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Passat Alltrack



Passat Alltrack

EXTERIOR FUNCȚIONALITATE

4 Jante aliaj ușor ”Valley” 7Jx17 cu anvelope self sealing 225/50 R17 Aer condiţionat Climatronic cu reglare pe două zone a temperaturii

Bandouri praguri și aripi roți antracit și bandouri decorative matt chrome separat stânga/dreapta, ventilare indirectă

în partea inferioara a ușilor Asistent pornire în rampă

Bare de protecţie faţă/spate în culoarea caroseriei Blocare electronică a diferențialului - XDS (pentru 2.0/210 CP 

Bare longitudinale cromate  pe plafon și 2.0/170 CP 4Mot DSG6)

Culori uni: alb (B4 B4 Candy white), gri (5K 5K Uranus Gray) Cheie de contact cu imobilizator electronic

Fără inscripţionare tehnologie motorizare pentru 1.8 /160 CP Claxon bitonal

Geamuri termoizolante în tentă verde Computer de bord „Plus"

Grilă de admisie a aerului cu structură tip fagure Deblocare din interior a portbagajului

Grilă radiator neagră cu lamele cromate Elemente aerodinamice pentru optimizarea curgerii aerului pe sub maşină

Inscripţionare „Alltrack” pe hayon (nu pentru 160 CP) Faruri de ceaţă cu lumină statică la virare

Lampă ceață spate Frănare cu sistem de recuperare a energiei (doar pentru BlueMotion 

Plăcuţă înmatriculare spate iluminată în tehnologie LED Technology)

2 țevi de eșapament cromate, în partea stânga (pentru 2.0 /140 CP și 1.8 /160 CP) Funcţie de ralanti (pentru 170 CP DSG 4Motion)

2 țevi de eșapament cromate, stânga / dreapta (pentru 2.0/ 170 CP și 2.0/210 CP) Geamuri acţionate electric faţă/spate

Închidere centralizată cu telecomandă

INTERIOR Funcție confort de pornire ”Press & Drive”

Ceas analog Inscripționare ”Alltrack” praguri față / spate

Cotieră centrală faţă cu spaţiu de depozitare si 2 guri de ventilație spate Lumini de drum permanente cu funcţie manuală "Coming Home" 

Cotieră centrală spate cu spaţiu de depozitare, 2 suporturi pahar, cu şi automată „Leaving Home"

posibilitatea transportării obiectelor lungi Oglindă retrovizoare interioară cu sistem automat antiorbire

Covoraşe textile faţă/spate Oglinzi exterioare cu reglaj electric, încălzite, cu sistem automat antiorbire

Ornamente „Matt Chrome" pentru geamurile laterale pe partea șoferului

Elemente crom pentru guri ventilație față și întrerupător lumini Oglinzi make-up  în parasolare, iluminate

Inserții decorative ”Titanium Silver” pe planșa de bord, consola centrală și uși Priză 12V  în consola centrală spate și în compartimentul portbagajului

Levier schimbător de viteze în piele Program  rulare Offroad , inclusiv control coborare pantă

Lumini pentru citit faţă / spate cu decor crom Radio CD RCD 310 cu funcţie MP3, 8 incinte acustice 4x20 W, antena

Pachet fumători: brichetă şi scrumieră faţă / spate diversity şi AUX-IN

Pedale cu aspect de aluminiu Scut de protecție motor

Suport pahare faţă (2) cu capac Scaune confort față cu reglare pe verticală și reglaj electric spătar pentru șofer

Tapiţerie scaune stofă „Zabriski" cu fețele interioare ale marginilor Alcantara Scaune față cu suport lombar, reglabil electric pentru șofer

Volan piele 3 spiţe, cu inserții cromate Spătar banchetă spate rabatabil asimetric 

Servodirecţie electromecanică reglabilă în funcţie de viteză

SIGURANȚĂ Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

Airbag-uri cortină faţă/spate Sistem Start-Stop cu recuperare (doar pentru BlueMotion Technology)

Airbag-uri laterale față Senzor de ploaie și ștergător parbriz cu temporizare automată

Airbag șofer și pasager, cu posibilitatea dezactivării airbag-ului pentru pasager Suspensie ”Alltrack”, garda la sol ridicată cu aprox. 25 mm

