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03Passat Alltrack – Ulkopuoli

Luottavaisena kohti 
uusia haasteita. 
Passat Alltrack on valmiina lomakalenterin asettamiin haasteisiin sekä normaalista arjesta 

poikkeaviin seikkailuihin. Tästä kaikesta vastaa 4MOTION-neliveto ja erityisesti maasto-

ajoon soveltuva Offroad-ajoprofiili. Laajat liitettävyystoiminnot tekevät seuraavasta neu-

vottelupuhelusta lasten leikkiä.

01   Jäähdyttimensälei-
kön Alltrack-logo tekee 
kaikille selväksi Alltrackin 
erityisen urheilullisuuden. 
Samoin kuin puskurin sil-
miinpistävä C-muotoilu.
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Valmiina arkeen. 
Ja vapaa-aikaan.
Passat Alltrackin kyydissä voit aloittaa vapaa-ajan suoraan arjen askareista 

yhdessä silmänräpäyksessä. Tai vaikka jo heti ensimmäisestä katseesta.

Itsevarma muotoilu kertoo tyylikkyyden ja laadun siivittämänä olevansa 

valmis lähes kaikkeen mitä tie eteen tuo. Edessä ja takana olevan teräksenvä-

risen alustasuojan ansiosta yllättävätkään tilanteet eivät pääse yllättämään.

Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, jossa on esillä kaikkia varusteita, joita Volkswagenilta 
on saatavilla. Suomen varustetasot sekä tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi. 
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan.
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07Passat Alltrack – Sisätilat

Laajentaa mukavuusaluettasi. 
Viidellä istumapaikalla.
Tähän mennessä muutosten tekeminen on edellyttävät poistumista 

omalta mukavuusalueelta. Passat Alltrackin kyydissä voit rennosti

kokeilla omia rajojasi. Sisätilojen urheilullisen jämäkästä ilmeestä ja 

teräksisten, kromisten ja alumiinisten laadukkaiden muotoilun yksityis-

kohtien lisäksi sisätiloista löytyy myös runsaasti mukavuuksia. Tällaisia ovat 

esimerkiksi ergoComfort-istuimet, joissa on hieronta- ja tuuletustoiminto. 

01   Urheilullisen jämäkkä ilme näkyy myös Passat Alltrackin sisätiloissa. Autoon noustaessa ja siitä poistut-
taessa ei voi olla huomaamatta kestäviä jaloteräksisiä kynnyslistoja ja tekstiilimattoja. Nauti upeista harjattua 
terästä olevista poljinpinnoista ja ihastele jokaisella matkalla toinen toistaan upeampia yksityiskohtia.

02   Lisää rentoutta matkantekoon tuovat ergoComfort-istuimet, jotka tarjoavat mukavan istuma-asennon 
pitkillekin matkoille. Mistral-värisellä Nappa-nahalla verhoillut istuimet tuovat sisätiloihin arvokkuutta.
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04   Oli suuntana sitten työ- tai lomamatka – kun olet 
usein tien päällä, kuljettajaa avustava Travel Assist 
-järjestelmä tuo rentoutta ajamiseen. Erityisesti 
moottoriteillä ja hyväkuntoisilla maanteillä Travel
Assist auttaa kuljettajaa pysymään omalla kaistalla 
sekä säilyttämään asetetun nopeuden ja etäisyyden 
edellä ajavaan ajoneuvoon. DSG-kaksoiskytkinvaih-
teistolla ajat rennosti niin jonossa kuin jatkuvasti 
pysähtelevässä liikenteessäkin.¹⁾, ²⁾

05   Ole aina valmiina hätätilanteessa – apuna on 
hätätilanneavustin Emergency Assist, joka voi ottaa 
vastuulleen osan auton ohjaamisesta lääketieteelli-
sessä hätätapauksessa. Järjestelmä aktivoituu, kun se 
ei enää havaitse kuljettajan aktiivista toimintaa. Jos 
järjestelmä ei havaitse kuljettajan reaktiota varoituk-
sesta huolimatta, se pyrkii aktivoimaan kuljettajaa ja 
kanssamatkustajia sekä varoittamaan muita tiellä liik-
kujia. Jos järjestelmä ei edelleenkään havaitse kuljet-
tajan ohjausliikkeitä, se auttaa pitämään auton omalla 
kaistalla ja jarruttamaan tarvittaessa pysähdyksiin 
saakka.¹⁾

