooth interfeiss
- GSM uztvērējs ar ligzdu SIM kartei
- profils āttālinātai piekļuvei SIM kartei (rSAP)
- Wi-Fi piekļuves punkts

tikai ar ZMF
KLIMATA UN APSILDES SISTĒMAS

INTERJERA APDARE UN SĒDEKĻI
Ādas "Nappa" apdare
- ādas "Nappa" apdare sēdekļiem un priekšējam roku balstam, ādas imitācijas apdare durvju un sānu paneļiem
- priekšējo sēdekļu apsilde, automātiski apsildāmi vējstikla apskalotāji

Masāžas funkcija vadītāja sēdeklim
- priekšējo sēdekļu muguras komforta regulācija, vadītāja sēdeklim elektriska muguras komforta regulācija ar masāžas funkciju

"ergoComfort sēdeklis vadītājam ar 14-punktu elektrisku regulāciju un masāžas funkciju
- ergoComfort sēdeklis vadītājam ar augstuma, garenvirziena un sēdekļa atzveltnes regulāciju
- garenvirzienā regulējams augšstilbu atbalsts
- priekšējo sēdekļu muguras komforta regulācija, vadītāja sēdeklim elektriska muguras komforta regulācija ar masāžas funkciju
-e
 lektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi (ar eksterjera komforta apgaismojumu) ar atmiņas funkciju,
vadītāja pusē automātiski aptumšojošs"

DEKORATĪVĀ APDARE

www.volkswagen.lv
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Passat GTE : Papildaprīkojums

Bezatslēgas atvēršanas/aizvēršanas un dzinēja startēšanas sistēma "Keyless Access"

4F2

482

Elektriska bagāžas nodalījuma vāka atvēršana un aizvēršana

4E7

370

PEL

621

Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi (ar eksterjera komforta apgaismojumu),
vadītāja pusē automātiski aptumšojošs

6XI

167

Atlokāms piekabes āķis ar elektrisku atbrīvošanu

1M6

901

Bagāžas nodalījuma paklājs, gumija/tekstils

6SJ

51

230 V pieslēgligzda viduskonsoles aizmugurējā daļā

9Z3

114

Pelnu trauki salona priekšpusē un aizmugurējā daļā, cigarešu aizsmēķējamais salona priekšpusē

9JC

18

PDD

1 027

7X5

255

8A9

538

Atpakaļskata kamera "Rear View"

KA2

369

360° apkārtskata kamera "Area View"

KA6

806

FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS

"Easy Open" pakete
- bezatslēgas atvēršanas/aizvēršanas un dzinēja startēšanas sistēma "Keyless Access"
- bagāžas nodalījuma atvēršana ar kustību sensoru palīdzību un elektriska aizvēršana

PIEKARE
Adaptīva piekares regulēšana (DCC), ieskaitot braukšanas režīmu izvēli
STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS ASISTENTU SISTĒMAS
Stāvvietā novietošanas asistents "Park Assist"
Sakabes manevrēšanas asistents "Trailer Assist", ieskaitot stāvvietā novietošanas asistentu "Park Assist"
tikai ar 1M6
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