
Das Auto.Flottakatalógus



02  Polo    

04 Golf

06 Golf Variant

08 Golf sPortsVan

10 jetta

12 Passat

14 Passat Variant

16 cc

18 taximodellek

20 modellPaletta

22 minden úton biztonsáGban

24 felelősen a környezetért

26 hajtásrendszerek

28 flottaszerViz

30 VolkswaGen eredeti tartozékok

32 oPeratíV lízinGfinanszírozás

ahogy magánemberként, úgy cégvezetőként is nagy körültekintést igénylő 
döntés és meghatározó kiadás egy új gépkocsi vásárlása.

fontos, hogy a széles kínálatból megtaláljuk-e a legkedvezőbbet,  
a legjobb minőségűt és ár-érték aránnyal rendelkezőt. ráadásul egy autót 
nemcsak megvenni kell, hanem üzemeltetni is, ami tovább árnyalja a képet  
és szűkíti a kört. 

flottakatalógusunkban összefoglaltuk önnek mindazokat az előnyöket, amelyek 
a Volkswagen modellek hírnevét megalapozták, és bemutatjuk: széles 
választékunkkal az üzleti használatra szánt járművek iránt támasztott igények 
legszélesebb skáláját lefedjük, legyen szó munkaeszközről vagy motivációs  
célú vezetői autóról.

bármi legyen tehát a felhasználási terület, s bármely modellünk  
is legyen a legmegfelelőbb önnek, minőségben, korszerű technológiában, 
fenntarthatóságban, kedvező üzemeltetési költségekben és jó ár-érték  
arányban soha nem kell kompromisszumot kötnie a Volkswagennel.   
a cégének egy gonddal kevesebb.

németh balázs
Volkswagen márkaigazgató

Tisztelt Flottavásárló!TArTAlom



Csomagtér térfogata (l)1)

280-952

Üzemanyagtartály térfogata (l)
kb. 45

Fordulókör átmérője (m)
kb. 10,6

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TSI 75 LE (55 kW) TDI

BlueMotion Technology
90 LE (66 kW) TDI

1,2/1197 1,4/1422 1,4/1422

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

6,1/4,0/4,8 4,5-4,4/3,4-3,2/3,8-3,6 4,1-4,0/3,3-3,1/3,6-3,4
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az 1) – 4) megjegyzések a 11. oldalon találhatók.2 | 3 Polo

Motorok
BlueMotion Technology
90 LE (66 kW) TSI

Lökettérfogat (liter/cm3) 1,2/1197

Üzemanyag kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

Üzemanyag-fogyasztás,  
(l/100 km)2)

kézi kapcsolású váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,0/4,0/4,7

automata váltóval: 
városban/országúton/kombinált 5,8/4,1/4,7

CO2-kibocsátás, kombinált (g/km)2) kézi kapcsolású váltóval 107

automata váltóval 109

egy vállalatnál nem kell mindenkinek nagy 
autó, sokszor kifejezett előny egy kisebb, 
jobban manőverezhető, igazi városi modell. a 
gazdaságos és racionális gondolkodásmód 
ma már erény, a Polo pedig maradéktalanul 
megfelel ezeknek az elvárásoknak. megújult 
motorpalettája révén teljesíti az euro 6-os 
környezetvédelmi normákat is, amiben 
pénztárcabarát, akár 3,4 literes 
átlagfogyasztási és 88 g/km-es  
co2-kibocsátási értékei is segítik.

Fontosabb felszereltségek:
– nagy teljesítményű common-rail dízel- és tsi-benzinmotorok
– sport select futómű
– dsG-sebességváltó
– elektronikus stabilizáló program (esP)
– elektromechanikus szervokormány
– adaptív sebességtartó automatika
– fékasszisztens
– city emergency braking rendszer 
 (a városi koccanások elkerülésére)
– fáradtságérzékelő
– mobiltelefon-előkészítés

A polo tökéletes A városbAn, de hosszAbb utAkon is megbízhAtó társ. megújult 
kArosszériájA mögött Asszisztensrendszerek sorát tAláljuk, így biztonságosAbb mint 
vAlAhA. kAtegóriájábAn A legjobb válAsztás. 

Polo
             PrAkTikus, FiATAlos, gAzDAságos.



BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TSI
ACT aktív hengervezérlés

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TDI

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TDI 4Motion

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TDI

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TDI 4Motion

1,4/1395 1,6/1598 1,6/1598 2,0/1968 2,0/1968

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

5,9-5,8/4,3-4,2/4,8-4,7 4,6-4,5/3,6-3,5/3,9-3,8 5,6-5,5/4,1-4,0/4,6-4,5   5,1-5,0/3,7-3,6/4,2-4,1  5,7/4,1/4,7

5,9-5,8/4,3-4,2/4,8-4,7 4,5-4,4/3,7-3,6/4,0-3,9 – 5,3-5,2/4,1/4,6-4,5 –

122-109 101-99 121-119 109-106 122

113-110 104-102 – 119-117 –

Csomagtér térfogata (l)1)

380-1270; 4motion esetében 343-1233

Üzemanyagtartály térfogata (l)
kb. 50; 4motion esetében kb. 55 

Fordulókör átmérője (m)
kb. 10,9
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Golf

Motorok
BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TSI

BlueMotion Technology
125 LE (92 kW) TSI

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TSI

Lökettérfogat (liter/cm3) 1,2/1197 1,4/1395 1,4/1395

Üzemanyag kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

Üzemanyag-fogyasztás,  
(l/100 km)2)

kézi kapcsolású váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,2-6,1/4,3-4,2/5,0-4,9 6,8-6,7/4,4-4,3/5,3-5,2 6,7-6,6/4,5-4,3/5,3-5,2

automata váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,0-5,9/4,4-4,3/5,0-4,9 6,2-6,1/4,4-4,3/5,1-5,0 6,3-6,2/4,5-4,4/5,1-5,0

CO2-kibocsátás, kombinált (g/km)2) kézi kapcsolású váltóval 116-114 122-120 122-119

automata váltóval 114-112 119-116 118-116

Praktikus méretben kínálja a Prémiumkategória jellemzőit, mind technikailag, mind 
minőségileg megfelel az üzleti világ elvárásainak. a Prémiumszegmenst idéző kényelmi 
berendezéseinek köszönhetően rövidebb, városi, de akár hosszabb,  
üzleti útjainkon is tökéletes társ.

golF
               sokolDAlú, komPAkT, TAkArékos.

a Volkswagen kategóriateremtő 
modellje a felelősen gondolkodó és 
tevékenykedő vállalatok flottáiban 
érzi igazán jól magát. kompakt 
méretével, visszafogott 
fogyasztásával és károsanyag-
kibocsátásával óvja a környezetet, 
így ideális városi autó. emellett 
kényelmes, igényes anyagokkal 
gyártott belső terével hosszabb 
utakon is kiváló társ. Golffal érkezni 
egy megbeszélésre? stílusos, 
prémiumkategóriás megjelenésének 
köszönhetően reprezentációs 
szempontból is élenjár. 

Fontosabb felszereltségek:
– bluemotion technology 
– start-stop rendszer fékenergia-visszanyeréssel
– sávtartó asszisztens
– menetprofil-választás eco-üzemmóddal
– távolságtartó automatika
– dynamic light assist 
 dinamikus távfényszabályzás 
– Park assist parkolást segítő rendszer
– fáradtságérzékelő
– Proaktív utasvédelmi rendszer
– érintőképernyős infotainment rendszer
– Panoráma billenő-/tolótető
– ergoactive ülések 
– másodlagos ütközésvédelem
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BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TSI

BlueMotion Technology
90 LE (66 kW) TDI

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TDI

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TDI 4Motion

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TDI

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TDI 4Motion

1,4/1395 1,6/1598 1,6/1598 1,6/1598 2,0/1968 2,0/1968

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

6,8-6,7/4,5-4,4/5,4-5,3 4,9/3,3/3,8 4,7-4,6/3,6-3,5/4,0-3,9 5,6-5,5/4,1-4,0/4,6-4,5 5,2-5,1/3,8-3,7/4,3-4,2 5,8/4,3-4,2/4,9-4,8

6,3-6,2/4,5-4,4/5,1-5,0 – 4,6-4,5/3,8-3,7/4,1-4,0 – 5,4-5,3/4,2/4,6-4,5 –

123-121 99 104-102 121-119 110-108 125-124

118-116 – 106-104 – 120-119 –

Csomagtér térfogata (l)1)