06   Automaattinen etäisyyssäätö ACC, joka sisältää 
ennakoivan nopeussäädön, auttaa kuljettajaa säilyttä-
mään etukäteen asettamansa suurimman sallitun 
ajonopeuden³⁾ sekä etäisyyden edellä ajavaan ajoneu-
voon. Ennakoiva nopeussäätö laajentaa järjestelmän 
toimintaa nopeutta ja kaarreajoa valvovilla järjestel-
millä. Järjestelmän noudattaessa virallisia nopeusra-
joituksia vältyt sallitun nopeusrajoituksen ylittämiseltä. 
Lisäksi järjestelmä laskee matkatietojen perus-
teella ihanteellisen kaarreajonopeuden. Näin ajomu-
kavuus paranee ja polttoaineenkulutus vähenee.¹⁾

03   Head up -tuulilasinäyttö tuo kaikki tärkeät tiedot kuljettajan näkökenttään, 
esimerkiksi nopeuden, kuljettajaa avustavien järjestelmien ilmoitukset sekä 
navigointiohjeet. Tiedot heijastetaan tuulilasin laadukkaaseen optiseen näyttöön, 
jolloin kaikki tärkeät tiedot ovat kuljettajan silmien edessä eikä hänen tarvitse 
nostaa katsettaan tiestä. Tiedot ovat selkeästi luettavissa myös vastavalossa. 
Head up -tuulilasinäytön voi laskea alas mittaristoon, jos sitä ei välillä tarvitse.

 1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2)  Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien 

järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuunsa ajoneuvon varovaisesta 
ajamisesta.

3)  Nopeuteen 210 km/h saakka.
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11Passat Alltrack – Sisätilat

08   Navigointijärjestelmää Discover Pro ja We Connectin* verkkopalveluja käytetään 
intuitiivisesti ja kätevästi suuren, lasipintaisen 23,4 cm:n (9,2") TFT-kosketusvärinäy-
tön avulla. Niitä voi käyttää myös eleohjauksella ja puhekomennoilla käyttämällä 
luonnollisia lauseita. Järjestelmä käyttää myös liikennemerkkien tunnis-tusta ja 
App-Connect Wireless -toimintoa (Apple CarPlay™). Kahdeksan kaiutinelementtiä 
vastaavat digitaalisesta radiovastaanotosta (DAB+) ja optimaalisesta äänentoistosta.

09 | 10   Yksilöitävän aloitusnäytön voi muokata oman maun mukaan. Siinä voidaan 
näyttää esimerkiksi maastoajon tiedot tai eniten käytetyt toiminnot. Yksilölliset 
asetukset voi tallentaa henkilökohtaiseen profiiliin ja hakea sieltä esiin.

07   Kaikki hallinnassa. Ja silmien edessä. Maastoajoon 
liittyvien tietojen, kuten korkeuden, pyöränkulman ja 
kompassin lisäksi Passat Alltrack tuo näyttöön myös 
navigointijärjestelmän. Lisäksi mukautuva alustan-
säätö DCC (yläkuva) vastaa siitä, että elektronisesti 
säädettävät iskunvaimentimet mukautuvat jatkuvasti 
kuhunkin ajotilanteeseen.

* We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagenin käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava 
We Connectiin käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect- tai 
We Connect Plus -sopimus. We Connect Plus -palvelua varten asiakkaalla on 90 päivää auton luovuttamisen 
jälkeen käydä rekisteröimässä auto, jotta hän voi hyödyntää palveluja mahdollisimman pitkän maksuttoman 
ajan verran. 
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Volkswagen-lisävarusteet
Passat Alltrack on täysin varustettu arjen haastaviin tilanteisiin. Jos tämä ei vielä riitä, valittavissa on laaja

valikoima Volkswagenin lisävarusteita. Lisävarusteet on esitelty Volkswagenin lisävarusteluettelossa, jonka 

saat Volkswagen-jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.volkswagen.fi.
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13Passat Alltrack – Lisävarusteet

01   Lainelautateline tuo lainelautasi turvallisesti perille: kumiset pidikkeet ja 
erityiset kiinnityshihnojen metallipidikkeiden kumisuojukset suojaavat hyvin 
kaksimastoisen laudan pintaa.

