
Nya Passat



En bra aff är.
Passat är en av de mest populära tjänstebilarna. Nya Passat hjälper dig som företagskund 
att klara av arbetsdagen på ett effektivt sätt. Detta tack vare innovativ teknik, toppmoderna 
assistanssystem samt en fantastisk komfort. Dessutom får du en bil med ett genomtänkt 
utrymmeskoncept och maximal flexibilitet. Med våra effektiva motorer sänker du dina 
driftskostnader samt bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Det är bra för miljön och stärker 
ditt�företags anseende.
 
Vi erbjuder attraktiva företagslösningar där du som kund får ett lätthanterat bilinnehav 
och�mer�tid att ägna åt företagets aff ärer.

Du hittar mer information på www.volkswagen.se

Nya Passat – Modellinformation 4

Nya Passat har allt du kan förvänta dig av en helt ny modell. Den�åttonde 
generationen av en av Sveriges mest populära bilar är helt enkelt bättre, större, 
och om vi får säga det själva,�vackrare. På utsidan har nya Passat fått en modern, 
dynamisk och sportig�profi l som du kan komplettera med snygga LED-strålkastare 

och -bakljus. Även på insidan fi nns nyheter som kommer att göra bilkörningen till 
ett ännu större nöje. Flera nya motorer, smarta och aktiva system som hjälper dig 
som förare, men även skyddar andra trafi kanter. Självklart fi nns det gott om plats 
både för förare och passagerare och lastutrymmet är större än någonsin tidigare. 
Välj mellan nya Passat Sedan eller Passat Sportscombi. Det fi nns en modell för alla.
Välkommen att möta nya Passat!

Nu släpper vi 
fram den nya 
generationen.

2 Nya Passat
Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.
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Nya Passat – Exteriör 7
Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.
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Du har en fulltecknad agenda och få tillfällen till avkoppling i�din�vardag. 
Med�hjälp av säkerhets- och assistanssystemen i�nya�Passat blir bilresan 
ett�tillfälle�att andas ut och samla kraft�inför nästa utmaning. De�hjälper 
dig�när du parkerar, hamnar i trafi kköer och assisterar dig till och�med vid 
farliga trafi ksituationer. På så sätt har du alltid�kvalifi cerade assistenter 
som�gör livet enklare för dig. 

Konferensrum 
för�tolv 
assistenter.



Till nya Passat finns LED-strålkastare med dynamiskt kurvljus som tillval. De gör att vägbanan blir 
optimalt upplyst. Jämfört med halogenstrålkastare erbjuder LED-strålkastarna en bättre ljusbild trots att 
de förbrukar mindre energi. Och inte nog med det: De alstrar ett ljus som påminner om dagsljus, så att 
dina�ögon avlastas vid mörkerkörning. Dessutom erbjuder de en lång livslängd och högsta tillförlitlighet. 
På�så sätt får du en ännu säkrare bil.

En ljus framtid.

Nya Passat – Exteriör 9

Masters GT Tillvalsutrustning
Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.



I nya Passat är det flera saker som ger dig ökad körkomfort. Moderna multimediasystem, en�användarvänlig 
förarmiljö, material av hög kvalitet samt belysning som alltid är behaglig. Du kan också få rattvärme och en 
uppvärmbar vindruta.  Om du behöver vara uppkopplad kan�du�skapa ett trådlös nätverk (WLAN) i din Passat.

 

Luta dig tillbaka 
och titta framåt.

Nya Passat – Interiör 11
Masters GT Tillvalsutrustning

Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.



Oavsett om du skjutsar dina barn, åker på söndagsutflykt eller kör iväg till ett�spännande resmål: du�har 
alltid gott om plats för din familj, dina vänner och�ditt bagage�i�nya Passat Sportscombi. Vid varje körning 
kan din rygg avlastas med ergoComfort-sätet med inbyggd massagefunktion. Tack vare de många 
inställningsmöjligheterna hittar du snabbt och enkelt en sittställning som är skonsam för din rygg.
Njut av din resa – även om du är på väg till jobbet.

Utrymme för�allt. 
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Masters GT Tillvalsutrustning

Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.