605-1620

Üzemanyagtartály térfogata (l)
kb. 50
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Motorok
BlueMotion Technology
85 LE (63 kW) TSI

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TSI

BlueMotion Technology
125 LE (92 kW) TSI

Lökettérfogat (liter/cm3) 1,2/1197 1,2/1197 1,4/1395

Üzemanyag kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

Üzemanyag-fogyasztás,  
(l/100 km)2)

kézi kapcsolású váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,3-6,2/4,3-4,2/5,1-5,0 6,4-6,3/4,4-4,3/5,1-5,0 7,0-6,9/4,5-4,4/5,4-5,3

automata váltóval: 
városban/országúton/kombinált – 6,1-6,0/4,5-4,4/5,1-5,0 6,3-6,2/4,5-4,4/5,2-5,1

CO2-kibocsátás, kombinált (g/km)2) kézi kapcsolású váltóval 117-115 119-117 125-123

automata váltóval – 117-115 120-118

A golF vAriAntbA minden beFér, de A stílusból nem enged 
– sPortos formavilágát magas fokú mindennaPos funkcionalitással ötvözi, 
miközben vonzó ára mellett mind kívül, mind belül 
igényes kidolgozás jellemzi.

golF VAriAnT
  TágAs, jól VAriálhATó, FunkCionális. 

a legújabb, hetedik generációs Golf 
minden innovációját tudja – és még egy 
picit többet is: hatalmas térkínálatával, 
rendkívüli variálhatóságával és akár  
1620 literre is bővíthető csomagterével 
elengedhetetlen tagja egy olyan 
flottának, amelynek kisebb-nagyobb 
szállítási feladatokat is el kell látnia.  
a Golf Variant tökéletes választás 
mindazoknak, akik a Golfot egyszer már 
megszerették, de munkakörükből 
adódóan gyakran igényelnek hatalmas 
rakteret. 

Fontosabb felszereltségek:
– tetősínek már a belépőmodellnél is
– Gumiabroncslégnyomás-kontroll
– elektronikus rögzítőfék
– másodlagos ütközésvédelem
– Park assist parkolást segítő rendszer
– Proaktív utasvédelmi rendszer
– Panoráma billenő-/tolótető
– lesüllyeszthető csomagtérpadló
– ledönthető utasoldali háttámla
– ergoactive ülések
– media-in multimédiás rendszer
– telefon és navigációs rendszer



8 | 9 Golf Sportsvan

BlueMotion Technology
125 LE (92 kW) TSI

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TSI

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TDI

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TDI

1,4/1395 1,4/1395 1,6/1598 2,0/1968

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

7,1-6,9/4,8-4,5/5,6-5,4 7,0-6,9/4,9-4,7/5,6-5,5 4,6-4,5/3,7-3,5/4,1-3,9 5,1/4,0-3,9/4,4-4,3

6,5-6,2/4,7-4,5/5,4-5,2 6,5/4,8-4,7/5,5-5,4 4,5-4,4/4,0-3,8/4,2-4,0 5,4/4,4-4,3/4,8-4,7

130-125 130-127 106-101 115-112

126-121 126-123 109-104 125-122

Csomagtér térfogata (l)1)

500-1520

Üzemanyagtartály térfogata, 
benzin/dízel (l)
kb. 50

Fordulókör átmérője (m)
kb. 11,1
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Motorok
BlueMotion Technology
85 LE (63 kW) TSI

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TSI

Lökettérfogat (liter/cm3) 1,2/1197 1,2/1197

Üzemanyag kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

Üzemanyag-fogyasztás,  
(l/100 km)2)

kézi kapcsolású váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,4-6,1/4,5-4,2/5,2-4,9 6,4-6,3/4,6-4,4/5,3-5,1

automata váltóval: 
városban/országúton/kombinált – 6,3-6,1/4,7-4,4/5,3-5,0

CO2-kibocsátás, kombinált (g/km)2) kézi kapcsolású váltóval 119-114 122-117

automata váltóval – 121-116

egy teljes értékű komPakt, az élet minden területére, komPromisszumok nélkül. ez 
a golf sPortsvan, a Praktikum és az ésszerűség bajnoka – nem kevés dinamizmussal 
fűszerezve. 

golF sPorTsVAn
  moDern, mulTiFunkCiós, DinAmikus.

nem egyszerűen egy Golf, annál egy kicsit több.  
a sportsvan esetében a kompakt modellek és az 
egyterűek világának ideális találkozásáról van szó.  
a sportsvan pazar felszereltségi listáját végignézve nem 
kérdés: ezt az autót élmény vezetni, a csomagoknak és 
az utasoknak is bőségesen elegendő extrahelynek 
köszönhetően könnyű bele pakolni és öröm benne 
utazni. mi több, büszkén jelenhetünk meg vele bárhol, 
hiszen egy olyan tökéletesen megalkotott modellről van 
szó, mely az év autója és a Világ év autója díjakkal 
kitüntetett Golf Vii stílusjegyeit hordozza, kívül-belül 
átlagon felüli minőséget adva. atletikus tulajdonságai 
révén ugyanakkor az aktív életmód hívei is hamar 
szívükbe zárják. élmény, emóció és praktikum kéz a 
kézben – ez az új Golf sportsvan.

Fontosabb felszereltségek:
– bluemotion technology 
- holttérfigyelő rendszer 
- Park assist parkolást segítő rendszer
- city emergeny braking rendszer
- adaptív sebességtartó automatika 
- másodlagos ütközésvédelem 
- fáradtságérzékelő rendszer
- 7 légzsák alapfelszereltségként 
- közlekedésitábla-felismerő funkció
- dynamic light assist dinamikus 
 távfényszabályozás
- kettős csomagtérpadló
- menetprofil-választás
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Motorok
BlueMotion Technology
105 LE (77 kW) TSI 

BlueMotion Technology
125 LE (92 kW) TSI

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TSI

Lökettérfogat (liter/cm3) 1,2/1197 1,4/1395 1,4/1395

Üzemanyag szuperbenzin, kénmentes,  
min. 95 roz din en 2283) szerint

szuperbenzin, kénmentes,  
min. 95 roz din en 2283) szerint

szuperbenzin, kénmentes,  
min. 95 roz din en 2283) szerint

Üzemanyag-fogyasztás,  
(l/100 km)2)

kézi kapcsolású váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,3-6,2/4,3-4,2/5,1-5,0 6,9-6,8/4,5-4,4/5,4-5,3 6,9-6,7/4,5-4,3/5,4-5,2

automata váltóval: 
városban/országúton/kombinált – 6,3-6,1/4,5-4,3/5,2-5,0 6,3-6,1/4,5-4,3/5,2-5,0

CO2-kibocsátás, kombinált (g/km)2) kézi kapcsolású váltóval 117-114 125-122 124-120

automata váltóval – 119-116 119-115

kategóriájában a világon az egyik legsikeresebb tíPus jövőbe mutató 
Felszereltségével és berendezéseivel egészíti ki Azon AlApértékeit, 
Amelyek miAtt oly sokAn kedvelik és elismerik.

a Volkswagen a világ egyik leginnovatívabb 
autógyártójaként mindig is élen járt a prémiumkategóriás 
megoldások olykor alacsonyabb osztályokba való 
integrálásában – így téve elérhetővé az exkluzivitást 
szélesebb vásárlói rétegek számára is. Pontosan ezt tette 
az új jetta esetében is, mikor olyan zavarba ejtően gazdag 
felszereltséggel ruházta fel ezt a Golf és a Passat közé 
pozicionált modellt, melyet a felsőbb osztályok is 
megirigyelhetnek. mindezek mellett a külsőleg is 
újragondolt, aerodinamikai mutatóit illetően komoly 
javulást mutató jetta a mindenkori 
menetkörülményekhez tökéletesen alkalmazkodva, a 
környezetet a lehető legkevésbé terhelve, megnyugtató 
biztonsági rendszerekkel felvértezve szállítja utasait. 
kényelem, bőséges térkínálat, stílusos, elegáns 
megjelenés, takarékos dinamizmus – ez mind az új jetta.

