
De Passat GTE

Techniek en consumentenadviesprijzen vanaf juni 2015



Standaarduitrusting (GTE)
• 17 Inch lichtmetalen velgen ‘Montpellier’

• Led-achterlichten

• Led-dagrijverlichting

• Led-koplampen

•  Stuurwiel, driespaaks, multifunctioneel met leder bekleed,  

inclusief schakelpookknop in leder

• Stoffen bekleding ‘Weave’

• Cruise Control

•  Full-size-airbags voor bestuurder en voorpassagier,  

voorpassagier uitschakelbaar

•  Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC), inclusief ABS,  

ASR, EDS en MSR

• Front Assist incl. City Emergency Braking

• Pre Crash, pro actief veiligheidssysteem

• Actieve hoofdsteunen vóór in hoogte en lengte verstelbaar

• Tyre Leak Indicator

• Instrument verlichting wit, verstelbaar, wit licht voor schakelaars

• ‘Climatronic’ airconditioning

• Boordcomputer ‘Premium’

• Radio ‘Composition Media’

• Chromen sierlijsten aan de voor-, zij- en achterkant

• Park Distance Control voor en achter

• Online diensten Car-Net ‘e-Remote’ GTE (abonnement 12 maanden)

• Laadkabel Mode 2   

• Laadkabel Mode 3 

GTE Highline (extra t.o.v. GTE)
• Led-achterlichten, high 

• Lederen / alcantara interieur

• Top-Comfortstoelen vóór

• Voorstoelen, verwarmbaar

• Automatische afstandscontrole ‘Adaptive Cruise Control’

• Dakreling in chroom (alleen Variant)

Ook standaard bij uw Volkswagen
Volkswagen Inclusief

Als waardering voor uw keuze voor Volkswagen belonen wij u met  

Volkswagen Inclusief, het gratis en exclusieve klantenprogramma  

dat speciaal is ontwikkeld voor Volkswagen rijders.

• Gratis zomercheck, wintercheck en aircocheck

• Altijd een gratis upgrade bij Euromobil autoverhuur.

• Snel weer veilig op weg met Ruitenservice & Slim Schadeherstel.

• Zorgeloos parkeren met Parkmobile en voordelig parkeren op Schiphol.

• Voordeel bij de Volkswagen Bank.

• Korting bij Het ANWB Test- en Trainingscentrum.

• Altijd als eerste op de hoogte van nieuws en aanbiedingen.

• Altijd online toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl/inclusief



Consumentenadviesprijzen
Passat GTE

Transmissie
excl. BTW
excl. BPM

excl. BTW
incl. BPM

incl. BTW
incl. BPM CO2-uitstoot EnergielabelVermogenMotor Bijtelling

Limousine

GTE 1.4 TSI PHEV 160 kW/218 pk 6-DSG  € 36.523 36.920 44.590 37  A 7%
GTE Highline 1.4 TSI PHEV 160 kW/218 pk 6-DSG  € 38.011 38.408 46.390 37  A 7%

Variant

GTE 1.4 TSI PHEV 160 kW/218 pk 6-DSG  € 37.763 38.160 46.090 37  A 7%
GTE Highline 1.4 TSI PHEV 160 kW/218 pk 6-DSG  € 39.250 39.647 47.890 37  A 7%

Zakelijk

Passat GTE Leasing*  € 685 per maand
- Volkswagen Passat GTE
- Smart zakelijk laadpunt
- Eneco HollandseWind® laadpas
- 4 jaar onderhoudsabonnement op Smart zakelijk laadpunt
- 1 jaar gratis toegang tot online trainingsprogramma e-Driver
- Plug-in hybride rijtraining 
* Full Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd van 60 maanden. Exclusief BTW en exclusief installatiekosten Smart zakelijk laadpunt.

Volkswagen Extra Garantie
Aansluitend op de fabrieksgarantie nog eens twee jaar extra zekerheid bij onverwachte reparatiekosten.
100.000 km € 299 (incl. BTW)
150.000 km € 349 (incl. BTW)

Afleveringskosten per 1 juni 2015*)    
Advieskosten rijklaar maken e   1.040,00  (transport, deconserveren, 0-beurt, reinigen, 2 lifehammers en kentekenplaten) 

Recyclingsbijdrage e   225,00 

Leges aanvraag kenteken e  39,00

Leges tenaamstelling kenteken e  6,06 

Totaal   e  1.310,06

*)  Over de advieskosten rijklaar maken en recyclingsbijdrage wordt geen BPM geheven. 

Over de leges wordt geen BTW berekend.



17” velgen 18”/19” velgen

Wielkeuze en CO2-emissie Passat 2015

Motor Vermogen Transmissie CO2-emissie (g) Bijtelling 1/100km Energielabel Extra BPM heffing CO2-emissie (g) Bijtelling 1/100km Energielabel Extra BPM heffing

Limousine

1.4 TSI PHEV 160 kW/218 pk 6-DSG 37 7% 1.6 A - 39 7% 1.7 A  € 12 

Variant

1.4 TSI PHEV 160 kW/218 pk 6-DSG 37 7% 1.6 A - 39 7% 1.7 A  € 12 



Elke auto die in Europa wordt verkocht, heeft een officieel vastgesteld brandstofverbruik. 
Dit zogenaamde ECE-verbruik wordt gemeten door een onafhankelijke instantie in 
een laboratorium. De auto rijdt daar op een testbank een parcours met drie situaties: 
stadsverkeer, de buitenweg en de snelweg. Voor elke auto die nieuw op de markt komt, is 
deze test verplicht. Deze verbruikscijfers vindt u dus ook in deze prijslijst.

Met het ECE-verbruik kunnen auto’s worden ingedeeld in energieklasses en overheden 
gebruiken het voor subsidies en belastingmaatregelen, bijvoorbeeld om de verkoop van 
zuinige auto’s te bevorderen. Voor u als koper is het ECE-verbruik ook nuttig: het maakt 
het vergelijken van verschillende modellen mogelijk.

Theorie en praktijk
In de praktijk kan het verbruik van een auto afwijken van de ECE-waarde. Bijvoorbeeld 
omdat de ECE-test plaatsvindt in een laboratorium, waar weersomstandigheden geen 
invloed hebben. Andere factoren die het praktijkverbruik beïnvloeden, zijn de samenstelling 
en het gebruik van een auto.

Wat leidt tot een hoger (praktijk)verbruik?
- Vlotte of sportieve rijstijl
- Rijden op brede(re) banden, met belading of een aanhanger
- Gebruik van (stoel)verwarming en airconditioning
- Het maken van veel korte ritten

Wat leidt tot een lager (praktijk)verbruik?
- Rijden met de juiste bandenspanning
- Onderhoud van de auto volgens fabrieksvoorschrift
- Gelijkmatige, rustige rijstijl en het gebruik van cruise control
- Tijdig wisselen van zomer- naar winterbanden

‘BlueMotion Technologies’ van Volkswagen ondersteunen bestuurders bij een zuinige 
rijstijl. Denk aan schakeladviezen in het display van de auto, maar ook technieken als het 
terugwinnen van remenergie en start/stop.

Volkswagen verantwoord rijden
Onder de noemer verantwoord rijden biedt Volkswagen mogelijkheden om zuinig rijden te 
leren. Zo is er voor elke Volkswagen-rijder gratis het online trainingsprogramma e-Driver. 
Onze dealers kunnen u meer vertellen over Het Nieuwe Rijden; samen met de ANWB biedt 
Volkswagen een rijtraining die is toegesneden op de hedendaagse techniek. Meer info vindt u 
op www.volkswagen.nl/verantwoord-rijden.

Wat u moet weten over brandstofverbruik.
Brandstof tot nadenken
Think Blue.

Brandstof tot nadenken
Think Blue.

Kijk voor meer informatie op www.hetnieuwerijden.nl

Schakel de boordcomputer naar het scherm ‘Actueel verbruik’.

Rijd in de hoogst mogelijke versnelling, dus met zo min mogelijk toeren.

Kijk ver vooruit en laat de auto lang uitrollen, bijvoorbeeld voor een rood stoplicht.

Gebruik zaken als airco en (stoel)verwarming alleen indien nodig.

Check minimaal maandelijks uw bandenspanning.

Vermijd korte ritten.

Gebruik de juiste kwaliteit motorolie.

Voorkom onnodige luchtweerstand van uw auto.

Vermijd onnodige bagage in uw auto.

Duurzaam
Volkswagen investeert op allerlei gebieden in een 
duurzame toekomst. Onder meer met de bouw van 
milieuvriendelijkere fabrieken. Daarnaast is elke nieuwe 
Volkswagen voor 40% gemaakt van gerecycled materiaal 
en is hij voor 85% recyclebaar. Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl/thinkblue.

Recycling
Wist u trouwens dat iedere nieuwe Volkswagen voor 40% gemaakt is van gerecycled materiaal en 
voor 85% recyclebaar is?

Tips om zelf zuinig te rijden



Prijswijzigingen voorbehouden.

Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:  
• Een BPM-opslag voor auto’s met een CO

2
-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel

• Een Dieseltoeslag van € 86 per gram boven de grenswaarde van 70 gram

• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

CO2 malusstarttarief (vanaf 1 gr/km)
Benzine e 175  

Diesel e 175  

Malustabel CO2-uitstoot   BPM-opslag  
Grenswaarden:  per gr/km boven 

Benzine / Diesel  grenswaarde

 1- 82 gr.   e 6  

> 82 ≤ 110 gr.   e 69  

> 110 ≤ 160 gr.   e 112   

> 160 ≤ 180 gr.   e 217 

> 180 gr.   e 434

Dieseltoeslag
per gr/km boven de grenswaarde

≤ 70 gr. e 0

> 70 gr. e 86,00

Dieselroetfilter
Alle dieselmotoren zijn voorzien van een dieselroetfilter.

Fiscale bijtelling
Op basis van de CO

2
-uitstoot valt elke Volkswagen in een bijtellingscategorie voor privégebruik  

van een auto van de zaak.

Categorie   Benzine / Diesel 

4%  ≤ 0 gr. ≤  

7%  ≤ 50 gr. ≤  

14%  ≤ 82 gr. ≤  

20%  ≤ 110 gr. ≤  

25%  > 110 gr.  

BPM-differentiatie   



Particulier
Financieren
Volkswagen Privé Plan

Kiest u voor financieren dan kiest u voor Volkswagen Privé Plan: de 

enige financiering die is afgestemd op uw wensen, uw keuzes en uw 

Volkswagen! Lage maandlasten door slim gebruik te maken van de 

hoge inruilwaarde. Volkswagen Privé Plan: voordelig en slim.

De voordelen van Volkswagen Privé Plan.
• Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente

• Lage maandbedragen door hoge restwaarde

• Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Passat GTE vanaf € 459 per maand.*

Verzekeren
Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden verzekerd.  

U kiest bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor 

de Volkswagen Basispolis of de Volkswagen Pluspolis. Twee unieke 

autoverzekeringen speciaal afgestemd op uw Volkswagen.  

Met uitstekende voorwaarden tegen een scherpe premie, waarbij u tot 

maar liefst 75% korting kunt opbouwen.

Met de Volkswagen Basispolis profiteert u van:
• Scherpe premie

• ‘Extra premiebescherming’

• 15 maanden nieuwwaarderegeling

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

U sluit al een Volkswagen Basispolis af tegen € 61 per maand.*

Met de Volkswagen Pluspolis profiteert u van:
• 3 jaar nieuwwaarderegeling

• ‘Extra premiebescherming’

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

• Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd

• Altijd vervangend vervoer bij schade, diefstal en total loss-verklaring

U sluit al een Volkswagen Pluspolis af tegen € 86 per maand.*
* Rekenvoorbeeld o.b.v. WA volledig casco, regio Noord en Oost   

   Nederland, tot 25.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief  

   21% assurantiebelasting.

Totaal Termijn Totale door de consument Debet Jaarlijks
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag te betalen bedrag Rentevoet kostenpercentage Looptijd
€ 44.590 € 12.177 € 32.413 € 22.295 € 459 € 38.819 7,99% 7,99% 36 maanden

10 x 12Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een Volkswagen Pluspolis. 
Debetrente zonder Volkswagen Pluspolis is 8,49%.

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Privé Plan Passat GTE



Zakelijk
Financieren
Volkswagen Financial Lease

Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd 

op uw wensen, uw keuzes en uw Volkswagen! Kiest u voor Financial 

Lease dan kiest u voor een fiscaal aantrekkelijke financiering met vele 

voordelen ten opzichte van de traditionele financieringen. U wordt 

direct economisch eigenaar van uw nieuwe Volkswagen. Maar dan zon-

der onnodige aanslag op uw liquiditeitspositie. U kiest zelf de hoogte 

van de aanbetaling, de looptijd van het Financial Leasecontract en de 

afschrijving.

De voordelen van Volkswagen Financial Lease.
• Transparante, vaste maandlasten

• Fiscale afschrijving

• Lage maandlasten door slottermijn

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Passat GTE vanaf € 579 per maand.*

Verzekeren
Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden verzekerd.  

U kiest bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor 

de Volkswagen Basispolis of de Volkswagen Pluspolis. Twee unieke 

autoverzekeringen speciaal afgestemd op uw Volkswagen.  

Met uitstekende voorwaarden tegen een scherpe premie, waarbij u tot 

maar liefst 75% korting kunt opbouwen.

Met de Volkswagen Basispolis profiteert u van:
• Scherpe premie

• ‘Extra premiebescherming’

• 15 maanden nieuwwaarderegeling

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

U sluit al een Volkswagen Basispolis af tegen € 61 per maand.*

Met de Volkswagen Pluspolis profiteert u van:
• 3 jaar nieuwwaarderegeling

• ‘Extra premiebescherming’

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

• Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd

• Altijd vervangend vervoer bij schade, diefstal en total loss-verklaring

U sluit al een Volkswagen Pluspolis af tegen € 86 per maand.*
* Rekenvoorbeeld o.b.v. WA volledig casco, regio Noord en Oost   

   Nederland, tot 25.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief  

   21% assurantiebelasting.

Totaal Termijn Nominale
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag rente Looptijd
€ 44.590 € 12.065 € 32.525 € 17.836 € 579 7,99% 36 maanden

Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een Volkswagen Pluspolis. 
Debetrente zonder Volkswagen Pluspolis is 8,49%.

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Financial Lease Passat GTE



Volkswagen Bank is ingeschreven in het Handelsregister met de naam 

Volkswagen Bank GmbH onder nummer 32099980 en gevestigd te 

Amersfoort. Volkswagen Bank biedt financieringen en Financial Lease aan 

en bemiddelt in verzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke 

rijder, AFM vergunning nummer 12000996. Dienstenwijzer op aanvraag 

verkrijgbaar of te downloaden via www.vwbank.nl. Toetsing en registratie 

bij BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voor-behouden. Onze 

verzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samen-werking met en komen 

tot stand bij VVS Assuradeuren B.V. Volkswagen Leasing is ingeschreven 

in het Handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Leasing B.V. 

onder nummer 20073305 en biedt Operational Lease aan.

Volkswagen Bank  Volkswagen Leasing
Postbus 1119, 3800 BC Postbus 1591, 3800 BN  

Amersfoort Amersfoort

Telefoon: (033) 479 17 22 Telefoon (033) 454 92 15

www.volkswagenbank.nl www.volkswagenleasing.nl

Zakelijk
Leasen
Volkswagen Leasing

Zorgeloos leasen? Kies dan voor Volkswagen Operational Lease. U rijdt 

uw Volkswagen voor een vast bedrag per maand. Zo weet u tijdens de 

gehele contractperiode waar u financieel aan toe bent. Inhoud, omvang 

en daarmee de tarieven zijn geheel af te stemmen op uw persoonlijke 

wensen. Uw mobiliteit in één keer geregeld, zonder omkijken? Kies dan 

voor Volkswagen Leasing voor de Passat GTE en profiteer van onze 

totaaloplossing voor zuinig en veilig autorijden.

De voordelen van Volkswagen Leasing:
• Persoonlijke service van de Volkswagen dealer

• Alles onder een dak geregeld bij uw eigen Volkswagen dealer

• De beste zorg voor uw Volkswagen 

• Standaard de beste verzekeringsvoorwaarden

• Service en dienstverlening zoals u die mag verwachten van uw         

 leasemaatschappij

Volkswagen Leasing voor de Passat GTE is inclusief:
• Nieuwe Volkswagen Passat GTE

• Onderhoud, reparatie, banden en verzekering van Passat GTE

• 24/7 pechhulp

• Smart zakelijk laadpunt

• Eneco HollandseWind® laadpas

• 4 jaar onderhousabonnement op Smart zakelijk laadpunt

• 1 jaar gratis toegang tot online trainingsprogramma e-Driver

• Plug-in hybride rijtraining

U least al een Volkswagen Passat GTE vanaf € 685 per maand.
Full Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd 

van 60 maanden, exclusief BTW en exclusief brandstofkosten. Exclusief 

installatiekosten Smart zakelijk laadpunt.



Particulier
Financieren
Volkswagen Privé Plan

Kiest u voor financieren dan kiest u voor Volkswagen Privé Plan: de 

enige financiering die is afgestemd op uw wensen, uw keuzes en uw 

Volkswagen! Lage maandlasten door slim gebruik te maken van de 

hoge inruilwaarde. Volkswagen Privé Plan: voordelig en slim.

De voordelen van Volkswagen Privé Plan.
• Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente

• Lage maandbedragen door hoge restwaarde

• Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Passat Variant GTE vanaf € 469 per 
maand.*

Verzekeren
Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden verzekerd.  

U kiest bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor 

de Volkswagen Basispolis of de Volkswagen Pluspolis. Twee unieke 

autoverzekeringen speciaal afgestemd op uw Volkswagen.  

Met uitstekende voorwaarden tegen een scherpe premie, waarbij u tot 

maar liefst 75% korting kunt opbouwen.

Met de Volkswagen Basispolis profiteert u van:
• Scherpe premie

• ‘Extra premiebescherming’

• 15 maanden nieuwwaarderegeling

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

U sluit al een Volkswagen Basispolis af tegen € 63 per maand.*

Met de Volkswagen Pluspolis profiteert u van:
• 3 jaar nieuwwaarderegeling

• ‘Extra premiebescherming’

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

• Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd

• Altijd vervangend vervoer bij schade, diefstal en total loss-verklaring

U sluit al een Volkswagen Pluspolis af tegen € 89 per maand.*
* Rekenvoorbeeld o.b.v. WA volledig casco, regio Noord en Oost   

   Nederland, tot 25.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief  

   21% assurantiebelasting.

Totaal Termijn Totale door de consument Debet Jaarlijks
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag te betalen bedrag Rentevoet kostenpercentage Looptijd
€ 46.090 € 12.761 € 33.329 € 23.045 € 469 € 39.928 7,99% 7,99% 36 maanden

10 x 12Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een Volkswagen Pluspolis. 
Debetrente zonder Volkswagen Pluspolis is 8,49%.

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Privé Plan Passat Variant GTE



Zakelijk
Financieren
Volkswagen Financial Lease

Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd 

op uw wensen, uw keuzes en uw Volkswagen! Kiest u voor Financial 

Lease dan kiest u voor een fiscaal aantrekkelijke financiering met vele 

voordelen ten opzichte van de traditionele financieringen. U wordt 

direct economisch eigenaar van uw nieuwe Volkswagen. Maar dan zon-

der onnodige aanslag op uw liquiditeitspositie. U kiest zelf de hoogte 

van de aanbetaling, de looptijd van het Financial Leasecontract en de 

afschrijving.

De voordelen van Volkswagen Financial Lease.
• Transparante, vaste maandlasten

• Fiscale afschrijving

• Lage maandlasten door slottermijn

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Passat Variant GTE vanaf € 599 per 
maand.*

Verzekeren
Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden verzekerd.  

U kiest bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor 

de Volkswagen Basispolis of de Volkswagen Pluspolis. Twee unieke 

autoverzekeringen speciaal afgestemd op uw Volkswagen.  

Met uitstekende voorwaarden tegen een scherpe premie, waarbij u tot 

maar liefst 75% korting kunt opbouwen.

Met de Volkswagen Basispolis profiteert u van:
• Scherpe premie

• ‘Extra premiebescherming’

• 15 maanden nieuwwaarderegeling

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

U sluit al een Volkswagen Basispolis af tegen € 63 per maand.*

Met de Volkswagen Pluspolis profiteert u van:
• 3 jaar nieuwwaarderegeling

• ‘Extra premiebescherming’

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

• Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd

• Altijd vervangend vervoer bij schade, diefstal en total loss-verklaring

U sluit al een Volkswagen Pluspolis af tegen € 89 per maand.*
* Rekenvoorbeeld o.b.v. WA volledig casco, regio Noord en Oost   

   Nederland, tot 25.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief  

   21% assurantiebelasting.

Totaal Termijn Nominale
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag rente Looptijd
€ 46.090 € 12.454 € 33.636 € 18.436 € 599 7,99% 36 maanden

Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een Volkswagen Pluspolis. 
Debetrente zonder Volkswagen Pluspolis is 8,49%.

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Financial Lease Passat Variant GTE



Zakelijk
Leasen
Volkswagen Leasing

Zorgeloos leasen? Kies dan voor Volkswagen Operational Lease. U rijdt 

uw Volkswagen voor een vast bedrag per maand. Zo weet u tijdens de 

gehele contractperiode waar u financieel aan toe bent. Inhoud, omvang 

en daarmee de tarieven zijn geheel af te stemmen op uw persoonlijke 

wensen. Uw mobiliteit in één keer geregeld, zonder omkijken? Kies dan 

voor Volkswagen Leasing voor de Passat Variant GTE en profiteer van 

onze totaaloplossing voor zuinig en veilig autorijden.

De voordelen van Volkswagen Leasing:
• Persoonlijke service van de Volkswagen dealer

• Alles onder een dak geregeld bij uw eigen Volkswagen dealer

• De beste zorg voor uw Volkswagen 

• Standaard de beste verzekeringsvoorwaarden

• Service en dienstverlening zoals u die mag verwachten van uw         

 leasemaatschappij

Volkswagen Leasing voor de Passat Variant GTE is inclusief:
• Nieuwe Volkswagen Passat Variant GTE

•  Onderhoud, reparatie, banden en verzekering  

van Passat Variant GTE

• 24/7 pechhulp

• Smart zakelijk laadpunt

• Eneco HollandseWind® laadpas

• 4 jaar onderhousabonnement op Smart zakelijk laadpunt

• 1 jaar gratis toegang tot online trainingsprogramma e-Driver

• Plug-in hybride rijtraining

U least al een Volkswagen Passat Variant GTE 
vanaf € 705 per maand.
Full Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd 

van 60 maanden, exclusief BTW en exclusief brandstofkosten. Exclusief 

installatiekosten Smart zakelijk laadpunt.

Volkswagen Bank is ingeschreven in het Handelsregister met de naam 

Volkswagen Bank GmbH onder nummer 32099980 en gevestigd te 

Amersfoort. Volkswagen Bank biedt financieringen en Financial Lease aan 

en bemiddelt in verzekeringen voor zowel de particuliere als de zakelijke 

rijder, AFM vergunning nummer 12000996. Dienstenwijzer op aanvraag 

verkrijgbaar of te downloaden via www.vwbank.nl. Toetsing en registratie 

bij BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voor-behouden. Onze 

verzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samen-werking met en komen 

tot stand bij VVS Assuradeuren B.V. Volkswagen Leasing is ingeschreven 

in het Handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Leasing B.V. 

onder nummer 20073305 en biedt Operational Lease aan.

Volkswagen Bank  Volkswagen Leasing
Postbus 1119, 3800 BC Postbus 1591, 3800 BN  

Amersfoort Amersfoort

Telefoon: (033) 479 17 22 Telefoon (033) 454 92 15

www.volkswagenbank.nl www.volkswagenleasing.nl



Standaarduitvoeringen

Exterieur
Lichtmetalen velgen 'Montpellier' 7 J x 17 met 215/55 R 17 banden met zelfdichtende banden • •
Buitenspiegels en portierhandgrepen in carrosseriekleur  • •
Knipperlichten met led-verlichting in buitenspiegel geïntegreerd • •
B-stijl in zwart • •
Dakreling, zwart (Variant) • -
Dakreling in chroom (alleen Variant) º •
GTE aanduiding op achterklep • •
Carrosserie volledig verzinkt • •
Kentekenplaatverlichting in led-techniek • •
Grille in zwart met  blauw-chromen strip en GTE opschrift • •
Led koplampen voor dimlicht, grootlicht, met dagrijverlichting. (dagrijverlichting niet in LED) inclusief blauw-chromen rand boven grille en koplampen • •
Dynamische lichthoogteregeling • •
GTE-Logo op de voorspatschermen • •
Chromen sierlijsten onderaan auto • •
Chromen sierlijsten rondom de zijruiten • •
Led-achterlichten • -
Led-achterlichten high in donkerrood º •
Led-dagrijverlichting in C-vorm, geïntegreerd in de voorbumper • •

Trapeziumvormige uitlaten, links en rechts • •

Interieur
Twee bekerhouders vóór met afdekking • •
Opbergvak met klep in de dakconsole • •
Opbergvakken in alle deuren (met houder voor 1L flessen aan bestuurderszijde en voor 1,5 L flessen aan passagierszijde  vóór) • •
Ambiente verlichting (blauw) • •
Bediening van luchtroosters en lichtschakelaar, verlicht en in mat • •
Chromen ringen rond de instrumentklokken • •
Decorinleg aluminium 'Wave' voor dashboard en deurpanelen, inleg 'Piano Black' voor de middenconsole,  en chromen accenten in interieur • •
Bagageruimteafdekking uittrek- en uitneembaar (alleen Variant) • •
Bagageruimtebekleding in stof • •
Dashboardkastje afsluitbaar, verlicht en voorzien van koelmogelijkheid • •
Achterbank ongedeeld, leuning asymmetrisch in delen neerklapbaar (60:40) met middenarmsteun (alleen Limousine) • •
Achterbank ongedeeld, leuning asymmetrisch in delen neerklapbaar (40:20:40) met middenarmsteun (alleen Variant) • •
Middenarmsteun vóór in hoogte verstelbaar met opbergvak en twee uitstroomopeningen achter • •
Rokersuitvoering (asbak voor en achter, incl. aansteker vóór) • •

Stuurwiel, driespaaks, multifunctioneel met leer bekleed, inclusief schakelpookknop in leder met blauwe stiksels * • •

Stoffen bekleding 'Weave' zitvlak met blauwe accenten • -
Lederen / alcantara interieur (zitvlak in 'Alcantara', zijwangen en middenarmsteun in leder 'Vienna'), deurbekleding in leder optiek - •
Bagageruimte voorzien van tashaken • •
Voorstoelen in hoogte verstelbaar • •
Opbergtassen aan de achterkant van de voorstoelen • •
Verstelbare lendensteunen in voorstoelen (bestuurderszijde elektrisch, passagierszijde manueel) • •
Doorlaadmogelijkheid in de achterbak, inclusief middensarmsteun met opbergvak en twee bekerhouders achter • •

 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.
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Standaarduitvoeringen

Voetmatten vóór en achter • •
ergoComfort bestuurdersstoel met kantel-, dijbeenondersteuning en elektrische rugleuningverstelling • -
Top-Comfortstoelen vóór - •
Instaplijsten, in edelstaal - •
Voorstoelen verwarmbaar - •

Veiligheid
Drie hoofdsteunen achter, in hoogte verstelbaar • •
Vier bevestigingsogen in bagageruimte • •
Full-size-airbags voor bestuurder en voorpassagier, voorpassagier uitschakelbaar • •
Twee driepunts-automatische gordels voor en drie achter; in hoogte verstelbaar; met gordelspanners voor de buitenste zitplaatsen achter • •
Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC), inclusief ABS, ASR EDS en MSR • •
Multi Collision Braking • •
ISOFIX-voorbereiding ter bevestiging van twee kinderzitjes op de achterbank • •
Hoofdairbags voor en achter, inclusief zij-airbags vóór • •
Reflectoren in de voor- en achterportieren • •
Schijfremmen (16") voor en achter, vóór geventileerd • •
Actieve hoofdsteunen vóór in hoogte en lengte verstelbaar • •
Tyre leak indicator • •
Binnenspiegel, automatisch dimmend • •
Verbandtrommel en gevarendriehoek • •
Automatische activatie alarmlichten bij hard remmen • •
Cruise Control inclusief speedlimiter • -
Automatische afstandscontrole 'Adaptive Cruise Control', t/m 160km per uur - •
Front Assist incl. City Emergency Braking • •
Pre Crash, pro actief veiligheidssysteem • •
Park Distance Control voor en achter • •

Functioneel
12-Volt aansluiting in de middenconsole achter • •
Uurwerk, analoog, in het dashboard • •
Buitenspiegel rechts, convex • •
Buitenspiegel bestuurderszijde asferisch • •
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, automatisch dimmend bestuurderszijde • •
Buitentemperatuurmeter • •
Hill hold control • •
Recuperatie van remenergie (BlueMotion Technology) • •
Claxon, tweetonig • •
Parkeerrem, electronisch inclusief Auto Hold • •
Ramen voor en achter, electrisch bedienbaar • •
Tankvulopening met beveiliging voor tanken van verkeerde brandstofsoort • •
Achterklep met afstandsbediening ontgrendelbaar • •
Vrijloopfunctie voor DSG • •
Laadbodem opstelbaar • •
GTE button • •

 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.
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Standaarduitvoeringen

Achterruitwisser met interval (Variant) • •
Binnenverlichting met vertragingsmechanisme en contactschakelaars, dimmend en twee LED-leeslampjes met chromen rand voor en achter • •
Instrument verlichting wit, verstelbaar; wit licht voor schakelaars • •
'Climatronic' volautomatische airconditioning, interieur op te delen in drie klimaatzones, extra bedieningselement tweede zitrij • •
Instrumentenpaneel bestaande uit elektrische snelheidsmeter, toerenteller, kilometer- en dagteller • •
Comfort knipperlicht (één keer aantikken = drie keer knipperen) • •
Oplaad aansluiting in radiator van grille • •
Service-intervalmelding • •
Stuurkolom, in hoogte en lengte verstelbaar • •
Zonnekleppen met verlichte make-up spiegels, zonnekleppen uitklapbaar • •
Vermoeidheidsherkenning • •
Boordcomputer 'Premium' met kleurenbeeldscherm GTE specifiek ('Colour' 3,5") • •

Online diensten Car-Net 'e-Remote'GTE (abonnement 12 maanden) • •
- middels een app en/of gepersonaliseerde website zijn diverse functies online te bedienen vanaf PC, tablet of smartphone
- Battery management: batterij status, starten & stoppen van opladen, actieradius op elektriciteit
- Airconditioning: temperatuur instellen van afstand, actuele temperatuur buiten en binnen de auto raadplegen
- Conditie Auto: Gegevens van het voertuig gemakkelijk en overal beschikbaar
- Driving Data: boordcomputer data zoals gemiddeld verbruik, gem. snelheid
- Doors & Light: Status portieren en licht
.. let op: exclusief data-abonnement mobiel netwerk
Radio 'Composition Media', incl. 8 luidsprekers, aux-in aansluiting, aansluitmogelijkheid van iPod/iPhone via extra USB-aansluiting, CD-speler, SD-kaartlezer, 6,5"  
kleuren touch screen, telefoonvoorbereiding voor BlueTooth 

• •

Ruitenwissers vóór met interval en regensensor • •
Stuurbekrachtiging elektromechanisch en snelheidsafhankelijk • •
Start-/stopsysteem (BlueMotion Technology) • •
Dagrijverlichting • •
Waarschuwingslampje bij niet gesloten deuren en bagageruimte • •
Waarschuwingslampje voor ruitensproeiervloeistof • •
Akoestisch waarschuwingssignaal bij niet bevestigen van gordel • •
Afstandsbediening, 2 sleutels, start functie "Press & Drive" • •
12-volt aansluiting in de middenconsole achter en in de bagageruimte • •
Automatische lichtschakeling met 'Leaving home'- en handmatige 'Coming home'-functie • •
Ruitenwissersproeikoppen automatisch verwarmbaar  º •

Elektro 

Laadstekker AC Type 2 geïntegreerd in grille aan de voorzijde van de auto • •
Laadkabel Mode 2 • •
Laadkabel Mode 3 • •

* Blauwe sticksels voor interieur Titaanzwart-blauw (TK) of Titiaanzwart (TO)

 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.
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Volkswagen Accessoires Bestelcode

Volkswagen zomersets*

18” lichtmetalen zomerset, Marseille 3G0CON498A FZZ € 2.095 º º
- 16" lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.619 º º
- 17" lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.349 º º
- voorzien van Continental zomerband 235/45 R18 98Y CS-5 FR XL
- meerprijs zelfdichtende banden: € 200,- 3G0C8N498A FZZ

18” lichtmetalen zomerset, Dartford 3G0CON025K Z49 € 2.295 º º
- 16" lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.819 º º
- 17" lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.549 º º
- voorzien van Continental zomerband 235/45 R18 98Y CS-5 FR XL
- meerprijs zelfdichtende banden: € 200,- 3G0C8N025K Z49

19” lichtmetalen zomerset, Verona 3G0CON025R 88Z € 2.595 º º
- 16" lichtmetaal retour (ongebruikt) € 2.119 º º
- 17" lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.849 º º
- voorzien van Continental zomerband 235/40 R19 96Y CS-5 FR XL
- voor auto's zonder reservewiel wordt geadviseerd een Conti Comfort Kit of extra reservewiel mee te bestellen

19” lichtmetalen zomerset, Sagitta 3G0CON025R 88Z € 2.595 º º
- 16" lichtmetaal retour (ongebruikt) € 2.119 º º
- 17" lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.849 º º
- voorzien van Continental zomerband 235/40 R19 96Y CS-5 FR XL
- voor auto's zonder reservewiel wordt geadviseerd een Conti Comfort Kit of extra reservewiel mee te bestellen

Volkswagen wintersets*

16” lichtmetalen winterset, Aspen (Actieprijs) 3AA073226A 8Z8 € 950 º º
- 16 inch lichtmetalen wielen
- Continental winterbanden 215/60 R16 99H

17” lichtmetalen winterset, Corvora 3G0073527 8Z8 € 1.495

- 17" lichtmetalen winterset, Corvora  3G0073627 8Z8 º º
- Continental winterbanden 215/55 R17 98V

* Genoemde prijzen zijn exclusief montagekosten

Interieur

Lederen interieur € 1.995 º º
-  volledig zwart lederen interieur speciaal ontwikkeld voor de Passat GTE met gepreforeerde middenbaan, 

blauw stiksel en GTE logo in de voorstoelen.
- stoelverwarming (2 stoelen) € 329 º º

incl. BTW G
TE
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 • standaard º optioneel - niet leverbaar



Volkswagen Accessoires Bestelcode incl. BTW G
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 • standaard º optioneel - niet leverbaar

Vervoer en vrije tijd

Vaste trekhaak  PT01 149 € 709 º º
- inclusief 13-polige kabelset
- inclusief montagekosten

Afneembare trekhaak PT02 139 € 909 º º
- inclusief 13-polige kabelset
- inclusief montagekosten

Voordeel pakketten

Travel pakket
- travel & comfort systeem: basishouder aan hoofdsteun
- travel & comfort systeem: opklapbare tafel met bekerhouder
- Volkswagen allesdragers
- Volkswagen GTE trolley handbagage
- Volkswagen koelbox (elektrisch)
Passat € 599 º º
Passat Variant € 599 º º

Winter pakket € 219 º º
- Volkswagen kofferbakmat
- Volkswagen all-weather mattenset
- Volkswagen slee
- Volkswagen paraplu

Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer achteraf gemonteerd worden.



Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Pakketten

Executive Pakket W24 € 1.008 1.220 º º
- Navigatie-, radio-,  en multimediasysteem ‘Discover Media’ 1)

- 6,5 inch kleurendisplay
- Widescreen VGA (WVGA)
- Navigatie West-Europa
- onbepert gratis downloads navigatie software
- 16,5 cm kleuren Touchscreen
- SD-kaartlezer (2x) & USB-aansluiting
- telefoonvoorbereiding voor BlueTooth 
- multimedia aansluitbox 
- CD-speler
- WLAN-Hotspot

- Diefstalalarm

-   Mobiel online diensten (Car-Net) ‘Guide & Inform basis’ abonement  
36 maanden 2)

- verkeersinformatie online in daadwerkelijke tijd (RTTI)
- gepersonaliseerde POIs (Points of Interest)
- weers- en verkeersinformatie
- POI Points of Interest
.. let op: exclusief data-abonnement mobiel netwerk 

- Telefoonvoorbereiding ‘Comfort’
- phone box, opladen via USB-aansluiting in middenarmsteun
- aansluitmogelijkheid van iPod/iPhone via extra USB-aansluiting

- Spraakbediening

Executive Plus Pakket W25 € 1.751 2.119 º º
- Navigatie-, radio-,  en multimediasysteem ‘Discover Pro’ 1)

- 8,0 inch kleurendisplay
- Widescreen VGA (WVGA)
- 20,3 cm kleuren Touchscreen
- benaderingssensor
- DVD Audio/Video
- 10GB vrije opslag mogelijkheden
- MP3/WMA 
- USB, AUX-IN, SD slots (2x)
- Mobiele online diensten (Car-Net): ‘App-Connect’ smartphone-integratie

-  directe bediening van de volgende MirrorLink® smartphone apps via 
het scherm van het infotainmentsysteem, te verkrijgen via Google Play: 

- ' Think Blue. Trainer.' geeft u op speelse wijze inzicht in uw verbruik 
en helpt u nóg zuiniger te rijden

- 'My Guide' laat u nieuwe interessante bestemmingen ontdekken 
- ' Drive & Track' biedt u de mogelijkheid uw eigen roadtrip  

vast te leggen en te delen
- ' Shared Audio' mixt muziek van u en uw medepassagier  

tot unieke afspeellijsten 
- telefoonvoorbereiding voor BlueTooth 

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTW

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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- luidsprekers voor en achter
- 3D Kaartnavigatie (Europa)
- dynamische routeaanpassing
- spraakbediening premium
- JPEG-Viewer
- WLAN-Hotspot
Diefstalalarm

-  Mobiele onlinediensten (Car-Net): 'Guide & Inform Plus' abonnement  
voor 36 maanden 2)

- Achteruitrijcamera (Rear View)
- projectie van omgeving achter de auto in radioscherm

- Telefoonvoorbereiding 'Comfort'

Meeruitvoeringen bij Executive (Plus) pakket
Telefoonvoorbereiding Premium 9ZK e 52 63 º º
- geïntegreerde UMTS module en rSAP technologie
- bediening en weergave over het radio-navigatiesysteem
- koppeling aan de auto-antenne voor optimale ontvangst
- geen straling in de auto aanwezig
- speciale SIM-kaart houder
.. alleen i.c.m. navigatiesysteem ‘Discover Pro’
.. let op: alleen geschikt voor rSAP telefoons (remote sim access profile)

360 -̊camera (Area View) KA6 e 363 439 º º
- vier camera's projecteren de auto omgeving
- Side View voor projectie van de zijkanten
- Aanhanger View voor aankoppelen aanhanger
- Front View voor weergave van de voorzijde
.. Let op, prijs alleen i.c.m. Executive 'Plus' pakket

Advance pakket W21 € 996 1.205 º º
- Panorama-schuif-/kanteldak, elektrisch bedienbaar 
- Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend

-           buitenspiegels elektrisch inklapbaar, automatisch dimbaar 
en verwarmbaar

Meeruitvoeringen bij Advance pakket
Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend 
en extra geluidswerend VW5/VW0 € 283 342 º º



Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTW

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Bestuurdersassistentie pakket WY4 € 972 1.176 º º
- Grootlichtassistent (Light Assist)

- automatische uitschakeling grootlicht bij naderend verkeer
- Side Assist plus’ inclusief ‘Lane Assist’

-  waarschuwt de bestuurder via optisch signaal in de buitenspiegel 
indien er een object zich in de dode hoek bevindt.

- Dodehoeksensor bij uitparkeren haaks parkeervak

-  herkent d.m.v. camera dat de auto wegenbelijning passeert zonder 
richting aan te geven

- waarschuwing d.m.v. stuurcorrectie

- Voetgangers bescherming

- herkent voetgangers
-  vermijdt of vermindert een ongeval door middel van waarschuwing 

of ingreep
.. let op: niet i.c.m. led-verlichting ‘Plus’
.. let op: alleen i.c.m. Adaptive Cruise Control

Bestuurdersassistentie pakket ‘Plus’ WY5 e 1.100 1.331 º º
- Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Side Assist plus' inclusief 'Lane Assist'
- File assistent inclusief Side Assist plus

- automatisch volgen voorganger in files
-  automatisch gas geven, en remmen tussen 0-60 km/h, en sturen in 

rijbaan
- maakt gebruik van Adaptive Cruise Control en Lane Assist

- Emergency Assist
- gedeeltelijke overname van de auto in medisch noodgeval

.. let op: alleen i.c.m. Led-verlichting ‘Plus’ en Adaptive Cruise Control

1)  Albanië*, Andorra, België, Bosnië en Herzegovina*, Bulgarije*, Denemarken, Duitsland, Estland*, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Kosovo*, Kroatië, Letland*, Liechtenstein, Litouwen*, 
Luxemburg, Malta, Macedonië*, Moldavië*, Monaco, Montenegro*, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen*, Portugal, Roemenië*, Rusland*, San Marino, Zweden, Zwitserland, Servië*, Slowakije*, Slovenië*, Spanje,  
Tsjehië, Turkije*, Oekraïne*, Hongarije*, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland

 *gedeeltelijk          
2)  Om van de mobiele online diensten van Car-Net gebruik te kunnen maken moet u in het bezit zijn van een mobiele telefoon/ smartphone met mobiele internetverbinding, welke als Wi-Fi hotspot kan fungeren. Als alter-

natief kunt u kiezen voor de CarStick, die tevens als Wi-Fi hotspot fungeert middels een simkaart die u in de stick plaatst. De Carstick is als accessoire verkrijgbaar (simkaart niet inbegrepen). De Car-Net diensten zijn 
alleen wanneer u een geldig data-abonnement bij een mobiele provider heeft en alleen binnen het bereik van het mobiele netwerk van uw provider. Het gebruik van internetdata kan, afhankelijk van uw abonnement, en bij 
gebruik van internet in het buitenland (roaming) resulteren in bijkomende kosten. Om van Car-Net gebruik te kunnen maken dient u een afzonderlijke overeenkomst met Volkswagen AG af  te sluiten. U heeft na levering 
van het voertuig 90 dagen de tijd om u te registreren via http://volkswagen-carnet.com/nl. De beschikbaarheid en inhoud van de Car-Net diensten kan per land variëren. De inhoud van Car-Net diensten staat gedurende 
de gehele contractduur tot uw beschikking (wijzigingen voorbehouden). Voor meer informatie over Car-Net, zie www.volkswagen.com/car-net of neem contact op met uw dealer.     
   



Meeruitvoeringen

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Exterieur

Metallic lak of pareleffect lak CL03 e 706 854 º º

Pareleffect lak 'Oryx White' CL04 € 890 1.077 º º

Unilak 'Pure White' CL05 e 113 137 º º

Ledverlichting Plus WLH € 437 529 º º

- LED koplampen voor dimlicht, grootlicht inclusief LED-dagrijverlichting

- dynamische lichthoogteregeling met dynamische bochtenverlichting

- koplampreinigingsinstallatie

Ledachterlichten high 8SP e 175 212 º •
- LED-achterlichten in donkerrood
- kentekenverlichting in LED
- Lichtanimatie (veranderend lichtbeeld bij remmen / hard remmen)

Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend 4KF e 266 322 º º

- zijruiten achter en achterruit 65% lichtabsorberend

Dakreling in chroom uitgevoerd (Variant) 3S1 e 275 333 º •

Zonwering voor zijruiten achter, handbediend (Variant) 3Y4 e 97 117 º º

Zonwering voor zijruiten achter en achterruit, automatisch (Limousine) 3Y5 € 319 386 º º

Velgen

Velgen ‘London’, 17 inch lichtmetaal PJL Geen meerprijs º º
- vier lichtmetalen velgen 7 J x 17

- inclusief 215/55 R17 zelfdichtende banden en slotbouten

- blauw gelakte remklauwen

Velgen ‘Soho’, 17 inch lichtmetaal PJ5 Geen meerprijs º º
- vier lichtmetalen velgen zilver/antraciet 7 J x 17
- inclusief 215/55 R17 zelfdichtende banden en slotbouten
- blauw gelakte remklauwen

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Meeruitvoeringen

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Velgen ‘Dartford’, 18 inch lichtmetaal* PJ7 e 636 770 º º
- vier lichtmetalen velgen 8 J x 18
- inclusief 235/45 R18 zelfdichtende banden en slotbouten
- blauw gelakte remklauwen

Velgen ‘Monterey’ (Volkswagen R GmbH), 18 inch lichtmetaal* PJF e 604 731 º º
- vier lichtmetalen velgen 8 J x 18 grijs metallic
- inclusief 235/45 R18 zelfdichtende banden en slotbouten
- blauw gelakte remklauwen

Velgen ‘Marseille’ (Volkswagen R GmbH), 18 inch lichtmetaal*  PJE e 604 731 º º
- vier lichtmetalen velgen 8 J x 18
- inclusief 235/45 R18 zelfdichtende banden en slotbouten
- blauw gelakte remklauwen

Interieur

Decorinleg hout ‘Brilliant Pine’ PN5 € 397 480 º º

Decorinleg hout ‘Olive zijdeglans’ PN3* € 477 577 º º

Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie, ergonomisch gevormd en 
14-voudig instelbaar (ErgoActive) PB2 € 935 1.131 - º

- bestuurdersstoel met comfort- in en uitstap functie

-  instellingsmogelijkheid in lengte, hoogte en rugleuning, zitdiepte, 
bestuurdersstoel inclusief memory

-  buitenspiegels elektrisch inklapbaar, verwarmbaar, omgevingsverlichting 
in spiegel, aan bestuurderszijde automatisch dimbaar inclusief memory

-  lendesteunen voor elektrisch instelbaar inlcusief massagefunctie  
op bestuurdersstoel

Bekleding, leder ‘Nappa’ PL7 € 422 511 - º
- Comfort sportstoelen vóór
-  alles wat contact heeft met het lichaam is van leder, rest is uitgevoerd in 

leder 'Vienna'
- Uitgevoerd in blauw-look

Zwarte dakhemel 6NW € 207 250 º º

Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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*  De keuze voor 17 inch velgen beïnvloedt het verbruik en de CO
2
-uitstoot. De 

gevolgen voor de bijtelling, het energielabel en de extra BPM-heffing vindt u 
terug in de tabel ‘Meeruitvoering en CO

2
-emissie’.



Meeruitvoeringen
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Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Functioneel

Digitaal instrumentenpaneel (Active Info Display) 9S8 € 397 480 º º
- virtueel interactief instrumentenpaneel
- 12,3 inch display met 2-D en 3-D weergave
.. let op: alleen i.c.m. navigatiesysteem 'Discover Pro'

Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) PDD € 869 1.051 º º
- onderstel 10 mm verlaagd
-  Elektronisch instelbare (adaptieve) schokdempers (in 3 standen;  

Comfort, Auto & Sport)

Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed inclusief peddels PM3 € 218 264 º º
- schakelpaddels voor DSG i.c.m multifunctioneel stuurwiel

Easy Open voor Variant PER € 373 451 º º
-  kofferklep met sensorgestuurde opening en elektrische sluiting,  

met afstandbediening
- Keyless Acces

Easy Open pakket voor Limousine PE1 € 531 643 º º
-  kofferklep met sensorgestuurde opening en elektrische sluiting,  

met afstandbediening
- Keyless Acces

Trekhaak 1M6 € 784 949 º º
- elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar

Parkeerassistent (Park Assist) 7X5 € 213 258 º º
- parkeerwaarschuwingssignaal voor en achter 
- grafische weergave obstakels
- assistentie bij file parkeren
- assistentie vooruit inparkeren in haaks parkeervak
- assistentie achteruit uitparkeren uit haaks parkeervak

Panorama-schuif-/kanteldak, elektrisch bedienbaar
- inclusief twee leeslampen vóór
• Voor Limousine PS4 € 953 1.153 º º
• Voor Variant PS6 € 953 1.153 º º



Meeruitvoeringen
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Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Bagageruimtenet 6M3 € 64 77 º º

230-Volt aansluiting 9Z3 € 97 117 º º
- in de middenconsole achter

Rijprofielinstelling (Driving Profiles) PDA € 164 198 º º
- instelbare rijprofielen 'sport, eco, normal, individual'

-  daardoor snellere of langzamere respons op gaspedaal en aangepast 
schakelgedrag van versnellingsbak bij DSG

- aangepaste aansturing van airconditioning, elektrische apparaten

Elektronisch sperdifferentieel XDS 1Y3 € 168 203 º º

Infotainment

High-end geluidsysteem Dynaudio® 9VW € 1.144 1.384 º º
- digitale 10-kanaals versterker
- 10 Resonantiearme luidsprekers, autospecifiek afgestemd
- 700 Watt vermogen
.. Let op geen subwoofer aanwezig
.. let op: alleen i.c.m. 'Discover media' of 'Discover Pro'

Digitale radio-ontvangst (DAB+) QV3 € 187 226 º º
- ontvangst van digitaal uitgezonden radioprogramma's en verkeersinfo
- digitale geluidskwaliteit en storingsvrije ontvangst

‘Volkswagen Media Control’ voorbereiding en Volkswagen  
Media Control en App-Connect 9WY € 347 420 º º

- voorbereiding voor Rear Seat Entertainment
- app voor tablet-bediening van het infotainmentsysteem via WLAN-Hotspot
- Smartphone-integratie 'App-Connect'
..  let op: alleen i.c.m. Executive 'Plus' Pakket en  

telefoonvoorbereiding premium

Veiligheid

Zij-airbags achter PAH € 399 483 º º
- knieairbag voor bestuurder
- zij-airbags en gordelspanners achter
- akoestisch en optisch signaal bij niet dragen van gordels achter



Meeruitvoeringen
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Bestelcode excl. BTW incl. BTW
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Diefstalalarm WD4 € 311 376 º º

Winterpakket
- verwarmbare voorstoelen PW1 € 252 305 º •
- verwarmbare ruitensproeiers vóór 8G1 € 119 144 º º

Grootlichtassistent (Light Assist) 8G1 € 119 144 º º
- signaleert via sensor voorliggend en tegemoetkomend verkeer
- automatische omschakeling tussen dim- en grootlicht vanaf 65 km/h
.. let op: niet i.c.m. LED verlichting 'Plus'

Verkeerstekenherkenning WQ1 geen meerprijs º º
.. let op: alleen i.c.m. Executive ('Plus') Pakket
.. let op: alleen i.c.m. Bestuurdersassistentie pakket ('Plus')

Aanhangerassistent (Trailer Assist) 8A9 € 452 547 º º
- inclusief Park Distance Control en Park Assist
.. let op: alleen i.c.m. trekhaak (af fabriek)
.. let op: alleen i.c.m. achteruitrijcamera of Area View
.. let op: alleen i.c.m. 'Discover Media' of 'Discover Pro'

Bandendrukcontrolesysteem 7K3 € 144 174 º º



Meeruitvoeringen
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Laadpakketten (accessoire bijlevering via Eneco)

Smart thuislaadpakket STP º º
- ICU Compact laadpunt (3,7 kW) € 879 1.064
- Eneco HollandseWind® laadpas* gratis
- Hosting- en onderhoudsabonnement € 10,95 p/maand 13,25 p/maand
..  let op: installatiekosten zijn niet inbegrepen en worden door Eneco op 

maat aan u geoffreerd. Indicatie voor installatiekosten bedraagt tussen 
€ 545 en € 1.089 incl. BTW.

Smart zakelijk laadpakket SZL º º
- ICU EVe laadpunt (2x11 kW) € 1.950 2.360
- Eneco HollandseWind® laadpas* gratis
- Hosting- en onderhoudsabonnement € 18,95 p/maand 22,93 p/maand
..  let op: installatiekosten zijn niet inbegrepen en worden door Eneco op 

maat aan u geoffreerd. Indicatie voor installatiekosten van een zakelijk 
laadpunt bedraagt tussen € 1.200 en € 6.000 incl. BTW.

Eneco HollandseWind® laadpas* º º
- Losse Eneco HollandseWind® laadpas € 2,48 p/maand 3,00 p/maand

Trainingsprogramma’s

e-Driver
- 1 jaar toegang tot online trainingsprogramma e-Driver gratis º º

Plug-in hybride rijtraining gratis º º
- 3 uur durende rijtraining bij ANWB Test- en Trainingscentrum in Lelystad

*  Bij aflevering van uw auto ontvangt u een laadpas. Na activatie van de laadpas krijgt u gratis een saldo van 126 kWh Eneco HollandseWind®. Hiermee kunt u ongeveer 500 km elektrisch rijden afhankelijk van uw verbruik. 
Voor dit tegoed gelden de volgende voorwaarden:          

- Laden bij snellaadpunten wordt in rekening gebracht en gaat niet van de 500 km af.
- Als u laadt bij een laadpunt waarvoor een starttarief geldt, wordt het starttarief in rekening gebracht. De geladen stroom (kWh’s) wordt wel verrekend met de 500 km.
- Nadat uw tegoed op is, kunt u nog steeds laden met uw laadpas. Vanaf dat moment wordt de geladen stroom (kWh’s) in rekening gebracht.
..let op: na activatie duurt het 2 dagen voordat u overal in Nederland met uw laadpas kunt laden.



 

Volkswagen Accessoires Bestelcode

Exterieur

Volkswagen ventieldoppen
- aluminium 000071215A € 20 º º
- rubber/metaal 000071215 € 20 º º

Interieur

Volkswagen instapfolie 3G0071310 BXF € 165 º -
- voor- en achterportieren
- kleur: zwart/zilver

Volkswagen instaplijsten 3G0071303 € 149 º -
- voorportieren
- materiaal: roestvrijstaal
.. let op: geschikt voor auto’s zonder instaplijsten af-fabriek

Volkswagen soundsysteem PM02 007 € 629 º º
- vijfkanaals klasse AB-versterker met 480 Watt muziekvermogen
- digitale soundprocessor
- subwoofer in reservewielruimte
.. let op: niet i.c.m. optie reservewiel

Volkswagen Rearseat Entertainment DVD-systeem 000063500K € 999 º º
- twee monitors met geïntegreerde DVD-spelers met houders te koppelen aan de voorstoelen 000063500J € 599 º º
- enkele monitor met geïntegreerde DVD-speler met houder te koppelen aan een voorstoel
.. let op: alleen i.c.m. Rear Seat Entertainment voorbereiding af-fabriek

Volkswagen Rearseat Entertainment iPad-houders
- houder voor een iPad 1 p/st. 000063239C € 269 º º
- houder voor een iPad 2~3 p/st. 000063239D € 269 º º
- houder voor een iPad 4 p/st. 000063239E € 269 º º
- houder voor een iPad 5 p/st. 000063239F € 269 º º
.. let op: alleen i.c.m. Rear Seat Entertainment voorbereiding af-fabriek

Volkswagen Rearseat Entertainment bluetooth hoofdtelefoon
- bluetooth hoofdtelefoon t.b.v. een DVD-systeem of iPad (per stuk) 000063702 € 129 º º
- laadsnoer t.b.v. hoofdtelefoons 000063707 € 27 º º

Alarmsysteem
- conform SCM norm PM50 069 € 829 º º
- conform SCM norm met hellinghoekdetectie PM50 070 € 939 º º

incl. BTW G
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 • standaard º optioneel - niet leverbaar* Genoemde prijzen zijn exclusief montagekosten



 

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Ritregistratie PM51 017 € 399 º º
- ritregistratie abonnement noodzakelijk per maand € 10 º º

Voertuigvolgsystemen
- conform SCM norm PM51 009 € 429 º º
- Plus conform SCM norm PM51 026 € 765 º º
- diefstalopvolging abonnement noodzakelijk per maand € 21 º º

Vervoer en vrije tijd

Volkswagen allesdragers
- Passat 3G0071126 € 279 º º
- Passat Variant 3G9071151 € 259 º º

Volkswagen fietshouder voor op allesdrager 6Q0071128A € 120 º º
- geschikt om 1 fiets te vervoeren

Volkswagen fietsendrager voor op trekhaak 5G0071105 € 499 º º
- geschikt voor Passat Variant
- geschikt voor vervoer van 2 fietsen
- eenvoudig inklapbaar
- past perfect in reservewielruimte

Volkswagen bagagebox 000071200FA € 429 º º
- kleur: titaangrijs  
- inhoud: 460 liter 
- laadvermogen: 75 liter  
- eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers       
- aan beide zijden te openen       
- door de driepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal       
- lengte: 230 cm       

Thule Touring 780 bagagebox ZC 000173EE € 509 º º
- kleur: glanzend zwart
- Fast-Click montagesysteem
- aan beide zijden te openen
- inhoud: 420 liter
- laadvermogen: 50 kg
- afmeting: 196 x 78 x 43 cm

Volkswagen Accessoires Bestelcode incl. BTW G
TE
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Volkswagen Accessoires Bestelcode incl. BTW

Volkswagen kofferbakinleg
- licht en flexibele bescherming van de kofferruimte
- Passat 3G5061160 € 65 º º
- Passat Variant 3G9061160 € 65 º º

Volkswagen kofferbakmat
- bescherming tegen vocht en vuil door opstaande rand

- Passat 3G5061161 € 100 º º
- Passat Variant 3G9061161 € 100 º º

Volkswagen all-weather mattenset 3G1061502 82V € 80 º º
- 4-delig
- kunststof

Volkswagen velours mattenset 3G1061445  WGK € 80 º º
- 4-delig

Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer achteraf gemonteerd worden.
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Technische gegevens
160 kW (218 pk) 
GTE Limousine

160 kW (218 pk) 
GTE Variant

voetnoten: zie pagina “Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen”

Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder 4-cilinder benzinemotor / 4 4-cilinder benzinemotor / 4
Inspuiting / turbolading Directe inspuiting / Turbo Directe inspuiting / Turbo
Cilinderinhoud, liter/cm3 1,4/1.395 1,4/1.395
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 115 (156)/5.000-6.000 115 (156)/5.000-6.000
Max. koppel, Nm bij, t/min 250/1.600-3.500 250/1.600-3.500
Max. vermogen elektromotor, Nm bij, t/min 85 (115) / 2.500 85 (115) / 2.500
Max. vermogen met elektromotor + benzinemotor 160 (218) 160 (218)
Max. koppel, Nm elektromotor + benzinemotor 400 400
Emissienorm EURO 6 EURO 6
Uitlaatgasreiniging katalysator, lambda-regeling katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard 6-traps automaat (DSG) 6-traps automaat (DSG)

Dynamo, A max./accu, A(ah) DC/DC omvormer 3,0 kW DC/DC omvormer 3,0 kW

Batterij / Laadsysteem
Batterijtype Lithium-Ion Lithium-Ion
Batterijgewicht, kg 125 125
Nominale capaciteit (kWh) 9.9 9.9
Oplaadtijd AC 2,3 kW 8)

100% SOC, h 4:15 4:15
Oplaadtijd AC 3,6 kW 9)

100% SOC, h 2:30 2:30

Gewichten 2)

Leeggewicht, kg 1) 1,622 1,635
Toelaatbaar totaalgewicht, kg 2,200 2,250
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg 1.110 / 1.140 1.100 / 1.200

Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 3)

- geremd bij 12% helling, kg 1,600 1,600
- ongeremd, kg 750 750

Maximale dakbelasting, kg

Kogeldruk, kg 80 80

Rijprestaties
Topsnelheid, km/u 225 (130 km/h op elektromotor) 225 (130 km/h op elektromotor)

