
Το νέο Passat 

PRE_Passat Variant_S72.indd   01 25.07.19   11:25



01

Οι εικόνες στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς. Επίσης, σε ορισμένες σελίδες εμφανίζεται το μοντέλο Passat Variant, που δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά.
Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Executive B Έκδοση Elegance E Έκδοση R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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03Το νέο Passat – Εξωτερικό

Πολύτιμος σύντροφος
στην καθημερινότητα.
Τόσο συναρπαστικό και ασυνήθιστο όσο και η καθημερινότητά σας. Και τόσο ευέλικτο όσο 

εσείς. Το νέο Passat συνδυάζει τη σπορ σχεδίαση με την υψηλή λειτουργικότητα και έτσι 

γίνεται ο πολύτιμος σύντροφός σας στην καθημερινότητα. Η εξαιρετικά εκφραστική εμφά-

νιση των φώτων και η χαρακτηριστική μάσκα του ψυγείου, σας προδιαθέτουν ήδη για 

περισσότερες δυνατότητες. Και πράγματι, εκτός από διάφορες τεχνολογίες άνεσης IQ.DRIVE, 

όπως π.χ. το «Travel Assist», το νέο Passat διαθέτει για πρώτη φορά επίσης τις υπηρεσίες 

We Connect, με τις οποίες σας προσφέρονται πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά συνδεσιμό-

τητας, χρήσιμα για να έχετε τα πάντα ενοποιημένα. 

01   Οι προβολείς IQ.LIGHT – LED-Matrix με τη δυναμική ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Dynamic Light Assist», φωτίζουν τον δρόμο πιο 
έντονα και σε μεγαλύτερη απόσταση, χωρίς να εμποδίζουν τους άλλους οδηγούς ή πεζούς, στον γύρω χώρο. Π
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Θέση Business Class 
για όλη την οικογένεια.
Από το σπίτι στον παιδικό σταθμό, στο σχολείο, στο γραφείο και ξανά πίσω: 

κάθε διαδρομή, με το νέο Passat είναι μια χαλαρή υπόθεση. Διότι το 

εσωτερικό του νέου Passat διαθέτει πολλές προαιρετικές επιλογές, όπως 

τα καθίσματα ergoComfort με λειτουργία μασάζ, το Digital Cockpit και 

άλλα προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας. Ενώ ο προαιρετικός εσωτε-

ρικός φωτισμός Ambiente σας εξασφαλίζει ευχάριστη ατμόσφαιρα. 

01   Με τον εσωτερικό φωτισμό Ambiente δημιουργείτε μοναδική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Επιλέξτε ανάμεσα σε 30 χρώματα για σχεδόν 
κάθε διάθεση και ρυθμίστε την ένταση του φωτισμού στις διακοσμητικές λωρίδες πολύ απλά, μέσω της οθόνης του ηχοσυστήματος. Π
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05Το νέο Passat – Εσωτερικό
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IQ.DRIVE
Οι καλοί βοηθοί είναι δυσεύρετοι αλλά στο νέο Passat ισχύει το αντίθετο. Εδώ θα βρείτε πολλά έξυπνα συστήματα 

υποβοήθησης οδηγού, τα οποία στην Volkswagen είναι συγκεντρωμένα σε μια πλατφόρμα με την ονομασία IQ.DRIVE. 

Το IQ.DRIVE αντιπροσωπεύει όλα τα συστήματα υποβοήθησης που υπάρχουν ήδη σήμερα και εκείνα που θα αναπτυχθούν 

στο μέλλον. Έτσι στο νέο Passat απολαμβάνετε καινοτόμες λειτουργίες, όπως το νέο «Travel Assist», «Emergency Assist» 

και πολλές άλλες.
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07Το νέο Passat – Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

01   Αν βρίσκεστε συχνά καθ’ οδόν με το αυτοκίνητό σας, το σύστημα υποβοήθησης 
οδηγού «Travel Assist» σάς υποστηρίζει κάνοντας τη διαδρομή πιο ξεκούραστη. 
Ιδιαίτερα στις εθνικές οδούς και στους μεγάλους επαρχιακούς δρόμους, το «Travel 
Assist» μπορεί να διατηρεί αυτόματα τη λωρίδα και την ταχύτητα, και ταυτόχρονα 
να λαμβάνει υπόψη την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα. Σε συνδυασμό 
με το κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG, οδηγείτε πιο χαλαρά τόσο σε 
κυκλοφοριακή συμφόρηση όσο και σε σημειωτόν κυκλοφορία.¹⁾, ²⁾ B

