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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

03Noul Passat și noul Passat Variant – Exteriorul

Pentru cei 
care dau totul.
Incitant. Ieșit din comun. Asemeni cotidianului dumneavoastră. Și la fel de flexibil ca 

dumneavoastră. Noile modele Passat și Passat Variant îmbină designul sportiv cu 

caracterul practic. Rezultatul: un însoțitor optim pentru viața de zi cu zi, însă nicidecum 

plictisitor, ceea ce se observă deja de la prima privire, de exemplu, grație semnăturii 

luminoase. Iar alături de diferitele tehnologii IQ.DRIVE, ca de exemplu sistemul opțional 

Travel Assist, noul Passat și noul Passat Variant dispun, pentru întâia dată și de We Connect, 

ceea ce înseamnă numeroase dotări inovatoare de conectivitate, care vă ajută enorm în 

eforturile dumneavoastră de a vă duce la bun sfârșit toate planurile, fie în viața de familie 

sau la job. 

01   Iluminare optimă, fără a deranja pe nimeni. Farurile IQ.LIGHT – LED-Matrix cu funcția dinamică de reglare a luminilor de drum Dynamic 

Light Assist vă iluminează drumul mai puternic și mai departe, fără a-i deranja pe ceilalți participanți la trafic. E SO
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

Clasa business pentru 
întreaga familie.
De acasă, la grădiniță, la școală și apoi la birou și din nou înapoi: cu noile 

modele Passat și Passat Variant, totul se desfășoară în relaxare deplină. 

Pentru că interiorul acestor modele dispune de diferite și variate dotări 

opționale, precum scaunele ergoComfort cu funcții de masaj și climatizare, 

dar și de afișajul Digital Cockpit și de funcții moderne de conectivitate. 

La toate acestea se adaugă și iluminarea ambientală, ce are grijă să creeze 

la interior atmosfera în care dumneavoastră să vă simțiți excelent. Chiar 

dacă în jurul dumneavoastră totul e agitație. 

01   Interiorul automobilului dumneavoastră Passat capătă mereu o nouă strălucire: iluminarea ambientală creează atmosfera luminoasă 

personalizată pe gustul și starea dumneavoastră de spirit. Deoarece setările de luminozitate și cele până la 30 de nuanțe din care o puteți 

alege oricând pe cea preferată, permit adaptarea la orice stare de spirit. Pentru a regla setările benzilor luminoase puteți folosi afișajul 

 sistemului dumneavoastră radio sau de navigație. SO

05Noul Passat și noul Passat Variant – Interiorul
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

IQ.DRIVE
De regulă e dificil să găsiți un asistent cu adevărat bun. Nu și la bordul noilor modele Passat și Passat Variant. 

Aici găsiți numeroase sisteme inteligente de asistență a șoferului, din gama Volkswagen IQ.DRIVE. IQ.DRIVE 

înseamnă toate sistemele de asistență care există deja de azi și pe care le dezvoltăm în continuare pentru viitor. 

Astfel, noile Passat și Passat Variant vă oferă deja de azi dotări de viitor inovatoare, precum „Travel Assist”, 

„Park Assist”, „Emergency Assist” și multe altele.

07Noul Passat și noul Passat Variant – Sisteme de asistență a șoferului

01   Fie în călătorii de serviciu sau în concediu, dacă folosiți des automobilul, vă 

 recomandăm Travel Assist. Astfel condusul va fi mult simplificat, căci, mai ales pe 

autostradă și pe șoselele în stare bună, Travel Assist menține banda, ținând cont și 

de distanța față de vehiculele care se deplasează pe același sens în față. În combi-

nație cu transmisia automată DSG cu două ambreiaje, puteți parcurge în relaxare 

deplină și zonele cu ambuteiaje și trafic îngreunat.¹⁾ ²⁾ SO

02   Fiți pregătit pentru eventuale urgențe – cu sistemul de asistență „Emergency 

Assist”, care preia parțial controlul asupra automobilului în cazul unei situații de 

urgență medicală. Sistemul se activează dacă nu se mai înregistrează nicio activi-

tate din partea șoferului. Când nu constată nicio reacție, în ciuda unor avertizări, 

sistemul poate încerca să reactiveze șoferul și, de asemenea, să avertizeze pasagerii 

și pe ceilalți participanți la trafic. Dacă nu este preluat controlul asupra volanului, 

sistemul poate menține mașina pe banda de rulare și o poate frâna până la oprire.¹⁾

