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Executive Elegance R-Line GTE

Ζάντες αλουμινίου "Sepang" 6,5J X 16 με ελαστικά 215/60 R16 S S

Ζάντες αλουμινίου "Sebring" 7J X 17 με ελαστικά 215/55 R17 S

Ζάντες αλουμινίου "Monterey" 8J X 18 με ελαστικά 235/45 R18 S

Μπλέ δαγκάνες φρένων (δεν διατίθενται με μπλέ εξωτερικό χρώμα) S

Σπορ προφυλακτήρες ειδικής σχεδίασης R, έμβλημα R-Line, πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, λεπτομέρεια πίσω προφυλακτήρα 
σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα

S

Πίσω προφυλακτήρας με επιχρωμιωμένες λεπτομέρειες S

Πλευρικές διακοσμητικές λωρίδες επιχρωμιωμένες S S

Σκούρα (+65%) θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ S

Τραπεζοειδείς απολήξεις εξάτμισης S S S

Τραπεζοειδείς και επιχρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης S

Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους (αλουμινίου στην έκδοση R-Line) S S S

Kit επισκευής ελαστικών. Συμπεριλαμβάνεται γρύλος και εργαλεία S

Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED, πίσω προβολέας ομίχλης S S S

Πίσω φωτιστικά σώματα LED (και φωτισμός πινακίδας LED) S S S

Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών S S S

Προβολείς IQ LED Matrix. Περιλαμβάνουν "Dynamic Light Assist" - σύστημα διαρκώς προσαρμοζόμενου φωτισμού μεγάλης σκάλας,  στατικό 
και δυναμικό φωτισμό στροφής, φώτα ημέρας LED, πίσω φωτιστικά σώματα LED, δύο πίσω προβολείς ομίχλης, δυναμικό φωτισμό εμπρός και 
πίσω φλας

S

Επιχρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων S S S

Εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα καθύψος με οσφυϊκή ρύθμιση (του οδηγού ergocomfort με 6 ηλεκτρικές ρυθμίσεις και ηλεκτρική οσφϋική 
ρύθμιση, ηλεκτρική ρύθμιση κλίσης πλάτης)  

S S S

Εμπρός καθίσματα ergoComfort 14 ηλεκτρικών ρυθμίσεων (του οδηγού με ηλεκτρική λειτουργία easy entry/exit μασάζ και μνήμη). 
Περιλαμβάνονται ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με περιμετρικό φωτισμό και μνήμη, του οδηγού με αντιθαμβωτική λειτουργία, του 
συνοδηγού με λειτουργία βύθισης κατά την επιλογή όπισθεν.

S

Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό δέρμα / alcantara S

Επενδύσεις καθισμάτων σε δέρμα "Vienna". Περιλαμβάνονται επενδύσεις θυρών σε εμφάνιση δέρματος S

Κατώφλι θυρών εμπρός-πίσω με επένδυση ανοξείδωτου χάλυβα S

Ένθετα διακοσμητικά κεντρικής κονσόλας σε "Piano Black" S S S S

Ένθετα διακοσμητικά ταμπλό και θυρών
Cross Hatch              

(5MV)
Cross Hatch              

(5MV)
Brushed Aluminium       

(5MD)
Cross Hatch              

(5MV)

Πολυλειτουργικό δερμάτινο τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση (με paddles στο τιμόνι για DSG) S S S S

Κεντρικό ταμπλό με υποβραχιόνιο, ντουλαπάκι, αεραγωγούς πίσω, 2 ποτηροθήκες S S S S

Εσωτερικός φωτισμός LED στο χώρο των ποδιών (εμπρός επιβατών) S S S S

Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου: LED φωτισμός εισόδου σε όλες τις πόρτες και κρυφός φωτισμός στις εσωτερικές επενδύσεις των θυρών S

Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα S S

Επιχρωμιωμένες λεπτομέρειες σε αεραγωγούς και σε διακόπτη φώτων S S

Επιχρωμιωμένες λεπτομέρειες σε αεραγωγούς, διακόπτη φώτων, διακόπτες ρύθμισης καθρεφτών και ηλ. παραθύρων S S

Διαιρούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων 60:40 με πίσω υποβραχιόνιο και 2 ποτηροθήκες S S S S

Πατάκια εμπρός-πίσω S S S S

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού S S S S

Αερόσακος γονάτων οδηγού S S S S

Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι S S S S

Αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας S S S S

Hill Start Assist (υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) S S S S

Προνοητικό τιμόνι S S S S

eBKV - Ηλεκτρομηχανικός ενισχυτής πέδησης (Συνεργάζεται με τα συστήματα υποβοήθησης Front Assist, Pedestrian Monitoring, ACC και 
βελτιώνει το χρόνο αντίδρασης των φρένων, μειώνοντας τις αποστάσεις ακινητοποίησης)

S S S S

ESP (Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας) με λειτουργία σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου S S S S

ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης) S S S S

ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση) S S S S

MSR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιβράδυνση με απότομο κατέβασμα ταχύτητας) S S S S

Multi-colission Brake (Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων) S S S S

Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου (Emergency Steering Assist) S S S S

Pre-Crash (Προληπτική προστασία επιβατών) S S S S

Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση ύψους / μήκους και 3 προσκέφαλα πίσω S S S S

Fatigue detection (σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού) S S S S

Προειδοποιητικό τρίγωνο και κουτί πρώτων βοηθειών S S S S

Κλήση έκτακτης ανάγκης E-Call S S S S

e-Sound (Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα) S

Pro-active Stop & Start (Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης / εκκίνησης κινητήρα) S S S S

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση S S S S

Λειτουργία "Coasting" (ρολάρισμα - αυτόματη αποσύμπλεξη κιβωτίου DSG, για μείωση κατανάλωσης) S S S S

Θερμαινόμενο σύστημα πλύσης παρμπρίζ S

Proggresive Steering (Προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, με μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης) S

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Νέο Passat
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



XDS (Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό) S

Σπορ χαμηλωμένη ανάρτηση (κατά 15mm) S (εκτός 4Motion)

Dynamic Chassis Control & Driving Profile Selection - Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες αναρτήσεις με Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ και 
λειτουργία εξατομίκευσης (Personalization)

S (4Motion) S

Road Sign Recognition: Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας S S S

Πακέτο Travel Assist για μηχανικό κιβώτιο. Περιλαμβάνει

■  Front Assist με City Emergency Braking και αναγνώριση πεζών (σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου, με λειτουργία αυτόματης 
πέδησης έκτακτης ανάγκης)
■  Lane Assist. Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας
■  Adaptive Cruise Control (ACC): Προσαρμοζόμενος σταθεροποιητής ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενο όχημα

S S

Πακέτο Travel Assist για DSG. Περιλαμβάνει

■  Front Assist με City Emergency Braking και αναγνώριση πεζών (σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου, με λειτουργία αυτόματης 
πέδησης έκτακτης ανάγκης)
■  Lane Assist. Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας
■  Predicitve Adaptive Cruise Control (pACC). Eνεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενα οχήματα, με λειτουργία 
προνοητικής ρύθμισης ταχύτητας
■  Emergency Assist: Υποβοήθηση έκτακτης ανάγκης
■  Traffic Jam Assist. Αυτόνομο σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης

S 
(περιλαμβάνει ACC

 και όχι pACC) 