Centuri de siguranţă în 3 puncte faţă/spate cu reglare pe verticală pentru Roată de rezervă de uz temporar

cele din faţă

Detector de oboseală

Frână de staţionare electronică, cu funcție Auto Hold

Prindere ISOFIX (dispozitiv pentru prinderea a două scaune copil pe

bancheta spate)

Sistem de avertizare acustică / optică la nefixarea centurii de siguranță față

Sistem electronic pentru stabilitatea maşinii ESP, inclusiv ABS şi asistent

frânare,  ASR,  EDL, EDTC şi sistem de stabilizare  a remorcii

Tetiere față cu reglare pe înălțime și lungime, cu buton deblocare integrat

Garanție: 4 ani pentru mașinile contractate începând cu 01.10.2011, din care 2 ani conform Condițiilor Generale de Garanție (fără limită de km) 

și 2 ani (anul 3 și 4 de exploatare socotit din data de livrare) conform Condițiilor de Garanție Suplimentară cu limita de km.120000; 

12 ani la perforarea caroseriei; 3 ani pentru vopsea.

DOTĂRI STANDARD



MODELE Passat Alltrack

Gama Tip CP Model Preț fără TVA Preț cu TVA Taxă poluare 2012

Motor (Euro) (Euro) (Euro)

1.8 TSI 160 365CH212 21.775,- 27.001,- 381

2.0 TSI 4Motion 210 365CPQ12 27.752,- 34.412,- 480

BlueMotion Technology 2.0 TDI 140 365C5X12 22.867,- 28.355,- 284

BlueMotion Technology 2.0 TDI 4Motion 140 365C5U12 24.259,- 30.081,- 286

BlueMotion Technology 2.0 TDI 4Motion 170 365C8R12 27.177,- 33.699,- 304

Conform prevederilor Legii 571/2003, Capitolul II
1
, Art. 214

1
-214

3
, valabile începând din data de 1 ianuarie 2007, taxele speciale pentru autoturisme şi

autovehicule se datorează către bugetul de stat şi se plătesc cu ocazia primei înmatriculări în România.

Preţurile indicate nu includ aceste taxe.

Preţurile se vor calcula în lei la cursul din ziua plăţii anunţat de Porsche România (cursul spot al Porsche Bank România din ziua precedentă).

Preţuri de vânzare recomandate.

Tip cutie 

Viteze

manuală / 6

DSG / 6

manuală / 6

manuală / 6

DSG / 6



DOTĂRI OPȚIONALE Passat Alltrack

C
o

d

Preț fără 
TVA 

(Euro)

Preț cu 
TVA 

(Euro)

EXTERIOR

uni Alb (Candy-White) B4 0,- 0,-

Gri (Uranus Gray) 5K 0,- 0,-

Roşu (Tornado Red) G2 105,- 130,-

metalic Gri (Iron gray) 9H 419,- 520,-

Bej (Light Brown) 7S 419,- 520,-

Maron (Black Oak Brown) P0 419,- 520,-

Albastru (Night Blue) Z2 419,- 520,-

Argintiu (Reflex Silver) 8E 419,- 520,-

pearleffectNegru (Deep Black) 2T 419,- 520,-

Gri (Island Gray) C9 419,- 520,-

Bare

Bare suport cromate pe pavilion 5W0 160,- 198,-

cu suporţi transversali cromaţi şi sistem antifurt

Jante aliaj ”Canyon” 8J x 18 WJ1 437,- 542,-

cu anvelope self sealing 225/45 R18

Suspensii

Suspensie cu reglare adaptivă DCC PDD 761,- 944,-

*pentru jante de 18' se comanda PDX

Lumini și vizibilitate

Faruri Bi-Xenon cu iluminare dinamică la virare WXF 1.014,- 1.257,-

 reglare automată a distanţei de iluminare,lumini de drum permanente cu tehnologie LED, 

instalaţie spălare faruri, lămpi spate în tehnologie LED 

 (nu împreună cu Light Assist - 8G1)

Geamuri laterale față laminate VW6 82,- 102,-

Geamuri laterale față laminate,geamuri laterale spate şi lunetă fumurii VW5 337,- 418,-

 cu absorbţie a luminii

(nu împreună cu Privacy Glass - 4KF).