02   Passat Alltrackin tukevat ja kevyet taakkatelineet toimivat perustana kaikille 
kattokiinnikkeille. Tilavuudeltaan joko 340 tai 360 litran kattoboksi ihastuttaa 
hyvällä aerodynamiikallaan, turvallisella kolmenpisteen keskuslukituksella ja yksin-
kertaisella pikakiinnityksellään. Kattoboksi on lisäksi helppo avata molemmilta 
puolilta innovatiivisen DuoLift-järjestelmän ansiosta.

03   Kuljeta polkupyöräsi turvallisesti ja vakaasti kaupunkiliikennettä varten testa-
tussa (City Crash Plus) polkupyörätelineessä auton katolla. Polkupyörän rungon 
kiinnittäminen sujuu kätevästi innovatiivisella kiristysmomenttia rajoittavalla kier-
topainikkeella. Runkopidike ja kisko on muotoiltu siten, että pyörä asettuu auto-
maattisesti oikeaan asentoon.

04   Kuljeta polkupyöräsi kätevästi ja turvallisesti Premium-polkupyörätelineellä. 
Telineessä voidaan kuljettaa kaksi polkupyörää tai sähköpyörää ja kiinnitys sujuu 
kätevästi innovatiivisella kiinnitysjärjestelmällä. Kun telineen salpa avataan, polku-
pyörä asettuu automaattisesti vetokoukun päälle ja on tämän jälkeen helppo kiin-
nittää. Varkaussuojalla varustettu irrotettava välipidike tekee käyttämisestä erityisen 
miellyttävää. Polkupyörätelineen voi laskea alas jopa 90 asteen kulmaan jalkapol-
kimen avulla. Näin tavaratilaan pääsee vaivatta käsiksi. Haluatko pitää polkupyöräsi 

aina saatavilla tai säilyttää sitä turvallisesti myös lomal-
la? Tämän mahdollistaa Premium-polkupyöräteline, 
jonka voit asettaa muutamalla käden liikkeellä säilöön 
Volkswagenisi varapyöräkoteloon: poista tätä varten 
kaikki osat varapyöräkotelosta ja aseta teline sujuvas-
ti paikalleen. Lisäksi on saatavissa myös lastauskisko, 
joka helpottaa pyörien lastaamisesta.

05   Oli kyseessä sitten venetraileri, asuntovaunu tai 
peräkärry – perävaunun vetämistä varten tarvitaan 
sopiva vetokoukku. Vetokoukku on saatavissa sekä 
kiinteänä että irrotettava versiona. Sähkönsyötöstä ja 
turvallisesta käytöstä vastaa mukana toimitettava 
13-napainen sähköasennussarja.
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06   Sisätilojen optimaalinen ilmanvaihto ja tuuletus 
takaavat hyvän sisäilman ja parantavat näin ajomuka-
vuutta. Voit nauttia tehokkaasti kiertävästä raittiista 
ilmasta myös lumi- ja vesisateella ja avata kuumana 
päivänä vaikka hieman ikkunaa tuomaan viilennystä. 
Helppohoitoiset, UV-kestävät ja pesulinjallekin sovel-
tuvat tuulenohjaimet on valmistettu laadukkaasta  
akryylilasista. Ne on helppo kiinnittää painamalla ne 
paikoilleen.

07   Korkeareunainen tavaratilakotelo¹⁾ Passat-tekstillä 
on kestävä ja suojaa tavaratilaa likaantumiselta. Muovi-
pintansa ja leveiden uriensa ansiosta kaukalo on helppo 
puhdistaa. Takakulmissa olevien kuminauhojen ja taka-
seinämän koukkujen avulla kaukalo on kätevä kiinnittää 
paikalleen. Väliverkko¹⁾ erottaa tavaratilan matkusta-
mosta, ja sitä voidaan käyttää myös yhdessä tavaratilan 
peitteen kanssa.

08   Roiskeläpät edessä suojaavat sekä omaa autoasi 
että perässä ajavia autoja pyörteilevältä pölyltä,
kiveniskemiltä ja vesiroiskeilta.

09   Yhtä tyylikäs kuin mitä on toimivakin: kynnyslis-
takalvot (musta/hopea) suojaavat ovikynnyksiä naar-
muuntumiselta.