Nya Passat – Assistanssystem 15

Områdesvy med Area View: Fyra olika kameror hjälper dig att se din bil ur olika 
perspektiv. Till�exempel kan du se området runt bilen ur ett fågelperspektiv. Eller använd 
displayen i ditt radio system för att titta runt hörnet. Kameror fram och bak på�bilen gör att 
du kan se vägen även om sikten från�förarplatsen skulle vara skymd.

„Area View“

Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.

Masters GT Tillvalsutrustning

Utökat fotgängarskydd: Denna assistent 
identifierar fotgängare och andra hinder på 
vägbanan och varnar dig i god tid via ljud- och 
ljussignaler samt inbromsning. Om föraren 
ändå inte hinner reagera stoppar systemet bilen 
automatiskt om detta är möjligt. På så sätt skyddas 
inte bara du utan även andra trafikanter mot en 
eventuell trafikolycka.  

Trailer Assist: Alla som någon gång har försökt att 
manövrera en släpvagn vet att detta kan vara en 
svår konst. Trailer Assist erbjuder en enkel lösning. 
När systemet är aktiverat tar det över styrningen. 
Du�slipper stress och sparar tid.

Traffic Jam Assist: Om du hamnar i en bilkö� följer 
nya Passat helt automatiskt bilen framför dig. Du 
slipper ständiga inbromsningar och accelerationer 
vid en trafikkö och typiska påkörningsolyckor 
kan undvikas. Du leds även�säkert igenom smala 
trafikavsnitt och�vägarbeten.

Välj pålitliga 
assistenter.

Utökat fotgängarskydd

Traffic Jam AssistTrailer Assist



Världens 
bekvämaste 
konsertsal.

Navigationssystemet Discover Pro med sin 20,3 cm (8 tum) TFT-pekskärm 
med färgdisplay är mycket användarvänligt. Systemets visningsalternativ 
och�hanteringen av musik- och navigationsdata imponerar, precis som de 
åtta högtalarna i toppklass, hårddisken eller den MP3- och MWA-kompatibla 
DVD-spelaren. Systemet erbjuder dig självklart även röststyrning och Bluetooth-
anslutning för mobiltelefoner samt en USB-port. Som tillval fi nns även en iPodan-
slutning. Den mobila onlinetjänsten Car-Net ingår i 36 månader och visar dig 
alltid den�snabbaste eller kortaste sträckan inklusive aktuell trafi kinformation. 

Radiosystemet Composition Media har en 16,5 cm (6,5 tum) TFT-färgdisplay, en�pekskärm med närhets-
sensor samt en MP3- och MWA-kompatibel CD- spelare . Åtta högtalare med 4 x 20 Watt uteff ekt ger 
dig en härlig multimediaupplevelse. Systemet har dessutom en SD-kortläsare, en AUX-IN- anslutning, 
en�USB-port samt Bluetooth-anslutning för mobiltelefoner. 

Navigationssystemet Discover Media är utrustat med en 16,5 cm (6,5 tum) TFT-färgdisplay, en pekskärm 
med närhetssensor samt en MP3-  och MWA-kompatibel CD-spelare med åtta högtalare. Systemet 
har dessutom två SD-kortläsare, en AUX-IN-anslutning, en USB-port samt Bluetooth-anslutning för 
mobiltelefoner. I displayen kan du bland annat avläsa yttertemperaturen. Systemet erbjuder dessutom 
installerade kartor för hela Europa. 

Nya Passat – Radio- och navigationssystem 17

Radiosystem Composition Media Radionavigationssystem Discover Media

Navigationssystem Discover Pro 

Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.

Masters GT Tillvalsutrustning



Du vet hur viktigt 
det�är att ha ett 
bra�nätverk. 

Nya Passat – Multimedia 19
1  Standard för navigationssystem Discover Pro. Erbjuds som tillval till mediasystemet Composition Media eller navigationssystemet Discover Media. Var god kontrollera om din enhet är 

kompatibel med MirrorLinkTM. Du använder endast MirrorLinkTM-appar via din mobiltelefon. Var god beakta gällande avtalsvillkor avseende data- och Internetanslutning.

