Passat GTE
Prisliste udskrevet pr. 04-03-2021
Vejledende priser.
Priserne vist er gældende ved levering i 2021.

Motor - Plug-In Hybrid

Ydelse

Gear

1,4 TSI

218 hk

6 trins DSG

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

GTE HIGH

Elektrisk
rækkevidde

CO2

Forbrug

Grøn ejerafgift

4 døre

4 døre

63 km

25 g/km

83,3 km/l

390 kr.

389.995 kr.

399.995 kr.

Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Grøn ejerafgift. Vist pr. halvår. Gældende ved ny fabriksbestilling

GTE

Passat GTE
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 04-03-2021
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 45% indfasning.

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

GTE

GTE HIGH

7.500 kr.

7.500 kr.

—

0 kr.

17" letmetalfælge Nivelles

0 kr.

0 kr.

17" letmetalfælge Soho

0 kr.

0 kr.

—

0 kr.

Ambientebelysning

2.947 kr.

2.947 kr.

Ambientebelysning Plus
30 farver ifm. Navigation

6.431 kr.

6.431 kr.

Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse

12.662 kr.

10.918 kr.

App-Connect inkl. Wireless Apple Carplay (Standard ifm. Navigation Discover Pro)

2.746 kr.

2.746 kr.

—

✓

Bagsæde yderpladser med varme

3.081 kr.

3.081 kr.

Bakkamera

5.024 kr.

✓

Bakkamera inkl. Area View (Kun ifm. DK PLUS pakke samt til HIGH modeller)

5.962 kr.

5.962 kr.

Blind Spot sensor

6.833 kr.

6.833 kr.

Dekorindlæg i børstet aluminium

5.493 kr.

5.493 kr.

Dekorindlæg i sølv birketræ

6.833 kr.

6.833 kr.

Design- og komfortpakke
Topkomfortsæder med ArtVelour/Læder

11.925 kr.

11.925 kr.

Digital Cockpit Pro
Digital visning af instrumentering på en 10,25" TFT skærm

6.699 kr.

✓

* Clever installation af ladeboks
17" letmetalfælge London (Uden blå kalibre) (Skal bestilles ifm. 8H8H Aquamarine blå)

17" letmetalfælge Soho (Uden blå kalibre) (Skal bestilles ifm. 8H8H Aquamarine blå)

Bagklap med el-betjening

*Installation af ladeboks fra Clever. Prisen gælder kun ved køb hos autoriserede Volkswagen-forhandlere i Danmark.
Clever Unlimited: 369 kr./md. Installation af ladeboks: 7.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv.
Mindstepris i bindingsper. (6 md.): 9.714 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK).
Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.
Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 1.470 kr.
Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Passat GTE
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 04-03-2021
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 45% indfasning.

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

GTE

GTE HIGH

DK PLUS pakke
Bakkamera, Sidespejle med el-klapfunktion, Light assist og Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning

10.518 kr.

✓

DK teknikpakke
Nøglefri betjening, App-Connect Wireless og Head-up display
Til HIGH: Easy Open inkl. nøglefribetjening, App-Connect Wireless samt Head-up display

10.720 kr.

6.029 kr.

Dæktryksvisning

2.277 kr.

2.277 kr.

Forsæder med 14-vejs el-indstilling (fører med memory og massage)

15.007 kr.

15.007 kr.

Førersæde med massage

2.411 kr.

2.411 kr.

Head-up display

6.699 kr.

6.699 kr.

Interiørpakke med Nappa læder (Kun ifm. Design- og komfortpakke)

9.647 kr.

9.647 kr.

Interiørpakke med Vienna læder inkl. topkomfortsæder

30.685 kr.

30.685 kr.

Køreprofilindstilling

2.612 kr.

2.612 kr.

—

26.793 kr.

1.942 kr.

✓

Lyddæmpende for- og sideruder

—

4.555 kr.

Lyddæmpende for- og sideruder inkl. tonede ruder bag

—

8.575 kr.

Multifunktionslæderrat med DSG skiftefunktion og varme

—

2.277 kr.

Multifunktionslæderrat med varme

—

2.277 kr.

2.277 kr.

—

Multifunktionssportslæderrat med DSG skiftefunktion og varme

—

2.277 kr.

Multifunktionssportslæderrat R-Line med varme (Kun ifm. R-Line kombipakke)

—

2.277 kr.

