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Passat Limousine, Highline  
1.8 TSI BMT 180 KM (132 kW) DSG - 7 stopniowa 

[3G24JZ] Kolor nadwozia: Czarny "Deep" perłowy [2T2T] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyposażenie standardowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skórzana "Nappa"  
Tapicerka skórzana Nappa  
- środkowa część siedzeń oraz elementy 

podłokietnika wykończone skórą "Nappa" 

- fotele przednie komfortowe  
- podgrzewane siedzenia przednie  
- ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby [TO/WL7] 

 
Pokrycia siedzeń: Czarne  
Deska rozdzielcza górna część: Czarna 

Deska rozdzielcza dolna część: Czarna 
Wstawki wykończeniowe na drzwiach: Czarne 

Podłoga: Czarna  
Podsufitka: St.Tropez 

 
Zewnętrzne  

 Kierunkowskazy boczne (LED) zintegrowane w obudowach lusterek  
 Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane  
 Szyby termoizolacyjne, przednia szyba dźwiękochłonna  
 Światła do jazdy dziennej  
 Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane 

w kolorze nadwozia  
 Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane  
 Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane  
 Listwy progowe ze stali szlachetnej  
 Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego 

doświetlania zakrętów, z chromowanym obramowaniem  
 Tylne światła w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką  
 Zdobienie na tylnym zderzaku (po prawej i lewej stronie) w kształcie 

trapezu - dla 2.0 TSI 220 KM i 2.0 TDI 240 KM i 2.0 TSI 280 KM i  
GTE  

 Wybór profilu jazdy - możliwość wyboru trybu jazdy: SPORT,  
NORMAL, ECO, INDIVIDUAL  
Wewnętrzne  

 Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze schowkiem  
 Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, 

zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia  
 Zegarek analogowy w środkowej części deski rozdzielczej  
 Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na 

napoje, zamykany żaluzją  
 Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu  
 Kieszenie w oparciach przednich foteli  

Fotele przednie z regulacją wysokości 

 
 Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją 

odcinka lędźwiowego oraz kąta pochylenia oparcia  
 Fotele przednie komfortowe, podgrzewane  
 Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z 

funkcją Tiptronic - dla samochodów DSG  
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą 

 
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym 

lub telefonem 
 

- łopatki do zmiany biegów przy kierownicy  
 Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, przednich drzwiach 

Szczotkowane aluminium, konsola środkowa Piano Black 

 Lusterka "Make-up" w osłonach przeciwsłonecznych po 

stronie kierowcy i pasażera, podświetlanie LED  
 Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem i funkcją 

przyciemniania, dwie lampki LED do czytania z przodu i z tyłu 

 Oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40), z podłokietnikiem, 

miejscem na napoje, otworem do przewożenia długich 

przedmiotów i funkcją składania z bagażnika  
 Tapicerka siedzeń - środkowa część foteli pokryta Alcantarą, 

boczne części siedzeń oraz górny fragment podłokietnika pokryte 

skórą Vienna  
Bezpieczeństwo  

 Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash Basic & Front"  
- domykanie szyb i szklanego dachu oraz wstępne napinanie 

pasów bezpieczeństwa w przypadku niebezpieczeństwa kolizji  
 ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, MSR, 

asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy przyczepy 

 System automatycznego hamowania po kolizji 
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 Isofix - przygotowanie do montażu 2 fotelików na 

zewnętrznych siedzeniach tylnej kanapy  
 Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera 

z przodu z deaktywacją poduszki powietrznej pasażera  
 Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu  
 Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)  
 System wykrywający zmęczenie kierowcy  

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 
 

Elektryczne i funkcjonalne 
 
 Centralny zamek, zdalnie sterowany  
 System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu  
 Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją AutoHold 
 
 Klimatyzacja automatyczna Climatronic, trzystrefowa z 

filtrem antyalergicznym oraz panelem do sterowania z tyłu  
 Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach 
 
 Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem 
 
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko 

po stronie kierowcy asferyczne  
 System radiowy Composition Colour z 5 calowym, kolorowym i 

wielofunkcyjnym ekranem dotykowym, 8 głośnikami, 

odtwarzaczem płyt CD, czytnikiem kart SD, AUX-IN oraz funkcją 

odtwarzania muzyki w formacie MP3.  
 System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju i system 

rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania 

 Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu 

 
 

 
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, 

zależne od prędkości samochodu  
 Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia 
 
 Czujnik deszczu 
 
 Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z 

funkcją Coming / Leaving Home  
 Gniazdo 12 V w konsoli środkowej 
 
 Gniazdo 12 V w bagażniku 
 
 Wlew paliwa z zabezpieczeniem przed 

zatankowaniem niewłaściwego paliwa  
 Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniane 
 
 Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane  
 Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z automatyczną 

regulacją odległości Front Assist  
 Ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby  
Koła i opony 

 
 Obręcze aluminiowe London 7J x 17 
 
 Opony 215/55 R17 samouszczelniające się  Pełnowymiarowe 

koło zapasowe ze stopu metali lekkich 17 
 

Pakiety 
 
 Pakiet Lusterka  
- lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie składane, po 

stronie kierowcy automatycznie przyciemniane, po stronie 

pasażera automatycznie opuszczane  
- oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania 

z samochodu 
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Model bazowy 3G24JZ1.8 TSI BMT 180 KM (132 kW) DSG - 7 131 790,00 

Passat Limousine, Highline stopniowa  

 

Wyposażenie dodatkowe 

 

2T2T Czarny "Deep" perłowy 2 620,00 

TO/ Skórzana "Nappa" 1 420,00 

WL7 Tapicerka skórzana Nappa  

 - środkowa część siedzeń oraz elementy  

 podłokietnika wykończone skórą "Nappa"  

 - fotele przednie komfortowe  

 - podgrzewane siedzenia przednie  

 - ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby  

W62/ Pakiet Business 3 390,00 
PNC/ - System nawigacji satelitarnej Discover Media  

7RE/ [PNC/7RE/ZCE/YOW/WQ1/9IE]  

ZCE/ - Reflektory LED Top [WLH]  

YOW/ - System Dynamic Light Assist - automatyczne  

WQ1/ swiatła drogowe [PXX]  

9IE/   

WLH/   

PXX   

PGW Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo i 1 440,00 

 odbijająca promienie podczerwone  

4KF Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane 1 680,00 

WD4 Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up- 1 870,00 
 Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem  

 przechyłu  

PEL System Easy Open 3 090,00 
 - system Keyless Access - bezkluczykowy dostęp  

 i uruchamianie pojazdu  

 - system bezdotykowego otwierania i  

 elektrycznego zamykania klapy bagażnika  

9S8 Active Info Display - Komputer pokładowy z 2 100,00 

 personalizowanym wyświetlaczem  

 
 
 

 
 

ZNC/ System nawigacji satelitarnej Discover Pro - dla 3 420,00 
77G/ Pakietu Business [W62]  

YOW/ - obsługa za posrednictwem 8-calowego,  
2 kolorowego ekranu dotykowego z 

czujnikiem zbliżeniowym 
- radio z odtwarzaczem MP3, WMA, FLAC, ALAC  
- czytnik kart SD x 2  
- 8 głośników  
- DVD oraz możliwość obsługi systemu 
za pomocą komend głosowych 

- twardy dysk 64 GB do przechowywania 

danych nawigacyjnych oraz plików audio 
- instalacja telefoniczna Bluetooth  
- Mapa Europy (widok 2D/3D)  
- gniazdo USB obsługujące iPod/iPhone oraz  
AUX IN  
- Car-Net: Guide & Inform Plus (bezpłatnie 
przez 3 lata): komunikaty drogowe online, 
wyszukiwanie celów specjalnych online, import 
import celów online, stacje benzynowe, 

wiadomości, parkingi, moje cele specjalne 
(POI), pogoda, raport o stanie samochodu, 
wyszukiwanie celów specjalnych online 
(głosowe), Google Street View, Google Earth 

