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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.

03Passat ja Passat VariantKuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita.
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05Passat ja Passat Variant – Ulkopuoli

Kaikille, jotka
antavat aina kaikkensa.
Yhtä jännittävä ja epätavallinen kuin sinun arkipäiväsi. Ja aivan yhtä monipuolinen kuin sinä 

itse. Passatissa ja Passat Variantissa urheilullinen linjakkuus yhdistyy johdonmukaiseen 

 toiminnallisuuteen. Lopputulos: arjessa mukana kulkeva kumppani, joka on kaikkea muuta 

kuin arkipäiväinen. Jo voimakasilmeinen valojen muotoilu ja erottuva jäähdyttimensäleikkö 

antavat olettaa, että muutakin on tarjolla. Ja aivan totta, monipuolisten ja mukavuutta 

 lisäävien IQ.DRIVE-tekniikoiden, kuten Travel Assist -järjestelmän, lisäksi Passat ja Passat 

Variant hyödyntävät nyt ensimmäistä kertaa myös We Connectia. Sen kautta voi käyttää 

 lukuisia innovatiivisia liitettävyystoimintoja, joista on hyötyä silloin, kun kaikki toiminnot 

halutaan saman katon alle – oli kyse sitten perheestä tai yrityksestä. 

01   Heijastamattomat valot lähes kaikissa tilanteissa: IQ.LIGHT – Led Matrix -ajovalot varustettuna dynaamisella kaukovalojärjestelmällä

Dynamic Light Assist valaisevat tietäsi kirkkaina pitkälle eteenpäin häikäisemättä silti muita tiellä liikkujia.
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Business-luokka
koko perheelle.
Kotoa päiväkotiin, kouluun, toimistoon ja taas takaisin – Passatilla ja

Passat Variantilla tämäkin reissu sujuu rennosti. Passatin ja Passat

Variantin sisätiloissa on runsaasti varusteita, kuten hieronta- ja tuuletus-

toiminnolla varustetut ergoComfort-istuimet, digitaalinen mittaristo ja 

nykyaikaiset liitettävyystoiminnot. Lisäksi Ambiente-tunnelmavalaistus 

huolehtii valon nopeudella siitä, että voit tuntea olosi rentoutuneeksi. 

Ympärilläsi olevista stressaavista tekijöistä huolimatta. 

01   Näin säteilevät Passatin ja Passat Variantin sisätilat uudessa loistossaan: Ambiente-tunnelmavalaistuksella voit tuoda sisätiloihin 

yksilöllistä tunnelmaa. Jopa 30 värin valikoimasta löytyy oikea väri jokaiseen tunnelmaan – himmeästä loistavaan. Voit säätää valaistuja 

koristelistoja helposti radion tai navigointijärjestelmän näytön kautta.

07Passat ja Passat Variant – Sisätilat
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Passat R-Line
Passat ja Passat Variant tekevät lähtemättömän vaikutuksen. Oli suunni-

telmissasi mitä tahansa tai valitset minkä varustetason tahansa, oli kyseessä 

sitten Passat, Style tai R-Line: voit nauttia jokaisessa mallissa runsaista 

tiloista niin matkatavaroille ja matkustajille kuin kaikelle muulle, mikä 

helpottaa arjen sujumista. R-Line-varustetaso tarjoaa lisäksi hieman 

 luksusta pienintä yksityiskohtaa myöten.

01   Tyyliin sulautuvat upeasti myös kevytmetallivan-

teet. Vakiovarusteina on 17" tai 18" vanteet, ja lisäva-

rusteena 18" sekä 19" vanteita. Tarkasta saatavuus 

hinnastosta tai rakentamalla Passat 

www.volkswagen.fi-sivulla.

09Passat ja Passat Variant – Varustetasot
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Ainutlaatuista: 
ja silti arkipäiväistä.
Oli edessä millaisia askareita tahansa, ne kaikki tuntuvat Passatin ja Passat Variantin ansiosta erilaisilta – 

 rennommilta. Siitä kiitos kuuluu ennen kaikkea sisätiloille, joiden ainutlaatuisuus käy ilmi jo ensi silmäyksellä. 

Istuimien sivuosat ja keskikyynärnojan yläpinta ovat saatavissa Nappa-nahkaa värinä Titanium Black ja istui-

mien keskiosat ovat Nappa-nahkaa Florence. Lisäksi oviverhoilut ovat nahanomaista pintaa, mikä korostaa 

laadukasta ilmettä samoin kuin koristelistat värinään Silver Birch. Monet laadukkaat ominaisuudet takaavat, 

että arkinenkin matka tuntuu ainutlaatuiselta. 

02   Matkusta äänimaailmaan. Koe laadukkaan DYNAUDIO Confidence -äänen-

toistojärjestelmän tarjoama ensiluokkainen äänimaailma. Tarkasti sisätilaan 

 sovitettu äänentoistojärjestelmä DYNAUDIO Confidence sisältää Surround-äänen, 

kymmenen kaiutinta, keskikaiuttimen ja subwooferin sekä kokonaistehoa 

700 wattia. Näin sinä ja matkustajasi voitte nauttia upeasta äänentoistosta ja 

 yksilöitävästä äänestä.

11Passat ja Passat Variant – Varustetasot
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Passat Style
Olit matkassa sitten yrityksen tai perheen asioilla: Passatin ja Passat Variantin varustetaso 

Style on nimensä mukaisesti valmiina kaikkeen. Tämän takaavat mukavuutta ja tyylikkyyttä 

lisäävät lisävarusteet, kuten We Connectin verkkopalvelut.