Parbriz laminat cu reflexie radiații infraroşii 4GY 145,- 180,-

 (nu împreună cu PW1,PW2,PAX,PXX, PSP)

Parbriz încălzit cu reflexie radiații infraroşii 4GW 272,- 337,-

(doar împreună cu scaune încălzite  PW1/PW2 sau pachete piele WL1 /WL2/WL4,

nu împreună cu PAX,PXX, PSP, PF1)

Privacy Glass

geamurile laterale spate şi lunetă fumurii (pana la 65% absorbţie a luminii)

Trapă

Trapa panoramică din sticlă acționată electric PS6 875,- 1.085,-

INTERIOR

Decoruri

Decor lemn"Zebrano" pe uşi şi planşa de bord PN3 323,- 401,-

decor „Brushed Aluminum" pe consola centrală

Decor lemn"Burr Walnut" pe uşi şi planşa de bord PN5 323,- 401,-

decor „Brushed Aluminum" pe consola centrală

Decor „Brushed Aluminum" PN8 323,- 401,-

pe consola centrală, planşa de bord şi uşi (doar pentru tapiţeriiile desert beige NE şi NV)

Culori

Jante

4KF 255,- 316,-



DOTĂRI OPȚIONALE Passat Alltrack

C
o

d

Preț fără 
TVA 

(Euro)

Preț cu 
TVA 

(Euro)

Scaune și tapițerii

Pachet piele „Nappa" cu  scaune sport față WL4 1.910,- 2.368,-

partea centrală şi laterală a scaunelor şi cotiera centrală faţă din piele Nappa, scaune față încălzite

duze spălare parbriz încălzite automat.

Pachet piele „Vienna" WL1 1.751,- 2.171,-

partea centrală şi laterală a scaunelor şi cotiera faţă acoperite cu piele Vienna, scaune faţă încălzite,

duze spălare parbriz încălzite automat.

Pachet piele „Vienna" cu control activ al climatizării scaunelor confort faţă, inclusiv masaj scaun şofer WL2 2.112,- 2.619,-

partea centrală şi laterală a scaunelor şi cotiera centrală faţă din piele Vienna,scaune fata încălzite,

duze spălare parbriz încălzite automat

(doar împreună cu tapiţerii de culoare neagră QQ sau naturbraun KN)

Scaun pasager complet rabatabil 3H2 70,- 87,-

(nu împreună cu scaune faţă cu reglaj pe 12 direcţii - PB2)

Scaune faţă încălzite PW1 218,- 270,-

inclusiv duze instalaţie spălare parbriz încălzite

(inclus în  pachetele de  piele WL1/WL2/WL4)

Scaune faţă si  laterale spate încălzite PW2 418,- 518,-

inclusiv duze instalaţie spălare parbriz încălzite 

*împreună cu pachet piele WL1,WL2,WL3 201,- 249,-

Scaune sport faţă cu tapițerie Silversprint PB1 228,- 283,-

Scaune faţă cu reglaj electric pe 12 direcţii PB2 723,- 897,-

cu funcţie memorie pentru scaunul şoferului, reglaj electric lombar scaune faţă, oglinzi  

exterioare rabatabile electric

(nu cu oglinzi exterioare rabatabile elctric - 6XW )

2 scaune copil integrabile in bancheta spate PKI 276,- 342,

integrate în bancheta spate şi centuri pretensionate locuri laterale spate

(doar împreună cu tapiţerie neagră QQ, nu împreună cu scaune faţă şi laterale încălzite - PW2 )

Volane

Volan multifuncţional din piele, 3 spiţe PM1 153,- 190,-

cu control pentru radio şi telefon

Volan multifuncţional din piele, 3 spiţe PM3 224,- 278,-

cu control pentru cutia de viteze, radio şi telefon (doar pentru modele cu transmisie automata DSG)

Pachet Ambient PA5 135,- 167,-

lumini la picioare faţă şi bandouri luminoase inserate în capitonaj uşi faţă; avertizare luminoasă

la deschiderea uşilor

 (numai împreună cu decor lemn sau aluminiu)