02   Είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση ανάγκης – με το σύστημα υποβοήθησης 
έκτακτης ανάγκης «Emergency Assist», το οποίο ενεργοποιείται και αναλαμβάνει 
μερικώς τον έλεγχο του οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που αφορά την 
υγεία, αν δεν καταγράφεται πλέον δραστηριότητα του οδηγού. Αν το σύστημα 
παρά την προειδοποίηση δεν διαπιστώσει κάποια αντίδραση από τον οδηγό, προ-
σπαθεί να παρακινήσει τον οδηγό να δράσει ξανά, αλλά και να προειδοποιήσει 
τους συνεπιβάτες και άλλους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία. Αν δεν αναληφθεί 
ο έλεγχος από τον οδηγό, το αυτοκίνητο επιβραδύνεται μέχρι να ακινητοποιηθεί 
στην λωρίδα που βρίσκεται.¹⁾ To σύστημα αποτελεί βασικό εξοπλισμό σε όλες τις 
εκδόσεις, αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κιβώτιο ταχυτήτων DSG. B

03   Το προνοητικό σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης και ταχύτητας 
«Predictive Adaptive Cruise Control», σας βοηθά στη μη υπέρβαση μιας ανώτατης 
ταχύτητας κίνησης που έχετε ρυθμίσει οι ίδιοι εκ των προτέρων³⁾ και στη διατήρη-
ση μιας ελάχιστης απόστασης από το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Η λειτουργία 
προνοητικής ρύθμισης σταθερής ταχύτητας περιλαμβάνει επιπλέον ένα σύστημα 
υποβοήθησης ταχύτητας και στροφών. Καθώς υιοθετούνται τα επίσημα όρια τα-
χύτητας, μπορείτε να αποφεύγετε υπερβάσεις ταχύτητας. Επίσης, το σύστημα υπο-
λογίζει με τη βοήθεια του συστήματος ραδιοπλοήγησης την ιδανική ταχύτητα στις 
στροφές.¹⁾ Έτσι αυξάνεται η άνεση οδήγησης και μειώνεται η κατανάλωση καυσί-
μου. Το σύστημα αποτελεί βασικό εξοπλισμό στις εκδόσεις Elegance και R-Line, 
αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κιβώτιο ταχυτήτων DSG. E R

 1) Εντός των ορίων του συστήματος.
2)  Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται 

από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά με το αυτοκίνητο.
3)  Έως μέγ. 210 km/h.
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Η δουλειά του: Να κάνει 
τη δική σας πιο εύκολη.
Το νέο Passat είναι για πρώτη φορά εξοπλισμένο με την τελευταία γενιά των Mobile Online 

Υπηρεσιών We Connect. Χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο, είστε εξαρχής και 

πλήρως δικτυωμένοι με το αυτοκίνητό σας. Χρησιμοποιήστε τις πολυάριθμες Mobile Online 

Yπηρεσίες We Connect ή αποκτήστε με το We Connect Plus μια πληθώρα έξυπνων λειτουργιών 

στο αυτοκίνητο, για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή άνετα και ξεκούραστα.¹⁾

01-02   We Connect: mobile key.²⁾ Μη χάνετε πια χρόνο ψάχνοντας το κλειδί. Κα-
λύτερα χρησιμοποιήστε το Smartphone σας ως κινητό κλειδί και ανοίξτε ή θέστε 
σε λειτουργία το νέο σας Passat αμέσως. Στείλτε επίσης και άλλα ψηφιακά κλειδιά 
σε φίλους ή μέλη της οικογένειάς σας και κάντε εύκολη και σε αυτούς επίσης την 
απλή χρήση του αυτοκινήτου σας. Ε R

