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Voor wie graag
alles geeft
Net zo opwindend als jouw leven en net zo flexibel als jij. In de Passat en de Passat Variant
gaat een geweldig design samen met consistente functionaliteit. Het resultaat? Zeker geen
alledaagse auto, die er wél alle dagen voor je is. De expressieve koplampen en de stoere
radiatorgrille verraden al dat deze auto meer te bieden heeft dan je je voor kunt stellen.
En zo is het: naast veel verschillende en comfortabele Bestuurder assistentie systemen –
zoals standaard Travel Assist – hebben de Passat en Passat Variant voor het eerst de functie
We Connect. En daarmee beschik je opeens over tal van innovatieve connectivity-functies,
die vooral handig zijn om alles en iedereen onder één dak te krijgen. Of dat nu om je familie
of je onderneming gaat.

01 Verblindingsvrije verlichting in vrijwel alle situaties: de IQ.LIGHT LED matrix koplampen met Dynamic Light Assist voor
dynamische grootlichtbesturing, verlichten de weg helderder en verder zonder andere weggebruikers te hinderen. RBP
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Compleet ontspannen
de weg op
Van huis naar de kleuterschool, naar school, naar kantoor en dan weer terug –
met de Passat en Passat Variant gaat dat allemaal heel comfortabel. Want voor
het interieur van de Passat en Passat Variant zijn er verschillende opties
beschikbaar die het leven aangenaam maken, zoals de ergoComfort-stoelen
met massage- en klimaatfunctie en de Digital Cockpit met veel moderne
connectivity-functies. En met de optionele sfeerverlichting voel je je altijd
compleet ontspannen. Zelfs in de hevige hectiek van de wereld om je heen.

01 Dit is het nieuwe interieur van je Passat: je kunt de sfeerverlichting exact afstemmen op je humeur:
met maximaal 30 kleuren kies je het juiste licht voor elk gevoel, van zacht gedimd tot stralend helder.
Ook de verlichte decoratieve strips kun je naar je eigen wensen instellen via het display van je radio- of navigatiesysteem.
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Assistentie systemen
Goede assistenten zijn meestal moeilijk te vinden. Hoe anders is dat in de Passat en Passat Variant.
Alle verschillende rijassistenten houden de weg en de omgeving strak in het oog. De nieuwste
technologie op het gebied van assistentiesystemen vindt je op de Passat. Zo kun je al de weg op
met standaard Travel Assist en Emergency Assist.
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01 Of je nu vaak voor je werk moet reizen of van verre vakanties houdt, als je
veel kilometers maakt, is 'Travel Assist' een uitkomst. Vooral op de snelweg en
moderne B-wegen biedt deze assistent verlichting, doordat hij je snelheid en
het omgevingsverkeer in de gaten houdt en op de juiste momenten reageert.
In combinatie met de DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling rijd je zelfs
ontspannen in langzaam- tot stilstaand verkeer.1),2) B RBP
02

02 Met 'Emergency Assist' ben je altijd voorbereid op noodgevallen. Het
neemt een deel van de besturing van je over als je dat zelf door medische
omstandigheden niet meer kunt. Het systeem wordt actief als het geen activiteit
van de bestuurder meer registreert. Eerst zendt het waarschuwingssignalen uit.
Als dat geen reactie oplevert, probeert het andere passagiers en weggebruikers
te waarschuwen. Emergency Assist kan de auto vervolgens op de baan houden
en tot stilstand brengen.1) Standaard voor alle uitvoeringen. B RBP
03 De automatische afstandsregeling ('Adaptive Cruise Control') zorgt dat je
op een door jou ingestelde maximum snelheid blijft rijden en houdt tegelijkertijd
voldoende afstand van je voorganger. Het systeem helpt bij het instellen van de
officiële snelheidslimieten, zodat je overtredingen kunt voorkomen. Bovendien
berekent het de ideale bochtsnelheid op basis van afstandsgegevens. Dat
verhoogt je rijcomfort en vermindert het brandstofverbruik. B RBP
03

1) Binnen de grenzen van het systeem.
2) Als bestuurder ben je verplicht het assistentiesysteem over te nemen als dat nodig is en het is
jouw verantwoordelijkheid om de auto oordeelkundig te besturen.
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Zijn taak: het jou
makkelijker te maken
Voor het eerst zijn de Passat en Passat Variant uitgerust met de nieuwste generatie online
mobiele services van We Connect. Dankzij de geïntegreerde eSIM ben je zodra je instapt
verbonden en volledig aangesloten op het netwerk. We Connect heeft talloze handige
services waar je gebruik van kunt maken.1)

