
Poznaj najlepsze rozwiązania Volkswagena

dla Twojego biznesu.



Oferta dla firmy

Twoja konfiguracja:

Nowy Passat Essence
Lakier:

Szary "Urano" uniwersalny

Wnętrze:

Czarne / Czarna / Czarne /

Czarna / Czarna / Popielata

Felgi:

Obręcze aluminiowe Aragon

6,5J x 16

Silnik: 1.5 TSI ACT 

110 kW 150 KM / CB22DX

Skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa

Zużycie paliwa*: 6.1l/100km

Średni poziom Emisji CO2*: 138g/km

* D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.

Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO2 . Ze w zględu na

bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2  mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości

mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane

badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2

stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,

natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP. 



Wyposażenie standardowe

Koła

Opony o zmniejszonym oporze toczenia 215/60

R16

Zestaw naprawczy

Zewnętrzne

Hamulce tarczowe z tyłu

Listwy boczne na drzwiach

Listwy dookoła szyb bocznych, czarne

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie,

podgrzewane

Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy

asferyczne

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera,

convex

Plastikowe listwy ochronne na progach drzwi

Reflektory główne LED Basic z automatyczną

regulacją zasięgu reflektorów

Regulacja zasięgu reflektorów

Rura wydechowa standardowa

Szyby boczne i tylna termoizolacyjne

Tylne światła w technologii LED

Tylne światło przeciwmgielne

Wewnętrzne

2 lampki do czytania z przodu

2 uchwyty na kubki z przodu, z pokrywą

3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń,

opuszczane

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z

możliwością regulacji wysokości i napięcia

Elementy przełączników chromowane

Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości

Fotele przednie, standardowe

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna,

obszyta skórą

Konsola środkowa ze wstawkami New Brushed

Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej j,

przednich drzwiach "New Brushed Design"

Oparcie kanapy tylnej bez podłokietnika,

składane i dzielone (60/40)

Panele drzwi wykończone tapicerką

Podsufitka Peal Grey

Podłoga materiałowa w bagażniku

Podłokietnik z przodu regulowany na

wysokość, ze schowkiem oraz dwoma

nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu

Składana podłoga bagażnika

Tapicerka siedzeń Lizard

Wspomaganie układu kierowniczego,

elektromechaniczne

Zagłówki przednich foteli

Zbiornik paliwa 66 litrów

Elektryczne i funkcjonalne

Antena FM

brak modulatora dźwięku

Car-Net: Security & Service Plus (na 3 lata),

Security & Service Basic (na 10 lat)

Czujnik systemów asystujących

Dwa gniazda USB (typu C) obługujące iPod

/iPhone

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej z przodu

Gniazdo 12 V w środkowej konsoli, z tyłu

Instalacja telefoniczna (Bluetooth)

Komputer pokładowy Plus z wyświetlaczem

monochromatycznym

Napięcie robocze 12V

Podwójny sygnał dźwiękowy

Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego

Radio Composition Colour

System radiowy Composition Colour

System Start-Stop 2.0 wyłączający silnik

podczas postoju i odzyskujący energię podczas

hamowania

Tempomat

Wyposażenie standardowe:

Passat Essence 1.5 TSI ACT 110 kW / 150

KM manualna, 6-biegowa



Zdalne otwieranie pokrywy bagażnika

Zestaw narzędzi

Bezpieczeństwo

3-punktowy pas bezpieczeństwa dla

środkowego fotela w drugim rzędzie siedzeń

Aktywny system ochrony pasażerów Pre-Crash

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

Asystent podjazdu

Emergency call - automatyczne wzywanie

pomocy

ESP, ASR, ABS, MSR, wraz z asystentem siły

hamowania i stabilizacją toru jazdy z przyczepą

Fatigue Detection - system wykrywający

zmęczenie kierowcy

Isofix - przygotowanie do montażu 2 fote

fotelików z uchwytami Top Tether, zgodnie z

normą I-Size

Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przod i z

tyłu

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

poduszka pasażera z funkcją deaktywacji,

poduszka kolanowa dla kierowcy

Sygnalizacja niezapiętych pasów

bezpieczeństwa

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

System Front Assist z funkcją awaryjnego

hamowania City oraz rozpoznawaniem pieszych

Pedestrian Detection

System Lane Assist - asystent utrzymania pasa

ruchu

System wykrywający pieszych

Wyposażenie standardowe:

Passat Essence 1.5 TSI ACT 110 kW / 150

KM manualna, 6-biegowa



WLTP

Emisja CO2

Cykl mieszany 138 g/km

Zużycie paliwa

Cykl mieszany 6.1 l/100km

Silnik

Siln ik 4-cylindrowy, benzynowy

Pojemność 1.498 cm³

M oc max., kW 110,00 kW

M ax. moment obr., Nm

przy obr. / min
250 Nm / 1500 - 3500 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 DG