- Car-Net: App Connect - możliwość 
podłączenia smartfonu za pomocą kabla USB 
(poprzez Mirror Link, Android Auto i CarPlay) i 
przeniesienia widoku ekranu smartfona na 

ekran radia lub nawigacji 

- Car-Net: e-Manager  
9WX/ System Volkswagen Media Control z Car-Net: 310,00 

UI4/ App Connect - dla Discover Pro [ZNC/77G/YOW]  
2 - obsługa systemów multimedialnych auta za 

pomocą zainstalowanej aplikacji na tablecie 
lub telefonie 
- Car-Net: App Connect  
- gniazdo USB obsługujące iPod/iPhone  

9IM Instalacja telefoniczna Business 1 980,00 

 - bezprzewodowe połączenie BLUETOOTH  

 (połączenie poprzez profil rSAP - zdalny dostęp  

 do karty SIM)  

 - możliwość odtwarzania muzyki poprzez  

 bezprzewodowe połączenie BLUETOOTH  

 (A2DP)  

 - obsługa poprzez kierownicę multifunkcyjną,  

 MFA Plus lub Premium (książka telefoniczna,  

 rejestr połączeń i odczyt SMS-ów)  

 - możliwość odczytu, pisania i wysyłania  

 wiadomości SMS poprzez ekran nawigacji  

 - obsługa za pomocą komend głosowych  

 - wewnętrzny moduł GSM  

 - podłączenie do anteny zewnętrznej   

 - wbudowany modem przesyłający dane w  

 technologii LTE z funkcją routera Wi-Fi  

 - czytnik do karty SIM  

KA2 System Rear Assist - kamera cofania 1 870,00 

PJE/ Obręcze aluminiowe Marseille 8J x 18 3 550,00 

FC1 - opony 235/45 R18 samouszczelniające się  

 - śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym  

 - pełnowymiarowe koło zapasowe aluminiowe 18''  
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PA5   Pakiet Oświetlenie Ambiente  1 010,00  EA5   Volkswagen Safe+ 1 690,00 
 - lampki LED ostrzegawcze we wszystkich   - dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg    

 drzwiach   80000 km   
 - podświetlenie w listwach wykończeniowych w      

 drzwiach      

       
    cena katalogowa: 163 230,00 zł  
 

 
  

  
 

    
    

cena specjalna (brutto): 

  

    134 230,00 zł  
       

       

      

2016      
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Podstawowe dane techniczne 

 

Model 1.8 TSI 180 KM (132 kW) DSG 

Silnik   
  

Silnik 4-cylindrowy, benzynowy 

Pojemność, l/cm 1.8 / 1.798 

Moc max., kW (KM) przy obr. / min. 132 (180) / 5100 - 6200 

Max. moment obr., Nm przy obr. / min 250 / 1250 - 5000 

Norma emisji spalin EURO 6 

Skrzynia biegów, seryjnie automatyczna, DSG 7-stopniowa 

Akumulator / pojemność A (Ah)   

Waga, kg   
  

Masa własna pojazdu 1) , kg 1480 

Dopuszczalna masa całkowita, kg 2030 

Ładowność, kg 625  

Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną, kg 1050 / 1030 

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy, kg -  

z hamulcem, przy wzniesieniu 12% / 8% 1800 / 2000 

bez hamulca 740  

Dopuszczalne obciążenie haka / dachu, kg 90 / 100 

Prędkość maksymalna, km/h   
   

 232  

Przyspieszenie, s   

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

 5,8 / 7,9 

Zużycie paliwa w l/100 km   
   

cykl miejski 7.1  

poza miastem 5,0 - 4,9 

średnio 5,8 - 5,7 

Poziom emisji CO2, g/km   
   

 130 - 129 
    
1) Masa własna pojazdu razem z kierowcą (68kg), bagażem (7kg) oraz wypełnionym w 90% zbiornikiem paliwa. Pomiar wg 

normy RL 92/21/EWG. Masa własna, a wraz z tym, poziom zużycia paliwa oraz emisji CO2 może ulec zmianie w zależności od 

wyposażenia dodatkowego. 
 
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 

 
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem 

możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji 

wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim 

użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy 

z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na 

stronach: http://www.volkswagen.pl/recykling 
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