Jaluzele  acționate manual pentru geamurile laterale spate 3Y4 87,- 108,-

Sisteme radio și multimedia

Radio CD player RCD 510 RHZ 305,- 378,-

display TFT touch-screen color, diagonală de 16,5 cm, cititor carduri SD, funcție de redare MP3,

inclusiv CD-changer pentru 6 CD-uri, interfață AUX-IN 

Radio sistem de navigaţie RNS 315 PNB/ 550,- 682,-

 sistem de navigaţie cu display TFT cu touch-screen color, diagonala 12,7 cm, SD card reader, 7QL/

funcţie de redare MP3 şi interfaţă AUX-IN 7QM/

(se comandă împreună cu date de navigaţie Europa de Vest - 7QL  sau  date de navigaţie RGY

  Europa de Est - 7QM)

Radio Sistem de navigaţie RNS 510 R2X/ 1.523,- 1.889,-

display TFT cu touch screen; diagonală de 16,5 cm, 30 GB hard disk, SD card reader, funcție de redare 7QL/

MP3, DVD drive, interfață AUX-IN (se comandă împreună cu date de navigaţie Europa de Vest - 7QL  7QM

sau  date de navigaţie  Europa de Est - 7QM)

(numai împreună cu cameră Rear Assist - KA2)



DOTĂRI OPȚIONALE Passat Alltrack

C
o

d

Preț fără 
TVA 

(Euro)

Preț cu 
TVA 

(Euro)

CD-changer 7A2 286,- 355,-

pentru 6 CD-uri situat în torpedou

(doar impreună cu sistem de navigaţie RNS 315 sau RNS 510)

Interfaţă MEDIA-IN USB UF6 119,- 148,-

cu cablu adaptor în torpedou

(nu împreună cu CD Changer - 7A2)

Interfaţă MEDIA-IN IPOD/IPHONE UF8 138,- 171,-

cu cablu adaptor iPod/iPhone în torpedou

(nu împreună cu CD Changer - 7A2)

Receptor Radio Digital DAB QV3 173 215

(doar impreună cu  sistem de navigaţie RNS 315-PNB)

Receptor TV QV1 768,- 952,-

(doar împreună cu sistem de navigatie RNS 510-R2X)

Sistem audio DYNAUDIO "Confidence" 9VE 907,- 1.125,-

amplificator digital cu 10 canale, 10 difuzoare cu rezonanţă scăzută,putere 600 W

Sistem audio ”Volkswagen Sound System” 9VQ 250,- 310,-

amplificator digital cu 8 canale, 10 difuzoare, putere totală 300 W

Telefonie

Pregătire telefon 9ZB 208,- 258,-

conexiune cu telefonul prin bluetooth handsfree profile,redare fişiere audio din telefon prin bluetooth 

AD2P si posibilitate conectare cască audio; operare telefon şi accesare agendă cu ajutorul computerului

 de bord, touchscreen-ul radioului, dacă se alege altul decat cel din standard; modul 3 taste în

 plafonieră

* împreună cu radiosistem de navigaţie RNS 315 se comandă 9ZI

Pregătire telefon „Plus" 9ZA 387,- 480,-

conexiune cu telefonul prin bluetooth handsfree profile, redare fişiere audio din telefon prin 

bluetooth AD2P si posibilitate conectare cască audio; operare telefon şi accesare agendă cu ajutorul 

computerului de bord, touchscreen-ul radioului, dacă se alege altul decat cel din standard, sau 

comandă vocală; modul 3 taste în plafonieră;  posibilitate conectare adaptor în bord pentru

 încărcare telefon şi conexiune la antena maşinii

* împreună cu radiosistem de navigaţie RNS 315 se comandă 9ZT

Pregătire telefon „Premium" 9ZZ 452,- 560,-

conexiune cu telefonul prin bluetooth remote sim acces profile (rSAP ) sau handsfree profile, redare 

fişiere audio din telefon prin bluetooth AD2P şi posibilitate conectare cască audio; operare telefon şi 

accesare agendă cu ajutorul computerului de bord, touchscreen-ul radioului, dacă se alege altul decat 

cel din standard, sau comanda vocală; modul 3 taste în plafonieră ;posibilitate conectare adaptor în

 cotieră, pentru încărcare telefon şi conexiune la antena maşinii

SIGURANȚĂ ȘI CONFORT

Airbaguri  laterale pentru locurile din spate,

inclusiv pretensionare centuri de siguranţă spate şi avertizare pentru nefixare centuri spate