01   Varustetaso Style tarjoaa Passatissa ja Passat Variantissa monenlaisia koho-

kohtia. Tällaisia ovat muun muassa pellavaa muistuttavat istuimien veluuriverhoi-

lut värinään Titan Black, nahkaverhoiltu vaihteenvalitsimen nuppi sekä osittain 

sähköisesti säätyvä kuljettajan ergoComfort-istuin, jossa on säädettävä ristiseläntuki. 

Tyylikkyyttä lisäävät upeat koristelistat Cross Hatch. Käytännöllisyyttä tuovat kaksi 

kannella peitettyä mukitelinettä sekä sedanissa oleva takaistuimen läpilastausaukko.

02   Nahkaverhoillulla monitoimiohjauspyörällä voidaan käyttää monitoiminäyt-

töä, radioa ja puhelinta. Ohjauspyörän lämmitys lämmittää talvella kylmiä käsiä, 

 lisäksi DSG-kaksoiskytkinvaihteiston yhteydessä ohjauspyörään on saatavissa 

vaihteenvalitsimet.

13Passat ja Passat Variant – Varustetasot

Passat
Saat kiireeseen apua hankkimalla tarvittavaa tukea. Sitä on saatavilla Passatissa ja 

Passat Variantissa. Saat tukea monilta innovatiivisilta kuljettajaa avustavilta 

IQ.DRIVE-järjestelmiltä, kuten mukautuvalta vakionopeudensäätimeltä (ACC) sekä 

 kaistanpitoavustimelta Lane Assist.

01   Tukea arkeen. Rentoudu ja nauti sisätiloista. Nauti koristelistoista New Brushed 

Design, istuimien Lizard-kangasverhoilusta sekä monitoimiohjauspyörästä. Matta-

maalatut ja valaistut ilmasuuttimet ja valokatkaisimet korostavat sisätilojen miel-

lyttävää tunnelmaa. Passat Variantin monikäyttöisyyttä lisää tavaratilasta avattava 

kolmeen osaan taitettava takaistuimen selkänoja.

02   Navigointijärjestelmä Discover Media ihastuttaa 20,3 cm:n (8") kosketusvärinäy-

töllä ja intuitiivisella navigointitoiminnolla. Voit nauttia myös kahdeksasta kaiutin-

elementistä ja matkapuhelimen Bluetooth-liitännästä sekä kahdesta USB-liitän-

nästä (tyyppi C).
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IQ.DRIVE
Hyviä avustajia on yleensä vaikea löytää. Passatissa ja Passat Variantissa tämäkin asia on hoidettu toisin. Käytössä on useita 

älykkäitä kuljettajaa avustavia järjestelmiä, jotka Volkswagen on koonnut nimen IQ.DRIVE alle. IQ.DRIVE pitää sisällään 

 kaikki  nykyiset ja tulevat kuljettajaa avustavat järjestelmät. Nyt voit Passatissa ja Passat Variantissa hyödyntää monia näistä 

 innovatiivista ominaisuuksista, kuten matka-avustin Travel Assist, hätätilanneavustin Emergency Assist ja monia muita.

15Passat ja Passat Variant – Kuljettajaa avustavat järjestelmät

01   Oli suuntana sitten työ- tai lomamatka – kun olet usein tien päällä, kuljetta-

jaa avustava Travel Assist -järjestelmä tuo rentoutta ajamiseen. Erityisesti 

moottoriteillä ja hyväkuntoisilla maanteillä Travel Assist auttaa kuljettajaa pysy-

mään omalla kaistalla sekä säilyttämään asetetun nopeuden ja etäisyyden edellä 

ajavaan ajoneuvoon. DSG-kaksoiskytkinvaihteistolla ajat rennosti niin jonossa 

kuin jatkuvasti pysähtelevässä liikenteessäkin.¹⁾, ²⁾

02   Hätätilanneavustin Emergency Assist tarttuu toimeen lääketieteellisessä 

hätätilanteessa, mikäli järjestelmä ei enää havaitse kuljettajan toimintaa yrittä-

mällä aktivoida kuljettajaa.¹⁾ Jos järjestelmä ei edelleenkään havaitse kuljettajan 

toimintaa, se pysäyttää auton hallitusti järjestelmärajoitusten puitteissa ja saat-

taa näin estää jopa onnettomuuden.

– Hätätilanneavustin Emergency Assist on saanut ”Deutschland – Land der 

Ideen” -järjestön sekä Saksan liikenneministeriön suosituksesta ”Deutschen 

 Mobilitätspreis 2017” -palkinnon.²⁾

03   Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) auttaa kuljettajaa säilyttämään etu-

käteen asettamansa suurimman sallitun ajonopeuden³⁾ sekä etäisyyden edellä 

ajavaan ajoneuvoon. Yhdessä navigointijärjestelmän kanssa mukautuva vakio-

nopeudensäädin laajentaa ennakoivaa nopeussäätöä ja avustaa kaarreajossa. 

Näin järjestelmä tukee kuljettajaa ja auttaa välttämään nopeusrajoituksen ylittä-

misen huomioimalla suurimmat sallitut nopeusrajoitukset.⁴⁾ Lisäksi järjestelmä 

mukauttaa ajonopeuden kaarteisiin, risteyksiin (käännöksiin) ja liikenneympyröi-

hin sopivaksi navigointijärjestelmän reittitietojen perusteella.⁴⁾

 1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.

2)  Lähde: Deutscher Mobilitätspreis 2017, https://land-der-ideen.de/projekt/emergency-assist-3323

3)  Nopeuteen 210 km/h saakka.

