Passat GTE
Passat Variant GTE

Um dos objetivos:
novos caminhos.
O Passat e o Passat Variant GTE impõem elevados requisitos e superam-nos, de forma consequente. Graças à combinação de um automóvel com
zero emissões e de um automóvel para viagens longas, pode conduzir
50 quilómetros no modo puramente elétrico e até 1.000 quilómetros, no
modo híbrido. E quem preferir um estilo um pouco mais desportivo, pode
oferecer um pouco mais de potência ao automóvel com o botão especial
GTE. Desfrute do melhor dos dois mundos – de uma forma direta e sem
compromissos.
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Passat GTE e Passat Variant GTE – Plug-In Híbrido

03

Chegada rápida.
Estadia prolongada.

01 A dianteira específica GTE¹⁾ seduz pelas suas luzes de condução diurna LED
em forma de C e pela marcante grelha do radiador em cromado. A linha azul
e-Design que se estende transversalmente e o logotipo integrado ”GTE” captam
logo o seu olhar. Além disso, os para-choques, com as suas imponentes barras
transversais na entrada de ar inferior, conferem-lhe uma estética visual impressionante, rematada pelos faróis LED instalados de série. S

01

1) A figura ilustra os faróis LED com Active Lighting System.
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Passat GTE e Passat Variant GTE – Destaques exterior

05

Inspirado pela razão.
Movido pela emoção.
Potência total do sistema, kW (cv)
Potência motor a gasolina, kW (cv)
Potência motor elétrico, kW (cv)
Autonomia (NEFZ), km²⁾
Autonomia modo elétrico, km
Velocidade máxima, km/h
Velocidade máxima em modo elétrico, km/h
Aceleração (0–100 km/h), seg.
Aceleração (modo elétrico), (0–60 km/h), seg.
Consumo de combustível/energia combinado, l/100 km (kWh/100 km)³⁾
com caixa DSG de 6 velocidades:
Emissão de CO₂ combinado, g/km³⁾
com caixa DSG de 6 velocidades:
2) Ver contracapa.

Passat GTE

Passat Variant GTE

160 (218)
115 (156)
85 (115)
1.114–1.070
50
225 (com Boost)
130
7,4
4,9

160 (218)
115 (156)
85 (115)
1.114–1.050
50
225 (com Boost)
130
7,6
5,0

1,7–1,6 (12,8–12,2)

1,7–1,6 (12,9–12,4)

39–37

39–37

3) Ver contracapa.

02

01

0 1 Sendo um veículo híbrido Plug-In, o Passat GTE está equipado com os dois
sistemas: uma tampa do depósito de combustível para a gasolina, de lado, e uma
tomada de carga, à frente, na grelha do radiador. Com o cabo de carga, fornecido
de série, pode recarregar a bateria de alta tensão (descarregada) do seu automóvel
nas tomadas elétricas domésticas em aproximadamente 4h15m.
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Se estiver com mais pressa, pode sempre optar pela Wallbox, disponível como
opção. Em apenas 2h15m pode dar mais força ao seu automóvel de uma forma
muito confortável: retirar a ficha, ligar a ficha, pôr a carregar – e já está. O

02 | 03 O Passat GTE pode utilizar os seus dois motores
em quatro modos diferentes, devidamente adaptados à
respetiva situação. Para além dos dois modos de funcionamento híbridos, de utilização intuitiva, o modo
puramente elétrico e-mode é ideal para os centros urbanos: permite uma condução sem emissões na cidade, nas
zonas residenciais, nas autoestradas e nas vias rápidas,
sem o barulho incomodativo, mas com um binário impressionante – até uma velocidade de 225 km/h e com
uma autonomia de 50 km. Se quiser, pode utilizar o
Passat GTE no modo puramente elétrico, por exemplo, no
trajeto para o emprego. Mas se estiver com pressa, pode
comutar, em qualquer momento, para um dos quatro
modos de funcionamento, premindo o botão GTE. O perfil
de condução comuta então para ”Sport”, enquanto que a

direção e o chassis são, consequentemente, regulados
para uma configuração mais progressiva. O motor elétrico e o motor a gasolina funcionam a ”todo o gás”. E o
Passat GTE aplica as suas extraordinárias características
de condução – dos 0 aos 100 km/h em 7,4 (7,6)¹⁾ segundos e velocidade máxima de 225 km/h – na estrada. O
sistema de rádio, o sistema de rádio-navegação ou o visor multifunções informá-lo-ão sobre o modo de funcionamento selecionado no momento ou sobre o fluxo de
energia atual. E mais: durante a travagem, o Passat GTE
recupera energia em todos os modos de funcionamento,
através do sistema de recuperação. Essa energia é armazenada na bateria de alta tensão e será utilizada, posteriormente, para a condução. S