Fontosabb felszereltségek:
– keyless access kulcs nélküli ajtónyitás és indítás
– bi-xenon fényszórók
– többfunkciós bőrkormány 
– holttérfigyelő rendszer
– Park assist parkolást segítő rendszer
– bluetooth interfész
– tolatókamera

BlueMotion Technology
110 LE (81 kW) TDI 

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TDI 

2,0/1968 2,0/1968

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

5,0-4,9/3,6-3,5/4,1-4,0 5,0-4,9/3,8-3,7/4,2-4,1

4,8-4,7/3,9-3,8/4,2-4,1 5,5-5,3/4,1-3,9/4,6-4,4

106-103 110-106

109-106 120-117

Csomagtér térfogata (l)1)

510

Üzemanyagtartály térfogata (l)
kb. 55

Fordulókör átmérője (m)
kb. 11,1

36
9

9

14
47

14
3

4

1858

1092

17
63

2651

14,1° 11,5°10,1°

13
8

1046 968

97
0 

(9
41

)

94
3 

(9
41

)

4659

1535 1538

14
82

1778 2020

4755

17
9

9

49
8

1) az iso 3832 szabvány szerint 200×100×50 mm élhosszúságú téglatestekkel. 

2) a megadott értékeket a törvényesen előírt mérési eljárások alapján állapítottuk meg. az adatok nem egy egyedi, egyéni járműre vonatkoznak, és nem képe-
zik részét az ajánlatnak, hanem pusztán összehasonlítási célokra szolgálnak a különböző járműtípusok között. az üzemanyag-fogyasztás és a co2-kibocsátás 
nemcsak a jármű hatékony üzemanyag-felhasználásától függ, hanem azt a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják (pl. környezeti 
feltételek). járulékos szerelvények és tartozékok (felépítmények, abroncsok stb.) megváltoztathatják a lényeges járműparamétereket, mint pl. súly, gördü-
lési ellenállás és légellenállás, és az időjárási és környezeti feltételek mellett befolyásolhatják a fogyasztási és menetteljesítményi értékeket. megjegyzés 
az 1999/94/ek irányelv mindenkor jelenleg hatályos változata szerint: további tájékoztatás az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és 
a hivatalos, specifikus co2-kibocsátásáról az „iránymutató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, co2-kibocsátásáról és áramfelhasználásáról” 
kiadványban található, amely ingyenesen kapható az európai Unió értékesítési pontjain, valamint németországból a dat deutsche automobil treuhand 
Gmbh-tól (hellmuth-hirth-strasse 1, 73760 ostfildern) vagy a www.dat.de címen ingyenesen beszerezhető.

3) a teljesítményre és fogyasztásra vonatkozó adatok a din en 228 szabványnak megfelelően a szuper Plusz kénmentes roz 95-ös üzemanyag használatára 
vonatkoznak. elvileg maximum 10 százalék etanoltartalmú (e10) ólommentes roz 95-ös üzemanyag is használható. összeférhetőségre vonatkozó részletes 
információk: e10 üzemanyagokról a www.volkswagen.com vagy a www.dat.de/e10liste/e10vertraglichkeit honlapon tájékozódhat.

4) az rme- és fame-üzemanyagok használata (biodízel) nem lehetséges.

jeTTA
 kényelmes, elegáns,  
 bizTonságos.



BlueMotion Technology
190 LE (140 kW) TDI SCR5) 

BlueMotion Technology
190 LE (140 kW) TDI SCR5) 4Motion

BlueMotion Technology
240 LE (176 kW) TDI SCR5) 4Motion

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TDI

2,0/1968 2,0/1968 2,0/1968 2,0/1968

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

4,8-4,7/3,8-3,6/4,1-4,0 4,9/3,7-3,6/4,1 6,0-5,9/4,4-4,3/5,0-4,9 –

5,3-5,2/4,1-4,0/4,5-4,4 5,4/4,1-4,0/4,6-4,5 – 6,4/4,6/5,3

109-106 107-106 132-131 –

119-116 119-118 – 139

12 | 13 Passat

euróPa legsikeresebb üzleti autójának nyolcadik generációja egyszerre 
míves és sportos kArAktere mögött tAlpig „úriember”. egy modell, Amely 
egyedülálló módon kéPez hidat  
A középkAtegóriA és A prémiummodellek között. 

PAssAT
 sikeres, megbízhATó, 
 rePrezenTATíV.

az új Passat az előző generációkhoz képest teljesen új 
anyagokkal, előremutató formatervvel, modern részlet-
megoldásokkal, kimagasló technikai újdonságokkal, 
megújult motorpalettával várja üzleti vásárlóit. azokat, 
akik pontosan tudják: mire vágynak, s azt miként érhetik 
el. sportos és férfiasan erőteljes megjelenés, sugárzó 
magabiztosság, szemet gyönyörködtető elegancia, 
innovatív biztonsági és kényelmi megoldások, vezetőtá-
mogató rendszerek hosszú sora – e tulajdonságaival 
emelkedik a Passat egyedülálló módon a b és c szeg-
mens közé. ez a modell nem egy egyszerű limuzin; a 
hivalkodást kerülő tökéletesség szinonimája a hosszú 
utazások világában. a Passat a kategóriájában eddig nem 
tapasztalt stílust, minőséget és technikai fölényt képvi-
sel, harmóniájával, arisztokratikus visszafogottságával 
elegánsan mutat példát követőinek, versenytársainak. 

Fontosabb felszereltségek:
– opcionálisan kérhető 
 plug-in hibrid meghajtás
– Utánfutó-asszisztens – 
 kategóriájában a világon először
– traffic jam assist – forgalmi asszisztens
– area view – 360o-os környezetfigyelő rendszer
– Gyalogosfelismerés
– city emergency braking rendszer
– active info display interaktív 3d-kijelzővel
– ergocomfort ülések
– új generációs bi-turbo motorok

Csomagtér térfogata (l)1)

586-1152

Üzemanyagtartály térfogata, 
benzin/dízel (l)
kb. 66

Fordulókör átmérője (m)
kb. 11,7

17
82

37
98

15
0

6

15
0

6

2052

1194

1045 973

2791

4767

4866

12,3°145
10,5°

15681584

20431832

17
47

36
85

14
56

5
07

96
7 

(9
6

4)

98
9 

(9
77

)

Motorok BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TSI 
Aktív hengervezérlés, ACT

BlueMotion Technology
125 LE (92 kW) TSI 

BlueMotion Technology
120 LE (88 kW) TDI 

Lökettérfogat (liter/cm3) 1,4/1395 1,4/1395 1,6/1598

Üzemanyag kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

Üzemanyag-fogyasztás,  
(l/100 km)2)

kézi kapcsolású váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,9-6,8/4,6-4,4/5,4-5,3 6,1-6,0/4,4-4,3/5,0-4,9 4,9-4,7/3,8-3,6/4,2-4,0

automata váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,1/6,0/4,5-4,4/5,1-5,0 6,3/4,5-4,4/5,1 4,6-4,5/3,9-3,7/4,1-4,0

CO2-kibocsátás, kombinált (g/km)2) kézi kapcsolású váltóval 126-123 116-115 109-105

automata váltóval 117-114 118-117 106-103

5) ez a motor többfokozatú kipufogógáz-utókezelő rendszerrel van (dízel-részecskeszűrő és scr-katalizátor) felszerelve.



14 | 15 Passat Variant

az új Passat variant mindent tud, amit a közéP- és felsőkategória közti 
átmentet kéPező Passat – sőt, egy kicsivel még többet. Praktikus szemPontok 
szerint kialakított, bőséges térkínálatáról és intelligens csomagtér-
kialakításáról csak felsőfokban beszélhetünk.

PAssAT VAriAnT
  TágAs, kiFinomulT, 
 osztályelső.

könnyű kezelhetőség, dinamikus 
menettulajdonságok, kifinomult stílusú 
utastér, egyéni világításának köszön- 
hetően semmivel össze nem téveszthető 
megjelenés – ezt kínálja vásárlóinak az új 
Passat Variant. a nyolcadik generáció 
kombijának vonalai éppúgy gyönyör- 
ködtetik a szemet, minőségi anyagai és 
megoldásai éppúgy elvarázsolják  
a lelket és az elmét, akárcsak a limuzin 
esetében. a Passat Variantban minden 
megtalálható, ami a világújdonságnak 
számító új Passat sajátja, ráadásul  
az impozáns belső térben nem csak  
az utasok, csomagjaik is fejedelmi 
kényelemben utazhatnak. 
nem véletlen, hogy a Passat Variant  

a legkedveltebb flottajárművek közé tartozik. ráadásul 
ennyire meggyőző térkínálat és prémiumminőség mellett 
más gyártó alig kínál alternatívát ilyen alacsony 
üzemeltetési költségekkel.