01 We Connect: mobile key. Stel je voor dat je nooit meer naar je sleutels hoeft
te zoeken. Gebruik je smartphone als mobiele sleutel en open of start je Passat of
Passat Variant in een handomdraai. Meerdere bestuurders? Je kunt je familieleden
of vrienden ook een digitale sleutel sturen. Zo haal je het meeste uit je auto. RBP

1) Om We Connect-services te kunnen gebruiken heb je een Volkswagen ID-gebruikersaccount nodig en
je moet je aanmelden bij We Connect met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet je een
afzonderlijk We Connect- of We Connect Plus-contract met Volkswagen afsluiten. Voor We Connect Plus heb
je 90 dagen na de overdracht van het voertuig om het voertuig te registreren en de diensten te gebruiken
voor de volledige duur van de overeengekomen gratis periode.

02 Met de We Connect Plus Remote-functies heb je altijd mobiele toegang tot
je Passat of Passat Variant. En je kunt heel gemakkelijk allerlei functies bedienen
via de app of de portal van We Connect. Wil je de verwarming bijvoorbeeld
programmeren voor de winter? Geen probleem. Net als de deuren vergrendelen
en ontgrendelen. Je kunt zelfs het antidiefstalalarm op afstand bedienen met je
smartphone. MU
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Infotainment
en connectivity
Als je meestal je handen vol hebt zal je blij zijn met de optionele en intuïtieve spraakbedieningsmogelijkheden in de Passat en Passat Variant. Net als
met de bewegingssensor op het optionele navigatiesysteem Discover Pro, met groot kleurenscherm en touchscreen.

01 Het navigatiesysteem 'Discover Media' is
indrukwekkend met zijn kleuren-touchscreen van 20,3
cm (8-inch) en intuïtieve navigatie. Acht luidsprekers,
Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoons en twee
USB-aansluitingen (type C) maken het innovatieve
systeem compleet. B
02 Het 'Discover Pro'-navigatiesysteem met glas
bedekte TFT-touchscreen in kleur van 23,4 cm (9,2
inch) en We Connect kun je intuïtief en makkelijk
bedienen met je stem of met gebaren. Het systeem
herkent verkeersborden beschikt over App-Connect
Wireless (voor Apple CarPlayTM). Acht luidsprekers
zorgen onder meer door de digitale radio-ontvangst
via DAB+ voor een optimale geluidservaring.

01

03 Met gesture control kan je het navigatiesysteem
Discover Pro heel gemakkelijk met een horizontale
beweging bedienen. Dus als je een volgend nummer
wilt horen hoef je alleen maar een gebaar te maken.
RBP

04 Met de telefoonvoorbereiding Plus zit je
tijdens het rijden heel ontspannen te bellen.
Ook heel makkelijk: de geïntegreerde telefoonlade
maakt verbinding met je antenne voor uitstekende
ontvangst én heeft een inductieve laadfunctie.
Handsfree bediening via het multifunctionele display,
het multifunctionele stuurwiel of het touchscreen
van de radio. Compatibel met de huidige mobiele
radio-standaard LTE. B RBP

RBP
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Plaats genoeg om uit te breiden.
Ook voor je kinderen
Je hoeft je voet maar te bewegen voor meer vrijheid dankzij het optionele Easy Open voor de elektrische achterklep op de Passat of Passat Variant.
Het variabele ruimteconcept biedt flexibiliteit in opslagruimte. Zo kunnen jij en je kinderen alles meenemen wat je graag bij je wilt hebben.

