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su PVM, EUR

3G26YY

GTE Highline

1.4 TSI
Plug-in Hybrid

160 / 218

DSG-6

38

41 507

Atkreipkite dėmesį:
• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite
gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 08.05.2017. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

www.volkswagen.lt

Passat GTE : Bazinė įranga
IŠORĖS ĮRANGA
Lengvojo lydinio ratlankiai "Montpellier" 7J x 17, mobilumą užtikrinančios padangos 215/55 R17
Šviesos diodų priekiniai žibintai "Basic" su specialaus dizaino dienos važiavimo šviesomis
Galiniai šviesos diodų žibintai (Highline), užtamsinti
Kėbulo spalvos bamperiai su chromuotomis juostelėmis, šoninės apatinės apsauginės juostos su chromuotomis juostelėmis
Chromuotos juostelės ant šoninių langų
Užrašai "GTE" ant radiatoriaus grotelių, šonų ir galinio dangčio
VIDAUS ĮRANGA
Sėdynių apmušalai iš "Vienna" odos ir "Alcantara" kombinacijos
Aukščiausio komforto priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu, reguliuojamomis juosmens atramomis
(elektra reguliuojama juosmens atrama vairuotojo pusėje)
Vairuotojo sėdynė "ergoComfort" su aukščio, polinkio reguliavimu ir išilginiu padėties reguliavimu, atlošo reguliavimas elektra
Dekoratyviniai intarpai "Brushed Aluminum" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose, dekoratyviniai intarpai "Piano Black" vidurinėje konsolėje
Priekinės ventiliacinės angos ir pasukamasis šviesų jungiklis su apšvietimu ir chromuota apdaila
Vidaus aplinkos paketas (šviečiančios juostos durų apmušimų apdailos intarpuose, įspėjamosios įlipimo šviesos priekinėse ir galinėse duryse)
Nerūdijančio plieno apsauginės slenksčių juostos priekyje ir gale
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas (3 stipinų) su pavarų perjungimo galimybe
Reguliuojamo aukščio priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže, nustatomas išilgine kryptimi, ir 2 ventiliacinės angos gale
2 gėrimų laikikliai su uždangalu vidurinės konsolės priekyje
Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas (60:40) su negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu
ir viduriniu ranktūriu su daiktadėže ir gėrimų laikikliu
Vidaus apšvietimas su išjungimo uždelsimu ir tamsėjimu, šviesos diodų skaitymo šviestuvai priekyje ir gale su dekoratyviniais chromuotais žiedais
Daiktadėžė ir 12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės priekyje
Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale ir bagažinėje
Analoginis laikrodis prietaisų panelyje
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale
SAUGUMO ĮRANGA
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas
Elektroninė stabilizavimo programa (ESC)
Elektroninis diferencialo blokavimas (XDS)
"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo mieste funkcija
Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash)
Susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje
Tritaškiai saugos diržai priekyje su įtempėjais ir reguliuojamu aukščiu, neužsegtų priekinių saugos diržų įspėjamasis garsinis signalas
ir įspėjamoji lemputė
Tritaškiai saugos diržai gale (su būklės informacija)
Optimizuoto saugumo išilgine ir aukščio kryptimis nustatomos priekinės galvos atramos
3 galvos atramos gale (nuleidžiamos)
ISOFIX tvirtinimo taškai (2 vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai vientisoje galinėje sėdynėje)
Elektromechaninis stovėjimo stabdys, "Auto Hold" ir "Hill Hold" funkcijos
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Passat GTE : Bazinė įranga
SAUGUMO ĮRANGA
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis
Mechaninė vaikų apsauga
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)
Padangų remonto komplektas (12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė)
FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas
Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais
Žiemos paketas (šildomos priekinės sėdynės, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai)
Automatinė oro kondicionieriaus sistema "Climatronic" su 3 zonų temperatūros reguliavimu, įskaitant valdymo elementus gale
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai (su aplinkos apšvietimu), automatiškai tamsėjantis išorinis galinio vaizdo
veidrodis vairuotojo pusėje
Lietaus sensorius
Automatinis atstumo reguliavimas (ACC), "Stop & Go" funkcija
Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, "Leaving Home" funkcija ir "Coming Home" funkcija
Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
Sulankstomos bagažinės grindys
Radijo sistema "Composition Media"
- 8" jutiklinis ekranas
- CD/MP3 atkūrimas
- SD kortelių skaitytuvas
- USB (suderinama su "Apple") ir AUX-IN jungtys
- Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui
- 8 garsiakalbiai