Fontosabb felszereltségek:
– tdi bluemotion technology
– area view – 360o-os környezetfigyelő rendszer
– Utánfutó-asszisztens – kategóriájában a világon elsőként
– Parkolást segítő rendszer
– traffic jam assist – forgalmi asszisztens
– elektromos rögzítőfék
– 650/1780 literes csomagtartó
– intelligens csomagtér-koncepció
– led főfényszóró

Csomagtér térfogata (l)1)

650-1780

Üzemanyagtartály térfogata, 
benzin/dízel (l)
kb. 66

Fordulókör átmérője (m)
kb. 11,7

37
98

15
0

6

15
0

6

2018

1172 35
94

15681584

20431832

14
77

17
82

1045 973

13,4° 12,3°145
10,5°

20
47

89
0

52
9

10
07

 (9
72

)

98
5 

(9
49

)

2791

4767

4882

BlueMotion Technology
190 LE (140 kW) TDI SCR5) 

BlueMotion Technology
190 LE (140 kW) TDI SCR5) 4Motion

BlueMotion Technology
240 LE (176 kW) TDI SCR5) 4Motion

BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TDI

2,0/1968 2,0/1968 2,0/1968 2,0/1968

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

4,9-4,8/3,8-3,7/4,2-4,1 5,0/3,8-3,7/4,2 – –

5,5-5,3/4,3-4,1/4,7-4,5 5,4/4,1/4,6 6,1/4,6-4,5/5,1 6,5/4,7/5,4

110-107 110-109 – –

122-119 120-119 135-134 140

Motorok BlueMotion Technology
150 LE (110 kW) TSI 
Aktív hengervezérlés, ACT

BlueMotion Technology
125 LE (92 kW) TSI 

BlueMotion Technology
120 LE (88 kW) TDI 

Lökettérfogat (liter/cm3) 1,4/1395 1,4/1395 1,6/1598

Üzemanyag kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes szuperbenzin, 
min. 95 roz din en 2283) szerint

kénmentes gázolaj, min. 51 cz
din en 590/din 516284) szerint

Üzemanyag-fogyasztás,  
(l/100 km)2)

kézi kapcsolású váltóval: 
városban/országúton/kombinált 7,0-6,8/4,6-4,4/5,5-5,3 6,3-6,2/4,6-4,5/5,2-5,1 4,9-4,7/3,8-3,7/4,2-4,1

automata váltóval: 
városban/országúton/kombinált 6,2-6,1/4,6-4,5/5,2-5,1 6,4-6,3/4,5-4,4/5,2-5,1 4,6-4,5/3,9-3,7/4,1-4,0

CO2-kibocsátás, kombinált (g/km)2) kézi kapcsolású váltóval 127-124 120-119 110-107

automata váltóval 120-117 120-119 107-104

5) ez a motor többfokozatú kipufogógáz-utókezelő rendszerrel (dízel-részecskeszűrő és scr-katalizátor) van felszerelve.



16 | 17 CC

a Passat technikájából önálló modellé nőtte ki magát, hogy a jól 
bevált értékeket némi extravaganciával ötvözve váljon igazi 
prémiumAutóvá.

CC
 FigyelemFelkeltő, értékálló, 
 elegáns.

az üzleti, vállalati szegmensnek is 
léteznek olyan területei, ahol kell 
az a bizonyos plusz, az a jó ízléssel 
kezelt extravagancia, amely a 
szemet és az érzékeket egyaránt 
lenyűgözi. a cc azok modellje, akik 
egy fárasztó tárgyalás után 
örömmel vállalkoznak egy kicsit 
dinamikusabb autózásra. továbbá 
azoké, akik szeretnek kitűnni a 
tömegből. a cc egyedülálló 
formavilágával ugyanis pontosan 
ezt teszi, miközben keret nélküli 
ablakaival olyan térélményt kínál, 
amely az autózás fogalmát egészen 
új szintre emeli. 
  

Fontosabb felszereltségek:
– bluemotion technology
– adaptív futómű-szabályozás
– elektronikus differenciálzár
– easy open funkció
– fáradtságérzékelő
– keyless access kulcs nélküli 
 ajtónyitás és indítás
– automatikus követésitávolság-szabályozás
– aUx-in multimédiás csatlakozó
– Prémium mobiltelefon-előkészítés
– side assist „Plus” 
 sávváltást segítő rendszer
– sky-csomag a tökéletes kilátásért
– Ülésklimatizálás masszázsfunkcióval
– rear assist tolatókamera

Csomagtér térfogata (l)1)

452

Üzemanyagtartály térfogata (l)
kb. 70

Fordulókör átmérője (m)
kb. 11,4

2711

1552 1559

1855 2090

1949

1184

12,6° 12,6°
9,9°

124

4802

4902

18
21

45
0

1057 947

17
92

14
17

36
6

4

14
97

14
61

37
39

93
0 

(9
30

)

94
9 

(9
55

)

BlueMotion Technology  
150 LE (110 kW) TDI

BlueMotion Technology  
184 LE (135 kW) TDI

2,0/1968 2,0/1968

Gázolaj, kénmentes, min. 51 cz din en 590/din 516284) szerint Gázolaj, kénmentes, min. 51 cz din en 590/din 516284) szerint

5,4-5,2/4,1-3,8/4,6-4,3 –

5,8-5,6/4,4-4,1/4,9-4,7 6,0-5,9/4,6-4,5/5,1-5,0

120-113 –

130-122 133-130

Motorok
BlueMotion Technology 
150 LE (110 kW) TSI

Lökettérfogat (liter/cm3) 1,4/1395

Üzemanyag
szuperbenzin, kénmentes, min. 95 roz din en 2283) szerint

Üzemanyag-fogyasztás,  
(l/100 km)2)

kézi kapcsolású váltóval: városban/országúton/kombinált
7,3-7,0/5,0-4,7/5,8-5,5

automata váltóval: városban/országúton/kombinált
6,9-6,6/5,0-4,6/5,7-5,3

CO2-kibocsátás, kombinált (g/km)2) kézi kapcsolású váltóval 134-127

automata váltóval 131-122



18 | 19 Taximodellek

kiemelkedő biztonság, magas anyagminőség, teljes körű komfort az utasok és a sofőr számára,  
a legkorszerűbb vezetőtámogató rendszerek, gazdaságos üzemben tartás, rugalmas finanszírozás  
– taximodelljeink többek közt ezen jellemzőikkel járulnak hozzá vállalkozása sikeréhez.

golF VAriAnT
az emberek gyakran sok csomaggal taxiznak, repülőtérre, pályaud-
varra mennek, vagy éppen nagy testű kutyával, kerékpárral szeret-
nének utazni. ilyen fuvarokra optimális a Golf Variant, melynek 
tágas belső tere a Golftól már megszokott kényelmet biztosítja az 
utasoknak, poggyászaik gond nélkül elférnek. Ugyanakkor kompakt 
méreteivel az autó gazdaságosan üzemeltethető és remekül manő-
verezhető társa a taxisoknak. alaphelyzetben is 605 literes csomag-
tartójával a konkurencia nehezen tudja felvenni vele a versenyt, 
minőségben, technológiában és presztízsben pedig mindent tud, 
ami csak elvárható egy Golftól.

kiemelt előnyök:
•  Proaktív utasvédelmi rendszer
•  alacsony rakodóperem
•  dinamikus és gazdaságos benzin- és dízelmotorok
•  1620 literesre bővíthető csomagtartó
•  tetősínek 
•  stílusos és dinamikus megjelenés

golF sPorTsVAn
nagy és variálható belső tér vagy megbízható csúcstechnika? 
miért is kellene választania ezek közül? a Golf sportsvanben 
minden benne van, amitől a sofőrnek élmény lesz a vezetés, az 
utasnak pedig tökéletes az utazás. Gazdaságos és tiszta motorjai, 
hatalmas utas- és csomagtere, minden igényt kielégítő variálha-
tósága, ugyanakkor kompakt méretei ideális taxivá teszik, amivel  
a városi forgalomban is könnyű a manőverezés. tér, kényelem, 
praktikum és a megszokott Golf-minőség. miért vinné utasait 
mással?

kiemelt előnyök:
•  hosszirányban állítható hátsó ülések
•  duplapadlójú csomagtér
•  fáradtságérzékelő rendszer
•  rear traffic alert rendszer
•  holttérfigyelő rendszer
•  Park Pilot parkolást segítő rendszer
•  másodlagos ütközésvédelem

jeTTA
legendás technika klasszikus felépítéssel, pazar kényelemmel és 
hatalmas térrel. a jetta legújabb generációja taxinak is ideális. 
újragondolt karosszériája olyan eleganciával büszkélkedhet, amely 
taxisárgában is remekül mutat, így megjelenése bármilyen szituá-
cióban megfelelő. a jetta menetkomfortja és felszereltsége 
elkápráztatja az utasokat, miközben a sofőrt megnyugtatja a 
gazdaságos üzem és a számos vezetőtámogató rendszer nyújtotta 
biztonság.

kiemelt előnyök:
•  tágas hátsó traktus
•  510 literes csomagtartó
•  elegáns megjelenés
•  Park Pilot parkolást segítő rendszer
•  holttérfigyelő rendszer
•  tdi clean diesel technológiának köszönhetően
•  kimagasló ár-érték arány és alacsony üzemeltetési költségek

CADDy mAxi
a mindenes. Gyakorlatilag nincs még egy típus a piacon, amely 
olyan harmóniával ötvözi a személyautók kényelmét és a kishaszon-
járművek praktikumát, mint a caddy maxi. nem jöhet olyan feladat 
a taxizás mindennapjaiban, amit ne oldana meg lenyűgöző maga-
biztossággal. hét üléssel is 530 literes a csomagtartója, variációs 
lehetőségeinek szinte végtelen sorával pedig minden helyzetben az 
optimumot és a maximumot nyújtja. 

kiemelt előnyök:
• akár hétszemélyes kivitel
• kiváló hangszigetelés
• Gyárilag rendelhető taxisárga szín
• igényes, strapabíró anyagok
• kétféle alternatív hajtásrendszerrel – ecofuel (cnG) 
  és bifuel (lPG) – is rendelhető.
• széles tolóajtók, könnyed ki- és beszállás
• 1650 literesre bővíthető csomagtartó
• fokozott igénybevételre fejlesztett kivitel

TourAn
számtalan variációs lehetőséget kínál, mindig az adott helyzetre 
reagálva. rugalmasan alakítható, tágas utas- és csomagterével, 
összecsukható vagy ki is vehető hátsó üléseivel segít, hogy a sofőr 
szinte bármilyen rendeléshez igazodhasson. indulásnál a side assist 
kiállásasszisztens segíti, ha pedig már úton van, a kívánságra 
rendelkezésre álló sávváltást elősegítő rendszer támogatja, mely 
idejében figyelmeztet, ha a visszapillantó tükrök holtterében közeledő 
járművet érzékel. az extra szolgáltatásként megvásárolható digitális és 
intelligens „visszapillantó tükör” segítségével és a GoPro2 kamerával 
pedig a hátsó ülés történéseit is folyamatosan figyelemmel kísérheti. 

kiemelt előnyök:
• akár hétszemélyes kivitel
• kettős tengelykapcsolós sebességváltó (dsG)
• csomagtér-menedzsment rendszer
• fáradságérzékelő rendszer
• csomagtér easy-open funkcióval
• 3-zónás Pure air climatronic légkondicionáló
• tökéletes reptéri transzferautó

PAssAT/PAssAT VAriAnT
számos olyan helyzet adódik, amikor egy taxinak is messzemenő-
en elegánsnak, hovatovább lenyűgözőnek kell lennie. az új Passat 
sárgában is a tökéletes megjelenés megtestesítője, miközben 
belül igazi stílustanulmány. kényelmével, menetkomfortjával és 
felszereltségével a legkifinomultabb igényeket is kielégíti, egyedül 
az a veszély fenyeget, hogy az utasok nem akarnak belőle kiszállni. 
stílusa mellett a Passat és a Passat Variant mindenben tökélete-
sen hozza a taxikkal szemben támasztott követelményeket: 
takarékos és tiszta üzemével, lenyűgöző méretű belső és csomag-
terével igazi utazóautó.

kiemelt előnyök:
•  Plug-in hibrid meghajtás
•  ergocomfort ülések
•  Variálható ülések (Variant)
•  650/1780 literes csomagtartó (Variant)
•  intelligens csomagtér-koncepció
•  infotainment-rendszer a hátul utazóknak
•  traffic jam assist 

Taximodellek
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modellpaletta
 01 UP!

 02 Polo

 03 Golf

 04 Golf Variant

 05 Golf sPortsVan

 06 beetle

 07 beetle cabriolet

 08 toUran

 09 jetta

 10 tiGUan

 11 Passat

 12 Passat Variant

 13 Passat alltrack

 14 cc

 15 sharan

 16 toUareG

 17 Phaeton
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dinamikus távfényszabályzás 
(dynamic light assist)

folyamatosan alkalmazkodik a pillanatnyi fényviszo-
nyokhoz. kamerája időben érzékeli a szemből érkező 
vagy elöl haladó járműveket, s önműködően tompítja az 
egyébként vakító távolsági fényt. az úttest így bekap-
csolt távfény mellett is a többi vezető zavarása nélkül 
kaphat mindvégig optimális megvilágítást.

fáradtságérzékelő

folyamatosan figyeli a vezető reakcióit, mint például a 
kormányfogás erejét, az éles fordulókat, majd szükség 
esetén vizuális és hangeffektusokkal hívja fel a vezető 
figyelmét egy kis pihenőre. 

Adaptív sebességtartó 
(front assist)

radarérzékelő segítségével folyamatosan figyelemmel kíséri az autó előtti forgalmat, és ha lassítást vagy hirtelen forgalmi 
változást észlel, előkészíti a fékeket a vészfékezésre, és mind hang-, mind fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt. a rendszer az 
automatikus sebességtartás és követésitávolság-tartás mellett dsG-váltó esetén képes akár teljesen állóra fékezni az autót. 
az acc megrendelésével a vásárló automatikusan megkapja a front assist és a city emergency braking rendszereket.

Minden úton biztonságban

sávváltást segítő rendszer
(side assist)

a mögöttünk haladó forgalmat felügyeli. ha a rendszer 
sávváltás közben járművet észlel a beláthatatlan tarto-
mányban, a külső tükör házában lévő led villogtatásával 
jelez. a funkciót kiegészítő side assist Plus – kombinálva 
a lane assisttel – hátulról érkező forgalom esetén a 
kormányt enyhén meg is remegteti és korrekciós kor-
mányzást végez.

sávtartó rendszer
(lane assist)

érzékeli az útburkolati jeleket. amennyiben a felfestés 
kikerül a kamera látómezejéből, a rendszer kormányre-
zegtetéssel jelzi a vezetőnek, hogy valószínűleg elhagyta 
a sávját, s enyhe ellenkormányzással visszatereli 
az autót a helyes irányba.

sebességszabályozó
(tempomat)

a jármű sebességét az előre beállított szinten tartja. 
többek között hosszú úton, autópályán fejti ki jótékony 
hatását azzal, hogy leveszi a vezető válláról a sebesség-
határ betartásának terhét.

Parkolást segítő rendszer
(Park assist)

szenzoraival nemcsak segít a megfelelő méretű – pár-
huzamos vagy merőleges – parkolóhely kiválasztásá-
ban, de a külön rendelhető Park Pilot rendszer kor-
mányzást is végző funkciójával az autót akár szűkebb 
helyekre is bemanőverezi. a vezetőnek mindössze a 
fék- vagy  
a gázpedált kell kezelnie, minden más automatikusan 
történik. a kiállásban szintén segít.
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tolatókamera
(rear assist)

hátramenetben a mögöttes környezetet jeleníti meg a belső kijelzőn. tolatá-
sos parkoláskor felettébb hasznos berendezés, kamerája képén ugyanis 
segédvonalak mutatják, hogy a kormánykerék aktuális állása mellett merre 
haladna tovább az autó.

proaktív 
utasvédelmi rendszer

az esP és a front assist jeleit használva a program 
képes kiszámítani, mikor következik be az ütközés. 
amint a vezető vészfékezni kezd, azonnal bezárja az 
ablakokat és a tetőablakot, előfeszíti az első biztonsági 
öveket. 

traffic jam assist

ez a forgalmi asszisztens a dugókat és gyakori elindulás-
megállás szituációkat teszi biztonságossá. segítségével 
az autó automatikusan gyorsít, lassít vagy fékez, sávon 
belül tartja az autót és sávelhagyás esetén korrigál. a 
rendszer 60 km/h sebesség alatt működik, és szükséges 
hozzá, hogy a vezető a kormányon tartsa a kezét. 