Guide & Inform

Röststyrning

MirrorLinkTM 

Bluetooth handsfree Premium

Med Car-Net blir din Volkswagen en del av ett mobilt nätverk. Via Car-Net 
får du alltid den senaste informationen direkt från Internet vilket förvandlar 
din förarplats till ett gränssnitt för din smarta mobil eller dator. Allt från 
ständigt uppdaterad navigation via optimerad orientering till detaljerad 
fordonsinformation: Med Car-Net och dess mobila onlinetjänster kan du 
ta del av Internet och bli en del av detta även när du är på väg.

Som en av Car-Nets mobila onlinetjänster erbjuder dig Guide & Inform 
utökade�och ännu mer aktuella informations- och navigationsmöjligheter. 
Om�bilen utrustats med navigationssystem har du tillgång till olika alternativ 
med�Internetstöd som t.ex. Google Street View, dynamisk ruttanpassning, 
detaljerad fordonsinformation, Röststyrning och mycket annat.

Oavsett om du använder telefonen, navigationssystemet eller radion: 
Med�Röststyrning kan du lätt styra alla viktiga funktioner med din röst. 
Efter�att�du aktiverat systemet indikerar en röd symbol att ett kommando har 
tagits emot. På bildskärmen ser du kommandon som du kan använda och 
textfälten för de teman som du kan välja markeras i rött.

Med funktionen MirrorLinkTM 1 speglas särskilda appar från din Androidtelefon 
på radio- och navigationsdisplayen på din Passat. På så sätt kan du använda 
Volkswagen-appar som t.ex. Think Blue. Trainer, Shared Audio, Drive & Track 
eller My Guide  direkt på radio- eller navigationssystemets pekskärm. Observera 
att MirrorLinkTM för närvarande endast är kompatibelt till ett begränsat utud av 
androidtelefoner. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Oavsett om du använder din egen mobiltelefon eller sätter i ett separat 
SIM-kort, ger dig Bluetooth handsfree Premium en optimal mottagning för 
din�mobiltelefon via den anslutna externa antennen. Dessutom kan du och 
dina�medpassagerare njuta av Internetanslutningen tack vare den integrerade 
WLAN-funktionen.Car-Net

Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.

Masters GT Tillvalsutrustning



Monterrey antracit  
18 tums lättmetallfälg

Dartford antracit 
18 tums lättmetallfälg

Nya Passat – Fälgar 21

Sepang 
16 tums lättmetallfälg  

London 
17 tums lättmetallfälg

Moscow antracit 
16 tums lättmetallfälg2)

Singapore
17 tums lättmetallfälg

Salvador antracit 
17 tums lättmetallfälg1)

Soho antracit 
17 tums lättmetallfälg

1) Erbjuds senare  2) Erbjuds ej i Sverige     

Verona
19 tums lättmetallfälg G

Fälgar.

Aragon 
16 tums lättmetallfälg

Nivelles
17 tums lättmetallfälg

Marseille
18 tums lättmetallfälg

Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.

Masters GT Tillvalsutrustning     GTS GTS



Oryx White Pärleffektlack 0R

Bilderna på denna och följande dubbelsida är endast avsedda som en vägledning. 
De tryckta färgerna kan inte återge lack och klädsel lika bra som i verkligheten. Nya Passat – Lacker 23

Harvard Blue Metalliclack 4P Indium Grey Metalliclack X3

Night Blue Metalliclack Z2 Deep Black Pärleffektlack 2T

Crimson Red Metalliclack 5P

Lacker.

Pure White 0Q

Tungsten Silver Metalliclack K5Urano Grey 5K

Reflex Silver Metalliclack 8E

Black Oak Metalliclack P0

Bränsleförbrukning i l/100 km: blandad körning 5,4 – 4,1, CO2-utsläpp i g/km: 140 – 109.