(sem imagem) A mobilidade elétrica compensa: enquanto condutor de um automóvel elétrico, usufruirá
não só de benefícios fiscais, como também de uma
rede crescente de estações de carga.
1) O valor entre parêntesis é válido para o Passat Variant GTE.

03

Passat GTE e Passat Variant GTE – Acionamento e Motores

07

Conduzir com
excelência.
Consumir com
parcimónia.
O interior do Passat GTE e o Passat Variant GTE brilha por todo o lado,
graças à iluminação ambiente, aos estofos em couro ”Vienna” em preto e
às aplicações em visual alumínio, bem como ao requintado interior em
preto brilhante. Além disso, os inovadores sistemas de assistência e
entretenimento proporcionam-lhe conforto e descontração em qualquer
viagem. E demonstram uma coisa, o estilo continua mesmo a ser uma
questão de eficiência.
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Passat GTE e Passat Variant GTE – Destaques interior

09

Ter a direção à vista.
E tudo o resto à mão.
Müdigkeit
erkannt.
02

Bitte Pause.

0 1 O Passat GTE também é altamente sedutor no
habitáculo, oferecendo-lhe uma série de funcionalidades úteis: o Active Info Display, específico do modelo GTE, exibi-lhe dados importantes, como o estado
do automóvel, o estado de carga da bateria ou o trajeto percorrido. Além disso, também pode controlar
muitas funções do automóvel, sem qualquer problema,
a partir do volante multifunções adornado com costuras em azul¹⁾ , instalado de série. O
02 O futuro está à sua frente: com o Head-up-Display
tem a estrada sempre à vista – tal como o seu automóvel. Basta premir um botão e o sistema projeta a
velocidade, as indicações de navegação e os sinais
de trânsito no vidro dianteiro, diretamente no campo
de visão do condutor. Desta forma, pode manter
os olhos na estrada e concentrar-se totalmente na
condução. Além disso, a elevada potência luminosa
garante que, mesmo com contraluz direta, todas as
informações permanecem bem legíveis. O
03 O travão multicolisão trava o automóvel automaticamente depois de uma colisão – dentro dos
limites do sistema – para uma velocidade de 10 km/h,
caso o condutor não o faça. Deste modo, é possível

01

Equipamento de série

S

Opcional

O

04

06

marcha-atrás, e o Passat GTE assume sozinho a manobra de estacionamento. Terá apenas de controlar
o pedal do acelerador e o travão. O
06 O sistema de deteção de fadiga pode detetar,
dentro dos limites do sistema, um estado de cansaço
crítico do condutor, aconselhando-o a fazer uma
pausa, através de sinais visuais e sonoros. S
03

evitar ou, pelo menos, reduzir o impacto das colisões
subsequentes. O
04 O sistema de controlo periférico ”Front Assist”
com função de travagem de emergência City e com
sistema de deteção de peões deteta a presença de
peões e outros obstáculos na faixa de rodagem e avisa o condutor atempadamente. Se, mesmo assim, o
condutor não reagir, o sistema pára automaticamente

1) Costuras em azul apenas em conjunto com os estofos ”Weave” e os
estofos em couro preto.

05

o automóvel, dentro dos limites do sistema. Desta
forma, o sistema protege-o não só a si, como também
aos outros condutores de um possível acidente. S
05 O sistema de ajuda ao estacionamento ”Park
Assist” domina, dentro dos limites do sistema, todas
as manobras de entrada e saída dos lugares de estacionamento, tanto paralelos como transversais à faixa
de rodagem. Para estacionar, só precisa de engatar a
Passat GTE e Passat Variant GTE – Sistemas de assistência e Segurança
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Prazer de condução analógico.
Controlo digital.
02 | 03 A aplicação ”Volkswagen Car-Net e-Remote” permite-lhe aceder a muitas
funções úteis do automóvel, através do seu Smartphone. Pode ativar a climatização estacionária do seu GTE, muito facilmente, mesmo antes da viagem. A operação de carga também pode ser iniciada e interrompida remotamente, através da
programação das horas de partida. Neste caso, indicados o nível de carga e a autonomia. Também pode consultar os dados pessoais, como a velocidade média e a
duração da viagem. Além disso, a aplicação indica-lhe, por exemplo, se os faróis
ainda estão ligados ou se as portas estão fechadas. E, na confusão da cidade, pode
visualizar muito confortavelmente, onde deixou o seu automóvel estacionado.
Para terminar, todas as funções podem ser comandadas a partir do portal web
www.volkswagen.com/car-net. S