SO

03   Sistemul automat de reglare a distanței ACC cu funcția de reglare anticipativă 

a vitezei vă ajută să mențineți viteza maximă³⁾ pe care ați setat-o anterior, precum 

și distanța față de vehiculele care se deplasează în față. Funcția de ajustare antici-

pativă a vitezei adaugă la toate acestea și asistența pentru viteză și pe cea pentru 

deplasarea în viraje. Prin preluarea limitărilor oficiale de viteză, pot fi evitată încăl-

carea limitelor de viteză. De asemenea, sistemul calculează viteza optimă în viraje, 

în baza unor date predictive despre rută.¹⁾ Astfel, confortul va fi sporit, iar consumul 

de combustibil va fi redus. SO

 1)  Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că în continuare se 

impune ca șoferul să conducă preventiv și cu atenție.

2)  Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să intervină, anulând acțiunile sistemului de asistență și nu este 

degrevat de obligația sa de a conduce responsabil automobilul.

3)  Până la max. 210 km/h.
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

09

Misiunea sa: să vă simplifice 
misiunea dumneavoastră.
Noul Passat și noul Passat Variant sunt echipate în premieră cu We Connect, cea mai nouă 

generație de servicii on-line mobile. Datorită eSIM-ului integrat, dacă doriți, puteți fi 

conectat din prima clipă cu automobilul dumneavoastră și puteți dispune în permanență 

de conectivitate deplină. Faceți uz de numeroasele servicii We Connect și beneficiați la 

bord de numeroase funcții smart adiționale, optând pentru We Connect plus. Astfel sunteți 

mereu în mijlocul acțiunii, dar în manieră relaxată.¹⁾

01   We Connect: cheia mobilă.²⁾ Nu mai pierdeți vremea căutând cheia! Mai bine 

folosiți-vă, în schimb, smartphone-ul pe post de cheie, pentru a descuia și porni 

noul Passat. De asemenea, puteți trimite chei digitale către prieteni și membri 

ai familiei, pentru ca și ei, la rândul lor să poată folosi mașina simplu și fără com-

plicații. SO

02   We Connect Plus: We Deliver³⁾ le dă furnizorilor de servicii acces rapid și simplu 

la automobilul dumneavoastră, pentru a-l curăța, de exemplu sau pentru a livra în 

portbagajul acestuia comenzile dumneavoastră. Între timp, dumneavoastră puteți 

folosi timpul astfel economisit pentru alte activități. SO

03   Funcțiile We Connect Plus Remote vă asigură accesul permanent de la distanță 

la noul dumneavoastră Passat. Dacă doriți, prin intermediul We Connect puteți, 

de asemenea, controla diferite funcții confortabil, prin intermediul aplicației We 

 Connect sau al portalului We Connect. Poate iarna doriți, de exemplu, să progra-

mați încălzirea staționară opțională deja de cu seară, pentru următoarea dimineață. 

Nicio problemă! Sau să descuiați și încuiați portbagajul și portierele. Puteți să vă 

folosiți smartphone-ul chiar și pe post de telecomandă pentru a accesa alarma 

 anti-furt opțională. SO

 1)  Pentru a utiliza serviciile We Connect, clientul are nevie de un cont de utilizator Volkswagen ID și trebuie 

să se autentifice în We Connect cu numele de utilizator și parola aferentă. De asemenea, trebuie încheiat 

on-line un contract separat cu Volkswagen AG pentru We Connect, respectiv We Connect Plus. Pentru 

We Connect Plus, clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea mașinii pentru a înregistra automobilul. 

Astfel va putea utiliza serviciile pe întreaga perioadă gratuită agreată. 

2) – 3) Vezi nota de pe ultima copertă.

Noul Passat și noul Passat Variant – We Connect și We Connect Plus
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

Infotainment și 
Conectivitate
Fiind mereu ocupat, veți aprecia cu siguranță comanda vocală intuitivă oferită opțional pentru noile 

modele Passat și Passat Variant, dar și comenzile prin gesturi, oferite pentru sistemul opțional de navigație 

„Discover Pro” cu ecran tactil de mari dimensiuni.