S S

Πακέτο Travel Assist Plus για DSG. Περιλαμβάνει

■  Front Assist με City Emergency Braking και αναγνώριση πεζών (σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου, με λειτουργία αυτόματης 
πέδησης έκτακτης ανάγκης)
■  Lane Assist. Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας
■  Predicitve Adaptive Cruise Control (pACC). Eνεργό σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενα οχήματα, με λειτουργία 
προνοητικής ρύθμισης ταχύτητας
■  Emergency Assist: Υποβοήθηση έκτακτης ανάγκης
■  Traffic Jam Assist. Αυτόνομο σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης
■  Side Assist με Rear Traffic Alert: Ενεργό σύστημα ελέγχου οπίσθιας / πλευρικής κυκλοφορίας, και αποφυγής σύγκρουσης με ενεργή 
υποβοήθηση στο τιμόνι (προειδοποιεί για ύπαρξη οχήματος στο νεκρό σημείο)

S

Park Pilot: Σύστημα ελέγχου παρκαρίσματος με αισθητήρες εμπρός & πίσω, ηχητικές και οπτικές ενδείξεις S S S S

Park Assist: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S S S

Area View: Σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου 360 μοιρών (περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας) S

Ηλεκτρομηχανική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση τιμονιού S S S S

Press & Drive (Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί) S S S S

Air Care Climatronic 3-ζωνών (Αυτόματος κλιματισμός με ξεχωριστή ρύθμιση οδηγού-συνοδηγού-πίσω θέσεων). Περιλαμβάνει λειτουργία 
καθαρισμού του αέρα και αντιαλλεργικό φίλτρο

S S S S

Υπολογιστής ταξιδίου με έγχρωμη οθόνη premium 3,5" TFT. S S S

Ψηφιακός πίνακας ενδείξεων και οργάνων Active Info Display 10,2'' S

Αισθητήρας βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων, και αισθητήρας φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση φώτων. Περιλαμβάνει 
λειτουργία "Leaving-home" και χειροκίνητη λειτουργία "Coming-Home

S S S S

Αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης S S S S

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό S S S S

Easy Open - Σύστημα εύκολου ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών (ενεργοποίηση μέσω ανίχνευσης της κίνησης ποδιού). 
Περιλαμβάνει επιπλέον ηλεκτρικό κλείσιμο πόρτας και σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος χωρίς κλειδί (KESSY).

S

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω S S S S

Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι S S S S

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto-Hold S S S S

Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών S S S S

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC (στη μάσκα εμπρός) S

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή μπρίζα + Καλώδιο φόρτισης για Wall Box S

Σύστημα Infotainment COMPOSITION COLOR 6,5''. Περιλαμβάνει, 
Έγχρωμη οθόνη αφής 6,5'', Radio, 8 ηχεία (4x20 Watt), Θύρα USB C-type, Bluetooth

S

Σύστημα Infotainment DISCOVER MEDIA 8''. Περιλαμβάνει
Έγχρωμη οθόνη αφής 8" με NAVI, Radio, 8 ηχεία (4x20 Watt), 2 θύρες USB C-Type, Αισθητήρες προσέγγισης χεριού (Proximity Sensors), 
Bluetooth

S S

Σύστημα Infotainment DISCOVER PRO 9,2''. Περιλαμβάνει
Έγχρωμη οθόνη αφής 9,2" με NAVI, Radio με ψηφιακή λήψη DAB+, 8 ηχεία (4x20 Watt), 2 θύρες USB C-Type, Αισθητήρες προσέγγισης χεριού 
(Proximity Sensors), λειτουργία ανέπαφου χειρισμού (Gesture Control), προεγκατάσταση Bluetooth Comfort (περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης 
κινητού, επαγωγική φόρτιση κινητού και σύνδεση με την εξωτερική κεραία του οχήματος), Voice Control (χειρισμός συστήματος Infotainment με 
φωνητικές εντολές) 

S

Βασικές Λειτουργίες - Εξατομίκευση ρυθμίσεων με προσωπικό προφίλ χρήστη (όπου διατίθενται αυτόματες λειτουργίες)