Fékasszisztens

az aktív védelmet jelentő abs és esP rendszerek kiegé-
szítője. a rendszer a fékpedál működtetési sebességét 
figyelve érzékeli, hogy normál fékezés vagy vészfékezés 
történik-e, és ehhez mérten növeli a féknyomást 
a rendszerben.

városi fékasszisztens 
(city emergeny braking)

utánfutó-aszisztens 
(trailer assist)

segítségével elkerülhetők a bosszantó városi koccaná-
sok. a rendszer 30 km/óra sebesség alatt működik: 
amennyiben hirtelen forgalmi akadályt észlel, és a 
vezető ezzel együtt nem vagy nem kellő intenzitással 
fékez, besegít  
a folyamatba, szükség esetén állóra fékez.

az új Passat és Passat Variantban a Volkswagen a világon 
elsőként kínálja ezt a segédrendszert. a vezetőnek csupán 
az utánfutó kívánt mozgási irányát kell megadnia, ezután 
mindössze a gázadás, illetve a fékezés a feladata,  
a kormányzás immár a trailer assist dolga.

másodlagos ütközésvédelem
(multi collision brake)

akkor avatkozik közbe, ha már megtörtént a baleset. 
feladata, hogy elkerülje a további ütközéseket akár egy 
másik autóval, akár egy tereptárggyal – ennek érdeké-
ben a járművet 10 km/h sebességre lassítja. 
ha a rendszer érzékeli, hogy a vezető ura a helyzetnek 
(erőteljesebben fékez mint az asszisztens, manővert 
végez, gázt ad), inaktívvá válik.

gumiabroncs- 
légnyomás-kontroll

a nyomáskülönbséget nem az abroncson belüli levegő-
ből, hanem a kerekek egymáshoz viszonyított sebességé-
ből, az abs-szenzor segítségével számítja ki. nemcsak 
könnyebbé, de biztonságosabbá is teszi a vezető  
és utasai életét.

hegymenetasszisztens

a fékpedál felengedése után 1,5-2 másodpercig fenntart-
ja a féknyomást, így akadályozva meg a jármű visszagu-
rulását és megkönnyítve az elindulást. 

elektromos rögzítőfék
(auto hold)

a műszerfalról kezelve, gombnyomásra aktiválva a hátsó 
tárcsafékekhez csatlakozó két elektromos motort hozza 
működésbe. emelkedőn való elinduláskor a fék automa-
tikus oldása sima, rángatásmentes elindulást tesz 
lehetővé. az auto hold funkció a jelzőlámpáktól és 
emelkedőn indulva hatékonyan veszi elejét a nem kívánt  
visszagurulásnak.

csak röviden
Abs: megakadályozza, hogy a kerekek fékezéskor blokkoljanak, ezáltal megmarad a jármű irányíthatósága, 
miközben a fékerő maximumon marad. a vezető így korrigáló manővereket képes végrehajtani.
acc: az automatikus követésitávolság-szabályozó tartja az elöl közlekedő járműtől való előre  
meghatározott távolságot, és automatikusan ehhez igazítja az utazási sebességet.
esp: az elektronikus stabilitásvezérlés a jármű kitörését akadályozza meg. stabilizálja az autót,  
ha a kerekek elveszítik a tapadást az őket érő eltérő fékezésnek köszönhetően.
xds elektronikus differenciálzár: az esP kiterjesztése, segítségével a gyors kanyarokban  
a kezelhetőség javul, s csökken az alulkormányzottság esélye.

minDen úTon bizTonságbAn
A VolkswAgen AkTíV VéDelmi 
és vezetőtámogató rendszerei

flottavásárlás alkalmával nem elég kiválasztani a megfelelő modelleket, a használat jellegétől függően a 
felszereltséget is érdemes alaPosan végiggondolni, különös figyelmet fordítva  
a biztonságot szavatoló berendezésekre. az alábbi aktív védelmi és vezetőtámogató rendszerek, 
a kollégák biztonságának megőrzése mellett, időt és Pénzt takaríthatnak meg a vállalatnak.
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hA ön elkötelezett A környezetvédelem iránt, kövesse A „think blue.” FilozóFiáját, 
mellyel a céges flotta tisztábbá és takarékosabbá tehető.

Felelősen a környezetért. think Blue.

a „think blue.” filozófiájáról
a gépjárműgyártás felelősséggel jár. az ügyfelek és  
a környezet iránt egyaránt. ezért a fenntartható fejlődés  
a Volkswagen vállalati céljainak egyike, azaz sokkal több, 
mint csupán nemes szándék. megvalósítása érdekében 
kevesebbet kívánunk beszélni és többet szeretnénk tenni.  
nap mint nap. ezt a szemléletet nevezzük mi úgy: think blue. 
a „think blue.” kapcsán az egyik legjobb dolog, hogy  
ön is csatlakozhat hozzá. Ugyanis miközben mi tesszük  
a dolgunkat, ön is segíthet. hogy felelősségteljesebben 

közlekedjünk és környezettudatosabban cselekedjünk.  
az autóban és az autón kívül, bárhol és bármikor. miközben a 
bluemotion technology máris új normákat állít az utakon, 
számunkra csak a kezdetet, hogy alacsony károsanyag-
kibocsátású gépkocsikat gyártunk. az ezen járművek 
hatékonyságában rejlő lehetőségek maximális kihasználása 
és az üzemanyag-fogyasztás további csökkentése jelenti 
azokat a kihívásokat, melyek elé önnel közösen nézünk.  
itt az idő! think blue. cselekedjünk együtt!

a fenntartható 

fejlődés számunkra 

több mint nemes 

gondolat: küldetés.

még több információ: www.thinkblue.volkswagen.hu

a gyártási környezet 
felelős átalakítása

a felhasznált víz 
mennyiségének 
csökkentése

a keletkező hulladék 
minimalizálása 
és újrafeldolgozása

a co2-emisszió 
csökkentése

a gyártáshoz 
felhasznált energia 
minimalizálása és 
megújuló 
energiával történő 
kiváltása

a „think blue.” gondolkodás alapjai

a bluemotion technology mindazon termékek és technológiák átfogó márkaneve, amelyek 
géPjárműveinket már ma hatékonyabbá teszik. számos, egymással együttműködő innováció tartozik ide, 
Amelyek közösen szolgálják Azt, hogy Autóink gAzdAságosAbbAk legyenek, 
s kevesebb káros anyagot bocsássanak ki.

Bluemotion technology

célunk: új utakon járni
a Volkswagen mindenkor az egyén kompromisszummentes 
mobilitása iránti alapvető és egyre erősebb igényének 
kiszolgálására törekedett. mindeközben pedig folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy olyan új modelleket fejlesszünk, amelyek az 
elődökhöz képest még hatékonyabbak. így mindenkor szem előtt 
tartottuk a célt: a mindenki számára környezetbarát technológiák 
kifejlesztését. 

védjegyeink: tsi, tdi és dsg
az alapvető Volkswagen technológiák hosszú ideje jövőbe mutató 
példái annak, hogy a környezetvédelem és gazdasági hatékonyság 
egyszerre megvalósítható. motorjaink, mint például a nyomatékos 
tsi és az erőteljes, dízel-részecskeszűrővel szerelt tdi, bizonyítják, 
hogy a fogyasztásoptimalizálás és a károsanyag-csökkentés nem 
zárja ki a vezetési élményt. a kettős tengelykapcsolós váltó, a dsG 
– amely az automata váltó kényelmét a kézi kapcsolású váltó 
agilitásával, dinamikájával és kiváló fogyasztásával ötvözi – egy 
újabb lehetőség természeti erőforrásaink megőrzésére. ebből is 
látható: óvhatjuk úgy a környezetet, hogy azt közben élvezzük is.

olyan átfogó szemléletet 

vallunk, amely termékeink 

környezetre ható 

tulajdonságainak teljes körű 

fejlesztését célozza.
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Akár
520 km

Akár
150 km

Akár
1200 km

elektromos 

motor

tdi

fUll hibrid

tsi

cnG

hAjTásrenDszerek
ahány flotta, annyi szokás. ön elmondja, mire van szükségük, mi Pedig garantáljuk: változatos 
meghajtási rendszereink között talál az igényeinek megfelelőt, miközben  
a környezettudatos gondolkodást egy Pillanatra sem kell szem elől tévesztenie. 

cng
A sűrítettföldgáz-üzem

egyesíti a takarékos autózást,

valamint a kifejezetten

alacsony szén-dioxid- és

szennyezőanyag-kibocsátást.

Full hibrid
Kétségtelenül a teljes

elektromos üzem előfutára.

A dinamika és az üzemanyag-

hatékonyság a két aduja.

elektromos motor
A leginkább környezetbarát

megoldás, működése közben nincs

károsanyag-kibocsátás.

tdi
Olyan vezetőknek, akik képesek

nyugodtan ülni. A TDI a kitartás

bajnoka, az erő és az alacsony

fogyasztás közötti egyensúly

megtestesítője.

tsi
Azok, akik a TSI-motorokat

választják, a nagy hatótávolság

előnyeit alacsony károsanyag-

kibocsátás mellett élvezhetik.

szimbólumok

HatótávolságAlacsony 
károsanyag-
kibocsátás

Gazdaságosság

Full
Hibrid

TDI

Akár
1700 km

Akár
1000 km
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VolkswAgen FloTTAszerViz 
bármekkora legyen is céges flottája, a 
volkswAgen FlottAszerviz  
szolgáltAtásAi minden igényre  
megoldást kínálnAk, legyen szó  
két autóval rendelkező  
kisvállalkozásról vagy jelentős jármű-
Parkot üzemeltető  
nAgyvállAlAtról. 

cégének hatékonyabb mobilitásra van szüksége? 
a Volkswagen flottaszerviz exkluzív szervizszol-
gáltatásokkal és előnyökkel várja önt:

•  Vállalkozása igényeire szabott ügyintézés
•  rugalmas időpont-egyeztetés
•  személyes ügyfélszolgálat 
   állandó kapcsolattartóval
•  egyedi feltételek
•  maximális kényelem 
   (az adminisztráció átvállalása, karbantartás, 
   ápolás, javítás és cseregépjármű biztosítása)
•  költség- és időmegtakarítás
•  Gazdaságosság
•  cége megítélésének javítása 
   a reprezentatív, ápolt, innovatív, 
   környezetbarát járműparknak köszönhetően

kimagasló minőségű szolgáltatások

Vannak szervizek és van a Volkswagen márkaszerviz – olyan magas szintű szolgáltatást kínálva partnereinek, 
amely garantálja a flottaautók értéktartását, gazdaságos üzemeltetését és mobilitását. 

24 órás telefonos 
ügyfélszolgálat

csereautó- 
szolgáltatás

hozom-viszem 
szolgáltatás

Prémium 
kerékszerviz

keréktárolási 
szolgáltatás

Gépjárművek 
biztonsági 
ellenőrzése

karbantartó 
szerviz

klímakarbantartás

Üvegcsere

karosszériajavítás 
és fényezés

műszaki 
vizsgáztatás

Volkswagen eredeti 
alkatrészek® 
és tartozékok

Volkswagen 
eredeti 
cserealkatrészek

Go! 
mobilitásgarancia

roncsautók 
forgalomból 
történő 
kivonása

még több információ: www.goservice.hu

ingyenesen letölthető 
volkswagen service 
mobilalkalmazás!

 24 órás telefonos ügyfélszolgálat
 a nap minden órájában rendelkezésére állunk.

 flottaszerviz tanácsadó
 személyes kapcsolattartójára mindig számíthat.

 rugalmas időpont-egyeztetés
 az ön ideje fontos számunkra.

 kellemes körülmények
 wifihozzáférés, televízió, magazinok, frissítők  
 – a kellemes várakozásért.

 hozom-viszem szolgáltatás
 az utaztatást, szállítást ránk bízhatja.

 csereautó-szolgáltatás
 hogy folyamatosan mobil maradhasson.

 go! mobilitásgarancia szolgáltatás
 helyszíni segítségnyújtás defekt, baleset, járműfeltörés esetén is.

 átlátható költségek
 flottaszerviz tanácsadója egyedi ajánlatot készít önnek.

 minőségi volkswagen szerviz
 a Volkswagen modelleket nálunk senki nem ismeri jobban.

 volkswagen eredeti Alkatrészek®
 autóikba mindig eredeti gyártású alkatrészek kerülnek.

a volkswagen flottaszerviz kiemelt előnyei:

a Volkswagen flottaszerviz az ideális választás.  
szolgáltatásaink legfontosabb jellemzőinek áttekintése  
után kérjen részletes ajánlatot flottaszerviz tanácsadójától.
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VolkswAgen 
ereDeTi 

TArTozékok
vannak helyzetek, amikor jól jön egy kis Plusz. akár üzleti útra 

indulunk, Akár utAsokAt szállítunk,  
akár szállítmányozunk, a volkswagen kiváló minőségű eredeti 

tArtozékAi tovább emelik Autónk értékét,  
s még kényelmesebbé teszik a benne töltött időt.

01  RuHAFOGAS*
a gyűrődésre hajlamos zakók, blézerek, ingek és 
kabátok szállítása ezzel az egyszerűen fel- és leszerel-
hető, krómozott ruhafogassal nem jelenthet problé-
mát. az okos, praktikus segítségnek köszönhetően 
öltözékét mindig kifogástalan állapotban tudhatja.
8190 ft
*sportüléses Golf Gti és Golf r32 modellekben nem alkal-

mazható.

02  GumIszőnyeG-GArnITúráK
autója stílusához és a tökéletes megjelenéshez a 
tisztaság éppoly szorosan hozzátartozik, mint a 
kényelmi és biztonsági funkció vagy akár a legapróbb 
designelemek. e tisztaság megtartásában segítenek a 
könnyen kivehető és visszatehető, egyszerűen tisztán 
tartható gumiszőnyegek. 
7890 ft-tól

03  rAKODóperem-véDő FólIA
átlátszó műanyag fólia, mely elsősorban a be- és 
kipakolás során védi meg a csomagtérszegély fényezé-
sét a táskák, bőröndök, esetleges túlméretes tárgyak 
okozta sérülésektől. a szegélyt feltenni az öntapadós 
kivitelnek köszönhetően egy pillanat műve.
12 390 ft-tól

 02

 01

 03

 04

 05

 06

07

04  CsOmAGTérTálCA
ha gyakran fordul elő, hogy nedves, erősen szennyezett 
csomagokat kell szállítania, annak leghigiénikusabb 
módja, ha ebben a méretre szabott, magas peremű, 
használat után könnyen tisztítható, csúszásgátló felület-
tel ellátott csomagtértálcában teszi.
13 390 ft-tól

05  CsOmAGröGzíTő háló
a csomagrögzítő háló gondoskodik róla, hogy a legap-
róbb darabok is a helyükön maradjanak, így védve meg 
azokat a sérüléstől.  
a háló könnyen és gyorsan rögzíthető  
a gyári rögzítési pontokhoz.
18 290 ft-tól

06  KüszöbbOríTás (TípusFelIrATTAl)
a küszöb gyári fényezésének védelme nem csupán a 
vizuális összhatás szempontjából fontos, de annak 
állagmegóvó szerepe is lényeges.  
20 290 ft-tól

07  szöveTszőnyeG GArnITúrA
4 darabos készlet antracitszürke vagy fekete színben, 
típusfelirattal.
19 890 ft-tól

08  „TOuCh phOne” blueTOOTh 
     TeleFOnKIhAnGOsíTó*
az autó audiorendszerére csatlakoztatható, 
levehető, színes, 2,8� átmérőjű, érintőképernyős 
készülék, amely a mobiltelefonon tárolt mP3  
fájlok lejátszására is alkalmas. a beépítés  
és segédanyagok költségeiről érdeklődjön  
márkakereskedőjénél.
80 690 ft

09  mulTIméDIA-ADApTer
az adapter a hordozható multimédiás készülékei 
csatlakoztathatóságát biztosítja az autó audio-
rendszeréhez. a mobileszközén megjelenő infor-
mációkat – mint például a zeneszámok címeit, 
lejátszási listákat – az eszköz továbbítja a gyári 
autórádió kijelzőjére.** 
3,5 mm-es jack átalakító: 7190 ft 
Usb vagy mini Usb átalakító: 13 490 ft
iPod csatlakoztatásához (hosszú kivitel): 12 990 ft

10  nApFényárnyéKOló
UV-szűrővel ellátott, nyitott ablak mellett is 
használható, méretpontos árnyékoló. könnyen 
fel- és leszerelhető.
24 290 ft-tól