01   Sistemul radio „Composition” cu touchscreen 

 color TFT de 16,5 cm (6,5 inchi), putere de 4 x 20 W 

și cu până la opt difuzoare este echipat în dotarea 

 standard cu We Connect. Mai sunt incluse două intrări 

USB-C și o interfață prin Bluetooth pentru telefonul 

mobil. S

02   Sistemul de navigație „Discover Pro” cu serviciile 

on-line mobile We Connect poate fi operat absolut 

intuitiv, cu ajutorul touchscreen-ului TFT color acope-

rit cu sticlă, cu diagonala de 23,4 cm (9,2 inchi) și cu 

funcție de control prin intermediul gesturilor, plus co-

mandă vocală în limbaj natural. Sistemul mai dispune 

și de funcția de identificare a semnelor de circulație, 

precum și de App-Connect wireless (pentru Apple 

CarPlay™). Cele opt difuzoare oferă o calitate exce-

lentă, inclusiv pentru posturile radio ascultate în baza 

sistemului de recepție radio digitală DAB+. SO

03   Sistemul de navigație „Discover Media” va bucura 

șoferul cu ecranul său color tactil de 20,3 cm și cu 

funcția intuitivă de navigație. Veți beneficia, de ase-

menea, de opt difuzoare, de interfață Bluetooth pentru 

telefoanele mobile și de două intrări USB-C. SO

04   Funcția de control prin intermediul gesturilor vă 

permite să utilizați sistemul de navigație „Discover 

Pro” mai simplu și mai confortabil. Diferite puncte din 

meniu pot fi accesate prin simpla executare a unor 

gesturi orizontale. Astfel, de exemplu, puteți trece de 

la o melodie la alta, mișcând doar mâna. SO

05   Pregătirea „Comfort” pentru telefonul mobil vă 

permite să vorbiți la telefon confortabil și sigur, în 

timp ce conduceți. Compartimentul de depozitare 

 integrat, cu conexiune inductivă la antena exterioară, 

este deosebit de practic, permițându-vă și încărcarea 

inductivă a smartphone-ului dumneavoastră. Dispozi-

tivul hands-free asigură recepția fără bruiaje și poate 

fi utilizat prin intermediul display-ului multifuncțional, 

al volanului multifuncțional sau al touchscreen-ului 

sistemului radio. Sistemul este compatibil cu standar-

dul actual LTE. SO

11Noul Passat și noul Passat Variant – Multimedia și conectivitate
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

13Noul Passat și noul Passat Variant – Confortul

Suficient spațiu pentru expansiune. 
Inclusiv pentru copiii dumneavoastră.
Acces cât se poate de simplu. Este nevoie doar de o mișcare a piciorului, datorită funcției opționale Easy Open pentru hayonul cu acționare 

 electrică de la Passat și Passat Variant. Iar variabilitatea spațiului vă asigur flexibilitate fără egal. Astfel, puteți lua mereu cu dumneavoastră 

ceea ce vă doriți. Sau ce își doresc copiii. 

01   Cu „Easy Open”, călătoria relaxată începe încă înainte de a porni la drum. Dacă, de exemplu, doriți să așezați 

bagajele grele în portbagaj, nu trebuie să le lăsați jos pentru a căuta cheia, ci o scurtă mișcare a piciorului sub 

bara de protecție din spate este suficientă pentru a deschide automat hayonul electric. Iar datorită funcției 

electrice de închidere, hayonul se va închide la simpla apăsare a unui buton, când vă îndepărtați de mașină. SO

02   Portbagajul modelului Passat Variant impresionează cu un volum de până la 650 litri, care poate fi chiar 

extins la 1.780 de litri, rabatând spătarul banchetei. Cu pachetul opțional pentru managementul portbagajului, 

puteți adapta spațiul de încărcare cât se poate de simplu la nevoile dumneavoastră. SO

03   Eleganta trapă panoramică glisantă și rabatabilă este compusă dintr-un element vitrat, care dispune de 

funcții electrice de rabatare și glisare. Astfel, nu oferă doar panorame încântătoare și un design elegant, ci, 

 totodată, lumina care va inunda interiorul va crea impresia de spațiu și mai generos. SO
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

R-Line
Un design dinamic, pentru impresii de neuitat. Noul Passat cu dotări R-Line opționale. Astfel, automobilul 

 beneficiază de accente sportive de netrecut cu vedere, ca de exemplu de bara frontală de protecție cu design 

R și semnătura negru gloss marcantă, în forma literei C, plus proiectoare de ceață integrate. Bandourile 

 cromate ce cuprind întreg automobilul, pragurile laterale finisate în culoarea caroseriei, precum și blocurile 

optice spate închise la culoare îi subliniază modelului Passat Variant alura dinamică. Jantele din aliaj ușor 

 opționale de 19 inchi numite Pretoria au finisaj Dark Graphite Matt și alături de terminațiile cromate ale 

 sistemului de evacuare, semnalează fără echivoc: noul Passat nu face compromisuri nici în privința designului 

sportiv. Exact ca dumneavoastră.