03   Με τις λειτουργίες We Connect Plus Remote έχετε οποιαδήποτε στιγμή κινητή 
πρόσβαση στο νέο σας Passat. Και ελέγχετε, αν το επιθυμείτε, διάφορες λειτουργίες 
μέσω της εφαρμογής We Connect ή της διαδικτυακής πύλης We Connect. Θέλετε για 
παράδειγμα να ελέγξετε το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα των θυρών; Κανένα πρό-
βλημα. Ακόμη και η εξ αποστάσεως σύνδεση με το προαιρετικό αντικλεπτικό σύ-
στημα συναγερμού είναι βολικά εφικτή με το Smartphone σας. Ε R

 1)  Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect ο πελάτης χρειάζεται έναν λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID και 
πρέπει να συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο We Connect. Επίσης απαιτείται η online 
σύναψη ξεχωριστής σύμβασης We Connect ή We Connect Plus με την Volkswagen AG. Για το We Connect Plus 
ο πελάτης έχει χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση για την εγγραφή του αυτοκινήτου ώστε να μπορεί να 
κάνει χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. 

2)  Διατίθεται μόνο με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης «Discover Pro» και σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
We Connect. Αρχικά διατίθενται δύο δωρεάν κινητά κλειδιά από την έναρξη της σύμβασης We Connect. Η 
μεταβίβαση ενός κινητού κλειδιού προϋποθέτει έλεγχο ταυτότητας του αποστολέα του κλειδιού μέσω της 
μεθόδου ελέγχου ταυτότητας Volkswagen. Μετά την εγκατάσταση σε ένα συμβατό Smartphone, το κινητό 
κλειδί έχει ισχύ ενός έτους που συνδέεται με την τελική συσκευή.

Το νέο Passat – We Connect και We Connect Plus
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Infotainment και
Connectivity
Όποιος, όπως εσείς, χρησιμοποιεί συνεχώς τα χέρια ή την ομιλία, θα χαρεί ιδιαίτερα για τον προαιρετικό 

φωνητικό χειρισμό Voice Control στο νέο Passat. Όπως επίσης για τον άνετο χειρισμό με χειρονομίες μέσω 

της λειτουργίας Gesture Control, που προσφέρεται με το προαιρετικό σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover 

Pro», με μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής.

01   Το ηχοσύστημα «Composition Colour» είναι εξο-
πλισμένο με έγχρωμη οθόνη αφής TFT μεγέθους 6,5" 
(16,5 cm) με We Connect Υπηρεσίες, ισχύ 4 x 20 Watt 
και οκτώ ηχεία. Επίσης περιλαμβάνονται μια θύρα USB 
(type-C) καθώς και σύνδεση κινητού τηλεφώνου μέσω 
Bluetooth. B

02   Ο χειρισμός του συστήματος ραδιοπλοήγησης 
«Discover Pro» με Moblile Online υπηρεσίες We Connect 
Plus μπορεί να γίνεται άνετα από την έγχρωμη οθόνη 
αφής TFT μεγέθους 9,2" (23,4 cm), μέσω των λειτουρ-
γιών Voice Control και Gesture Control. Το σύστημα 
διαθέτει επίσης αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας κα-
θώς και ασύρματη λειτουργία We Connect App (για 
Apple Car Play™). Οκτώ ηχεία εξασφαλίζουν βέλτιστη 
ηχητική εμπειρία και όχι μόνο στην ψηφιακή λήψη 
μέσω DAB+. Π

03   Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media» 
εντυπωσιάζει με την έγχρωμη οθόνη αφής μεγέθους 
8" (20,3 cm) και με τους αισθητήρες προσέγγισης χε-
ριού. Απολαύστε επίσης οκτώ ηχεία καθώς και σύνδε-
ση Bluetooth για κινητά τηλέφωνα, και δυο θύρες 
USB (type-C). E R

04   Με τη λειτουργία ελέγχου με χειρονομίες 
Gesture Control, χειρίζεστε το σύστημα ραδιοπλοήγη-
σης «Discover Pro» ακόμη πιο απλά και πιο άνετα. 
Μπορείτε να ενεργοποιείτε μια σειρά στοιχείων μενού 
με μια απλή οριζόντια χειρονομία. Έτσι, με μια κίνηση 
του χεριού μεταβαίνετε π.χ. στο επόμενο τραγούδι.