Asistență șofer

Cruise Control 8T2 297,- 368,-

Asistent pentru menţinerea constantă a vitezei de rulare

Adaptive Cruise Control - ACC PAD 932,- 1.156,-

asistent pentru menţinerea constantă şi adaptarea vitezei de rulare în funcţie de ceilalţi

 participanţi la trafic inclusiv Front Assist şi frânare automată de urgenţă  City

 inclusiv Front Assist şi frânare automată de urgenţă  City

*pentru modelele cu transmisie automată DSG cu asistenţa până la oprirea autovehiculului  

Dynamic Light Assist PXX 329,- 408,-

asistent pentru ajustarea automată a fazei lungi în funcție de ceilalți participanți la trafic

(doar împreună cu faruri Bi Xenon cu iluminare dinamică la virare - WXF, nu împreună cu

parbriz încalzit/laminat cu reflexie radiaţii infraroşii - 4GY ,4GW)

Light Assist 8G1 108,- 134,-

asistent activare automată fază lungă

(nu împreună cu faruri Bi Xenon cu iluminare dinamică la virare - WXF sau  sistem asistenţă-PF1)

PAH 357,-288,-



DOTĂRI OPȚIONALE Passat Alltrack

C
o

d

Preț fără 
TVA 

(Euro)

Preț cu 
TVA 

(Euro)

Cameră video „Rear Assist" KA2 288,- 357,-

 (doar împreună cu radio CD RCD 510 sau sistem de navigaţie)

Park Assist 7X5 613,- 760,-

asistent parcare automată ,inclusiv Park Pilot cu avertizare acustică şi vizuală pentru

obstacole față / spate

Park Pilot 7X2 422,- 523,-

avertizare acustică şi vizuală pentru obstacole faţă/spate

Lane Assist PSP 413,- 512,-

asistent pentru menţinerea maşinii pe banda de circulaţie

(nu împreună cu parbriz încălzit/laminat -4GY/ 4GW sau  Light Assist-8G1)

Side Assist 7Y1 402,- 498,-

asistent pentru schimbarea benzii de circulaţie

Side Assist şi Lane Assist PAX 815,- 1.011,-

(nu împreună cu parbriz încalzit/laminat )

Pachet asistenţă şofer "Plus" PF1 1.957,- 2.427,-

Lane Assist, Side Assist, Dynamic Light Assist, faruri bi-xenon cu lumini de drum permanente în

 tehnologie LED, instalaţie spălare faruri, lămpi spate în tehnologie LED

(nu împreună cu parbriz încălzit/laminat 4GY, 4GW sau 8G1-asistent Light Assist)

Alarmă antifurt WD4 288,- 357,-

imobilizator electronic, senzor supraveghere interioară, închidere confort, backup horn şi 

protecţie antitractare

Keyless Access 4F2 418,- 518,-

 inclusiv buton pornire motor

FUNCȚIONALITATE

Computer de bord „Premium" 9Q4 162,- 201,-

cu afişaj color

Covoraş portbagaj cauciuc detaşabil 6SH 41,- 51,-

(nu împreună cu pachet management portbagaj-PFX)

Plafon în culoare neagră 6NT 188,- 233,-

Cârlig de remorcare rabatabil cu functie electrica de deblocare 1M6 690,- 856,-

Actionare electrica hayon 4E7 323,- 401,-

Blocare electronică a diferenţialului XDS

(pentru  2.0 TDI 140 CP si 1.8 TSI 160 CP)

Instalaţie spălare faruri 8X1 255,- 316,-

Încălzire sau ventilare staționară programabilă PW9 1.092,- 1.354,-

cu operare de la distanţă prin telecomandă şi programabilă din computerul de bord

 (nu pentru 1.8 TSI 160 CP si 2.0 TSI 210 CP 4Motion)