01 | 02   Grila marcantă a radiatorului, cu bandourile sale cromate și emblema R-Line amplifică alura de sportiv a mașinii. SO

15Noul Passat și noul Passat Variant – R-Line
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

03   Interiorul se ridică în mod evident la standardele înalte definite deja de exterior. 

Pe măsura plafonului interior negru, dotarea R-Line pentru interior cu scaune sport 

îmbrăcate în piele/piele ecologică „Nappa” și secțiunile laterale interioare ale 

scaunelor acoperite cu „Carbon Style” (piele șpăltuită) este disponibil la alegere în 

nuanțele Negru/Negru Titan sau Flint-Grey/Negru Titan. Cusăturile contrastante și 

emblema marcantă „R-Line” desăvârșește designul sportiv al scaunelor. SO

04   Volanul multifuncțional îmbrăcat în piele poartă emblema R-Line și este, de 

asemenea, rafinat cu cusături decorative contrastante, desăvârșind look-ul interior. 

La acestea se adaugă, în funcție de linia de echipare, inserțiile decorative „Dark 

Diamond Flag” sau „Silver Rise” din aluminiu, precum și pedalierul cu aspect de 

oțel inoxidabil. SO

17Noul Passat și noul Passat Variant – R-Line
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

Inserții decorative și tapițerii

1) Exclusiv pentru R-Line.

2) Secțiunile laterale interioare ale scaunelor cu tapițerie „Carbon Style” (piele șpăltuită).

Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea 

de a reda elementele de decor și tapițeriile atât de frumoase precum sunt în realitate. În imagine este 

prezentat modelul de bază al scaunelor, care poate fi diferit de varianta superioară, care poate fi eventual 

comandată la cerere.

01 Inserții decorative „New Brushed Design” S

02 Inserții decorative „Cross Hatch” B

03 Inserții decorative din aluminiu „Dayton Brush” E

04 Inserții decorative din lemn prețios „Silver Birch” SO

05 Inserții decorative din aluminiu „Silver Rise”¹⁾ SO

06 Inserții decorative „Dark Diamond Flag”¹⁾ SO

07 Tapițerie textilă „Lizard” Titan Black S

08 Tapițerie textilă cu aspect de pânză naturală Titan Black B

09 Tapițerie piele ecologică/Alcantara „Vienna” Titan Black E

10 Tapițerie piele ecologică/Alcantara „Vienna” Mistral E

11 Tapițerie piele ecologică „Vienna” Titan Black SO

12 Tapițerie piele ecologică „Vienna” Mistral SO

13 Tapițerie piele ecologică „Nappa” Titan Black SO

14 Tapițerie piele ecologică „Nappa” Mistral SO

15 Tapițerie piele ecologică „Nappa” Titan Black/Florence SO

16 Tapițerie textilă „Carbon Flag”/piele ecologică „Vienna”¹⁾ Titan Black SO

17 Tapițerie piele ecologică „Nappa”²⁾ Titan Black SO

18 Tapițerie piele ecologică „Nappa”²⁾ Titan Black/Flint Grey SO

19Noul Passat și noul Passat Variant – Inserții decorative și tapițerii
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

Culori exterioare

01 Pure White uni 0Q0Q S

02 Urano Grey uni 5K5K SO

03 Tornado Red uni G2G2 SO

04 Pyrit Silver metalizat K2K2 SO

05 Reflex Silver metalizat 8E8E SO

06 Mangan Grey metalizat 5V5V SO

07 Aquamarin Blue metalizat 8H8H

08 Tamarinde Brown metalizat 3V3V SO

09 Sea Shell Gold metalizat 9V9V SO

10 Lapiz Blue metalizat* L9L9 SO

11 Deep Black pearleffect 2T2T SO

12 Oryx White sidefat 0R0R SO

* Exclusiv pentru R-Line. 

Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. 

Cerneala de tipografie nu are capacitatea de a reda culorile exact așa cum arată în realitate.

21Noul Passat și noul Passat Variant – Culori exterioare
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 7,1 și 4,1, emisii CO₂ în g/km: mixt între 163 și 107.

Dotare standard S Business B Elegance E Dotare opțională SO

Jante

* O ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.

Imaginile prezentate pe această pagină pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea 

de a reda jantele exact așa cum arată în realitate.

Automobilele noastre sunt dotate, în echiparea standard, cu anvelope de vară.