■  Σύστημα Infotainment
■  Air Care Climatronic 3-ζωνών
■  Εμπρός ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα
■  Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
■  Driving Profile Selection
■  Active Info Display
■  Φωτισμός
■  Συστήματα υποβοήθησης οδήγησης

S S S S

We Connect Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με απεριόριστη διάρκεια

■  Αναφορά κατάστασης οχήματος (health report)
■  Κλήση για βλάβη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο / οδική βοήθεια
■  Αυτόματη δήλωση ατυχήματος και επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο συνεργείο / οδική βοήθεια
■  Στοιχεία διαδρομής (ανάλυση δεδομένων και τρόπου οδήγησης, καταγραφή διαδρομών)
■  Αναφορά θέσης στάθμευσης (αναφορά της τελευταίας θέσης στάθμευσης του οχήματος) 
■  Προγραμματισμός ραντεβού για service
■  Αναφορά ανοιχτών / κλειδωμένων θυρών και ανοιχτών / κλειστών φώτων 
■  Mobile Key - πρόσβαση και χρήση αυτοκινήτου μέσω smartphone (απαιτείται Active Info Display και Discover Pro 9,2'' για λειτουργία / για 
χρήση περισσότερων από 2 keys υπάρχει χρέωση)

S S S S

We Connect Plus Υπηρεσίες - Συμβόλαιο με περιόρισμένη διάρκεια

■  Media & Internet streaming - Δυνατότητα δημιουργίας δικτύου WLAN και σύνδεσης μέσω Wi-Fi, Mobile Hotspot 
■  Internet Radio
■  Εξελιγμένη λειτουργία Voice Control (όπου διατίθεται η λειτουργία Voice control)
■  On Line πληροφόρηση κίνησης σε δρόμους (ενημέρωση κίνησης στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο) 
■  On Line υπολογισμός διαδρομής (λαμβάνοντας υπόψη κίνηση, έργα, ατυχήματα κτλ)
■  On Line ενημέρωση χαρτών Navigation 
■  On Line εύρεση σημείων ενδιαφέροντος POI
■  On Line εισαγωγή προορισμού (μέσω λογαριασμού We Connect)
■  On Line ειδοποίηση μέσω smartphone για προσπάθεια διάρρηξης (όπου είναι διαθέσιμο σύστημα συναγερμού)
■  Εύρεση πρατηρίων υγρών καυσίμων (On Line όπου είναι διαθέσιμη η υποδομή)
■  Εύρεση χώρων στάθμευσης (σε ακτίνα 10km από τη θέση του οχήματος)
■  Ειδοποίηση ορίου περιοχής (αυτόματη ειδοποίηση εαν το όχημα κινείται ή εγκαταλείπει προκαθορισμένες περιοχές)
■  Ειδοποίηση ταχύτητας κίνησης (αυτόματη ειδοποίηση εαν το όχημα κινείται σε μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο όριο ταχύτητα)
■  Κορνάρισμα και χρήση φλάς (απομακρυσμένη χρήση της κόρνας και των φλάς μέσω smartphone σε ακτίνα εως 100m)
■  Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα θυρών (απομακρυσμένη χρήση του κεντρικού κλειδώματος μέσω smartphone)

S
(1 έτος συμβόλαιο)

S
(1 έτος συμβόλαιο)

S
(3 έτη συμβόλαιο)

We Connect App - Σύνδεση με smartphone 

■  Προβολή και χειρισμός εφαρμογών smartphone με ανανεωμένα γραφικά
■  Για ασύρματη σύνδεση, απαιτείται δημιουργία δυκτίου WLAN.
■  Αρχικά η ασύρματη σύνδεση είναι διαθέσιμη μόνο με Apple CarPlay®
■  Συμβατό με smartphones για Google Android Auto® και Apple CarPlay®

S 
(σύνδεση με καλώδιο)

S 
(ασύρματη σύνδεση)

S 
(ασύρματη σύνδεση)

S 
(ασύρματη σύνδεση)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INFOTAINMENT

O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση


