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קווים מדויקים, צורות ברורות. 
כך נראה עיצוב שאינו משתנה 

בהתאם לאופנה.

פסי הכרום סביב חלונות הצד משווים צורה אלגנטית למסגרת ומדגישים את קווי הדלתות.

קווים אופקיים וצלעות מצופות כרום בשכבה הקדמית משווים סגנון ייחודי לחזית הרכב.

חישוקי סגסוגת מדגם Perugia "16 להשלמת המראה המרשים של הפאסאט.

פס הכרום בתחתית דלת תא המטען מוסיף למראה היוקרתי של הפאסאט.

מראות צד מופעלות חשמלית עם מפשיר אדים. מראת הצד של הנהג מתכהה אוטומטית למניעת סינוור.
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אתה יכול ליהנות מהשלווה והנוחות המפורסמות של הפאסאט בעיקר בנסיעה למרחקים 
ארוכים. הרעשים אינם חודרים לתא הנוסעים, הודות לשמשה הקדמית המבודדת.
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הגה 3 צלעות וידית הילוכים מצופה עור עם כפתורי שליטה על מערכת השמע, מחשב הדרך והעברת 
ההילוכים.

חבילת עור Vienna הכוללת מושבים קדמיים מתכווננים חשמליים עם ריפוד עור ודיפוני עור על פאנל 
.)Premium הדלתות )ברמת גימור

,Aux שקע ,SD המציעה צג מגע 6.5", מחליף דיסקים מובנה, קריאת RCD510 מערכת שמע מדגם
.WMA-ו MP3 20 וואט ורמקולים מלפנים ומאחור. המערכת תואמתx4 הינה בעלת הספק

מראה מרכזית מתכהה למניעת סינוור וחיישן גשם המווסת את תדירות המגבים עם קליטת לחות
על השמשה הקדמית, מוסיפים לבטיחות ולנוחות מירבית.

מושבי Comfort מתכווננים לגובה בשילוב משענת יד קדמית עם תא אחסון.

מערכת בקרת אקלים אלקטרונית חדשנית המאפשרת קביעת טמפ' נפרדת לנהג ולנוסע.
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עיצוב הפנים של הפאסאט 
משלב פונקציונאליות 

ונוחות מירבית.
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הצג הרב תפקודי Plus מספק בין היתר מידע לגבי צריכת הדלק הנוכחית ומסייע לך לנהוג בצורה 
יעילה יותר. 

 DSG תיבת הילוכים כפולת מצמד
הפאסאט מגיעה עם תיבת הילוכים כפולת מצמד שמחליפה הילוכים באופן אוטומטי לחלוטין ללא 

הפסקה בכוח הסחיבה. היא מורכבת משתי תיבות הילוכים חלקיות שפועלות בנפרד זו מזו, כך 
שההילוך הבא משולב עוד לפני ביצוע החלפת ההילוך. כתוצאה מכך, החלפת ההילוכים נעשית בצורה 
בלתי מורגשת כמעט, דבר התורם גם לנוחות נסיעה משופרת. באפשרותך לבחור בין מצב רגיל למצב 

ספורט, כך שתיבת ההילוכים תתאים את עצמה במדויק לסגנון הנהיגה האישי שלך. 
במצב ספורט, העלאת ההילוכים נעשית מאוחר יותר והורדת ההילוכים מוקדם יותר. לקבלת סגנון 

נהיגה דינמי יותר, ניתן גם להחליף הילוכים באופן ידני באמצעות ידית ההילוכים, או כאופציה, 
באמצעות גלגל ההגה הרב-תפקודי. בשילוב עם טכנולוגיית BlueMotion, ניתן לקבל את תיבת 

ההילוכים כפולת המצמד עם תפקוד גלישה: בעת הרפיה מדוושת ההאצה, תיבת ההילוכים מתנתקת 
רגעית באופן אוטומטי. דבר זה עשוי לחסוך – בהתאם לסגנון הנהיגה – עד 0.5 ליטר ל-100 ק"מ.

TDI מנועי דיזל
TDI הוא שם נרדף למומנט גבוה וצריכת דלק נמוכה. 

 ,BlueMotion מצוידים בטכנולוגיית TDI מנועי הדיזל
.CO2 כך שהם פולטים רמות נמוכות במיוחד של

TSI מנועי בנזין
על בסיס העיקרון פורץ הדרך של הקטנת נפח 

המנוע, פיתחו מהנדסינו חבילת טכנולוגיה אולטרה-
מודרנית. השילוב של נפח מנוע קטן, גידוש טורבו 

חכם והזרקת דלק מדויקת מבטיח אספקה רציפה 
להפליא של כוח, כשהמומנט המרבי זמין כבר 

ממהירויות מנוע נמוכות. מדובר בהקטנה משמעותית 
של צריכת הדלק ועוצמת רעש מהמנוע.

מנועים מתקדמים.
טכנולוגיות ההנעה של 

הפאסאט.



מערכות חדשניות לשמירה 
על חוויית נסיעה בטוחה 

ומהנה.

Fatigue Detection מערכת התראת עייפות
העפעפיים נעשים כבדים והעיניים מתחילות להיעצם – הנהג מרגיש שהוא עלול להירדם בכל רגע. עייפות היא 

אחת הסכנות החמורות ביותר בכביש. אם עיני הנהג נעצמות למשך 5 שניות בלבד במהירות של 130 קמ"ש, 
המכונית עוברת בפרק זמן זה מרחק של 180 מטר. פיתחנו את מערכת ההתראה לנהג כדי למזער את הסכנה 
של עייפות קריטית. היא משתמשת בחיישנים המנטרים את התנהגות ההיגוי של הנהג. כשגלגל ההגה לפות 
בצורה מאוד קשיחה, וזוויות ההיגוי הן בלתי סדירות יחסית, הדבר מצביע על עייפות קריטית. אם מתקבלים 

כמה סימני עייפות בזה אחר זה, זהו סימן מובהק של רמת עייפות קריטית. במקרה כזה, מערכת ההתראה 
לנהג מפעילה אותות ויזואליים ואקוסטיים הממליצים לנהג לעשות הפסקה בנהיגה. מערכת ההתראה לנהג 

כלולה במפרט הסטנדרטי, והיא אחת ממערכות הסיוע הרבות המעניקות לנהג תמיכה מקיפה ומעניקות נהיגה 
נוחה יותר, קלה יותר, ומעל לכל, בטוחה יותר.

 Park Assist מערכת סיוע לחנייה
 ParkPilot מערכת הסיוע לחנייה הכוללת את

מזהה מקומות חנייה במקביל או במאונך לכביש.
היא גם מתמרנת את המכונית למקומות צפופים 
של חנייה מקבילה )אורך הרכב + 80 ס"מ באופן 

אוטומטי(. כל שעליך הוא להפעיל את דוושות 
.)Premium ההאצה והבלמים )ברמת גימור



B4 לבן

C9 אפור כהה

2T 8שחור מטאליE כסף מטאלי

Z2 כחול מטאלי

צבעים

7S חום בהיר מטאלי



2.0 ליטר TDI 140 כ"ס1.8 ליטר TSI 160 כ"ס
Blue Motion Tech

1,7981,968סמ"קנפח מנוע מנוע ותיבת הילוכים

25.5/1,500-4,50032.6/1,750-2,500סל"ד/קג"ממומנט מירבי

160/4,500-6,200140/4,200סל"ד/כ"סהספק מירבי

DSG, 6 הילוכיםDSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים 

220211קמ"שמהירות מירביתביצועים

8.59.8שניות תאוצה מ- 0 ל-100 קמ"ש

9.56.3ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירונית

5.54.5ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית

7.05.2ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת

162135גרם/ק"מפליטת CO2 משולבת

1,5171,560ק"גמשקל עצמי*משקלים

608645ק"גמשקל מורשה

2,0502,130ק"גמשקל כולל

4,7694,769מ"מאורךמידות הרכב

1,8201,820מ"מרוחב

1,4701,470מ"מגובה

2,7122,712מ"ממרחק סרנים

11.411.4מטרקוטר סיבוב

7070ליטרקיבולת מיכל דלק

 מידות 
תא מטען

565565ליטרנפח תא מטען

1,1641,164מ"מאורך

537537מ"מרוחב

1,0141,014מ"מגובה

אביזרי בטיחות
ABS - Anti Locking Brake System מערכת למניעת נעילת גלגלים ·

     EDL - Electronic Differential Lock מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית ·
TCS - Traction Control System מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש ·

· מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעה
     ESP - Electronic Stability Program

BAS - Brake Assist System מערכת לסיוע בבלימות חירום ·
Fatigue Detection מערכת להתראת עייפות ·

· מערכת Auto Hold למניעת הידרדרות
· תאורת נהיגת יום ייעודית

· בלם חנייה חשמלי
· מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים
· זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו

· מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית ימנית )צד הנוסע(
· זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

· זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב
· זוג חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה וקדם מותחן

· 3 חגורות בטיחות אחוריות מעוגנות ב-3 נקודות
· 3 משענות ראש אחוריות מונמכות להגדלת שדה הראיה

· עיגוני ISOFIX לשני מושבי בטיחות לילדים במושב האחורי
· פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי

· מראה מרכזית ומראת צד שמאלית מתכהות למניעת סינוור
· גלגל חלופי בגודל מלא

· 4 בלמי דיסק

COMFORTLINE מנוע 1.8 ליטר 160 כ"ס - רמת גימור

אביזרי תפעול
· מערכת סיוע לחנייה Park Assist הכוללת חיישנים קדמיים 

ואחוריים

אבזור חיצוני
· חלון זכוכית בגג עם הפעלה חשמלית

אבזור פנימי
· מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם חימום 

· מראות צד מתקפלות ומתכווננות חשמלית 
· זכרונות למושב הנהג ולמראות הצד

Vienna חבילת ריפודי עור ·
· סוכך שמש חשמלי בשמשה האחורית

· סוככי שמש צידיים אחוריים בהפעלה ידנית

אביזרי תפעול
· נעילה מרכזית עם שלט הכוללת פתיחת תא מטען 

· חלונות חשמליים
· מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים

· הגה כוח מסוג Servotronic בעל קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה
· מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת "קלימטרוניק"

· פתחי מיזוג לנוסעים מאחור
· מערכת שמע מקורית תומכת בקבצי MP3 + כרטיסי SD עם מסך מגע 

ומחליף דיסקים מובנה*
· 8 רמקולים

· מחשב דרך מורחב
· מערכת בקרת שיוט

· שליטה מגלגל הגה על מערכת השמע, מחשב הדרך והעברת ההילוכים
Press & Drive מערכת הנעת רכב ·

Coming Home Leaving Home תאורת חנייה אוטומטית ·
· חיישן גשם לוויסות מהירות המגבים הקדמיים

· מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש
· תאורת קריאה אישית מלפנים ומאחור

· אנטנה משולבת בשמשה האחורית

אבזור פנימי
· גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור

· מושבי Comfort קדמיים מתכווננים לגובה 
· כיוונון חשמלי למשענת הגב במושב הנהג

Matera ריפודי בד מדגם ·
· משענת יד קדמית בעלת תא איחסון

· משענת יד אחורית 
· מאפרה ומצת

· מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור
· משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ל- 1/3 ו- 2/3

· שקע 12V בתא המטען 
· תא כפפות ננעל ומקורר 

Immobilizer שולל הנעה מקורי ·

אבזור חיצוני
   215/55 R16 צמיגים ·

Perugia חישוקי סגסוגת מדגם ·
· בתי מראות וידיות בצבע הרכב

· מנורות איתות במראות הצד
· פסי כרום מסביב לשמשות הצידיות, בצידי הרכב ומאחור

· מסגרת גריל קדמי עם ציפוי כרום

RCD 310 בדגמי דיזל לבנים רדיו מדגם *

COMFORTLINE PREMIUM כוללת בנוסף לרמת הגימור  רמת גימור 

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% ואת משקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה עשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב. נתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג
    מבוססים על משקל הרכב ללא תוספת אבזור.  התמונות להמחשה בלבד וכוללות תוספות שאינן חלק מהמפרט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי במפרט הרכב ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח
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דגם
 נתוני צריכת דלק בליטרים

 דרגתל-100 ק"מ
זיהום אוויר בינעירונית עירונית

DSG 160 כ"ס TSI '9.55.512 1.8 ל
BM DSG 140 כ"ס TDI '6.34.514 2.0 ל

   EG/80/1268 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן**

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15144
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**  הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

5זיהום מירבי 6 7 8 9 10 11 12 13 זיהום מזערי1514 1 2 3 4

דגם
נתוני צריכת דלק בליטרים 

דרגתל - 100 ק"מ
זיהום אוויר בינעירוניתעירונית

BM DSG  150 כ"ס TSI '6.44.56 1.4 ל
BM DSG  180 כ"ס TSI '7.14.96 1.8 ל
BM DSG  150 כ"ס TDI '5.24.07 2.0 ל

   EG/80/1268 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן



Passat זוהי הופעת הבכורה של הדור השמיני של המכונית הנמכרת ביותר. 
מאז 1973 נמכרו קרוב ל-22 מיליון מכוניות. הפאסאט החדשה 
מתאפיינת בטכנולוגיות ובמערכות סיוע מתקדמות, ומעניקה 

רמה חדשה של נוחות, פאר וביצועים. התכנון הקל, בשילוב עם 
טכנולוגיית מנוע ברת קיימא, מפחיתים את צריכת הדלק ופליטת 

המזהמים, ובכך תורמים הן לאיכות הסביבה והן לכיסך. 

עם העיצוב, הטכנולוגיה והמנועים החדשים, הפאסאט היא
המכונית האיכותית והמתקדמת ביותר שיכולת לבקש.



איכות. אתה יכול להרגיש את זה. או במקרה זה, לשמוע את זה.
הכל מתחיל עם תפירת לייזר מדויקת המספקת איכות ותחושת 
יוקרה ויזואלית, ודלת מוצקה שניתן לשמוע בכל פעם שתיסגר. 

לכל אלה תוסיף את הגה שלוש הצלעות מצופה העור, את גימורי 
הכרום הפנימיים, ומושבי העור האיכותיים-ותבין איך באמצעות 

העיצוב והחומר היוקרתי, מגיעה הפאסאט לשלמות.

איכות שנשמעת למרחקים



ביצועים. כאשר תכנון הפאסאט החדשה יצא לדרך, ביצועים וכוח 
היו בראש סדר העדיפויות. לפאסאט החדשה יש מהם בשפע  
ממנועי הטורבו, כ"ס מקסימאלי ועד לחוויית נהיגה דינאמית. 

כל אלה יגרמו לך להרגיש את הנדסת המנוע החכמה ואת 
הביצועים החזקים ברגע שתתיישב מאחורי ההגה.  בפעם 

הראשונה, תרגיש חוויית נהיגה שעשויה לגרום לך לחפש דרכים 
מאתגרות יותר, או לפחות לקחת את הדרך הארוכה הביתה. 

עכשיו תחשוב מהיר יותרתחשוב מהיר 



הכוח להוביל אותך קדימה

עוצמה. שילוב של צריכת דלק נמוכה וחסכונית עם מומנט מירבי וביצועים חזקים,
הודות לטכנולוגיה Blue Motion המאפיינת את כל המנועים המוצעים. מנועים חזקים
בטכנולוגיה מתקדמת מאפשרים לך להרגיש עוצמה וחווית נסיעה שעוד לא הכרת.



מרחב פנימי. בין אם אתה יוצא לנסיעת עסקים או למסע קניות גדול, הפאסאט החדשה 
מתוכננת לעמוד בכל הדרישות שלך. מערכת הכניסה ללא מפתח, כוללת פתיחת תא המטען ללא 

מגע יד, ובכך מאפשרת פתיחה מרחוק, פיתרון אידיאלי כשיידיך מלאות.
הפאסאט מעניקה שפע של מקום לכל הציוד או הקניות שלך. אתה יכול לסמוך על הפאסאט 

החדשה, הרב תכליתית, גמישה ומרווחת יותר מתמיד, שתשמור עבורך על הסדר.

יותר מקום. יותר גמישות. יותר אפשרויות



 ,"Vienna" 02 מושבי עור מדגם
מושבים קדמיים עם כיוון חשמלי מלא ותמיכה לגב התחתון,

עם אופציות חימום ואוורור.
במושב הנהג קיימת פונקציית מסאז'

 .Premium ברמת גימור *

 ,"Ergocomfort" 01 מושבים קדמיים המשלבים טכנולוגיית
עם משענת גב הכוללת תמיכת גב תחתון נשלטת חשמלית 

וכיוון גובה ידני.

תתרווח בכיסא, אפשר להתחיל בנסיעה.

נוחות. ללא תלות באורך הנסיעה, הישיבה בפאסאט החדשה היא תמיד נוחה. המושבים, הזמינים 
במגוון של ריפודי בד ועור מודרניים ואלגנטיים, עמידים ובעלי תכנון ארגונומי המעניק את רמות 

התמיכה והנוחות הגבוהות ביותר. מכיוון שהמרחב הפנימי מציע יותר מרווח ראש ומרווח רגליים מאשר 
אי פעם, יש שפע של מקום למשפחה, לחברים ולכל מה שתרצה לקחת איתך. בפאסאט החדשה 

ההסעה לבית הספר, לחופשות בסופי השבוע או הנסיעה לעבודה לא היו מעולם קלות או רגועות כל כך. 0102





Active Info Display 01 המערכת הייחודית מאפשרת תצוגה דיגיטלית הניתנת 
להתאמה אישית של לוח המחוונים במסך צבעוני בגודל "12.3 מאחורי גלגל 

ההגה להצגה נוחה של מערכות הסיוע הרבות ושל נתוני הרכב. 
.Interactive בחבילת *

Keyless Access 03 מערכת
מתקדמים לעידן חדש בתחום הרכב עם הנעה ללא מפתח. 

בדגמי Premium פונקציה משולבת עם פתיחת תא 
המטען, ללא מגע ידיים.

02 גלגל ההגה הרב תפקודי המצופה עור 
יחד עם התצוגה הרב תפקודית מאפשרים
לך להחליף בקלות רבה הילוכים, להפעיל
את הרדיו, הטלפון ומערכת בקרת השיוט 

מבלי להסיר את ידיך מההגה.

0203

טכנולוגיה. הודות לשפע של מערכות מתקדמות לנהיגה המסייעות לך 
להתחלק בעומס, הפאסאט החדשה מעניקה את כל העזרה שאתה יכול 
להזדקק לה. זוהי מכונית חכמה, אינטליגנטית ומוכשרת המיועדת לנהגים 

מתוחכמים הנהנים מטכנולוגיה חדשנית.

01

העתיד כבר כאן



 Discover pro 02 מערכת שמע
בעלת צג צבעוני בגודל 8 אינץ

 Voice control עם
 Active info display ומערכת
  Interactive כחלק מחבילת *

 Composition Media 01 מערכת שמע
בעלת צג צבעוני בגודל 6.5 אינץ. 

.Confortline-ו Premium בדגמי *

מערכת שמע מצוידת בצג מגע צבעוני עם חיישן קרבה בעלת מאפיינים הכוללים: מקלט רדיו דיגיטלי DAB, נגן 
תקליטורים, MDI )ממשק מרובה התקנים( באמצעות חיבור USB, קורא כרטיסי SD ותפקוד SMS - המאפשר לך 

לקרוא, לנסח ולשלוח הודעות באמצעות צג המגע )רק עם טלפונים מסוג אנדרואיד(. המערכת כוללת גם תצוגה
.AAC-ו MP3, WMA של שם השיר ועטיפת האלבום ומאפשרת השמעת מוזיקה מקבצי

פונקציית Think blue trainer מאפשרת לך מעקב על צריכת הדלק לנסיעה חסכונית.

0102

אקוסטיקה של אולם קונצרטים

מערכת שמע. לא משנה לאן אתה נוסע ומה משך הנסיעות, מערכות 
השמע יעניקו לך אקוסטיקה של אולם קונצרטים באמצעות 8 רמקולים 

 ,4x20W עוצמתיים ואיכותיים מלפנים ומאחור בהספק של
כל שנותר לך זה לבחור את השיר שאתה אוהב.





  Blue Motion  טכנולוגיית
קיימות ותחכום

פולקסווגן, הוגת רעיון ה - Think Blue, הבטיחה לייצר מוצרים ותהליכים 
מתקדמים וידידותיים לסביבה. משלב התכנון ועד שלב הביצוע, הרעיונות שלנו 

מסייעים לעצב עתיד בר קיימא. Blue Motion הוא אחד הרעיונות היעילים 
והחכמים, רעיון החוסך לך כסף ומקטין את פליטת המזהמים לסביבה.