LED Matrix forlygter IQ.Light
Light Assist

Multifunktionssportslæderrat med DSG skiftefunktion og varme (Kun ifm. R-Line kombipakke eller til GTE)

*Installation af ladeboks fra Clever. Prisen gælder kun ved køb hos autoriserede Volkswagen-forhandlere i Danmark.
Clever Unlimited: 369 kr./md. Installation af ladeboks: 7.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv.
Mindstepris i bindingsper. (6 md.): 9.714 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK).
Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.
Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 1.470 kr.
Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Passat GTE
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 04-03-2021
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 45% indfasning.

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

GTE

GTE HIGH

Navigation Discover Pro inkl. Streaming & Internet
9,2" Touch skærm, Digital Cockpit Pro, App-Connect inkl. Wireless Apple Carplay, Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning samt og Skiltegenkendelse.

26.129 kr.

10.995 kr.

Navigation Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Kun ifm. DK teknikpakke)
9,2" Touch skærm, Digital Cockpit Pro, App-Connect inkl. Wireless Apple Carplay, Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning samt og Skiltegenkendelse.

—

8.293 kr.

Nøglefri betjening

6.498 kr.

6.498 kr.

Nøglefri betjening inkl. el-bagklap med Easy Open

10.116 kr.

10.116 kr.

—

15.007 kr.

Park Assist

3.349 kr.

3.349 kr.

Park Assist inkl. Trailer Assist (Kun ifm. Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse samt Bakkamera)

7.168 kr.

—

—

7.168 kr.

Parkeringsvarmer inkl. fjernbetjening

19.094 kr.

19.094 kr.

Passagersæderyg med klapfunktion (Ej ifm. Design- og komfortpakke)

1.339 kr.

1.339 kr.

—

5.158 kr.

Sideairbags ved bagsæde

6.498 kr.

6.498 kr.

Sidespejle med el-klapfunktion

2.210 kr.

✓

Stemmebetjening (Standard ifm. Navigation Discover PRO)

2.612 kr.

—

—

2.612 kr.

Stikdåse bag til 230V

1.540 kr.

1.540 kr.

Taghimmel i sort

3.282 kr.

3.282 kr.

Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering

4.019 kr.

4.019 kr.

Panoramasoltag med skyde- og vippefunktion

Park Assist inkl. Trailer Assist

Rullegardiner i bagdørsruder og el-gardin i bagrude

Stemmebetjening

*Installation af ladeboks fra Clever. Prisen gælder kun ved køb hos autoriserede Volkswagen-forhandlere i Danmark.
Clever Unlimited: 369 kr./md. Installation af ladeboks: 7.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv.
Mindstepris i bindingsper. (6 md.): 9.714 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK).
Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.
Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 1.470 kr.
Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Passat GTE
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 04-03-2021
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og den grønne ejerafgift
De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 45% indfasning.

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

GTE

GTE HIGH

Travel Assist Plus inkl. Park Assist
Blind Spot sensor inkl. PreCrash Rear

10.250 kr.

10.250 kr.

Tyverialarm

5.292 kr.

5.292 kr.

Undervogn med adaptiv dæmpning inkl. køreprofil indstilling (Standard ifm. 2.0 TDI 240 HK samt 2.0 TSI 272 HK)

13.661 kr.

13.661 kr.

—

3.818 kr.

2.679 kr.

2.679 kr.

Undervogn med sportsaffjedring
XDS differentiale (Standard ifm. 2.0 TDI 240 HK samt 2.0 TSI 272 HK)
*Installation af ladeboks fra Clever. Prisen gælder kun ved køb hos autoriserede Volkswagen-forhandlere i Danmark.
Clever Unlimited: 369 kr./md. Installation af ladeboks: 7.500 kr., dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv.
Mindstepris i bindingsper. (6 md.): 9.714 kr. inkl. lån af ladeboks på privatadresse (DK).
Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.
Clever Unlimited Network: 245 kr./md. Mindstepris i bindingsperioden (6 md.): 1.470 kr.
Abonnement udbydes af Clever A/S uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

Passat GTE
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 04-03-2021
De viste lakeringer er beregnet med 150% afgift og 45% indfasning.

GTE

GTE HIGH

Urano Grey

0 kr.

0 kr.

Pure White

1.875 kr.

1.875 kr.

Tornado Red

1.875 kr.

1.875 kr.

Deep Black Pearl

5.493 kr.

5.493 kr.

Mangan Grey Metallic

5.493 kr.

5.493 kr.

Pyrite Silver Metallic

5.493 kr.

5.493 kr.

Reflex Silver Metallic

5.493 kr.

5.493 kr.

Aquamarine Blue Metallic

9.379 kr.

9.379 kr.

Oryx White Pearl

14.337 kr.

14.337 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