"Car-Net" mobiliosios “online” paslaugos
Ribotas nemokamo naudojimosi laikotarpis
Multifunkcinis spalvotas ekranas
Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas
AKUMULIATORIUS IR ĮKROVIMAS
Ličio jonų akumuliatorius (9.9 kWh)
Automobilio įkrovimo lizdas (AC)
Kabeliai įkrovimui nuo naminio kištukinio lizdo (2,3 kW) ir viešųjų įkrovimo stotelių (3,6 kW)
GARANTIJA
Automobiliui - 5 metai arba 100 000 km
Aukštos įtampos akumuliatoriui - 8 metai arba 160 000 km
Automobilio literatūra
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Passat GTE : Papildoma įranga

W43

2 403

PW9

928

Kėbulo spalva "Urano Gray"

5K5K

0

Kėbulo spalva "Pure White"

0Q0Q

229

"Metallic" arba "Pearl effect" kėbulo spalvos

XXXX

538

Kėbulo spalva "Oryx white"

0R0R

1 062

PJL

0

PJ4

0

PJ6

705

PJ7

705

- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18, ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės
- Mobilumą užtikrinančios padangos 235/45 R18 (savaime užsisandarinančios)

PJF

713

Slėgio padangose kontrolės sistema (tiesioginis matavimas)

7K3

172

Kelių oro pagalvę vairuotojo pusėje, šoninės oro pagalvės ir diržų įtempėjai gale

PAH

476

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas

7Y1

522

Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"

PSP

530

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist Plus" su eismo juostos išlaikymo asistentu "Lane Assist",
"Blind Spot" sensorika ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu

PAX

1 053

VL3

85

WY5/79D

1 313

WQ1

0

PXX

444

WLH

518

YPATINGI VOLKSWAGEN PASIŪLYMAI
"Executive" paketas
- Šviesos diodų priekiniai žibintai "High" su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis (WLH)
- Navigacijos sistema "Discover Pro" su 9.2" jutikliniu ekranu ir Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui (ZMF)
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" (4F2)
- Galinio vaizdo kamera "Rear View" (KA2)
- Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas (4KF)

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu
SPALVA

RATLANKIAI IR PADANGOS
"London"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17, ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės
- Mobilumą užtikrinančios padangos 215/55 R17 (savaime užsisandarinančios)

"Nivelles"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17, ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės
- Mobilumą užtikrinančios padangos 215/55 R17 (savaime užsisandarinančios)

"Dartford" (grey metallic)
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18, ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės
- Mobilumą užtikrinančios padangos 235/45 R18 (savaime užsisandarinančios)

"Dartford" (sterling silver)
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18, ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės
- Mobilumą užtikrinančios padangos 235/45 R18 (savaime užsisandarinančios)

"Monterey", Volkswagen R

SAUGUMO ĮRANGA

Pėsčiųjų atpažinimo sistema
tik su WY5
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas "High"
- Dinaminis tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist"
- Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist Plus" su eismo juostos išlaikymo asistentu "Lane Assist", "Blind Spot" sensorika ir išvažiavimo iš
stovėjimo vietos asistentu
- Kritinės situacijos asistentas "Emergency Assist"
- Važiavimo spūstyje asistentas "Traffic Jam Assist"

tik su WLH
Kelio ženklų atpažinimas
tik su PND arba ZMF, ir PXX, PSP arba PAX
APŠVIETIMAS
Dinaminis tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist"
Šviesos diodų priekiniai žibintai "High" su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis
- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
- Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema
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Passat GTE : Papildoma įranga

PND

563

ZMF

1 698

9VW

1 154

9S8

471

YOZ

0

9IM

446

Panoraminis pakeliamas ir stumdomas stoglangis

PS4

1 116

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas

4KF

298

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas, garsą izoliuojantys langai iš laminuoto saugaus stiklo

VW5

623

Elektra valdoma suvyniojama apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui

3Y2

276

Elektra valdoma suvyniojama apsauginė užuolaida nuo saulės galiniam langui, rankiniu būdu valdomos suvyniojamos
apsauginės užuolaidos nuo saulės ant galinių durų langų

3Y5

375

PL7

499

8I2

179

PH1

1 111

GARSO IR NAVIGACIJOS SISTEMOS BEI MULTIMEDIJOS SISTEMOS
Navigacijos funkcija "Discover Media"
- 8" jutiklinis ekranas
- CD/MP3 atkūrimas
- SD kortelių skaitytuvas
- USB (suderinama su "Apple") ir AUX-IN jungtys
- Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui
- Volkswagen Media Control
- 8 garsiakalbiai

tik su YOZ
Navigacijos sistema "Discover Pro"
- 9.2" jutiklinis ekranas
- CD/MP3 ir DVD atkūrimas
- 10 GB atmintis kliento duomenims
- Du SD kortelių skaitytuvai
- USB (suderinama su "Apple") ir AUX-IN jungtys
- Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui
- 8 garsiakalbiai
- "App-Connect" ir "Volkswagen Media Control"

tik su YOZ
Garso sistema "DYNAUDIO Confidence"
- Skaitmeninis 10 kanalų stiprintuvas
- 10 garsiakalbių
- Specialus skambesio suderinimas pagal automobilį
- Bendroji išvesties galia 700 W

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis)
"Car-Net" mobiliosios “online” paslaugos
Ribotas nemokamo naudojimosi laikotarpis
tik su PND arba ZMF
PRISIJUNGIMO GALIMYBĖS
Mobiliojo telefono sąsaja "Premium"
- Bluetooth sąsaja
- GSM modulis su SIM kortelės skaitytuvu
- Nuotolinės prieigos prie SIM kortelės profilis (rSAP)
- Wi-Fi interneto prieigos taškas

tik su ZMF
KLIMATIZAVIMO ĮRANGA

INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS
Odos paketas "Nappa"
- Sėdynių apmušalai ir vidurinio ranktūrio apdaila iš odos "Nappa", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš dirbtinės odos
- Šildomos priekinės sėdynės, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

Masažo funkcija vairuotojo pusėje
- Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas, elektra reguliuojama juosmens atrama ir masažo funkcija vairuotojo pusėje

"ergoComfort" sėdynė su 14-os krypčių nustatymu elektra ir masažo funkcija vairuotojo pusėje
- Vairuotojo sėdynė su išilginės padėties, aukščio ir atlošo kampo reguliavimu
- Išilginis šlaunų atramos reguliavimas
- Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas, elektra reguliuojama juosmens atrama ir masažo funkcija vairuotojo pusėje
-E
 lektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija (su aplinkos apšvietimu), automatiškai tamsėjantis
išorinis galinio vaizdo veidrodis vairuotojo pusėje
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Passat GTE : Papildoma įranga

Dekoratyviniai brangmedžio intarpai "Olive Ash Silk-Mat" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose,
dekoratyviniai intarpai "Piano Black" vidurinėje konsolėje

PN3

500

Aplinką sudarantis interjero apšvietimas "Plus" (3 spalvų)

PA6

248

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access"

4F2

477

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis

4E7

368

PEL

615

Elektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai (su aplinkos apšvietimu), automatiškai
tamsėjantis išorinis galinio vaizdo veidrodis vairuotojo pusėje

6XI

166

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu

1M6

892

Apverčiamas bagažinės kilimėlis, guma/medžiaga

6SJ

51

230 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale

9Z3

111

Peleninės priekyje ir gale, cigarečių uždegiklis priekyje

9JC

18

PDD

1 016

7X5

248

8A9

529

Galinio vaizdo kamera "Rear View"

KA2

367

360° aplinkos matymo sistema "Area View"

KA6

799

DEKORATYVINIAI INTARPAI

FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

"Easy Open" paketas
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access"
- Sensorių dėka valdomas galinio dangčio atidarymas elektra ir galinio dangčio uždarymas elektra

VAŽIUOKLĖ
Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC) su važiavimo profilio pasirinkimu
PARKAVIMO ASISTAVIMO SISTEMOS
Parkavimo asistentas "Park Assist"
Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist", įskaitant parkavimo asistentą "Park Assist"
tik su 1M6
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