 08

 09

 10

13

 12

11  TeTőbOx
a kőfelverődésnek és UV sugárzásnak  
is ellenálló dUrocam thermoplastic anyagból 
készült, titánmetál szürke színben rendelhető 
tetőboksz a Volkswagen modellek formaterve-
zéséhez illeszkedő, áramvonalas kialakítású.  
3 ponton záródik és az innovatív „duolift” 
rendszernek köszönhetően mindkét  
oldalról nyitható. 
166 390 ft-tól

12  zárhATó KeréKpárTArTó
exkluzív kivitelű kerékpártartó, melyhez a 
kerékpár hozzázárható. bármilyen típussal 
használható 25-80 mm közti vázkeresztmet-
szet esetén. 
31 390 ft-tól

13  hűTő- és meleGen 
     TArTó láDA
tárolózsebes, textilburkolatú, „a” energia-
osztályú, hordozható hűtő- és melegen tartó 
láda akkumulátorvédelemmel. a biztonsági 
övvel az ülésre rögzíthető, 12 és 230 V 
feszültségről egyaránt működtethető ládá-
ban még a 2 literes flakonok is állítva helyez-
hetők el. Űrtartalma kb. 25 liter. 
57 590 ft

* touareg (7P) típusnál csak rcd550 rádió esetén használható.
** csak gyári hangbemenettel rendelkező modellekhez használható. az adaptereken keresztül elérhető 
funkciók  mobileszközönként eltérhetnek. a kompatibilitásról és beépíthetőségről érdeklődjön márkakereske-
dőjétől.  a feltüntetett árak a katalógus kiadásakor érvényesek. az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Operatív lízingajánlat Jetta és Passat modelljeinkre:
modellek Vw jetta trendline 1.2 tsi Vw Passat comf. bmt 2.0 tdi

lista alapár (bruttó) 5 023 080 ft 8 763 380 ft

kedvezményes vételár (bruttó) 4 473 080 ft 7 450 000 ft

teljes forgalomba helyezési költség nettÓ (60 000 ft + áfa, vagyonszerzési illeték, címke, törzskönyv, forgalmi engedély) 122 635 ft 155 085 ft

futamidő 48 hónap

futásteljesítmény 30 000 km/év

Porsche lízing bérleti díj tartalma: ft/km, nettó

finanszírozás

34 ft/km 50 ft/km

forgalomba helyezés költsége

kötelező Gfb

casco biztosítás (10%, min. 50 000 ft)

assistance szolgáltatás

adók (gépjármű, baleseti, cégautó)

opcionálisan választható Porsche lízing szolgáltatások: ft/km, nettó

karbantartás

6 ft/km 7 ft/km

szervízköltség teljes futamidőre tervezhető. tartalmazza az időszakos szervizek illetve műszaki meghibásodások javításának díját.

Gumiszolgáltatás

tartalmazza 1 garnitúra téli gumi beszerzését, cseréjét, javítását, tárolását.

csereautó szolgáltatás

időszakos szervízek illetve műszaki meghibásodások időtartamára kategóriaazonos csereautó biztosítása.

hozom-viszem szolgáltatás

Gépkocsi ügyfél székhelyéről/ telephelyéről szervízbe történő eljuttatása, valamint javítást követően gépkocsi visszaszállítása.

Üzemanyagköltség 19 ft/km 20 ft/km

Gépjármű használatának teljes költsége 58 ft/km 77 ft/km

Egyéni, testreszabott 
megoldások  
a vállalkozás igényeihez  
igazítva.

Gépjármű használatának 

teljes költsége - tcO**.
**Total Cost of Ownership

A bérleti díj tartalma:
•  Finanszírozás (forintalapú, változó 

kamato zással).
• Forgalomba helyezési díj.
•  Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás.
•  Casco biztosítás (önrész: 10%,  

minimum 50 000 Ft).
•  Assistance szolgáltatás.
•  Adók (gépjármű, baleseti, cégautó).

Opcionálisan választ ható  
flottakezelési szolgáltatások:

Karbantartás.
A karbantartási 
költség a teljes 
fu tamidőre tervez-
hető. Tartalmazza az 
időszakos szervizek, 
illetve a mű szaki 
meghibásodások 
javításának díját.

GumiszOlGáltatás.
Tartalmazza a teljes futamidőre a téli és 
nyári gumik beszerzését, 
cseréjét, javítását, 
tárolását.

csErEautó 
szOlGáltatás.
Időszakos szervizek, 
illetve műszaki 
meghibásodások 
időtartamára csereautó 
biztosítása.

Hozom-viszem 
szOlGáltatás.
A gépkocsinak az 
ügyfél székhelyéről/ 
telephelyéről szervizbe 
történő eljuttatása, 
valamint a javítást 
követően a gépkocsi 
visszaszállítása.

ÜzEmanyaGKártya.
Teljes körű üzemanyag-gazdálkodási 
meg oldás. Kényelmes 
és egységes fizetési 
rendszer, tökéletes 
költségkontroll.

A TCO a gépjármű használatának valós költségeit mutatja. A beszerzés 
során ne csak a vételár alapján döntsön, hanem vegye figyelembe azokat  
a költségeket is, amelyek a gépjármű teljes élettartama alatt jelentkeznek.  
A használat során felmerülő valamennyi költség (finanszírozás, üzemeltetés, 
adók) leképezhető egy mérőszámra, a Ft/km költség mutatóra. Ebben segít 
Önnek a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. 

a Porsche lízing által kínált 
„operatív lízing” finanszírozá si 
forma előnyei a vállalkozá sok 
számára:

•  Gépjármű finanszírozása személy gép-
jármű esetén is áfamen te sen, nettó 
értéken történik, ezáltal az áfa összege 
megtakarítható.

•  A bérleti díj 100%-ban elszámolható 
költségként.

•  A bérleti díj áfatartalma 100%-ban 
visszaigényelhető*.

•  Akár 0 Ft is lehet az induló bérleti díj, 
időarányos, egyenletes költ ség terhelés 
mellett.

•  Operatív lízing esetén a finanszí rozás 
nem növeli az ügyfél kötele zettségeit, 
ezáltal nem csök kenti a vállalkozás 
hitelfelvevő képessé gét.

•  A vállalkozás csak a tényleges 
eszközhasználatért fizet időarányo-
san (piaci értékhez igazított marad-
ványérték alapján).

•  A futamidő-végi újraértékesítés 
kockázatát a lízingcég viseli, nem  
a vállalkozás.

•  Az üzemeltetési költségek kockáza tát  
a lízingcég viseli, nem a vál lal kozás.

•  Árfolyamkockázat nélküli, forintalapú 
finanszírozás.

*A jogszabályi előírások betartása mellett.
Részletes információ: www.porschelizing.hu

Operatív
lízing előnyei.

Flotta kezelés.

Gépjármű 
kiválasztása

átvétel /
használat

Újraértékesítés,
csere

beszerzés / 
finanszírozás

Flotta-
üzemeltetés 

 Ft
 
km

oPerATíV lízingFinAnszírozás
használja ki az oPeratív lízing nyújtotta előnyöket, lízingajánlatainkkal most Pénzt takaríthat meg vállalkozásának.
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miért előnyösebb vállalkozása számára a Porsche Lízing által kínált operatív lízing a többi finanszírozási formánál? 
operatív lízing hitel Pénzügyi lízing (nyílt végű) Pénzügyi lízing (zárt végű)

kinek a tulajdonában van a gépkocsi? bérbeadó (lízingcég) Vállalkozás
a lízing futamideje alatt 
a lízingcégnél, a futamidő végével 
a vállalkozáshoz kerülhet át.

a lízing futamideje alatt 
a lízingcégnél, a futamidő végével átke-
rül a vállalkozáshoz.

kinek a könyvében mutatandó 
ki a gépkocsi? bérbeadó (lízingcég) Vállalkozás Vállalkozás Vállalkozás

ki számolja el az értékcsökkenést? bérbeadó (lízingcég) Vállalkozás Vállalkozás Vállalkozás

indítható-e a finanszírozás egyenletes 
konstrukcióban? igen nem nem nem

Visszaigényelhető-e a gépkocsi beszer-
zési ára utáni áfatartalom? igen nem igen nem

Visszaigényelhető-e a havi törlesztő-
részlet/bérleti díj utáni áfatartalom?* igen – igen –

ki viseli a maradványérték-kockázatot a 
futamidő végén? bérbeadó (lízingcég) Vállalkozás Vállalkozás Vállalkozás

ki viseli a kapcsolódó üzemeltetési költ-
ségek kockázatát? bérbeadó (lízingcég) Vállalkozás Vállalkozás Vállalkozás
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