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie manualna, 6-biegowa

Akumulator / Alternator - A

Waga

Ładowność 423 - 620 kg

M asa własna min . 1.425 kg

Dopuszczalna masa

całkowita
1.980 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy

wzniesien iu 12%
1.600 kg

bez hamulca 710 kg

Dopuszczalne obciążen ie

haka / dachu
90 kg / 100 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 220 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km 8,7 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,

max.
4.775 mm / 4.873 mm

Szerokość / Szerokość,

max
1.832 mm / 1.832 mm

W ysokość max. 1.483 mm

Rozstaw osi 2.786 mm

Rozstaw kół przód  min . /

max.
1.578 mm / 1.586 mm

Rozstaw kół tył min . /

max.
1.564 mm / 1.572 mm

Wymiary bagażnika

Długość z oparc iami

złożonymi
2.052 mm

Szerokość 1.005 mm

Pojemność bagażn ika przy

rozłożonej tylnej kanap ie
586 l / - l / - l

Pojemność bagażn ika

maksymalna
1.152 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 11.700 mm

Pojemność zb iorn ika

paliwa
66 l

Dane techniczne

D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.

Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO2 . Ze w zględu na

bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2  mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości

mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane

badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2

stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,

natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP.



Wyposażenie dodatkowe

- Obręcze aluminiowe Aragon 6,5J x 16

- Śruby kół z zabezpieczeniem

antykradzieżowym

- Czujnik deszczu automatycznie

uruchamiający wycieraczki

- Czujnik zmierzchu - automatyczne

włączenie świateł z funkcją Coming /

Leaving Home

- Lusterko wsteczne, automatycznie

przyciemniane

- Oparcie przedniego fotela pasażera,

składane

- Regulowane podparcia lędźwi w

fotelach przednich

- Alarm antywłamaniowy z funkcją

dozoru wnętrza, niezależnym zasilaniem

i czujnikiem przechyłu

- Lusterka "Make-up" w osłonach

przeciwsłonecznych po stronie kierowcy

i pasażera, podświetlanie LED

ROK PRODUKCJI 2019

99 990 zł

7 620 zł

107 610 zł

Cena modelu:

Wartość wyposażenia

dodatkowego:

Cena katalogowa konfiguracji:

Szczegóły konfiguracji:

Passat Essence 1.5 TSI ACT 110 kW /

150 KM manualna, 6-biegowa /

CB22DX

Kod konfiguracji: V2FT7U44

Bez dopłatySzary "Urano" uniwersalny5K5K

1 760 zł

Obręcze aluminiowe Aragon 6,5J x 16PJ1

Bez dopłaty

Czarne / Czarna / Czarne / Czarna / Czarna

/ Popielata

TO

Bez dopłaty

Pakiet Światło - czujnik deszczu, czujnik

zmierzchu

PLX

Bez dopłatyPakiet Siedzenia KomfortoweWK1

Bez dopłaty

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z

funkcją hamowania awaryjnego i

wizualizacją na ekranie radia

7X2

Bez dopłaty

Klimatyzacja automatyczna Climatronic

AirCare, trzystrefowa z filtrem

antyalergicznym

KH0

990 zł

App Connect - widok ekranu smartfona

na ekranie radia

9WT

1 790 złPakiet PremiumW19

2 030 zł

Autoalarm z niezależnym zasilaniem

(Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i

czujnikiem przechyłu

WD4

1 050 zł

Volkswagen Safe+ - dodatkowe 12

miesięcy ; maksymalny przebieg 60 000

km

X02

Bez dopłaty

Centralny zamek z funkcją SAFELOCK, 2

pilotami oraz funkcją Press&Drive

4I6

Podane ceny są cenami brutto 


	Informacja handlowa dla FLOTEO S.C.
	Oferta dla firmy
	Nowy Passat Essence
	Wyposażenie standardowe: Passat Essence 1.5 TSI ACT 110 kW / 150 KM manualna, 6-biegowa
	Wyposażenie standardowe
	Koła
	Zewnętrzne
	Elektryczne i funkcjonalne
	Wewnętrzne


	Wyposażenie standardowe: Passat Essence 1.5 TSI ACT 110 kW / 150 KM manualna, 6-biegowa
	Bezpieczeństwo

	Dane techniczne
	WLTP
	Wymiary zewnętrzne
	Emisja CO2
	Zużycie paliwa
	Silnik
	Wymiary bagażnika
	Waga
	Pozostałe dane
	Dopuszczalna masa holowanej przyczepy
	Osiągi

	Szczegóły konfiguracji: Passat Essence 1.5 TSI ACT 110 kW / 150 KM manualna, 6-biegowa / CB22DX Kod konfiguracji: V2FT7U44
	Nowy Volkswagen dla Twojej firmy jest tak blisko!
	Autoryzowany Dealer VW Krotoski - Cichy Szczecin


