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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 
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פולקסווגן פאסאט GTE פלאג-איןסוג
לבן – PURE WHITE )קוד צבע 0Q(צבע חיצוני
מיסטראל/ראבן/ראבן )קוד צבע YR(צבע פנימי

כפולת מצמדים – 6 הילוכים - DSGתיבת הילוכים
היברידי פלאג איןמערכת הנעה

160 קו"ט )217 כ"ס(הספק כולל
50 ליטרקיבולת מיכל דלק

אבזור
•נעילת הגה חשמלית

•שטיחונים מהודרים לפנים ומאחור
•בקרת יציבות אלקטרונית

•מגבר בלם אלקטרו-מכאני
•תגבור הגה חשמלי תלוי-מהירות
•אום נגד גניבה לחישוקי הגלגלים
•קליפרים כחולים בחזית ומאחור

•פגושים בצבע המרכב עם עיטורי כרום
גלגל הגה ספורטיבי מצופה עור, רב-תפקודי ועם משוטים להעברת 

•הילוכים
•עוגני ISOFIX למושבי בטיחות לילדים

•חגורת בטיחות 3 נקודות למושב אחורי-מרכזי
•עיטורים "פיאנו שחור, בקונסולה מרכזית

•גג שמש פנורמי נפתח ועם הטיה
•רצפת תא מטען מתקפלת

מושב אחורי מפוצל ומתקפל עם פתח למטען, משענת יד ומחזיק 
•ספלים

•מושבים קדמיים עם כיוון גובה
•מושב נהג עם כיוון חשמלי למשענת

•חגורות בטיחות עם קדם מותחנים וכיוון גבוה בחזית
•שלוש משענת ראש במושב האחורי

•מושבים קדמיים מחוממים
•דיפוני דלתות במראה עור

•עיטורים תחתונים בכרום
•דלת תא מטען חשמלית

•שמשה קדמית רבודה מבודדת חום ורעש
•נעילת בטיחות לילדים

•כניסה והתנעה ללא מפתח 
•שמשות "ירוקות" מבודדות בצדדים ומאחור

•מראת פנים נגד סינוור מתכהה אוטומטית
•מחזיק ספלים כפול בחזית עם כיסוי

כריות אוויר קדמיות עם ניתוק לכרית הנוסע בחזית כולל כרית 
•לברכי הנהג

•כריות אוויר ווילון לנוסעים בחזית ומאחור
•עיטורי כרום בשמשות הצד

•עיטורים דקורטיביים CROSS HATCH לדשבורד ודיפוני דלתות
•מראה ימנית קמורה

•מראה שמאלית אספרית
•משענות ראש קדמיות עם כיוון גובה ומרחק

משענת יד מרכזית עם כיוון גובה ומרחק, תא אחסון ו-2 פתחי מיזוג 
•עם עיטורי כרום

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור•דיפון תקרה אפור מיסטראל

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם
VOLKSWAGEN PASSAT-PLUG INדרגה 1.31משולב

אבזור  - המשך
•חבילת סיוע אקטיבית: תיקון סטיה מנתיב ובלימת חירום אוטונומית

•תאורת LED באיזור הרגליים בחזית
•מראות צד עם כיוון חשמלי, חימום, תאורה היקפית

•מראת צד נהג מתכהה אוטומטית
•משבית מנוע אלקטרוני

•שקע כוח 12V בקונסולה מרכזית, מאחור ובתא המטען
•מנוף הילוכים מצופה עור

•מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים
•מערכת עצור וסע עם בלימה רגנרטיבית

•משטחים נוגדי חיכוך בספי הדלתות מפלדה אל-חלד
•תמיכה בגב תחתון לנהג, כיוון חשמלי

מולטימדיה discover media עם ממשק APPLE CARPLAY וממשק 
ANDROID AUTO•

•חיישני מרחק לחניה בחזית ומאחור עם חיווי קולי
LED ראשיים עם תאורת יום LED פנסי•

•חיישן אורות אוטומטי
•חיישן גשם ומגבים

•שליטה במרחק התאורה הראשית
•8 רמקולים

•תאורת פנים עם כיבוי בהשהייה
•תאורת קריאה LED לכל המושבים

•בקרת שיוט אדפטיבית עם זחילת פקקים ומגביל מהירות
•פנס ערפל אחורי

•יחידות תאורה LED אחוריות
•צופר בשני טונים

•משטח טעינה אלחוטי למכשירים תומכים
•חיווי אזהרה לאי חגירת חגורות בטיחות לפנים ומאחור

•לוח מחוונים דיגיטלי רב-תפקודי וצבעוני
•תאורת כניסה LED בכל הדלתות

•שקע כוח 230 וולט באחורי הקונסולה המרכזית
•ניטור עייפות נהג

•שקע טעינה לסוללת הנעה כבל טעינה לעמדות AC ולשקע ביתי
Nivelles .חישוקי סגסוגת 17 אינץ' שחורים•

•מחולל קול חיצוני לבטיחות הולכי רגל
•מצבר התנעה 420 אמפר ו-70 אמפר/שעה

215/55R17 צמיגים•
•מצלמת חניה

CLIMATRONIC .בקרת אקלים שלושה אזורים•
•אינסרטים מעור NAPPA פרימיום למושבים

•חייגן חירום אוטומטי
•חבילת עור "נאפה" עם מושבי פרמיום ספורטיביים בחזית
•עיטורי כרום למתגי הפנסים, מראות, שמשות ופתחי מיזוג

•תאורת אווירה, גוון אחד
•תצוגת תמרורי דרך

•2 שקעי USB בחזית ו-1 שקע USB מאחור
•סיוע לזינוק בעליה

•בלם חניה חשמלי עם אוטוהולד
•ניטור הולכי רגל
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.