Π

05   Η προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου «Comfort» 
καθιστά εφικτές τις χαλαρές συνομιλίες κατά την οδή-
γηση. Ιδιαίτερα πρακτική: η ενσωματωμένη θήκη του 
smartphone με λειτουργία ασύρματης φόρτισης και 
σύνδεσης με την εξωτερική κεραία. Το σύστημα ανοι-
χτής ακρόασης ενδείκνυται για ιδιαίτερα καθαρή λήψη 
χωρίς παρεμβολές, ενώ ο χειρισμός του γίνεται άνετα 
μέσω του πολυλειτουργικού τιμονιού ή της οθόνης 
αφής του ηχοσυστήματος. Είναι συμβατό με το τρέχον 
πρότυπο κινητής τηλεφωνίας LTE. Π
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11Το νέο Passat – Infotainment και Connectivity
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13Το νέο Passat – Άνεση

Άπλετη ευρυχωρία και πρακτικότητα.
Ακόμη και για τα παιδιά σας.
Ανοίξτε το πορτμπαγκάζ, με μια μόνο κίνηση του ποδιού, χάρη στη λειτουργία «Easy Open» του πορτμπαγκάζ στο νέο Passat. 

Η φιλοσοφία άπλετου χώρου εξασφαλίζει επίσης ότι θα διατηρείτε την ευελιξία που επιθυμείτε στα ταξίδια σας. Έτσι μπορείτε 

να παίρνετε μαζί σας ό,τι σας αρέσει. Ή ό,τι αρέσει στα παιδιά σας. 

01   Με τη λειτουργία «Easy Open» ξεκινά μια χαλαρή διαδρομή ήδη πριν μπείτε στο αυτοκίνητο. Αν, για παρά-
δειγμα, θέλετε να τοποθετήσετε τις βαριές αποσκευές στον χώρο αποσκευών, δεν χρειάζεται να τις αφήσετε 
κάτω για να ψάξετε για το κλειδί. Μια μικρή κίνηση με το πόδι κάτω από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου αρκεί 
για να ανοίξει αμέσως το πορτμπαγκάζ. Π

02   Ο χώρος αποσκευών του Passat διαθέτει σημαντικό όγκο έως 586 λίτρα, που μπορεί μέσω αναδίπλωσης 
της πλάτης των πίσω καθισμάτων να φθάσει έως τα 1.125 λίτρα. B

03   Η κομψή πανοραμική συρόμενη/ανακλινόμενη ηλιοροφή διαθέτει ηλεκτρική λειτουργία ανύψωσης και 
ώθησης. Εξασφαλίζει εκλεπτυσμένη εξωτερική εμφάνιση όσο και πανοραμική θέα. Ενώ το εισερχόμενο φως 
δημιουργεί εξαιρετική αίσθηση χώρου. Π
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R-Line
Μια δυναμική εμφάνιση δημιουργεί έντονες εντυπώσεις. Ακριβώς όπως στο νέο Passat με την έκδοση R-Line. 

Ξεχωριστές σπορ πινελιές δημιουργούν μεταξύ άλλων ο εμπρός προφυλακτήρας σε σχεδιασμό «R» με χαρα-

κτηριστική μορφή φώτων C σε γυαλιστερό μαύρο και με ενσωματωμένους προβολείς ομίχλης. Διακοσμητικές 

λωρίδες χρωμίου γύρω από το αυτοκίνητο, πλαϊνά μαρσπιέ που έχουν διατηρηθεί στο χρώμα του οχήματος, 

καθώς και σκούρα πίσω φώτα υπογραμμίζουν τη δυναμική εμφάνιση. Οι προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 19" 

«Pretoria» σε Dark Graphite, ο διαχύτης και οι επιχρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης καθιστούν απόλυτα σαφές: 

Σε ό,τι αφορά τη σπορ εμφάνιση το νέο Passat δεν κάνει συμβιβασμούς. Ακριβώς όπως εσείς.

01   Η χαρακτηριστική προστατευτική μάσκα του ψυγείου με τις λωρίδες χρωμίου και το λογότυπο R-Line ενισχύει την σπορ εντύπωση. R
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15Το νέο Passat – R-Line
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02   Το εσωτερικό επιβεβαιώνει ό,τι υπόσχεται το εξωτερικό. Σε αντιστοιχία με τον 
μαύρο ουρανό οροφής διατίθεται ο προαιρετικός εξοπλισμός R-Line στο εσωτερικό 
με σπορ καθίσματα σε δέρμα «Nappa» με πλαϊνά μέρη καθισμάτων σε «Carbon Style» 
κατ’ επιλογή σε μαύρο/μαύρο titan ή μαύρο titan/γκρι flint. Χρωματικά διαφορετικές 
ραφές και το χαρακτηριστικό λογότυπο R-Line ολοκληρώνουν τη σπορ εμφάνιση 
των καθισμάτων. Π

03   Το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με λογότυπο R-Line και διακοσμητικές 
ραφές, ενισχύουν τη σπορ εικόνα. Επίσης, διατίθενται, ανάλογα με την έκδοση 
εξοπλισμού, τα ντεκόρ «Dark Diamond Flag» ή «Silver Rise» σε αλουμίνιο, καθώς 
και πεντάλ με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα. Π
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17Το νέο Passat – R-Line
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Ντεκόρ και επενδύσεις καθισμάτων

 1) Μόνο για R-Line
2) Πλαϊνά μέση καθισμάτων σε «Carbon Style» (δέρμα split)

Οι απεικονίσεις είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των 
διακοσμητικών ντεκόρ και των επενδύσεων καθισμάτων. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το βασικό κάθισμα, 
το οποίο μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχήμα από τα καθίσματα του προαιρετικού εξοπλισμού. 

01  Ντεκόρ «Cross Hatch» B E

02  Ντεκόρ σε αλουμίνιο «Dayton Brush» R

03  Ντεκόρ σε πολύτιμο ξύλο «Silver Birch» Π

04  Ντεκόρ σε αλουμίνιο «Silver Rise»¹⁾ Π

05 Ύφασμα «Weave» Γκρι/Μαύρο Titan B E

06 Ύφασμα «Weave» Μπλε/Μαύρο Titan B E

07 Δέρμα/Alcantara «Vienna» Μαύρο Titan R

08 Δέρμα/Alcantara «Vienna» Γκρι Mistral R

09 Δέρμα «Vienna» Μαύρο Titan Π

10 Δέρμα «Vienna» Γκρι Mistral Π

11 Δέρμα «Nappa» Μαύρο Titan Π

12 Δέρμα «Nappa» Γκρι Mistral Π

13 Δέρμα «Nappa» Μαύρο Titan/Καφέ Florence Π

14 Δέρμα «Nappa»²⁾ Μαύρο Titan Π

15 Δέρμα «Nappa»²⁾ Μαύρο Titan/Γκρι Flint Π
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Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Executive B Έκδοση Elegance E Έκδοση R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Χρώματα

01 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q0Q Π

02 Γκρι Urano απλό χρώμα 5K5K Β

03 Κόκκινο Tornado απλό χρώμα G2G2 Π

04 Ασημί Pyrite μεταλλικό χρώμα K2K2 Π

05 Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E8E Π

06 Γκρι Mangan μεταλλικό χρώμα 5V5V Π

07 Καφέ Tamarind μεταλλικό χρώμα 3V3V Π

08 Χρυσαφί Sea Shell μεταλλικό χρώμα 9V9V Π

09 Μπλε Lapiz μεταλλικό χρώμα* L9L9 Π

 10 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T2T Π

 11 Λευκό Oryx περλέ χρώμα 0R0R Π

 12 Μπλε Aquamarine μεταλλικό χρώμα 8Η8Η Π

 13 Πράσινο Bottle μεταλλικό χρώμα 8V8V Π

*Μόνο για R-Line. 

Οι απεικονίσεις είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των χρωμάτων.
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Βασικός εξοπλισμός/Έκδοση Executive B Έκδοση Elegance E Έκδοση R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Ζάντες

*Από την Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com.