02

01 Je reis begint al ontspannen, nog voordat je wegrijdt: met 'Easy Open' is een kleine beweging met je voet
onder de achterkant van de auto genoeg om de elektrische achterklep te openen. Handig als je zware bagage
vast hebt. En dankzij de elektrische sluiting gaat hij met een druk op de knop weer dicht. MU

03

03 Het elegante panoramische kantel/schuifdak bestaat uit een glazen element met elektrische lift- en
duwfunctie. Het ziet er geweldig uit en biedt een fantastisch uitzicht. Bovendien lijkt het van binnen nog ruimer
door de lichtinval. MU

02 De Passat Variant heeft een indrukwekkend laadvolume van 650 liter dat je door de achterbank neer
te klappen nog eens kunt uitbreiden naar 1.780 liter. Met het optionele bagagepakket kun je de laadruimte
helemaal op je wensen afstemmen. MU
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R-Line
Een dynamisch uiterlijk vergeet je niet gauw. Dus dat geldt ook voor de Passat in de uitvoering R-Line, met
onmiskenbaar sportieve accenten als de R-styling op de voorbumper, de opvallende C-vorm in zwarte hoogglans
en de geïntegreerde mistlampen. De chromen sierlijsten, de zijpanelen in de carrosseriekleur en
de donkere achterlichten onderstrepen het sportieve uiterlijk. De optionele 19 inch lichtmetalen Pretoria
velgen, de diffusor en de verchroomde uitlaten laten er geen twijfel over bestaan: als het op een sportieve
look aankomt, neemt de Passat geen halve maatregelen. Dat doe jij toch ook niet?

01 | 02 De opvallende radiatorgrille met chromen lijst en het R-Line logo versterkt de sportieve indruk.
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02 De buitenkant belooft wat en de binnenkant maakt de belofte waar.
De specifieke interieurafwerking van de R-Line is verkrijgbaar met leder
beklede sportstoelen in Nappa met rugleuningen in Carbon Style (splitleder)
in zwart, titaniumzwart of flintgrijs. Contrasterende siernaden en het
opvallende R-Line logo maken het sportieve uiterlijk helemaal af. RBP MU
03 Ook sportief: het multifunctionele lederen stuurwiel met R-Line logo en
met decoratieve siernaden in contrasterende kleuren. Afhankelijk van de
uitvoering zijn de decorinleggen Dark Diamond Flag of Silver Rise in aluminium
en de pedalen hebben een RVS-look. RBP
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Decorinleg en stoelbekleding

01 Decorinleg Cross Hatch B
02 Decorinleg in Aluminium Dayton Brush RBP
03 Decorinleg in Aluminium Silver Rise1) MU
04
05
06
07
08
09
10
11

Stof Leinenoptik Titaanzwart B
Leder/Art Velours Vienna Titaanzwart RBP
Leder/Art Velours Vienna Mistral RBP
Leder Nappa Titaanzwart MU
Leder Nappa Mistral MU
Leder Nappa Titaanzwart/Florence MU
Stof Carbon Flag/Leder Vienna1) Titaanzwart
Leder Nappa1) Titaanzwart MU

MU

01

02

1) Alleen voor R-Line
De illustraties op deze pagina’s zijn indicatief. De drukinkten kunnen de inleggen en stoelbekleding niet exact weergeven.
De afbeeldingen van de stoelen geven de basisvorm van het model weer en kunnen afwijken van een optionele variant.
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Lakken

01 Unilak Moonstone Grey C2C2
02 Unilak Pure White 0Q0Q MU
03 Unilak Tornado Red G2G2 MU
04 Metallic lak Pyritzilver K2K2 MU
05 Metallic lak Reflexzilver 8E8E MU
06 Metallic lak Mangangrijs 5V5V MU
07 Metallic lak Aquamarijnblauw 8H8H MU
08 Metallic lak Lapiz Blue1) L9L9 MU
09 Lak met pareleffect Deep Black 2T2T MU
10 Lak met parelmoereffect Oryxwit 0R0R MU

1) Alleen voor R-Line
De illustraties op deze pagina’s zijn indicatief. De drukinkten kunnen de kleuren niet exact weergeven.
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Velgen

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

16-inch lichtmetalen velgen ‘Aragon’ B
17-inch lichtmetalen velgen ‘London’ MU
17-inch lichtmetalen velgen ‘Istanbul’ RBP
17-inch lichtmetalen velgen ‘Soho’ MU
17-inch lichtmetalen velgen ‘Sebring’, Volkswagen R RBP
18-inch lichtmetalen velgen ‘Dartford’ MU
19-inch lichtmetalen velgen ‘Pretoria’, Volkswagen R MU
18-inch lichtmetalen velgen ‘Bonneville’, Volkswagen R MU
18-inch lichtmetalen velgen ‘Monterey’, Volkswagen R MU
19-inch lichtmetalen velgen ‘Verona’, Volkswagen R MU
19-inch lichtmetalen velgen ‘Liverpool’ MU