Oglinzi exterioare rabatabile electric 6XW 128,- 159,-

Pachet management portbagaj PFX 269,- 334,-

pervaz de protecţie portbagaj din oţel, 4 inele de ancorare reglabile şi curea fixare pe şine,

podea mobilă portbagaj 

(nu împreună cu  pachet partitie portbagaj-PFR) 

Pachet partiţie portgabaj PFR 88,- 109,-

pervaz de protecţie portbagaj din oţel, compartimentare podea portbagaj şi spaţii depozitare în

compartimentul roţii de rezervă 

(elimină roata de rezervă din standard,nu împreună cu pachet management portbagaj-PFX ,

nu pentru 4Motion)

Plasă portbagaj 6M3 62,- 77,-

Plasă despărţitoare portbagaj 3CX 160,- 198,-

Priza 230 V PV2 103,- 128,-

în consolă centrală spate, inclusiv priză 12 V portbagaj.

Sistem de măsurare a presiunii din  pneuri 7K3 131,- 162,-

1Y3 191,-154,-



DOTĂRI OPŢIONALE Passat Alltrack

Jante aliaj ”Valley” 7J x 17 Jante aliaj ”Canyon” 8J x 18

cu anvelope self sealing 225/50 R17 cu anvelope self sealing 225/45 R18

dotare standard dotare opţională - cod WJ1



DESCRIERE ȘI COMBINAȚII CULORI / TAPIȚERII Passat Alltrack

Interior Cod Tapițerie Bord Capitonaj Capitonaj

scaune podea plafon

Tapiţerie stofă „Zabriskie" / Alcantara

scaune confort

Tapiţerie stofă „Silversprint"* 

scaune sport     (opţional PB1)

NE Desert Beige Naturbraun Desert Beige St. Tropez (crem)

Tapiţerie piele „Nappa"* NV Desert Beige Naturbraun negru St. Tropez (crem)

scaune sport KN Naturbraun Naturbraun negru St. Tropez (crem)

(opţional WL4) QQ negru negru negru gri perlat

WJ Truffel-negru negru negru gri perlat

Tapiţerie piele „Vienna"* NE Desert Beige Naturbraun Desert Beige St. Tropez (crem)

scaune confort NV Desert Beige Naturbraun negru St. Tropez (crem)

(opţional WL1) KN Naturbraun Naturbraun negru St. Tropez (crem)

QQ negru negru negru gri perlat

Tapiţerie piele „Vienna"* QQ negru negru negru gri perlat

perforată, scaune cu climatizare activă

(opţional WL2)

Culori exterioare Cod

Uni

Alb- Candy  White(standard) B4 B4

Roşu -Tornado Red * G2 G2

Antracit -Uranus Gray (standard) 5K 5K

Metallic

Maron - Black Oak Brown * P0 P0

Gri-Iron Gray * 9H 9H

Bej-Light Brown * 7S 7S

Albastru-Night Blue * Z2 Z2

Argintiu- Reflex Silver * 8E 8E

Gri -Tungsten Silver * K5K5

Perleffekt

Negru- Deep Black * 2T 2T

Gri-Island Gray * C9 C9

* Preţurile pentru aceste culori şi pentru piele se află la opţionale

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

RO QQ NE NV KN WJ

Tapițerii

gri perlatnegrunegrunegru

St. Tropez (crem)negruNaturbraunNaturbraunKN

gri perlatnegrunegru - gri - negruRO negru

QQ



DATE TEHNICE Passat Alltrack

BlueMotion Technology BlueMotion Technology BlueMotion Technology 

Model 1.8 TSI 2.0 TSI 4Motion 2.0 TDI 2.0 TDI 4Motion 2.0 TDI 4Motion

(160 CP) (210 CP) (140 CP) (140 CP) (170 CP)

Motorizare, cutie de viteze:

Motor 4 cilindri, motor Otto 4 cilindri, motor Otto 4 cilindri, motor Diesel 4 cilindri, motor Diesel 4 cilindri, motor Diesel

Common Rail Common Rail Common Rail

Capacitate cilindrică, l / cmc 1.8 / 1798 2.0 / 1984 2.0/1968 2.0/1968 2.0/1968

Putere maximă, kW (CP) la 1/min 118(160) / 5000 - 6200 155(210) / 5300 - 6200 103(140) / 4200 103(140) / 4200 125(170) / 4200