Masters GT Tillvalsutrustning



Nya Passat – Motorer 25

110 kW (150 HK) TSI3) 
BlueMotion Technology

110 kW (150 HK) TDI4) 
BlueMotion Technology 

176 kW (240 HK) TDI4)  Bi Turbo SCR2)

BlueMotion Technology  

Bränsleförbrukning i l/100 km1) 
med manuell växellåda: 6-växlad 6-växlad –
stadstrafik/landsvägskörning/blandad körning 6,3 – 6,0/4,6 – 4,3/5,2 – 4,9 4,9 – 4,8/3,8 – 3,7/4,2 – 4,1 –
med dubbelkopplingsväxellåda DSG: – 6-växlad 7-växlad
stadstrafik/landsvägskörning/blandad körning  – 5,5 – 5,3/4,3 – 4,1/4,7 – 4,5 6,5 – 6,4/4,7 – 4,6/5,4 – 5,3 
CO2-utsläpp blandad körning i g/km1) 
med manuell växellåda: 120 – 115 1 1 0 – 108 – 
med dubbelkopplingsväxellåda DSG: – 122 – 1 1 8 140 – 139 
Euromiljöklass Euro 6 Euro 6 Euro 6

Motorer.

 1)  Angivna värden är uppmätta i enlighet med direktivet 1999/94/EG. Uppgifterna har�till syfte att kunna jämföra olika versioner. Bränsleförbruknin-
gen och kol dioxid utsläppen från ett fordon beror inte bara på hur eff ektivt fordonet utnyttjar bränslet, utan beror även på körstil och andra icke te-
kniska faktorer. Extrautrustning och tillbehör kan påverka bränsleförbrukningen och körprestanda liksom väder- och trafi kförhållanden. 
Uppgifterna om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp gäller vid�de�angivna intervall beroende på däckdimension och vald tillvalsutrustning.

 2)  Systemet för selektiv katalytisk reduktion (SCR) innehåller en reningstillsats (AdBlue) som du eller din Volkswagen-återförsäljare måste fylla på efter 
ett angivet antal kilometer. Mer information återfi nns i bilens instruktionsbok

3) Bensinmotorer 
4) Dieselmotorer

Uppgifterna om prestanda och förbrukning avser körning med blyfri 95-oktanig bensin enligt normen SIN EN 228. Blyfri 95-oktanig bensin kan ha 
en maximal etanolandel på 10% (E10). 

24 Nya Passat – Klädslar

Masters GT GTS Tillvalsutrustning  

Klädslar.

Velourklädsel „Lizard“ Black1)  

Velourklädsel „Weave“ Black   

Velourklädsel „Weave“ Natural Brown   

Velourklädsel „Weave“ St. Tropez    

Läderklädsel „Vienna“ Natural Brown   

Läderklädsel „Vienna“ Black    

Läderklädsel „Vienna“ St. Tropez   Läderklädsel „Nappa“ Marakesh  Alcantara St. Tropez/
Läderklädsel „Vienna“ St. Tropez    

Läderklädsel „Nappa“ Natural Brown    
Alcantara Natural Brown/
Läderklädsel „Vienna“ Natural Brown     

Läderklädsel „Nappa“ St. Tropez      

Alcantara Black/
Läderklädsel „Vienna“ Black      

Alcantara Moonrock/
Läderklädsel „Vienna“ Black  

Läderklädsel „Nappa“ Black      

1) Erbjuds ej     

GTS
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De bilar som avbildas i denna broschyr är delvis extrautrustade mot pristillägg. Alla uppgifter om utrustning och tekniska data 
baseras på den tyska marknadens kännetecken och motsvarar den information som fanns vid tidpunkten för pressläggningen. 
Din�Volkswagen-återförsäljare informerar dig gärna om de avvikelser som gäller i ditt land. Med reservation för ändringar. DSG® 
und TSI® är registrerade varumärken från Volkswagen AG och andra företag inom Volkswagenkoncernen i Tyskland samt i övriga 
länder. Det faktum att ett tecken i detta dokument inte är försett med ® ska inte tolkas som att detta tecken inte är ett registrerat 
varumärke och/eller att du får använda detta tecken utan i förväg skriftligt medgivande från Volkswagen AG. Volkswagen tar 
tillbaka och återvinner uttjänta fordon. På så sätt går alla bilar från Volkswagen att återvinna och kan lämnas tillbaka kostnadsfritt 
om de lagstadgade kraven uppfylls. Du kan få mer information om detta av din Volkswagen-återförsäljare, på Internet på 
www.volkswagen.com samt via telefon på 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – -86 55 79 24 36). De bilar som avbildas i denna 
broschyr kan vara tillvalsutrustade mot pristillägg. Alla uppgifter om utrustning och tekniska data är preliminära. 
Med reservation för tillägg och ändringar.


