
Spațiul interior  
mai bun se 
remarcă nu doar 
pentru locurile 
din spate, dar și la 
portbagajul  
mai mare.

Practic: spătarul 
banchetei se 
rabatează prin 
clapele așezate 
la îndemână, 
iar deschiderea 
capacului este 
electrică.

dacă în privința caroseriei și interiorului Passatul 
pare a fi ieșit de pe mâna unor chirurgi esteticieni 
de primă clasă, reglajul suspensiei pare să fi fost 
făcut de filateliști, atât de fin și de precis este răs-
punsul amortizării – fără glumă. Denivelările mai 
mari sunt absorbite eficient, cu un sunet înfundat, 
semn că antifonarea a fost o altă temă urmărită 
atent de ingineri. Manevrabilitatea e ajutată de  
o ri giditate îmbunătățită la înclinările laterale, 
fapt care contribuie și la obținerea unui feedback 
mai precis din partea direcției electromecanice. 
Am apreciat posibilitatea de a selecta modul de 

conducere, ce permite configurarea de către șofer 
a răspunsului direcției, accelerației, sistemului de 
climatizare și a Adaptive Cruise Controlului sau 
suspensiei cu reglare activă. Acesta oferă patru 
configurații prestabilite, Eco, Sport, Normal și In-
dividual, prin intermediul cărora „se rezolvă“ efi-
cient conflictul dintre sportivitate și confort.

Mi-a plăcut noul Passat, deși nu am avut la 
dispoziție cea mai complet echipată versiune. 
OK, ar fi apărut câteva diferențe semnificative la 
capitolul confort și aspect datorită materialelor 
mai exclusiviste de pe Highline și a unor echipa-

mente. Dar nu să privesc un ecran mi se pare cel 
mai important lucru atunci când testez o mașină 
– deși astăzi navigația activă, conectivitatea, și 
aplicațiile par să fi câștigat lupta cu performanțele 
„obișnuite“ –, ci să urmăresc progresul care s-a fă-
cut în materie de confort. Iar la acest capitol, un 
mare plus e dat de siguranța activă, răspunsul sus-
pensiilor și al direcției, care au rolul de a-ți oferi 
încredere. Iar încrederea înseamnă confort. Este 
ca și în cazul oamenilor... oare încep mașinile să se 
umanizeze sau noi devenim niște mașini? 
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Siluetă tipică, dar cu mai multă 
personalitate. Lămpile LED sunt standard, 
dar cele pe fond negru se plătesc separat.
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VW Passat 2.0 TDI DSG
Preț (euro)  29.912

Concurenți:   Ford Mondeo, Renault Laguna, Peugeot 508

Putere maximă (CP/rpm) 150/3500–4000

0–100 km/h (s) 8.7

Viteză maximă (km/h) 218

Consum mediu ECE (l/100 km) 4.5

Emisii CO2 (g/km) 119

Propulsie Turbodiesel cu common-rail, L4, 1968 cmc, cuplu 
maxim 340 Nm/1750–3000 rpm, cutie automată DSG cu  
6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Berlină cu 5 locuri. L x l x h: 4767 x 1832 x  
1456 mm. Ampatament: 2791 mm. Volum portbagaj: 
586–1152 l. Masă la gol: 1435 kg

DaTe TehnIce

Noul Passat impresionează 
prin confortul suspensiei, 
antifonare și funcționalitate. 
Nu ar fi stricat un plus de 
personalitate pentru designul 
interior, dar și așa nu ai cum să 
nu apreciezi calitatea finisării și 
precizia chirurgicală a liniilor.
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