צמיגים בעלי התנגדות גלגול נמוכה
חוסכים לך דלק על ידי הקטנת החיכוך

בין הצמיג לכביש, כך שדרושה פחות אנרגיה ולכן - פחות דלק. 

מנועי טורבו
מספקים כוח רב יותר כשהוא דרוש, 

וצורכים פחות דלק כשאין בו צורך.

מערכת השבת אנרגיית בלימה
חוסכת דלק באמצעות ניצול מרבי של 

האנרגיה המתבזבזת בדרך כלל בעת בלימה.

Start & Stop טכנולוגיית
חוסכת אנרגיה ולכן מקטינה את פליטת 

המזהמים על ידי כיבוי אוטומטי של 
המנוע כשהמכונית אינה נמצאת בתנועה.

Blue Motion טכנולוגיות
רעיונות חכמים לנהיגה ברת קיימא.



Fatigue Detection 02 מערכת התראת עייפות
מערכת זו משתמשת בחיישנים המנטרים את התנהגות ההיגוי של הנהג. כשגלגל ההגה 

לפות בצורה מאוד קשיחה, וזוויות ההיגוי הן בלתי סדירות יחסית, הדבר מצביע על 
עייפות קריטית. אם מתקבלים כמה סימני עייפות בזה אחר זה, זהו סימן מובהק של 
רמת עייפות קריטית. במקרה כזה, מערכת ההתראה לנהג מפעילה אותות ויזואליים 
ואקוסטיים הממליצים לנהג לעשות הפסקה בנהיגה. מערכת ההתראה לנהג כלולה 

במפרט הסטנדרטי, והיא אחת ממערכות הסיוע הרבות המעניקות לנהג תמיכה מקיפה 
ומעניקות נהיגה נוחה יותר, קלה יותר, ומעל לכל, בטוחה יותר.

01 מערכת מצלמות Area View. המערכת המשוכללת מגיעה כסטנדרט 
בפאסאט החדשה. המערכת מורכבת מארבע מצלמות הממוקמות במכסה 

תא המטען, במראות הצד ובגריל הקדמי, כשלכל אחת מהן זווית צילום 
של יותר מ-180 מעלות, מעניקות מבט היקפי של 360 מעלות סביב 

הפאסאט החדשה, כדי לסייע לך לתמרן בצורה בטוחה לכל כיוון. אתה יכול 
לבחור בתפריט שבתצוגה את המבט; מלפנים, מאחור, בצדדים או "ממבט 

הציפור", עם תצוגה מפוצלת או מלאה, על גבי הצג של מערכת המידע 
והבידור. 

בטיחות לאורך כל הדרך

0102
בטיחות. לא כל יום הוא יום המזל שלך. זו הסיבה שבפאסאט החדשה הותקנו אמצעי בטיחות 

אקטיביים שיפחיתו את הסבירות לתאונה, בימים ורגעים בהם זהירות היא הכרחית.
אתה לא יכול לצפות מה הולך לקרות בחוץ, אבל אמצעי הבטיחות בפאסאט יעזרו לחזות רגעים 

כאלה ולסייע בשמירה על ביטחונך בכל יום. כשהמזל לא לצדך - בטיחות פולקסווגן כן.





ריפודים צבעים

0Q לבן טהור

חישוקי סגסוגת

02 01

K5 2אפור בהיר מטאליZ שחור מטאלי

P0 חום כהה מטאלי

X3 אפור כהה מטאלי

8E כסוף מטאלי

Z2 כחול מטאלי
"Comfortline" ברמת גימור

 R16 "Sepang" 01215/60 דגם
"Premium" ברמת גימור
 R17 "Nivelles" 02215/55 דגם

TO צבע שחור WEAVE 01 ריפוד בד

01

TR צבע חום WEAVE 02 ריפוד בד

02

TO בצבע שחור VIENNA 04 ריפוד עור
 Premium בדגמי*

04
TQ בצבע חום VIENNA 05 ריפוד עור

 Premium בדגמי*

05

TS 'בז WEAVE 03 ריפוד בד

03



מידע טכני אבזור

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד 90% וכולל את משקל הנהג )75 ק"ג(. נתוני המשקל העצמי והמורשה מבוססים על נתוני היצרן ועשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב. אחריות מלאה לשנתיים ללא 
הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. פולקסווגן והיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. 

התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

TSI 1.8 ליטר
180 כ"ס

Blue Motion Tech

TSI 1.4 ליטר
150 כ"ס

Blue Motion Tech

TDI 2.0 ליטר
150 כ"ס

Blue Motion Tech

מנוע ותיבת 
הילוכים

1,3951,7981,968סמ"קנפח מנוע 

25.5/1,500-3,00025.5/1,250-5,00034.6/1,750-3,000סל"ד/קג"ממומנט מירבי

150/5,000-6,000180/5,100-6,200150/3,500-4,000סל"ד/כ"סהספק מירבי

DSG, 6 הילוכיםDSG, 7 הילוכיםDSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים 

220232218קמ"שמהירות מירביתביצועים

8.47.98.7שניות תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש

6.47.15.2ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה עירונית

4.54.94.0ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה בין עירונית

5.25.74.4ליטר/100 ק"מצריכת דלק בנסיעה משולבת

121129116גרם/ק"מפליטת CO2 משולבת

1,4411,4801,501ק"גמשקל עצמי*משקלים

604625614ק"גמשקל מורשה

1,9702,0302,040ק"גמשקל כולל

4,7674,7674,767מ"מאורךמידות הרכב

1,8321,8321,832מ"מרוחב )ללא מראות(

1,4411,4411,441מ"מגובה

2,7862,7862,786מ"ממרחק סרנים

145145145מ"ממרווח גחון

11.711.711.7מטרקוטר סיבוב

596666ליטרקיבולת מיכל דלק

 מידות 
תא מטען

586586586ליטרנפח תא מטען

1,1941,1941,194מ"מאורך

1,0141,0141,014מ"מרוחב בין בתי גלגלים

COMFORTLINE 150 כ"ס-רמת גימור TDI BM '180 כ"ס / מנוע 2.0 ל TSI BM '150 כ"ס / מנוע 1.8 ל TSI BM 'מנוע 1.4 ל

אביזרי בטיחות 
 	ABS - Anti Locking Brake System מערכת למניעת נעילת גלגלים
 מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית	 

     EDL - Electronic  Differential Lock 
 מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש	 

TCS - Traction Control System 
 	ESP- Electronic Stability Program מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 	BAS- Brake Assist System מערכת סיוע בבלימות חירום
 	Fatigue Detection מערכת להתראת עייפות
מערכת Auto Hold למניעת הידרדרות	 
תאורת נהיגת יום ייעודית	 
מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים	 
זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו	 
זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו	 
זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב	 
מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית ימנית )צד הנוסע(	 
זוג חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה וקדם מותחן	 
3 חגורות בטיחות אחוריות מעוגנות ב-3 נקודות	 
3 משענות ראש אחוריות מונמכות להגדלת שדה הראיה	 
עיגוני ISOFIX לשני מושבי בטיחות לילדים במושב האחורי	 
פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי	 
 	Leaving Home-Coming Home מערכת תאורת חנייה
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים 	 
 	Area View – מערכת מצלמות 360 מעלות
 	 Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית
חיישן נוכחות במושב הנוסע, חווי ויזואלי וקולי של חגורת הבטיחות	 
מראה מרכזית ומראת צד שמאלית מתכהות למניעת סינוור	 
גלגל חלופי בגודל מלא	 
4 בלמי דיסק	 

אבזור חיצוני 
 	     215/55 R17 צמיגים בגודל
 	"Nivelles" חישוקי סגסוגת מדגם
פנסי לד קדמיים עם כיוון טווח תאורה אוטומטי	 
חלון גג פנוראמי נפתח חשמלית	 
פס ניקל בגריל הקדמי	 

אבזור פנימי 
מערכת Keyless Access לגישה והנעה ללא מפתח	 
פונקציית Easy Open לפתיחת תא המטען ללא מגע יד	 
הטייה אוטומטית במראה הימנית בעת שילוב להילוך אחורי	 
 	Vienna חבילת ריפודי עור
 מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית )12 מצבי כיוון אופציונאלים(	 