01 O sistema de navegação ”Discover Pro” pode ser
operado de forma totalmente intuitiva com o seu
ecrã tátil TFT a cores de 20,3 cm (8"). As suas opções
de apresentação fascinantes e a gestão individual
dos dados de música e de navegação fascinam tanto
como os oito altifalantes brilhantes, o disco rígido ou
o leitor de DVD capaz de reproduzir ficheiros MP3 e
WMA. Além disso, dispõe de um sistema de operação
por voz e de uma ligação Bluetooth para telemóvel,
bem como de uma ligação USB. Existe ainda, como
opção, uma ligação para iPod. A função integrada
WLAN permite-lhe um acesso rápido à Internet, em
qualquer momento. O sistema de Infotainment com
os serviços móveis online ”Car-Net” indica-lhe o trajeto mais rápido ou o mais curto, de uma forma clara
e com informações de trânsito atuais. S

01
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04 O monitor da autonomia indica graficamente a
autonomia atual do seu automóvel. Além disso, também é indicada a autonomia provável de alguns consumos secundários. O que lhe permite ganhar mais
autonomia, desligando os consumos secundários
ativos exibidos. S

06 O indicador do fluxo de energia exibe, em conjunto com um gráfico animado, o fluxo de energia
entre o e-motor e a bateria, bem como o estado de
carga atual. A estatística da recuperação informa, minuto a minuto, sobre o nível da energia recuperada,
desde o início da viagem. S

05 Através do e-Manager pode criar perfis no temporizador que lhe asseguram a climatização e o estado
de carga definidos, mesmo antes de iniciar a sua viagem. A regulação da climatização realiza-se através
dos menus exibidos. O condutor pode, assim, decidir
ativar a climatização através da energia elétrica (fonte
de energia externa) ou da bateria. S

07 A autonomia de 360º indica-lhe até onde pode ir,
com o estado atual de carga do seu Passat GTE e
Passat Variant GTE. A área interior indica-lhe o raio de
ação dentro de uma viagem de ida e volta; a área
exterior, por seu lado, indica-lhe a distância num
percurso a direito. O

Passat GTE e Passat Variant GTE – Multimédia e Infotainment
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Acessórios Volkswagen
08 A rede de proteção para a bagageira é fixa nos
olhais de amarração, instalados de série no compartimento de carga, e mantém todos os objetos no seu
devido lugar. O

A Volkswagen utiliza apenas materiais de alta qualidade no fabrico dos seus acessórios
e submete os produtos finais a testes de segurança rigorosos, antes de serem
introduzidos no mercado.

09 A proteção da bagageira, com a inscrição Passat,
leva com tudo aquilo que couber no seu elevado rebordo circular de 4 cm. A proteção da bagageira é
lavável e resistente aos ácidos e mantém a sua bagageira sempre limpa e sem esforço. A grelha de separação¹⁾ divide a bagageira do habitáculo e também
pode ser utilizada com a cobertura da bagageira. O

05

10 Com o módulo de encaixe da bagageira¹⁾, de posição livre, pode dividir a bagageira do seu automóvel
de uma forma flexível, e evitar que as bagagens escorreguem. O
1) Disponível apenas para o Passat Variant GTE.