01 Jantele din aliaj ușor de 16 inchi „Sepang” B

02 Jantele din aliaj ușor de 16 inchi „Aragon” SO

03 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „London” SO

04 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Istanbul” E

05 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Nivelles” SO

06 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Soho” SO

07 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Sebring”, Volkswagen R* SO

08  Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Dartford” SO

09  Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Dartford”, finisaj gri metalizat SO

10  Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Pretoria”, Volkswagen R* SO

11  Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Bonneville”, Volkswagen R* SO

12  Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „Monterey”, Volkswagen R* SO

13  Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Verona”, Volkswagen R* SO

14    Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Liverpool” SO

23Noul Passat și noul Passat Variant – Jantele
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2)  Disponibil exclusiv cu sistemul opțional de navigație Discover Pro și în combinație cu apli-

cația We Connect App. Inițial veți dispune de două chei mobile gratuite, pe care le puteți 

activa în termen de 4 ani de la încheierea contractului We Connect. Transmiterea cheii 

 mobile către terți este condiționată de o verificare a identității persoanei care trimite cheia. 

Pentru acesta, trebuie parcursă procedura de identificare Volkswagen Ident. După instalarea 

pe un smartphone compatibil, cheia mobilă are o valabilitate de un an și este limitată la 

dispozitivul inițial.

3)  Pentru utilizarea serviciilor We Deliver, trebuie încheiat on-line un contract separat We 

Connect Plus cu Volkswagen AG. Disponibilitatea serviciului depinde de oferta de servicii 

a companiilor noastre partenere. Detalii în acest sens puteți accesa la 

https://www.volkswagen-we.com/de/Deliver.html

Utilizarea serviciilor on-line mobile We Connect se asigură prin intermediul unei conexiuni 

 integrate la internet. Costurile cu consumul de date în Europa pentru aceste servicii sunt 

 suportate de Volkswagen AG, cu excepția celor aferente serviciilor Streaming & Internet. 

Pentru utilizarea serviciilor Streaming & Internet, precum și a hotspot-ului WiFi, pot fi achizi-

ționate contra-cost pachete de date de la partenerul extern, furnizor de servicii mobile, Cubic 

Telecom. Acestea pot fi utilizate în numeroase țări europene, în măsura acoperirii disponibile. 

Informații cu privire la prețuri și țările cu acoperire găsiți la https://vw.cubictelecom.com. 

Ca alternativă, este posibilă utilizarea funcțiilor radio on-line, radio hibrid și media streaming 

prin intermediul unui dispozitiv mobil (de ex. smartphone) care poate funcționa și ca hotspot 

WiFi mobil. În acest caz, serviciile aferente sunt disponibile doar cu un contract existent sau 

cu un contract nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă 

și doar în raza de acoperire a respectivei rețele de telefonie mobilă. În funcție de tarifele 

dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete de 

date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate 

(de ex. taxe de roaming). Pentru a utiliza aplicația gratuită We Connect, aveți nevoie de un 

smartphone cu sistem de operare iOS sau Android adecvat și de un card SIM cu opțiune de 

date cu un contract de telefonie mobilă, existent sau cu unul nou, încheiat cu un furnizor de 

servicii de telefonie mobilă. Disponibilitatea fiecărui serviciu We Connect și We Connect Plus 

inclus în pachet poate diferi în funcție de țară. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada 

contractuală agreată. În perioada contractuală, serviciile pot fi supuse unor modificări de conținut 

și de setări. Mai multe informații vă sunt puse la dispoziție pe www.volkswagen.com/weconnect 

și vă pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Informații cu privire la 

costurile serviciilor de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de 

telefonie mobilă. 

Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opționale. Anumite 

informații cu privire la dotări, servicii și datele tehnice se bazează pe caracteristicile de pe 

piața germană și corespund informațiilor disponibile la data tipăririi. Asupra ofertelor specifice 

vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Rezervat dreptul la 

 modificări și erori. DSG® și TSI® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG și ale altor firme 

din cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum și din alte țări. Faptul că o marcă 

nu este marcată în acest document cu ® nu poate fi interpretat în sensul că nu ar reprezenta 

o marcă înregistrată și/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără acordul prealabil în 

formă scrisă din partea Volkswagen AG. Compania Volkswagen acordă o mare atenție retur-

nării și reciclării autovehiculelor rulate. Astfel este posibilă reciclarea ecologică a tuturor 

 modelelor Volkswagen, iar acestea pot fi restituite gratuit, dacă sunt îndeplinite dispozițiile 

legale. Informații suplimentare în acest sens vă pot fi oferite de distribuitorul dumneavoastră 

Volkswagen și sunt, de asemenea, disponibile pe internet, la adresa www.volkswagen.ro. 