Cuplu maxim, Nm la 1/min 250 / 1500 - 4200 280 / 1700 - 5200 320 / 1750 - 2500 320 / 1750 - 2500 350 / 1750 - 2500

Nivel poluare Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Cutie de viteze, serie manuală, 6 trepte DSG 6 manuală, 6 trepte manuală, 6 trepte DSG 6

Alternator/Baterie, cutie manuală, A (Ah) 140 / 280(60) - 180 / 380 (68) 180 / 380 (68) -

Alternator/Baterie, cutie automată, A (Ah) - 140 / 280 (60) - - 180 / 330 (61)

Mase:

Masă proprie, cutie manuală, kg 1590 - 1609 1706 -

Masă proprie, cutie automată, kg - 1707 - - 1725

Masă max. autorizată, cutie manuală, kg 2170 - 2190 2280 -

Masă max. autorizată, cutie automată, kg - 2270 - - 2300

Masă pe cârlig de remorcare Iară frânare, kg 750 750 750 750 750

Masă pe cârlig de remorcare cu frânare, kg 1500 / 1700 2000/2200 1800 / 2000 2000/2200 2000/2200

Viteze și accelerații:

Accelerare 0-80/0-100 km/h,s

Cutie manuală 6.1 / 8.9 - 7.1/10.2 6.8/10.3 -

Cutie automată - 5.1/7.8 - - 5.8/8.9

Viteza maximă, km/h

Cutie manuală 211 - 201 198 -

Cutie automată - 212 - - 211

Consum combustibil, emisii: benzină fără Pb.-CO min.95 benzină fără Pb.-CO min.95 Diesel Diesel Diesel

Consum combustibil, l/100km

Cutie manuală, extraurban / mixt / urban 6.1 / 7.7/10.5 4.4/5.2/6.5 5.0/5.7/7.0 -

Cutie automată, extraurban / mixt / urban - 6.8/8.6/11.5 - - 5.3/5.9/7.0

Emisie CO2, cutie manuală g/km 180 - 135 150 -

Emisie CO2, cutie automată g/km - 199 - - 155

Capacitate rezervor combustibil, l 70 70 70 70 70



DIMENSIUNI

Dimensiuni exterioare: Dimensiuni interioare:

Lungime / latime / înaltime, mm 4771 (4874)* / 1820 (2062)** / 1550 Rând faţă 970 (981 - pentru dotare cu trapă)

Ampatament, mm 2710 1053

Ecartament fata / spate, mm 1549/1531 1467

Diametru de viraj, m cca. 11.4 Rând spate 980 (983 - pentru dotare cu trapă)

960

1491

Portbagaj

Lungime, banchetă spate nerabatată / rabatată, mm 1133 / 1941

Lăţime între pasaje roţi, mm 1003

Înălţime, mm 480

Volum, banchetă spate nerabatata / rabatata, l 603 - 1731 (588 - 1716 pentru 4MOT)

*  lungime cu cârlig de remorcare

** lăţime cu oglinzi exterioare

Sursa: www.volkswagen.de

Observaţie valabilă pentru întreaga listă de preţ: informaţiile oferite referitoare la preţuri, dotări standard şi opţionale, date tehnice precum şi oferta de

finanţare corespund momentului de editare a prezentei liste. Modificări ale informaţiilor oferite în prezenta listă pot apărea.

Vă rugăm să luaţi legătura cu cel mai apropiat dealer Volkswagen în momentul deciziei de a achiziţiona modelul dorit.

Imaginile din listă sunt cu titlu de prezentare.

Editat martie 2012 - Porsche Romånia îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentei liste.

Passat Alltrack



DATE TEHNICE Passat Alltrack



*rata include TVA, nu şi asigurare Casco

prin

*rată calculată la prețul modelului cu TVA,

 fara asigurare Casco

Oferta se supune unor termene și condiţii. Preţurile se vor calcula în lei confirm cursului spot al Porsche Bank România.

        www.porschebank.ro

Rată de leasing 157începând de la

   euro/lună*

Rată de credit 262începând de la

   euro/lună*

Noi finanțăm mobilitatea
     Personalizează-ți oferta de finanțare pe