01

03

0 1 | 02 O suporte para bicicletas rebatível Compact II,
fabricado na Alemanha, está equipado com um sistema
de fecho de aperto rápido, o que lhe permite ser montado
rapidamente no dispositivo de engate de reboque. Este
suporte pode transportar duas bicicletas, assegurando
uma abertura sem problemas da tampa da bagageira,
mesmo se carregado, devido ao prático mecanismo de
rebatimento. Com proteção antirroubo e apenas 13 kg de
peso, dificulta a vida aos ladrões e facilita a sua. Também
disponível, como opção, para três bicicletas. O
03 A prática proteção das arestas de carga, cortada
à medida e fabricada numa película transparente protege eficazmente esta zona contra danos, durante as
tarefas de carga e descarga do automóvel. Para colar
na aresta de carga do pára-choques traseiro. O

02
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04 Seja o atrelado do barco, a caravana ou apenas
espaço de arrumação adicional – para transportar
um atrelado, precisa de um dispositivo de engate de
reboque. Este equipamento está disponível como versão rígida ou removível. O jogo de montagem elétrico
de 13 pinos faz parte do material fornecido, garantindo
a alimentação de energia e, assim, o funcionamento
seguro do atrelado. O
05 O suporte para esquis e pranchas de snowboard
monta-se facilmente nas barras de tejadilho ou nos
suportes de base e está equipado com sistema de fecho. Graças à prática função de extração, os suportes
para esquis podem ser carregados e descarregados
sem qualquer problema. Com botões de abertura de
tamanho generoso, pode utilizar facilmente o sistema,

04

mesmo com luvas grossas. Apropriado também para
o transporte de uma prancha de Wakeboard. O
06 O suporte para bicicletas aerodinâmico é montado com os suportes em aço cromado nas barras de
tejadilho ou nos suportes de base. Graças ao mecanismo auto-ajustável, a bicicleta desliza automaticamente para o suporte da roda. Libertando as suas
mãos, para fixar a roda. O suporte é fornecido completamente pré-montado e está equipado com um
sistema de fecho. Foi submetido, não só aos testes de
colisão City, como também cumpriu os elevadíssimos
requisitos impostos pelos testes City Crash Plus, levados a cabo pela Volkswagen. A capacidade de carga
máxima é de 17 kg. O

06

Os acessórios da Volkswagen estão disponíveis para o mercado alemão.
O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças
específicas em vigor no seu país. Encontrará a oferta completa de
acessórios no ”Catálogo completo de Acessórios Volkswagen”, no seu
Concessionário Volkswagen.

07

07 As robustas e leves barras de tejadilho do Passat
Variant GTE consistem no sistema de base para todos
os acessórios de tejadilho. No Passat GTE, o suporte
de base serve de base para estes sistemas. A mala
de tejadilho, disponível com um volume de 340 e de
460 litros, impressiona pela sua boa aerodinâmica e
pela simples fixação, graças a um sistema de aperto
rápido. Outros destaques: abertura confortável em
ambos os lados, graças ao inovador sistema ”DuoLift”,
bem como uma proteção ideal, através do fecho centralizado de três pontos. O
08

09

10

Passat GTE e Passat Variant GTE – Acessórios Volkswagen

15

18
12

14 Outro componente do sistema modular Sistema
de viagem e conforto: o suporte giratório para Tablet
para modelos de vários fabricantes. Os passageiros de
trás podem, assim, desfrutar descontraidamente das
vantagens da tecnologia, durante a viagem. O

11

11 Com a máquina de café expresso móvel de 12 Volts
da ”Volkswagen Edition”, tem o seu café sempre à
mão. A máquina de café expresso inclui, ainda, duas
chávenas de café resistentes, um guardanapo, 25
cápsulas de café e um estojo de arrumação. A máquina não pode ser utilizada com o automóvel em
andamento. O
12 Prático, confortável e flexível: o inovador sistema
modular Sistema de viagem e conforto é um verdadeiro faz-tudo, e contribui para um habitáculo arrumado e simples. Além disso, os objetos importantes
dos passageiros do banco de trás ficam sempre acessíveis e podem ser utilizados sem qualquer esforço. O
sistema é composto pelo módulo base, que é fixado
Equipamento de série
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entre as barras dos apoios de cabeça dos bancos
dianteiros, e por vários módulos adicionais, disponíveis em separado. A estes módulo pertence o cabide
portátil ou os resistentes ganchos para sacos, ilustrados na figura. O
13 A mesa rebatível e regulável, com suporte para
copo, é outra prática opção do Sistema de viagem
e conforto. Proporciona-lhe um enorme conforto,
durante as pausas da sua viagem. O
14

19

13

16 O requintado cabide fixa-se rápida e facilmente
às barras dos encostos de cabeça dos bancos dianteiros. O
17 Basta ligar na entrada USB e já está. Em conjunto
com o sistema de navegação ”Discover Media”, o
CarStick¹⁾ constitui um WLAN-Hotspot no automóvel,
graças ao próprio cartão SIM (não incluído). O

15

15 Com a cadeira para criança G2-3 ISOFIT as crianças com idades entre os três e os doze anos (15 a 36 kg)
viajam com segurança e conforto – graças ao apoio
para a cabeça regulável em altura, bem como a uma
configuração individual da altura e da inclinação do
banco. A fixação da cadeira realiza-se através dos
pontos de fixação ISOFIX do automóvel. A prática
capa de proteção dos bancos evita a sujidade e o
desgaste dos bancos, oferecendo, também, espaço
de arrumação adicional nas suas bolsas de rede.
Também pode ser utilizada nos bancos com sistema
ISOFIX. O
16

17

18 A ligação para iPad²⁾, ³⁾ combina entretenimento,
facilidade de utilização e elevada segurança para os
passageiros do banco de trás do seu Passat GTE. O
conjunto inclui o suporte removível para o sistema
Volkswagen Rear Seat Entertainment, bem como
um adaptador para iPads, para utilização nos bancos
traseiros. O iPad pode ser utilizado horizontal e
verticalmente. Uma película protetora para o ecrã
do iPad evita, por exemplo, que o ecrã fique estilhaçado, devido a uma colisão. Para ligar um iPad a
um suporte existente do Volkswagen Rear Seat
Entertainment, está disponível, como opção, o
adaptador para iPad. O

19 O sistema Rear Seat Entertainment²⁾, ³⁾ oferece
aos passageiros de trás um vasto programa de multimédia. O sistema está devidamente sintonizado para
o Passat GTE e para o Passat Variant GTE, e preenche
os elevados requisitos da Volkswagen em termos de
conforto de utilização e segurança. Inclui leitor de DVD,
comando à distância, suporte removível e bateria.
Auricular Bluetooth, disponível como opção. O
1) Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos adicionais (por exemplo, taxas de roaming), devido
à receção de pacotes de dados a partir da Internet. A Volkswagen
recomenda a celebração de um contrato de tarifa tipo ”Flatrate” com
a sua operadora de comunicações móveis. Para mais informações
sobre a utilização de aparelhos móveis e dos serviços Car-Net, consulte o manual de bordo da Volkswagen.
2) Pré-requisito: pré-instalação para os bancos ”Volkswagen Media
Control”, disponível de fábrica.
3) Apenas em conjunto com o sistema de navegação ”Discover Pro”
em combinação com a pré-instalação para telefone “Premium”.
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Estofos e
cores exteriores
12

13

O elaborado processo de pintura da Volkswagen satisfaz todos os
caprichos, oferecendo ao seu automóvel uma proteção anticorrosão fiável durante toda a vida do seu automóvel.
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Estofos ”Weave” azul TK S
Estofos em couro ”Vienna” preto TO O
Estofos em couro ”Vienna” St. Tropez TS O
Estofos em couro ”Vienna” castanho Natur TQ O
Estofos em couro ”Nappa” preto TO O
Estofos em couro ”Nappa” St. Tropez TS O
Estofos em couro ”Nappa” castanho Natur TQ O
Estofos em Alcântara/couro ”Vienna” preto TO O
Estofos em Alcântara/couro ”Vienna” St. Tropez TS O
Estofos em Alcântara/couro ”Vienna” castanho Natur TQ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

branco Pure pintura lisa 0Q O
cinza Urano pintura lisa 5K S
azul Harvard pintura metalizada 4P O
prata Reflex pintura metalizada 8E O
prata Tungsten pintura metalizada K5 O
cinza Indium pintura metalizada X3 O
azul Night pintura metalizada Z2 O
preto Deep pintura nacarada 2T O
branco Oryx pintura efeito madre pérola 0R