4)  Järjestelmärajoitusten puitteissa.
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04   Hätäjarrutusavustin Front Assist varustettuna hätäjarrutustoiminnolla ja ja-

lankulkijoiden tunnistuksella voi uhkaavassa törmäystilanteessa auttaa lieventä-

mään onnettomuuden seurauksia ja ihannetapauksessa estämään onnettomuuden 

kokonaan.* Se osaa tunnistaa ajoradalla olevat jalankulkijat ja ajoneuvot ja varoit-

taa kuljettajaa ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi, järjestelmä tekee hätäjarrutuksen.*

05   Ympäristön tarkkailujärjestelmä Area View tarjoaa neljän kameran avulla usei-

ta erilaisia näkymiä, jotka helpottamat merkittävästi auton liikuttelua pienessä 

 tilassa. Kameroiden avulla voidaan näyttää esimerkiksi auton koko ympäristö lin-

tuperspektiivistä. Tai voit kurkata nurkan taakse katsomalla radion näyttöä: auton 

etu- ja takaosassa olevat kamerat mahdollistavat katunäkymän myös silloin, kun 

kuljettajan näkyvyys on puutteellinen.*

06   Ennakoiva turvajärjestelmä saattaa tunnistaa tilanteet, jossa on kasvanut 

 onnettomuusriski.* Järjestelmä sulkee automaattisesti ikkunat ja panoraamakat-

toluukun sekä kiristää etuistuimien turvavöitä.*

*Järjestelmärajoitusten puitteissa.

17Passat ja Passat Variant – Kuljettajaa avustavat järjestelmät
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Autosi haluaa helpottaa ajamistasi. 
Passat ja Passat Variant on nyt ensimmäistä kertaa varustettu uusimman sukupolven We Connectin verkkopalveluilla. 

 Integroidun eSIM-kortin ansiosta olet heti alusta lähtien saumattomasti yhteydessä autoosi ja verkkoon.¹⁾ Voit siis käyttää 

 lukuisia We Connect -palveluja ja hakea autoosi We Connect Plus -toiminnon kautta useita älykkäitä lisätoimintoja. 

Ne auttavat hoitamaan suurimmat kiireet. Mutta vain rennommalla tavalla.¹⁾

19Passat ja Passat Variant – We Connect

01   We Connect¹⁾ tekee arjesta mukavampaa ja samalla myös helpompaa. Sen kautta pääset tarkastelemaan 

auton tärkeimpiä tietoja, ja se tarjoaa käyttöösi käteviä arkea helpottavia toimintoja, kuten vikapuhelun, online-

varashälyttimen ja huoltoaikataulun suunnittelun. Sama pätee myös vaaratilanteissa. Hätäpuhelupalvelun 

 ansiosta saat esimerkiksi onnettomuustilanteessa automaattisesti apua, jos turvatyynyt laukeavat. Voit soittaa 

apua myös manuaalisesti napin painalluksella. Molemmissa tapauksissa Volkswagenin hätäpuhelukeskus välit-

tää kaikki tärkeät tiedot edelleen pelastuspalvelulle, jotta saat apua mahdollisimman nopeasti. Hätäpuhelupal-

velu on käytettävissä heti auton luovutuksesta lähtien ilman rekisteröintiä.

02   We Deliver²⁾ mahdollistaa palveluntarjoajalle helpon ja turvallisen pääsyn autoosi. Näin Passat tai Passat 

Variant voidaan esimerkiksi pestä ja puhdistaa tai siihen voidaan toimittaa lähetyksiä – sinä voit sillä välin 

keskittyä tärkeämpiin asioihin.

03   Mobiiliavain.³⁾ Ei enää tarvitse tuhlata aikaa avaimien etsintään. Käytä mieluummin älypuhelintasi mobiili-

avaimena ja avaa Passatin tai Passat Variantin ovet ja käynnistä auto käden käänteessä. Voit myös lähettää 

 digitaalisen avaimen ystävälle tai perheenjäsenelle ja mahdollistaa näin autosi mutkattoman käytön.

 1)  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 käytä rekisteröimässä auto osoitteessa www.portal.volkswagen-we.com, jotta hän voi hyödyntää palveluja mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan verran. 

2)  We Deliver -palvelun käyttöä varten on solmittava Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect Plus -sopimus. Palvelun käytettävyys määräytyy yhteistyöyrityksen palveluntarjonnan mukaan. Lisätietoja löytyy kohdasta: https://www.volkswagen-we.com/de/Deliver.html

3)  Vain navigointijärjestelmän Discover Pro ja We Connect -sovelluksen yhteydessä. Käytössä on alun perin kaksi maksutonta, We Connect -sopimuksen solmimisen jälkeen ensimmäisen neljän vuoden aikana lunastettavaa mobiiliavainta. Mobiiliavaimen luovuttaminen eteenpäin edellyttää avaimen 

 lähettäjän henkilöllisyyden tarkistamista Volkswagenin tunnistusjärjestelmän kautta. Kun mobiiliavain on asennettu yhteensopivaan älypuhelimeen, mobiiliavain on toiminnassa kyseisen päätelaitteen yhteydessä yhden vuoden ajan. 
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21Passat ja Passat Variant – We Connect

04   We Connect Plus¹⁾ -navigointipalvelut auttavat sinua suunnittelemaan päivääsi. Saat reaaliaikaisia liikenne-

tietoja ja tietoa reittimuutoksista tai varoituksen liikennehäiriöistä. Älykkään online-reittilaskennan ansiosta 

voit reagoida joustavasti muuttuviin olosuhteisiin ja löytää itsellesi aina parhaan mahdollisen reitin. Karttama-

teriaalien verkkopäivitykset takaavat, että kartat ovat aina ajan tasalla. Kun vielä saat ajankohtaista tietoa huol-

toasemien hinnoista ja vapaista pysäköintipaikoista, saavut entistäkin rentoutuneempana perille.