02

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht
afwijken van de werkelijke kleuren van de velgen.
In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou
gewenste configuratie.
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Alles voor jouw Passat
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

Bekijk alle accessoires voor jouw
Passat op shop.volkswagen.nl

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.
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€ 2.195

01 18 inch lichtmetalen zomerset, Dartford. De Volkswagen Dartford 18 inch galvano grijze velgen zijn
voorzien van zelfdichtende Continental zomerbanden 235/45 R18. De genoemde prijs is inclusief 16 inch
lichtmetaal retour (ongebruikt). Art.nr. 3G0C8N025K Z49
02 19 inch lichtmetalen zomerset, Verona. De Volkswagen Verona
19 inch lichtmetalen velgen zijn voorzien van Continental zomerbanden 235/40 R19.
De genoemde prijs is inclusief 16 inch lichtmetaal retour (ongebruikt). Art.nr. 3G0073729A 88Z
03 16 inch lichtmetalen winterset, Corvara. De Volkswagen Corvara 16 inch lichtmetalen winterset is voorzien
van Continental winterbanden 215/60 R16. Ook geschikt voor sneeuwkettingen. Niet geschikt voor GTE.
Art.nr. 3G0C5N496A 8Z8
04 17 inch lichtmetalen winterset, Corvara. De Volkswagen Corvara 17 inch lichtmetalen winterset is voorzien
van Continental winterbanden 215/55 R17. Ook geschikt voor sneeuwkettingen. Art.nr. 3G0C5N497B 8Z8

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
01

€ 1.295

€ 2.095

02

03

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021.
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

€ 1.595
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05

Vanaf
€ 1.999

05 Lederen interieur. Volledig lederen interieur in
meer dan 15 kleuren leverbaar. Verschillende opties
mogelijk: o.a. stiksels, stoelverwarming, alcantara
of perforatie van middenbaan van de stoel tegen
meerprijs. Vraag jouw dealer naar de mogelijkheden.
06 Kofferbakmat. Optimale bescherming van de
laadruimte tegen vocht en vuil door de opstaande
rand. Alleen geschikt i.c.m. variabele laadvloer.
Limousine: Art.nr. 3G5061161
Variant: Art.nr. 3G9061161

08 All-weather mattenset. Bescherm het interieur tegen vocht en vuil tijdens de natte
wintermaanden. De set bestaat uit vier matten met drukknop-systeem.
Vóór: Art.nr. 3G1061502A 82V
Achter: Art.nr. 3G0061512A 82V
Complete set: Art.nr. 3G1061500A 82V
07

€ 269

07 Sportpedalen. Sportief detail in het interieur.
Handgeschakeld Art.nr. 5G1064200
DSG/automaat Art.nr. 5G1064205

06

08

€ 99,95

Vóór
€ 49
Achter
€ 45
Complete set
€ 89

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2021.
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

De Passat en Passat Variant – Accessoires

26

09

10

€ 149

11

€ 119

13

€ 239

Zwenkbaar
€ 1.229
Afneembaar
€ 919

09 Instaplijsten. Bescherming met een luxe uitstraling voorzien van Passat opschrift. Een set bestaat uit 2 instaplijsten. Art.nr. 3G0071303
10 Volkswagen chroomlook sierlijst. De achterklep krijgt met deze sierlijst een
elegante afwerking. Art.nr. 3G9071360A
11 Allesdragers. De ideale basis voor het meenemen van extra bagage.
Limousine: Art.nr. 3G0071126
Variant: Art.nr. 3G9071151
12 Volkswagen bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox. Inhoud
340L in matzwarte kleur. Art.nr. 000071200

12

€ 249

13 Zwenkbare trekhaak.
Limousine: Art. nr. 3G5092160A
Variant: Art. nr. 3G9092160A.
Afneembare trekhaak Art.nr. 3G0092150D

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
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De Passat
en Passat Variant

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou
gewenste voertuig.
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op
de stand van zaken ten tijde van de uitgave. Wijzigingen en fouten voorbehouden. TDI ® is
in Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.

Artikelnummer: 1VWBRPASSAT&VAR21
Uitgave: Juli 2021
Wijzigingen voorbehouden
volkswagen.nl

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

4 Jaar Garantie
De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