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/u 4,9 / 7,4 5,0 / 7,6

Stroomverbruik, kWh/100 km 12.2 12.4

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

- totaal, l/100 km (automaat) 1.6 1.6
- totaal, km/l (automaat) 62.5 62.5

Volgens NEDC-cyclus, km 6) 37 37

Uitvoeringen GTE, GTE Highline GTE, GTE Highline



Afmetingen Passat GTE Passat Variant GTE
    
Exterieur 

Lengte / lengte incl trekhaak, mm 4.767 / 4.866 4.767 / 4.882

Breedte / breedte incl buitenspiegels, mm 1.832 / 2.083 1.832 / 2.083

Hoogte, mm  1.456 (met Navi-Antenne: 1.461) 1.477 (met Navi-Antenne: 1.501)

Wielbasis, mm 2.791 2.791

Spoorbreedte voor /achter, mm 1.584 / 1.568 1.584 / 1.568

Draaicirkel, m  11,7 11.7

Inhoud brandstoftank, liter 5) Ca. 50 Ca. 50

   

Interieur   
Interieurbreedte voor / achter 1.506 /1.506 1.506 /1.506

Hoofdruimte voor / achter 1.034 (993) / 964 (964) 1.031 (990) / 1.007 (972)

   

Bagageruimte 6)   

Inhoud met/zonder 2e zitrij, liter  402 / 968 483 / 1.613

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm 1.183 / 2.042 1.138 / 1.997

Breedte tussen de wielkasten, mm 1.014 1.000

Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen

Onderhoud
Dankzij moderne technieken is er veel minder vaak onderhoud nodig. 

Volkswagen gebruikt hiervoor een techniek die op betrouwbare wijze de 

verkeers- en bedrijfsveiligheid van uw auto garandeert. Uw Volkswagen 

geeft zelf aan wanneer onderhoud nodig is. De boordcomputer herinnert u 

automatisch op het juiste tijdstip aan het volgende onderhoud.  

 

Een onderhoudsservice voor de Passat GTE  bestaat uit 2 elementen: een 

olieservice en een inspectieservice. Uw boordcomputer geeft een melding 

wanneer u welke service kunt verwachten. De inspectieservice voor de 

Passat GTE dient voor het eerst na 2 jaar of bij 30.000 km uitgevoerd te 

worden, daarna elk jaar of 30.000 km.

Voetnoten   
1) Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.     
2) Verschillende meeruitvoeringen kunnen zorgen voor extra gewicht en daardoor invloed hebben op het verbruik van de auto.   
3)  Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven de zeespiegel en met iedere 1.000 m meer dient daarom telkens 10 procent van het treingewicht (toelaatbare aanhangbelasting + maximaal 

toelaatbaar gewicht van de auto) te worden afgetrokken.   
4)  De aangegeven waardes zijn gebaseerd op voorgeschreven meetmethodes. De gegevens hebben geen betrekking op een specifiek automodel en is geen onderdeel van het aanbod, maar dienen alleen ter vergelijking tussen 

de verschillende typen voertuigen. Het brandstof-/elektriciteitsverbruik en de CO
2
-uitstoot van een voertuig hangen niet alleen af van het efficiënt gebruik van brandstof of energie-inhoud van de batterij, maar worden 

ook beïnvloed door de rijstijl en andere niet-technische factoren (bv. omgevingscondities) beïnvloed. Extra uitrusting en toebehoren (onderdelen, banden, enz.) kunnen relevante voertuigparameters, zoals gewicht, rol-
weerstand en aerodynamica veranderen en naast weers- en verkeersomstandigheden de verbruiks- en prestatiecijfers beïnvloeden. Verwijzing naar de momenteel geldende versie van Richtlijn 1999/94/E. De energielabels 
van voertuigen wordt gebaseerd op basis van CO

2
-uitstoot, uitgaand van het leeggewicht van het voertuig. Voertuigen die overeenkomen met het gemiddelde in de bijbehorende klasse, worden in categorie D ingedeeld. 

Voertuigen die beter dan het gemiddelde scoren worden in categorieën A ,B of C ingedeeld. Voertuigen die slechter scoren dan het gemiddelde worden ingedeeld in de categorieën E, F en G.
5) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) is niet mogelijk. Vermelding van capaciteit aargastank in kg.     
6) Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk neergeklapte achterbank.     
7) De actieradius kan verminderen bij lage buiten temperaturen, hoger verwarmingsgebruik en meer gebruik van de snelweg.
8) Laadduur met netwerklaadkabel (2,3 kW) van 0% naar 100% SoC (State of Charge/Batterijniveau)
9)   Laadduur met AC-Wallbox (3,6 kW) van 0% naar 100% SoC (State of Charge/Batterijniveau). Let op: het laatste gedeelte van het laden (van 80% naar 100%) geschied door middel van druppelladen. Dit gedeelte duurt gemid-

deld langer dan het laden van de eerste 80% van de batterij.

De olieservice dient elk jaar of bij 15.000 km uitgevoerd te worden.   

Uw dealer informeert u graag over de inhoud van het onderhoud. Extra 

werkzaamheden en/of het vervangen van onderdelen kunnen afhankelijk 

van kilometerstand en leeftijd van de auto voorkomen. In het serviceplan 

bij uw wagendocumentatie kunt u hier meer over lezen.  



De Passat GTE
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, 
maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn  
gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen  
en drukfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en 
andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.

Uitgave: Juni 2015
Bestelnummer: 1VWPLPASGTE615

U koopt meer dan een auto
De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vindt u niet alleen terug in de auto’s. 

Maar ook bij onze dealers. U zult bij uw Volkswagen dealer ontdekken dat 

‘service’ een breed begrip is. Daarom gaat de service van de Volkswagen 

dealer verder dan u misschien gewend bent. Maar had u van Volkswagen 

anders verwacht? 

Altijd een vertrouwd adres
Dealers verspreid over heel Nederland, die kwaliteit en service hoog in het 

vaandel hebben staan. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd door 

goed opgeleide vakmensen.

Garantie
3 Jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 Jaar technische fabrieksgarantie. 2 Jaar 

garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen.

Onderhoud
Bij de Volkswagen dealer is uw Volkswagen voor onderhoud in de beste 

handen. Omdat onze monteurs uw Volkswagen van A tot Z kennen en werken 

volgens de hoogste kwaliteitsstandaard, met perfect passende, 100% originele 

Volkswagen onderdelen inclusief 2 jaar garantie op de onderdelen.

Express Service
Direct geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken.  

U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen.

Ruitenservice
De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende 

kooiconstructie van uw Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis 

nummer 0800 555 7000. De reparatie is, afhankelijk van uw verzekering, vaak 

gratis. Wanneer u een beschadigde ruit bij uw dealer laat vervangen, krijgt u 

korting op uw eigen risico. 

Erkend Schadeherstel
Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen 

dealer moet zijn. U heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd 

schadeherstel. Uw Volkswagen voldoet na reparatie weer voor de volle 100% 

aan de strenge fabrieksspecificaties.

Vervangend vervoer
Als uw Volkswagen voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen dealer 

staat, wilt u graag mobiel blijven. Op verzoek krijgt u tegen een voordelig 

tarief een vervangende auto mee.

Sleutelservice
De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering.  

Bij verlies zorgt de Volkswagen dealer binnen 24 uur voor een nieuwe set 

gecodeerde sleutels.

Mobiliteitsservice
Bij elke nieuwe Volkswagen hoort naast de productgarantie ook twee jaar 

gratis Mobiliteitsservice. Deze twee jaar wordt telkens verlengd wanneer 

u uw Volkswagen tijdig laat onderhouden bij een officiële Volkswagen 

dealer. Mobiliteitsservice betekent pechhulp, in binnen- en buitenland: wij 

zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw Volkswagen zo snel mogelijk kan worden 

gerepareerd. Daarnaast vergoeden we bepaalde kosten, zoals een mogelijk 

noodzakelijke hotelovernachting. Meer info op volkswagen.nl of bij uw 

Volkswagen dealer.

Volkswagen Extra Garantie
Een reparatie aan uw auto komt altijd ongelegen. Met een nieuwe 

Volkswagen hoeft u zich hierover niet druk te maken, dankzij de twee jaar 

durende fabrieksgarantie. Maar wat daarna? Als u voor Volkswagen Extra 

Garantie kiest, verlengt u deze zekerheid. Met Volkswagen Extra Garantie 

krijgt u namelijk bovenop de twee jaar fabrieksgarantie, twee jaar extra 

garantie. Wanneer u Volkswagen Extra Garantie afneemt bij aankoop van 

een nieuwe Volkswagen, bent u verzekerd tegen onverwachte kosten. En dit 

tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over een van de hier genoemde diensten dan bent u bij uw 

Volkswagen dealer van harte welkom voor mee informatie. Ook kunt u kijken 

op www.volkswagen.nl.

Wijzigingen voorbehouden
De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, 

vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op 

gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich 

per type wijzigen. Uw Volkswagen dealer informeert u hier graag over.
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