Volkswagen introduceert de Passat GTE Connected Series:
Extra luxe plug-in hybride met nóg lagere bijtelling


Zeer rijke standaarduitrusting voor de veeleisende zakelijke rijder



Boordevol innovatieve, duurzame technologie en hightech connectiviteit



Al leverbaar vanaf €42.150 met €4.900 klantvoordeel



Nu of nooit: alleen dit jaar nog met 15% bijtelling (vanaf €213* per maand)

Leusden, 25 juli 2016 – Alleen dit jaar nog komen plug-in hybrides in aanmerking voor het
lage 15% bijtellingstarief. Slimme zakelijke rijders die maximaal vijf jaar lang willen
profiteren van het huidige lage bijtellingstarief, kiezen dus nog dit jaar voor een plug-in
hybride. Volkswagen maakt die keuze nu extra aantrekkelijk met de nieuwe Passat GTE
Connected Series. Deze ruime en krachtige plug-in hybride is rijk uitgerust, biedt een
klantvoordeel van €4.900 en daarmee een nóg lagere maandelijkse bijtelling.

De Passat GTE Connected Series maakt gebruik van de innovatieve plug-in hybride-technologie
van Volkswagen die een 1.4 TSI turbo benzinemotor combineert met een krachtige elektromotor.
Deze aandrijflijn, die is gekoppeld aan de 6-traps DSG-transmissie, levert een gecombineerd
vermogen van 160kW/218 pk. De bestuurder kan kiezen uit diverse rijmodi, waaronder volledig
elektrisch, lokaal emissievrij rijden.

Passat GTE Connected Series
Net als de overige Connected Series-uitvoeringen van Volkswagen is ook deze Passat onder
meer voorzien van geavanceerde online diensten Car-Net ‘Guide & Inform’, Car-Net ‘App
Connect’ (o.a. Apple Carplay™) én de Mijn Volkswagen module. De Passat GTE Connected
Series beschikt daarnaast over het Executive pakket met Navigatie-, radio-, en
multimediasysteem ‘Discover Media’, Spraakbediening (Voice Control), Telefoonvoorbereiding
Plus en Diefstalarm, Digitale radio-ontvangst (DAB+), Dakreling in chroom uitgevoerd (alleen
Variant) en 17 inch lichtmetalen ‘London’ velgen. Deze zeer complete Passat is verder voorzien
van onder meer cruise control, een afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) inclusief

noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency Braking), automatische airco
(Climatronic), parkeersensoren voor en achter en een ergoComfort bestuurdersstoel.
Passat GTE Connected Series Plus
De Passat GTE Connected Series is er ook als ‘Plus’. Deze extra luxe Passat GTE heeft bovenop
de eerder genoemde features ook het Advance-pakket met elektrisch bedienbare Panoramaschuif-/kanteldak, 65% getinte zijruiten en achterruit en buitenspiegels die elektrisch inklapbaar,
automatisch dimbaar en verwarmbaar zijn. Deze plug-in hybride is verder onder andere
voorzien van elektrisch verwarmbare Top-comfortstoelen vóór, fraaie leder/alcantara bekleding
en Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control).

Golf GTE Connected Series
De Golf GTE is al enkele tijd verkrijgbaar als extra aantrekkelijke Connected Series. Ook deze
plug-in hybride is standaard voorzien van het Executive-pakket, dat onder meer bestaat uit het
Navigatie-, radio- en multimediasysteem ‘Discover Media’, een diefstalalarm, Digitale radioontvangst (DAB+) en een multimedia aansluitbox voor externe apparaten. Eveneens standaard
zijn 17-inch ‘Rio de Janeiro’ lichtmetalen velgen, donkerrode LED-achterlichten, extra donker
getint glas achter, het Spiegelpakket met inklapbare buitenspiegels en omgevings-verlichting, het
Licht & zicht-pakket, Vermoeidheidsherkenning, Dodehoeksensor (Side Assist) met
uitparkeerassistent. Deze Golf GTE is tevens voorzien van de online diensten Car-Net ‘Guide &
Inform’, Car-Net ‘App Connect’ (o.a. Apple Carplay™) én de Mijn Volkswagen module.
Nu of nooit: voordeel tot €4.900 en 15% bijtelling bij registratie tot eind 2016
De Golf en Passat GTE Connected Series zijn niet alleen rijker uitgerust, maar bieden ook een
klantvoordeel tot maar liefst €4.900. Daarbij geldt: alleen bij registratie in 2016 de komende 5
jaar nog met 15% bijtelling. Het complete GTE Connected Series aanbod:

Model

Vanafprijs**

Voordeel

Bijtelling*

Golf GTE Connected Series

€37.990

€3.600

€191 per maand

Passat GTE limousine Connected Series

€42.150

€4.900

€213 per maand

Passat GTE limousine Connected Series Plus €44.990

€4.900

€227 per maand

Passat GTE Variant Connected Series

€43.990

Passat GTE Variant Connected Series Plus

€46.490

€4.900
€4.900

€222 per maand
€235 per maand

Deze plug-in hybrides zijn per direct te bestellen bij de Nederlandse Volkswagen-dealers.

* De genoemde netto bijtelling is berekend op basis van de vanafprijs van de auto en 40,4% inkomstenbelasting.
** Genoemde consumentenadviesprijzen zijn inclusief BTW en BPM en exclusief advieskosten rijklaarmaken,
recyclingbijdrage en legeskosten. Zie voor kosten en verkoopinformatie volkswagen.nl.

Dit nieuwsbericht is ook te vinden op nieuws.volkswagen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen
Tel: 033-494 9987 / e-mail: dennis.homberg@pon.com