Οι απεικονίσεις σε αυτήν τη σελίδα είναι απλά ενδεικτικές. Τα χρώματα της εκτύπωσης δεν μπορούν να αποδώσουν 
πλήρως τα πραγματικά χρώματα των ζαντών.

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

01 Ζάντες αλουμινίου 16" «Sepang» B E

02 Ζάντες αλουμινίου 16" «Aragon» Π

03 Ζάντες αλουμινίου 17" «London» Π

04 Ζάντες αλουμινίου 17" «Istanbul» Π

05 Ζάντες αλουμινίου 17" «Nivelles» Π

06 Ζάντες αλουμινίου 17" «Soho» Π

07 Ζάντες αλουμινίου 17" «Sebring», Volkswagen R* R

08  Ζάντες αλουμινίου 18" «Dartford Dark» Π

09  Ζάντες αλουμινίου 18" «Dartford» σε Γκρι Μεταλλικό Π

 10  Ζάντες αλουμινίου 19" «Pretoria», Volkswagen R* Π

 11  Ζάντες αλουμινίου 18" «Bonneville», Volkswagen R* Π

 12  Ζάντες αλουμινίου 18" «Monterey», Volkswagen R* Π

 13  Ζάντες αλουμινίου 19" «Verona», Volkswagen R* Π

 14  Ζάντες αλουμινίου 18" «Liverpool» Π
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Το νέο Passat 

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

9X5.1196.32.72 · Τυπώθηκε στην Ελλάδα 
Με επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων · Έκδοση: Ιούνιος 2019
www.volkswagen.gr

Η χρήση των Mobile Online Υπηρεσιών We Connect καθίσταται εφικτή μέσω μιας σύνδεσης δι-
αδικτύου. Το συνδεδεμένο κόστος δεδομένων που προκύπτει εντός της Ευρώπης εκτός από 
τις υπηρεσίες «Streaming & Internet» αναλαμβάνεται από την Volkswagen AG. Για τη χρήση 
υπηρεσιών «Streaming & Internet», καθώς και του WLAN-Hotspot, μπορούν να ληφθούν 
πακέτα δεδομένων με χρέωση από τον εξωτερικό συνεργάτη κινητής τηλεφωνίας και να 
χρησιμοποιηθούν στον τομέα της κάλυψης δικτύου εντός πολυάριθμων ευρωπαϊκών κρα-
τών. Εναλλακτικά είναι δυνατή η χρήση διαδικτυακού ραδιοφώνου, υβριδικού ραδιοφώνου 
και Streaming μέσων από μια κινητή τελική συσκευή (π.χ. Smartphone) με τη δυνατότητα 
λειτουργίας ως φορητό WLAN-Hotspot. Σε αυτήν την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες εί-
ναι διαθέσιμες μόνο με ήδη υπάρχουσα σύμβαση ή σύμβαση που συνάπτεται ξεχωριστά ανά-
μεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και μόνο εντός της περιοχής κάλυψης 
του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της λήψης πακέτων δεδομένων από το δια-
δίκτυο, μπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τιμολογίου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά 
τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ., τέλη περιαγωγής). Για τη 
χρήση της δωρεάν εφαρμογής We Connect απαιτείται ένα smartphone με κατάλληλο λει-
τουργικό σύστημα iOS ή Android και με μια κάρτα SIM με δυνατότητα δεδομένων με υφιστά-
μενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής 
τηλεφωνίας σας. Η διαθεσιμότητα των περιγραφόμενων μεμονωμένων υπηρεσιών We 
Connect και We Connect Plus στα πακέτα μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. 
Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου ή σε ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.
com/weconnect και στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen της περιοχής σας. Πληρο-
φορίες για τους όρους χρέωσης κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να βρείτε στον πάροχο κινητής 
τηλεφωνίας σας. 

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το φυλλάδιο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς εξο-
πλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα 
χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη 
διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρα-
κτηριστικών χώρας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
Volkswagen. Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων. Τα DSG®και TSI® είναι σήματα κα-
τατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία και 
σε άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έντυπο, αυτό δεν σημαίνει 
πως το σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προη-
γούμενη γραπτή έγκριση της Volkswagen AG. 
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