S
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O

03

04

11

05

06

07

14

08

O

15

16

17

18

O

As imagens desta página dupla servem apenas de referência, pelo que as amostras reproduzidas de pinturas
exteriores e estofos servem apenas como referência, e podem não ser tão bonitos como o são na realidade. As
figuras ilustram a forma de banco básica dos modelos e podem divergir de uma variante superior que tenha,
eventualmente selecionado.
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prata Tungsten metalizado K5

cinza Indium metalizado X3

azul Night metalizado Z2

preto Deep nacarado 2T

branco Oryx efeito madre pérola 0R

preto

preto

S

S

S

S

S

S

S

S

S

preto
preto
preto

preto
preto/St. Tropez
castanho Natur

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

preto
preto
preto

preto
preto/St. Tropez
castanho Natur

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

preto
preto
preto

preto
preto/St. Tropez
castanho Natur

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

02

03

04

Estofos ”Weave” S
azul TK
Estofos em couro ”Vienna” O
preto TO
St. Tropez TS
castanho Natur TQ
Estofos em couro ”Nappa” O
preto TO
St. Tropez TS
castanho Natur TQ
Estofos em Alcântara/couro ”Vienna”
preto TO
St. Tropez TS
castanho Natur TQ

05

O

Os símbolos junto dos estofos indicam quais os estofos de série

01
02
03
04
05
06
07

Painel de instrumentos
em cima/em baixo

prata Reflex metalizado 8E

01

Alcatifa

azul Harvard metalizado 4P

Estofos

cinza Urano 5K

Combinações possíveis
branco Pure 0Q

Jantes

Jantes de liga leve de 17" ”Montpellier” O
Jantes de liga leve de 17" ”London” O
Jantes de liga leve de 17" ”Soho” O
Jantes de liga leve de 17" ”Nivelles” O
Jantes de liga leve de 18" ”Dartford” O
Jantes de liga leve de 18" ”Monterey”, Volkswagen R
Jantes de liga leve de 18" ”Marseille” S

S

Opcional

O

ou que estão disponíveis mediante custo extra

O

. A correspondência da tabela indica se uma pintura está disponível de série

S

, como opção

O

ou como não disponível (–).

O

06
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A melhor forma de
chegar ao destino,
é ir diretamente.
O Passat GTE e o Passat Variant GTE fazem parte dos modelos principais
de uma frota de automóveis eficientes, que não só poupam recursos,
como também representam o fascínio pela inovação e uma visão apaixonada do nosso futuro. Não obstante, o significado de proteção ambiental
para a Volkswagen não significa apenas fabricar automóveis. Os processos
de fabrico eficientes em termos energéticos e os programas sobre
sustentabilidade garantem que o futuro será um bom lugar para o Homem
e para a Natureza. Pois acreditamos que quem quiser verdadeiramente
alcançar algo, tem de ver a imagem completa – e começar por si próprio.

Equipamento de série

S

Opcional

O

Passat GTE e Passat Variant GTE – Think Blue.
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2) A autonomia NEFz indicada pode variar, em função do estilo de condução, da velocidade,
da utilização dos consumidores de conforto/secundários, da temperatura exterior, do
número de passageiros/carga, da seleção do perfil de condução (Normal, ECO, ECO+), da
topografia. A autonomia quotidiana no modo puramente elétrico é de aproximadamente
50 km, a autonomia total situa-se entre 1.114–1.070 km (Passat GTE) e 1.114–1.050 km
(Passat Variant GTE).
3) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem estão incluídos na proposta. Servem
apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de
combustível e as emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento
eficaz do combustível proporcionado pelo veículo, são também influenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais).
Equipamentos extra e acessórios (componentes de montagem peças, etc.) podem alterar
parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento
e aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito,
valores de consumo e de desempenho. As indicações sobre consumos de combustível e
emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato
dos pneus e dos equipamentos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva
1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor. Para mais informações sobre o consumo
de combustível oficial e as emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros
novos, consulte o ”Manual de consumos de combustível, emissões de CO₂ e consumo de
energia de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos os
pontos de venda.

O seu Concessionário Volkswagen

Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com gasolina Super sem chumbo, 95 octanas, segundo a norma DIN EN 228. Em regra, pode sempre
utilizar-se combustível sem chumbo com 95 octanas com um teor de etanol máximo de 10%
(E10). Encontrará informações pormenorizadas sobre compatibilidade de combustíveis.
Alguns veículos reproduzidos neste folheto são apresentados com equipamentos opcionais
com suplemento de preço. Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas
referem-se ao mercado alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da
impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas
em vigor no seu país.
Reservado o direito a alterações.
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® e TSI® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras
empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. O facto de um símbolo neste
documento não estar assinalado com ® não significa que este símbolo não seja uma marca
registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado sem a autorização escrita prévia da
Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e valorização de veículos antigos. Assim,
todos os veículos Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos gratuitamente, desde
que cumpram as disposições legais.
Para mais informações, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