10   Tarkasti lattian mittojen mukaan leikatut mustat 
Premium-tekstiilimatot ovat kulutusta kestävää, 
tiiviskudoksista veluuria. Edessä olevissa matoissa on 
Passat-teksti. Lattiassa olevien kiinnityspisteiden ja 
mattojen taustapinnoitteen ansiosta matot pysyvät 
paikoillaan.

11   Kaikenikäisille lapsille saatavissa oleville turvais-
tuimille on ominaista mukavuus ja helppokäyttöisyys. 
Kaikki verhoilut voidaan myös irrottaa helposti ja pestä 

30 °C:ssa. Luistamaton istuinsuoja ja kätevät verkko-
taskut auttavat pitämään istuimen puhtaana ja vähen-
tävät kulumista.
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15Passat Alltrack – Lisävarusteet

12 – 15   Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja moni-
puolinen: innovatiivinen modulaarinen matka- ja mu-
kavuuspidike on todellinen tuhattaituri, jonka ansiosta 
sisätilat pysyvät siistinä. Sen ansiosta kaikki tärkeät 
tavarat ovat takapenkkiläisille helposti ulottuvilla 
ja kätevästi käytettävissä. Järjestelmä muodostuu 
perusosasta, joka kiinnitetään etuistuimien pääntukien 
varsiin, sekä kamerapidikkeestä ja erikseen saatavista 
lisämoduuleista. Tällaisia ovat esimerkiksi irrotettava 
vaateripustin²⁾, kestävä laukkukoukku²⁾, käännettävä 
tablettiteline eri valmistajien malleille ja taittopöytä 
mukitelineineen³⁾. Sen ansiosta matkan varrella pidet-
tävät tauot tarjoavat mukavaa puuhaa. Yksi pidike, 
monta mahdollisuutta: kaikki nämä eri moduulit voi-
daan kiinnittää perusosaan ja vaihtaa tarpeen mukaan.

 1) Saatavissa vain Passat Variantiin.
2)  Käytettävissä vain, jos takana olevalla paikalla ei istu matkustajaa.
3)  Taittopöydän mukitelineineen pitää olla taitettuna kiinni ajon aikana, 

jos takana olevalla paikalla istuu matkustaja.
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Ulkovärit

01 Urano Grey normaaliväri 5K5K
02 Pure White normaaliväri 0Q0Q
03 Bottle Green metalliväri 8V8V
04 Reflex Silver metalliväri 8E8E
05 Mangan Grey metalliväri 5V5V
06 Tornado Red metalliväri G2G2
07 Aquamarin Blue metalliväri 8H8H
08 Tamarind Brown metalliväri 3V3V
09 Sea Shell Gold metalliväri 9V9V
 10 Pyrit Silver metalliväri K2K2
 11 Deep Black helmiäisväri 2T2T
 12 Oryx White helmiäisväri 0R0R

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. 
Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.
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Koristelistat,
istuinverhoilut ja vanteet

* Volkswagen R -valikoimasta. Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Istuinverhoilujen ja koristelistojen väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. Painet-
tuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. Istuimien kuvissa on vakioistuin, joka saattaa poiketa saatavilla 
olevista versioista.

01  Koristelista Tracks
02 Koristelista alumiini Dayton brushed
03   Koristelista puuta Silver Birch

04 Kangas 7 Summits Titan Black / Raven
05 Nahka Vienna Titan Black
06 Nahka Vienna Mistral
07 Nahka Nappa Titan Black
08 Nahka Nappa Mistral

09  17 tuuman kevytmetallivanteet Ancona
 1 0  18 tuuman kevytmetallivanteet Kalamata
 11  19 tuuman kevytmetallivanteet Albertville, Volkswagen R*
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Passat Alltrack

Volkswagen-jälleenmyyjäsi

9X5.1196.27.71 · Painettu Saksassa 
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään · Julkaisu: heinäkuu 2019
www.volkswagen.fi

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta volkswagen.fi. Tässä esitteessä 
kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei saa 
Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat lisä-
tietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin ja vir-
heisiin pidätetään. DSG® ja TSI® ovat Volkswagen AG:n ja muiden Volkswagen-yhtymään 
kuuluvien yritysten rekisteröityjä tuotemerkkejä niin Saksassa kuin muissakin maissa. ®-merkin 
puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa. 
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