עם פונקציית חימום
 	 Active climate seats מושבים קדמיים עם אוורור פנימי
מערכת  מסאז' במושב הנהג	 
זכרונות למושב הנהג ולמראות הצד	 
פונקציית Easy Entry לכניסה ויציאה קלה מהרכב	 
תא מטען חשמלי	 

אבזור פנימי 
גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור	 
מושבי Comfort קדמיים מתכווננים לגובה 	 
כיונון חשמלי למשענת הגב במושב הנהג	 
 	Weave ריפודי בד מדגם
משענת יד קדמית מתכווננת לגובה ולעומק בעלת תא אחסון	 
משענת יד אחורית מתקפלת בעלת פתח לתא המטען	 
משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ל- 1/3 ו- 2/3	 
אופציה לקיפול משענות הגב האחוריות דרך תא המטען	 
מאפרה ומצת	 
מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור	 
שקע 12V בתא המטען	 
תא כפפות ננעל, מקורר ומואר 	 
 	Immobilizer שולל הנעה מקורי
תאורת לד פנימית באיזור הרגליים	 

אביזרי תפעול 
מערכת Start&Stop להדממת המנוע בעת עצירה 	 
נעילה מרכזית עם שלט הכוללת פתיחת תא מטען 	 
חלונות חשמליים	 
מראות צד מתקפלות מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים	 
הגה כוח מסוג Servotronic בעל קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה	 
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת "קלימטרוניק" 3 אזורים עם 	 

שליטה על טמפרטורת הנהג, הנוסע שלצידו ותא הנוסעים.
מחשב דרך מורחב	 
בקרת שיוט	 
שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע, מחשב הדרך והעברת ההילוכים	 
 	Press & Drive מערכת הנעת רכב בלחיצת כפתור
חיישן גשם לוויסות מהירות המגבים הקדמיים	 
מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש	 
תאורת לד לקריאה אישית מלפנים ומאחור	 
אנטנה משולבת בשמשה האחורית	 
מערכת מולטימדיה מדגם Composition Media לשליטה על תפריטי 	 

 MP3 הרכב, מסך מגע צבעוני בגודל 6.5 אינץ' ותמיכה בקבצי
 	USB וחיבור AUX שקע ,SD שקע לכרטיס
דיבורית BT מובנת 	 
8 רמקולים	 
תאורת סביבת רכב משולבת במראות הצד	 
פונקציית Think Blue Trainer - לנהיגה חסכונית 	 

אבזור חיצוני 
 	   215/60 R16 צמיגים בגודל
 	"Sepang" חישוקי סגסוגת מדגם
בתי מראות וידיות בצבע הרכב	 
מנורות איתות במראות הצד	 
פסי כרום מסביב לשמשות הצידיות, בצידי הרכב ומאחור	 
מסגרת גריל קדמי עם ציפוי כרום	 
פנסי לד אחוריים	 
תאורת לד בלוחיות הרישוי	 

מנוע 1.8 ל' BMT 180 כ"ס רמת גימור PREMIUM כולל בנוסף 
INTERACTIVE חבילת אבזור

מערכת מולטימדיה מדגם Discover Pro לשליטה על תפריטי הרכב 	 
 Hard Disc ומסך מגע צבעוני בגודל 8 אינץ' עם MP3 תומכת קבצי   

Voice Control-מובנה ו   
לוח מחוונים דיגיטלי Active Info הכולל מסך צבעוני 12.3 אינץ'	 
מערכת מצלמות Area View 360° בתצוגת תלת מימד	 

*ברמת גימור Premium בלבד
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**  הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

5זיהום מירבי 6 7 8 9 10 11 12 13 זיהום מזערי1514 1 2 3 4

דגם
נתוני צריכת דלק בליטרים 

דרגתל - 100 ק"מ
זיהום אוויר בינעירוניתעירונית

BM DSG  150 כ"ס TSI '6.44.56 1.4 ל
BM DSG  180 כ"ס TSI '7.14.96 1.8 ל
BM DSG  150 כ"ס TDI '5.24.07 2.0 ל

   EG/80/1268 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן


