
Informacja handlowa dla firmy

Zdjęcie poglądowe

Twoja konfiguracja:
Passat Variant Business Lakier:

Popielaty "Mangan" metalik

Wnętrze:
Czarne/Czarna/Czarne/Czarna/Czarna/
Popielata

Felgi:
Obręcze aluminiowe Bonnville
8J x 18

Silnik: 2.0 TDI SCR 
147 kW 200 KM / CB537Z

Skrzynia biegów: DSG, 7-stopniowa

Zużycie paliwa1: 5,4 l/100 km

Średni poziom Emisji CO2
1: 141 g/km

010722-004



Fotele

Tapicerka siedzeń Weave
3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane
Aktywne przednie zagłówki, regulowane w dwóch
płaszczyznach
Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją
odcinka lędźwiowego
Fotele przednie z regulacją wysokości i podparcia
odcinka lędźwiowego
Komfortowe fotele przednie
Oparcie tylnej kanapy dzielone (40/20/ 40), z
podłokietnikiem, miejscem na napoje
Panele drzwi wykończone tapicerką
Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze
schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza dla
pasażerów z tyłu
Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2
miejscami na napoje z roletą

Multimedia

8 głośników
Antena FM
Dwa gniazda USB (typu C) obsługujące iPod /iPhone
Instalacja telefoniczna (Bluetooth)
Tuner cyfrowy DAB+

Zewnętrzne

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł
z funkcją Coming / Leaving Home
Hamulce tarczowe z tyłu
Listwy boczne na dolnych krawędziach drzwi z
przodu i z tyłu w kolorze nadwozia
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne
Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, convex
Plastikowe listwy ochronne na progach drzwi
Relingi dachowe, czarne
Szyby boczne i tylna termoizolacyjne

Wewnętrzne

2 lampki LED do czytania z przodu, 2 lampki LED do
czytania z tyłu
Bagażnik wyłożony tapicerką
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Elementy przełączników chromowane
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta
skórą z łopatkami do zmiany biegów <dla
samochodów DSG>
Konsola środkowa ze wstawkami Piano Black
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej oraz
przednich drzwiach Cross Hatch
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
Podsufitka Peal Grey

Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych
Składana podłoga bagażnika
Wspomaganie układu kierowniczego,
elektromechaniczne
Zbiornik paliwa 66 litrów

Elektryczne i funkcjonalne

Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z funkcją Stop
& Go
Czujnik deszczu automatycznie uruchamiający
wycieraczki
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z funkcją
hamowania awaryjnego i wizualizacją na ekranie
radia
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej z przodu
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej z tyłu i w
bagażniku
Klimatyzacja automatyczna Climatronic AirCare,
trzystrefowa z filtrem antyalergicznym
Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie
Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego
System Start-Stop 2.0 wyłączający silnik podczas
postoju i odzyskujący energię podczas hamowania

Bezpieczeństwo

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością
regulacji wysokości i napięcia
3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego
fotela w drugim rzędzie siedzeń
Aktywny system ochrony pasażerów Pre-Crash
Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
Asystent podjazdu
Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją
Auto Hold
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 fotelików z
uchwytami Top Tether, zgodnie z normą I-Size
Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszka
pasażera z funkcją dezaktywacji , poduszka
kolanowa dla kierowcy
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System "Front Assist" z funkcją awaryjnego
hamowania (dla ACC do 210 km/h)
System Lane Assist, Traffic Jam Assist i system
Emergency Assist
System wykrywający pieszych

Wyposażenie standardowe
Business 2.0 TDI SCR 147 kW / 200 KM
DSG, 7-stopniowa



WLTP

Emisja CO2
1 - Diesel

Cykl mieszany 141 g/km

Zużycie paliwa1 - Diesel

Cykl mieszany 5,4 l/100 km

Silnik

Siln ik 4-cylindrowy, wysokoprężny

Pojemność 1.968

M oc max., kW 147,00 kW

M ax. moment obr., Nm przy
obr. / min

400 Nm / 1750 - 3500 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie DSG, 7-stopniowa

Waga

M asa własna min . 1.586 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.180 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy
wzniesien iu 12%

2.000 kg

bez hamulca 750 kg

Dopuszczalne obciążen ie
haka / dachu

90 kg / 100 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 233 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km 7,6 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.773 mm / 4.780 mm

Szerokość / Szerokość, max 1.832 mm / 1.832 mm

W ysokość max. 1.515 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

Szerokość 1.005 mm

Pojemność bagażn ika przy
rozłożonej tylnej kanap ie

650 l / l / l

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.780 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 11.650 mm

Pojemność zb iorn ika paliwa 66 l

Dane techniczne



174 690 zł

23 500 zł

198 190 zł

0 zł

186 390 zł

8 890 zł

2 990 zł

3 380 zł

Brak informacji o cenie

940 zł

Cena modelu (brutto):

Wartość wyposażenia dodatkowego (brutto):

Cena katalogowa konfiguracji (brutto) :

Wartość usług dodatkowych (brutto):

Cena całkowita samochodu (brutto) :

Pakiet Innowacyjny

IQ.LIGHT reflektory LED Matrix

Active Info Display - cyfrowe wskaźniki wskaźniki z
możliwością personalizacji widoków

App Connect - połączenie smartfona z samochodem
[w tym bezprzewodowe dla CarPlay, Android Auto]

Wyposażenie dodatkowe:
5V5V Popielaty "Mangan" metalik

PU8 Obręcze aluminiowe Bonnville 8J x 18

Opony samouszczelniające się o obniżonym
oporze toczenia 235/45 R18

Volkswagen R GmbH

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

TO Czarne/Czarna/Czarne/Czarna/Czarna/ Popielata

6XI Lusterka zew. składane elektrycznie,
podgrzewane, ośw. przestrzeni pod lust. automat.
obniżenie lusterka pasażera

1 850 zł

2 210 zł

2 700 zł

Bez dopłaty

Bez dopłaty

540 zł

RBB System radiowy Ready2Discover z usługą
Streaming&Internet 2

Przygotowanie do aktywacji nawigacji w ramach
funkcji na żądanie

Radio

We Connect Plus - mobilne usługi online dla
nawigacji3

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

Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru
wnętrza i ochroną przed odholowaniem

4F2 System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i
uruchamianie pojazdu w połączeniu z alarmem

1S1 Podnośnik

SX8 Kod sterujący

1G6 Koło zapasowe, dojazdowe 16"

Szczegóły konfiguracji:
Business 2.0 TDI SCR 147 kW / 200 KM DSG, 7-stopniowa / CB537Z
Kod konfiguracji: VKNQZK4J

Sprawdź szczegóły korzystania z WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html 