05   We Connect Plus -järjestelmän etätoiminnoilla voit käyttää Passatin ja Passat Variantin toimintoja etänä. 

Voit ohjata useita erilaisia toimintoja kätevästi We Connect -sovelluksella tai We Connect -portaalin kautta. 

Haluaisitko vaikka ohjelmoida kylmänä talvipäivänä seisontalämmityksen valmiiksi jo edellisenä iltana? Ei mi-

kään ongelma. Kuten ei myöskään ovien ja tavaratilan lukitseminen ja avaaminen lukituksesta.²⁾ Älypuheli-

mellasi voit olla kätevästi etänä yhteydessä myös autosi varkaudenestojärjestelmään.

06   Kun aina tekee parhaansa, on ansainnut nauttia myös parhaasta mahdollisesta viihteestä. Passatin ja 

 Passat Variantin Streaming & Internet³⁾ -palvelujen kautta voit nauttia lempimusiikistasi – missä sitten ikinä 

oletkin. Voit käyttää palvelua, kun olet kerran kirjautunut olemassa olevilla kirjautumistiedoillasi, esim. Apple 

Music. Näin pääset käyttämään palvelua tarvitsematta mitään ulkoista laitetta. Internetradiolla saat nauttia 

kaikista eduista autossa – esimerkiksi livelähetysten ja podcastien hakeminen ja toistaminen on lastenleikkiä.

 1)  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 käytä rekisteröimässä auto  www.portal.volkswagen-we.com, jotta hän voi hyödyntää 

 palveluja mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan verran.

2)  Lukitseminen ja avaaminen lukituksesta on turvallisuuden kannalta tärkeä toiminto, joten se edellyttää henkilöllisyyden tarkistamista Volkswagen 

Ident -toiminnon kautta. Tällöin henkilöllisyyden tarkistaa joko Volkswagen-jälleenmyyjä tai video-chat-palvelu. 

3) Ks. takakansi.
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Infotainment ja
liitettävyys
Kun kädet ovat täynnä töitä, Passatin ja Passat Variantin intuitiivinen puheohjaus osoittautuu erityisen 

 neuvokkaaksi. Sama koskee suurella kosketusvärinäytöllä varustetun navigointijärjestelmän Discover Pro 

 kätevää eleohjausta.

01   Composition-radioon kuuluu 16,5 cm:n (6,5") 

We Connect -toiminnolla varustettu TFT-kosketus-

värinäyttö, tehoa 4 x 20 wattia ja kahdeksan kaiuti-

nelementtiä. Mukana on myös kaksi USB-liitäntää 

(tyyppi C) sekä Bluetooth-matkapuhelinliitäntä.

02   Navigointijärjestelmää Discover Pro ja We 

 Connectin verkkopalveluja käytetään intuitiivisesti ja 

kätevästi suuren, lasipintaisen 23,4 cm:n (9,2 tuuman) 

TFT-kosketusvärinäytön avulla. Niitä voi käyttää 

myös eleohjauksella ja puhekomennoilla käyttämällä 

luonnollisia lauseita. Järjestelmä käyttää myös liiken-

nemerkkien tunnistusta ja App-Connect Wireless 

- toimintoa (Apple CarPlay™). Kahdeksan kaiutinele-

menttiä vastaavat digitaalisesta radiovastaanotosta 

(DAB+) ja optimaalisesta äänentoistosta.

03   Navigointijärjestelmä Discover Media ihastuttaa 

20,3 cm:n (8") kosketusvärinäytöllä ja intuitiivisella 

navigointitoiminnolla. Voit nauttia myös kahdeksasta 

kaiutinelementistä ja matkapuhelimen Bluetooth-lii-

tännästä sekä kahdesta USB-liitännästä (tyyppi C).

04   Eleohjauksen avulla voit käyttää Discover Pro 

-navigointijärjestelmää entistä helpommin ja muka-

vammin. Voit ohjata monia valikkokohtia yksinkertais-

ten vaakasuuntaisten eleiden avulla. Voit esimerkiksi 

vaihtaa seuraavan kappaleen kättä heilauttamalla.

05   Puhelinliitäntä Comfort mahdollistaa rennon pu-

humisen puhelimessa matkan aikana. Erityisen kätevä 

ominaisuus on integroitu lokero, josta on induktiivi-

nen yhteys auton ulkoantenniin ja lataustoiminto äly-

puhelimelle. Hands-free-toiminto soveltuu hyvin häi-

riöttömään vastaanottoon, ja sen käyttäminen 

onnistuu helposti monitoiminäytön, monitoimioh-

jauspyörän tai radion kosketusnäytön kautta. Se on 

yhteensopiva nykyisen LTE-matkapuhelinstandardin 

kanssa.

23Passat ja Passat Variant – Infotainment ja liitettävyys
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25Passat ja Passat Variant – Mukavuus

Tilaa laajentaa. 
Myös lapsille.
On lasten leikkiä suurentaa leikkitilaa – kätevästi pienellä jalan liikkeellä. Tästä on kiittäminen Passatin ja Passat Variantin sähkötoimisen 

 takaluukun Easy Open -toimintoa. Muuntuva tilakonsepti mahdollistaa myös joustavat säilytysratkaisut. Voit siis ottaa huoletta mukaan kaiken, 

mikä tuntuu tärkeältä. Tai mitä lapset haluavat. 

01   Tyylikäs panoraamakattoluukku muodostuu yhdestä lasielementistä, jonka nosto- ja siirtotoimintoja käy-

tetään sähköisesti. Se tuo tyylikkään lisän auton ulkonäköön sekä tarjoaa huikeat näkymät ulos. Kattoluukun 

kautta tuleva valo luo runsaan tilan tunnun.

02   Passat Variantin tavaratila yllättää jopa 650 litran tilavuudellaan, jota voidaan entisestään laajentaa 

1 780 litraan kääntämällä takaistuimien selkänojat. Tavaratilapaketin avulla voit muuntaa tavaratilan sopivaksi 

omien tarpeidesi mukaan.

03   Voit suurentaa tavaratilaa kätevästi vapauttamalla takaistuimen selkänojan tavaratilasta tai takaistuimesta. 

Lisävarusteena saatava manuaalisesti siirrettävä tavaratilan lattia helpottaa purkamista ja lastaamista.
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04   Jokainen perävaunua peruuttanut tietää, miten hankalaa se saattaa olla. Trailer Assist helpottaa perävau-

nun liikuttelua. Se auttaa peruuttamaan perävaunun mukavasti paikalleen sen jälkeen, kun olet valinnut halu-

tun ajosuunnan.* Kuljettajan tarvitsee vain säätää nopeutta.

05   Easy Open -toiminto aloittaa jännittävän matkan jo ennen kuin on edes lähdetty liikkeelle. Kun haluat 

asettaa esimerkiksi painavan matkalaukun tavaratilaan, sitä ei suinkaan tarvitse laskea maahan ja kaivaa avain-

ta taskusta – pieni jalan potkaisuliike riittää avaamaan sähköisesti avautuvan tavaratilan luukun. Sähkötoimisen 

sulkeutumisen ansiosta takaluukku sulkeutuu napin painalluksella.

*Järjestelmärajoitusten puitteissa.
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R-Line
Dynaaminen ilme tekee lähtemättömän vaikutuksen. Tällaisen vaikutuksen tekee R-Line-varusteltu Passat ja Passat Variant. 

 Erottuvia urheilullisia yksityiskohtia ovat muun muassa etupuskurin R-muotoilu ja huomiota herättävä kiiltävän musta 

 C-muotoilu sekä integroidut sumuvalot. Passat Variantia kiertävät kromiset koristelistat, autonväriset helmalevikkeet 

sekä  tummennetut takavalot korostavat auton dynaamista ilmettä. 19-tuumaiset Pretoria-kevytmetallivanteet värinään 

 mattapintainen Dark Graphite sekä kromatut pakoputkenpäät ovat piste i:n päällä: kun on kyse urheilullisesta ilmeestä, 

Passat ja Passat Variant eivät jätä asioita puolitiehen. Niin kuin et varmaan sinäkään.

01   18 tuuman mustat kiillotetut Bonneville-kevytmetallivanteet antavat 

 Passatille ja Passat Variantille voimakkaan ilmeen asvalttia vasten.

Kaikki tässä mainitut varusteet kuuluvat Volkswagen R -valikoimaan. 

Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.
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02   Passatiin ja Passat Variantiin on saatavissa R-Line 

Sport -paketti, joka tuo autoon runsaasti lisää dyna-

miikkaa. Pakettiin sisältyvät madallettu urheilullinen 

alusta, progressiivinen ohjaus ja elektroninen tasaus-

pyörästönlukitus XDS. Tummennetut takasivulasit 

 vetävät katseet puoleensa – suojaten kuitenkin yksi-

tyisyyttä. Jos haluat vielä tätäkin enemmän korostaa 

Passatin tai Passat Variantin urheilullisuutta, valitta-

vissa on myös R-Line-ulkonäköpaketti.

03   Urheilulliset 19 tuuman Pretoria-kevytmetallivan-

teet värinään matta Dark Graphit antavat Passatille ja 

Passat Variantille astetta dynaamisemman säväyksen. 

Niiden yhteydessä käytetään vierintävastuk seltaan 

optimoituja renkaita kokoa 215/55 R 17.

04   Erottuva jäähdyttimensäleikkö kromilistoineen 

ja R-Line-logoineen vahvistaa entisestään auton itse-

varmaa ilmettä.

*Alkaen moottorista 162 kW.
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05   Sisätilat jatkavat siitä, mitä ulkopuoli on jo luvannut. Mustaan kattoverhoiluun 

sopivat täydellisesti R-Line-tyylille ominaiset sisätilojen varusteet, johon kuuluvat 

urheilulliset istuimet Nappa-nahkaa ja istuimen sivuosat Carbon Style -haljasnahkaa. 

Istuimet ovat saatavissa värinä Titan Black tai Titan Black / Flint Grey. Värilliset 

 koristesaumaompeleet ja tyylikäs R-Line-logo kruunaavat istuimien urheilullisen 

ilmeen.

06   Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä R-Line-logolla, matot ja koristesau-

maompeleet vievät urheilullisen kokonaisilmeen vielä askelta pidemmälle. 

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat varustetason mukaan alumiiniset koristelistat 

Dark  Diamond Flag tai Silver Rise sekä teräksiset poljinpinnat.

33Passat ja Passat Variant – R-Line
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07   Puhdasta dynamiikkaa – heti autoon astuttaessa. Passatin sisätilat ovat 

 erityisen R-Line-tyylin ansiosta täynnä urheilullisia yksityiskohtia. R-Line-pakettiin 

kuuluvat istuinverhoilut, joissa istuimen keskiosa on kangasta Carbon Flag ja 

 istuimien sivuosat Vienna-nahkaa. Etuistuimien selkänojissa ihastuttaa upea 

 R-Line-logo sekä yhteensopivat koristesaumaompeleet. Myös vaihteenvalitsimen 

suojuksessa on yhteensopivat kontrastiväriset koristesaumaompeleet. Ajamiseen 

saa lisää ketteryyttä valitsemalla DSG-malliin ohjauspyörän vaihteenvalitsimet, 

jotka tekevät vaihtamisesta entistäkin dynaamisempaa.
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Volkswagen-lisävarusteet
Asioita, jotka tekevät elämästä vieläkin mukavampaa: täydellinen valikoima löytyy

Volkswagenin lisävarusteluettelosta Volkswagen-jälleenmyyjältä.*

*Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Varmista varusteiden saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä. 

Saat lisätietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä.
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01   Passat Variantin tukevat ja kevyet taakkatelineet toimivat perustana kaikille 

kattokiinnikkeille. Passat Sedanissa perustelineet ovat näiden järjestelmien pe-

rustana. Lainelautateline tuo lainelautasi turvallisesti perille: kumiset pidikkeet 

ja erityiset kiinnityshihnojen metallipidikkeiden kumisuojukset suojaavat hyvin 

kaksimastoisen laudan pintaa.

02   Tilavuudeltaan joko 340 tai 360 litran kattoboksi ihastuttaa hyvällä aerodyna-

miikallaan, turvallisella kolmenpisteen keskuslukituksella ja yksinkertaisella pika-

kiinnityksellään. Kattoboksi on lisäksi helppo avata molemmilta puolilta innovatii-

visen 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   Suksi- ja lumilautatelineen avulla voi kuljettaa 

jopa kuusi paria suksia tai neljä lumilautaa. Leveiden 

avauspainikkeiden ansiosta kiinnikkeitä pystyy käyt-

tämään myös paksut käsineet kädessä. Käytännölli-

nen vetotoiminto helpottaa suksien kiinnitystä ja ir-

rotusta.

05   Kuljeta polkupyöräsi kätevästi ja turvallisesti

Premium-polkupyörätelineellä. Telineessä voidaan 

kuljettaa kaksi polkupyörää tai sähköpyörää ja kiinni-

tys sujuu kätevästi innovatiivisella kiinnitysjärjestel-

mällä. Kun telineen salpa avataan, teline asettuu au-

tomaattisesti vetokoukun päälle ja on tämän jälkeen 

helppo kiinnittää. Varkaussuojalla varustettu irrotet-

tava välipidike tekee käyttämisestä erityisen miellyt-

tävää. Polkupyörätelineen voi laskea alas jopa 90 as-

teen kulmaan jalkapolkimen avulla. Näin tavaratilaan 

pääsee vaivatta käsiksi. Haluatko pitää polkupyöräsi 

aina saatavilla tai säilyttää sitä turvallisesti myös lo-

malla? Tämän mahdollistaa Premium-polkupyöräteli-

ne, jonka voit asettaa muutamalla käden liikkeellä 

säilöön Volkswagenisi varapyöräkoteloon: poista tätä 

varten kaikki osat varapyöräkotelosta ja aseta teline 

sujuvasti paikalleen. Lisäksi on saatavissa myös las-

tauskisko, joka helpottaa pyörien lastaamisesta.
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06   Kestävä tavaraverkko kiinnitetään vakiovarustei-

siin kuuluviin kuormansidontalenkkeihin. Verkon tehtä-

vänä on pitää pienet ja keskisuuret tavarat paikoillaan.

07   Korkeareunainen tavaratilakotelo* Passat-teks-

tillä on kestävä ja suojaa tavaratilaa likaantumiselta. 

Muovipintansa ja leveiden uriensa ansiosta kaukalo 

on helppo puhdistaa. Takakulmissa olevien kuminau-

hojen ja takaseinämän koukkujen avulla kaukalo on 

kätevä kiinnittää paikalleen. Väliverkko* erottaa tava-

ratilan matkustamosta, ja sitä voidaan käyttää myös 

yhdessä tavaratilan peitteen kanssa.

08   Luistamaton tavaratilan matto on mitoitettu 

 tarkasti tavaratilan muotojen mukaan, joten se suojaa 

tavaratilaa lialta ja kosteudelta. Kun matto ei ole käy-

tössä, sen voi rullata kokoon ja säilyttää näin kätevästi.

09   Passat-tekstillä ja 4 cm:n reunuksella varustettu 

kaukalomatto on käytännöllinen varuste tavaratilaan.

39Passat ja Passat Variant – Volkswagen-lisävarusteet

10   Käytännöllinen ja tarkasti paikoilleen sopiva lä-

pinäkyvä tavaratilan reunasuojus* on helppo liimata 

takapuskurin reunaan. Se suojaa puskuria naar-

muuntumiselta tavaroita purettaessa ja lastattaessa.

11   Vapaasti sijoitettava tavaratilan jakopalkki* ja-

kaa tavaratilan osiin ja estää näin tavaroiden joutu-

misen puristuksiin.

12   Pehmeää ja tyylikästä veluuria toiselta puolelta ja 

luistamatonta nappulamuovia toiselta puolelta: tava-

ratilan kääntömatto* tarjoaa sopivan kuljetuspinnan 

kaikenlaisille tavaroille. Integroidun suojakankaan 

avulla voit tarvittaessa suojata puskurin naarmuuntu-

miselta.

13   Kiiltoa ilmeeseen – Volkswagenin alkuperäinen 

krominvärinen takalista* tuo autoon käden kääntees-

sä tyyliä ja eleganssia. Suojalista on kätevä ja nopea 

liimata takapuskurin yläreunaan.

14   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.

*Saatavissa vain Passat Variantiin.
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15   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.

16   Urheilullisuutta yksityiskohtia myöten. Sitä tuovat 

Passat Variantiin Volkswagenin alkuperäiset tummen-

netut R-Line led-takavalot, jotka on helppo vaihtaa. 

Voidaan jälkiasentaa kaikkiin nykyisiin Passat Varian-

teihin, joissa on jo valmiiksi led-takavalot. 

Ohje: Tämä tuote ei ole yleisesti asennettavissa. 

 Varmista ensin tuotteen turvallinen käyttö omassa 

autossasi Volkswagen-jälleenmyyjältä.

17   Roiskeläpät edessä ja takana suojaavat sekä 

omaa autoasi että perässä ajavia autoja pyörteilevältä 

pölyltä, kiveniskemiltä ja vesiroiskeilta.
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18   Yhtä tyylikäs kuin mitä on toimivakin: kynnyslis-

takalvot (musta/hopea) suojaavat ovikynnyksiä 

naarmuuntumiselta. Taakse on saatavissa myös läpi-

näkyvä kalvo.

19   Laadukkaissa alumiinisissa kynnyslistoissa on 

Passat-teksti. Ne suojaavat kovalle rasitukselle joutu-

via kynnyksiä ja ovat lisäksi todella tyylikkään näköi-

set. Sarjaan sisältyy kaksi kynnyslistaa kummankin 

etuoven kohdalle.

20   Tarkasti lattian mittojen mukaan leikatut mustat 

Premium-tekstiilimatot ovat kulutusta kestävää, tii-

viskudoksista veluuria. Edessä olevissa matoissa on 

Passat-teksti. Lattiassa olevien kiinnityspisteiden ja 

mattojen taustapinnoitteen ansiosta matot pysyvät 

paikoillaan.

21   Mittatarkat kumimatot pitävät kuran ja kosteu-

den loitolla. Etumatoissa Passat-teksti. Mattojen 

tuoksu on erittäin lievä, ja ne ovat 100 % prosentti-

sesti kierrätettäviä. Integroitu kiinnitystapa kiinnittää 

etumatot tiukasti auton lattiaan.

22   Passat-tekstillä varustetuissa Optimat-tekstiili-

matoissa yhdistyvät kumimattojen käytännöllisyys ja 

tekstiilimattojen tyylikkyys.

23   Kannettavan 12 voltin Volkswagen Edition

-espressokeittimen ansiosta oma kahvila kulkee aina 

mukanasi. Sarjaan sisältyvät kahden tukevan espres-

sokupin lisäksi lautasliina, 25 espressokapselia ja säi-

lytyskotelo. Laitetta ei saa käyttää ajon aikana.
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24   Takalasin ja takasivulasien aurinkoverhot¹⁾ ehkäise-

vät myös liiallista lämpenemistä. Verhoa voi käyttää 

 ikkunan ollessa auki tai kiinni.

25   Yhdistä älypuhelin erityisesti tätä varten kehitetyl-

lä USB-kaapelilla Volkswagenin Infotainment-järjes-

telmään ja hyödynnä App-Connectin toimintoja, kuten 

CarPlay, laitteen samalla latautuessa. Volkswagenin 

alkuperäinen DUCI (Double-USB-Charger-Insert) 

mahdollistaa mobiililaitteiden nopean lataamisen 

kahdella USB-liitännällä. Lataamista varten DUCI vain 

liitetään savukkeensytyttimeen, ja se sulautuu erityi-

sen muotonsa ansiosta täydellisesti autoon. Valkoiset 

led-merkkivalot eivät pelkästään näytä upeilta vaan 

auttavat löytämään USB-liitännän myös pimeässä. 

Suuren tehon 2 x 2,4 A ansiosta pikalataus onnistuu 

ongelmitta myös suuremmissa laitteissa, kuten suu-

rissa älypuhelimissa ja tableteissa.

26   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

27 – 30   Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja moni-

puolinen: innovatiivinen modulaarinen matka- ja 

 mukavuuspidike on todellinen tuhattaituri, jonka an-

siosta sisätilat pysyvät siistinä. Sen ansiosta kaikki 

tärkeät tavarat ovat takapenkkiläisille helposti ulottu-

villa ja kätevästi käytettävissä. Järjestelmä muodos-

tuu perusosasta, joka kiinnitetään etuistuimien pään-

tukien 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 pidettävät tauot tarjoavat mukavaa puuhaa. 

Yksi pidike, monta mahdollisuutta: kaikki nämä eri 

moduulit voidaan kiinnittää perusosaan ja vaihtaa 

 tarpeen mukaan.

 1)  Saatavissa vain uuteen 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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Koristelistat ja istuinverhoilut

 1) Vain R-Line.

2) Istuimen sivuosat Carbon Style -haljasnahkaa.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Tarkasta koristelistojen saatavuus hinnastosta. Istuinverhoilujen ja 

 koristelistojen väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä 

sävyjä. Istuimien kuvissa on vakioistuin, joka saattaa poiketa saatavilla olevista versioista.

01  Koristelista New Brushed Design

02  Koristelista Cross Hatch

03  Koristelista alumiinia Dayton Brush

04  Koristelista puuta Silver Birch

05  Koristelista alumiinia Silver Rise¹⁾

06  Koristelista Dark Diamond Flag¹⁾

07 Kangas Lizard Titan Black

08 Kangas pellavamainen Titan Black

09 Nahka/Alcantara Vienna Titan Black

10 Nahka/Alcantara Vienna Mistral

11 Nahka Vienna Titan Black

12 Nahka Vienna Mistral

13 Nahka Nappa Titan Black

14 Nahka Nappa Mistral

15 Nahka Nappa Titan Black / Florence

16 Kangas Carbon Flag / nahka Vienna¹⁾ Titan Black

17 Nahka Nappa¹⁾, ²⁾ Titan Black

18 Nahka Nappa²⁾ Titan Black / Flint Grey

45Passat ja Passat Variant – Koristelistat ja istuinverhoilut



01 02

04

1005

06

03

07

08

09

11

12

Ulkovärit

 1) Väri on poistunut tuotannosta.

2) Vain R-Line. 

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. 

Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.

01 Pure White normaaliväri 0Q0Q

02 Urano Grey normaaliväri 5K5K

03 Tornado Red normaaliväri G2G2

04 Pyrite Silver metalliväri K2K2

05 Mangan Grey metalliväri 5V5V

06 Reflex Silver metalliväri 8E8E

07 Aquamarine Blue metalliväri 8H8H

08 Tamarind Brown metalliväri 3V3V

09 Lapiz Blue metalliväri²⁾ L9L9

10 Oryx White helmiäisväri 0R0R

11 Sea Shell Gold metalliväri¹⁾ 9V9V

12 Deep Black helmiäisväri 2T2T
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Vanteet

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

Tarkista vanteiden saatavuus hinnastosta tai rakentamalla auto Volkswagen.fi-sivustolla. 

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä.

01 16 tuuman kevytmetallivanteet Sepang

02 17 tuuman kevytmetallivanteet London

03 16 tuuman kevytmetallivanteet Aragon

04 17 tuuman kevytmetallivanteet Istanbul

05 17 tuuman kevytmetallivanteet Nivelles

06 17 tuuman kevytmetallivanteet Sebring, Volkswagen R*

07  18 tuuman kevytmetallivanteet Dartford

08 17 tuuman kevytmetallivanteet Soho

09  18 tuuman kevytmetallivanteet Dartford harmaa metalliväri

10  18 tuuman kevytmetallivanteet Liverpool

11  18 tuuman kevytmetallivanteet Bonneville, Volkswagen R*

12  18 tuuman kevytmetallivanteet Monterey, Volkswagen R*

13  19 tuuman kevytmetallivanteet Verona, Volkswagen R*

14  19 tuuman kevytmetallivanteet Pretoria, Volkswagen R*
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Löydä Volkswagenin
automaailma.

51Passat ja Passat Variant – Huolto ja palvelut

Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa 

matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista 

Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuis-

tossa. Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea mo-

nenlaista autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on 

mahdollista tutustua Volkswagen-konsernin eri merk-

keihin näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. 

Voit nähdä havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja 

seurata auton historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL 

GREEN -näyttely tuo esiin kestävän kehityksen tee-

moja. Voit myös seurata, miten lapset suorittavat 

oman ajokorttinsa. Tehdaskierroksella pääset tutustu-

maan autonvalmistukseen käytännössä. Lisätietoja: 

www.autostadt.de.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamo-

palvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton mää-

räaikaishuollosta tai jostain asennus- tai kor jaustyöstä. 

Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkalleen 

sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitai-

toisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin varmiste-

taan auton luotettava toiminta.

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään 

kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden 

maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumat-

tomuudelle.

Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävälli-

nen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan 

huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpi-

tosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimak-

suja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa missä 

tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopi-

muksen voimassaoloajan.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien 

 Volkswagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpal-

velu. Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa 

yllättävissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta 

johtuvan teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmai-

nen palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita 

niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudu-

taan hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjat-

tua kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta 

 lyhytaikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymi-

seen. Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elin-

kaaren ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrit-

tämän huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen 

Volkswagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä 

mahdollisesti havaitut viat korjataan.
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We Connectin mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista integroidun internet-

yhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakus-

tannuksista verkon alueella lukuun ottamatta Streaming & Internet -palveluja. Streaming & 

Internet -palveluja, sekä WLAN-reititintä varten voidaan tilata edullisia datapaketteja ulko-

puoliselta matkapuhelinoperaattorilta Cubic Telecomilta ja käyttää näin palveluja verkon 

alueella useissa Euroopan maissa. Lisätietoja hinnoista ja tuetuista maista saa osoitteesta

https://vw.cubictelecom.com. Vaihtoehtoisesti internetradioa, hybridiradioa ja median

streaming voidaan käyttää mobiilin päätelaitteen (esim. älypuhelimen) kautta, jos puhelinta 

voidaan käyttää mobiilina WLAN-reitittimenä. Tällöin kyseiset palvelut ovat käytettävissä 

vain sinun ja oman matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erillisen matkapuhe-

linsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien 

vastaanottaminen Internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti 

ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). We Connect 

-sovelluksen maksuton käyttö edellyttää iOS tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua 

älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa 

sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Paketeissa kuvattujen yksittäisten We Connect- 

ja We Connect Plus -palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat 

käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisäl-

löllisiä muutoksia. Katso lisätietoja osoitteesta www.connect.volkswagen-we.com ja kysy lisää 

Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuheli-

noperaattoriltasi.

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä esitteessä 

kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei saa Suo-

meen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat lisätietoja 

maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin ja virheisiin 

 pidätetään. DSG® ja TSI® ovat Volkswagen AG:n ja muiden Volkswagen-yhtymään kuuluvien 

yritysten rekisteröityjä tuotemerkkejä niin Saksassa kuin muissakin maissa. ®-merkin puuttu-

minen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa.




