
Cu o amprentă premium 
evidentă, un nivel surprinzător 
de ridicat al puterii și multe 
dotări tehnice avansate, VW 
Passat 2.0 biTDI generează 
turbulențe în zona superioară a 
clasei medii. Tracțiunea integrală 
pune accent pe un dinamism 
accentuat în limite sigure.

c oncluzie

Într-o pasă de zile mari

derapaje demne de semnificația cuvân-
tului va fi nevoie de provocări intense, 

iar concluzia inevitabilă va fi că automobi-
lul a fost temeinic conceput pentru siguranță 

și eficiență dinamică reală, nu pentru „fun“. Cel 
mai mult vor profita de această abordare teh-
nic-conceptuală conducătorii care, fără a fi fost 
preocupați să-și dezvolte abilitățile de pilotaj, vor 
(cel puțin uneori) să meargă rapid și fără surpri-
ze. Cutia DSG cu șapte trepte oferă un program 
drive-sport bine pus la punct, dar exploatarea la 
maximum în cele mai favorabile plaje de turație 
rămâne rezervată celor care aleg să schimbe trep-
tele manual. Pentru aceasta există padele la volan.

Așa cum se prezintă, Passat 2.0 biTDI i-ar pu-
tea convinge pe unii dintre clienții cu orientare 
tipic-formală premium să își revizuiască alegerile. 
VW ne demonstrează că se poate ajunge foarte de-
parte în termeni de dinamism și siguranță activă 
cu o platformă având motor turbodiesel amplasat 
transversal în față și tracțiune integrală. Prețul 
exemplarului din testul de față nu este ceva prea 
atractiv și entuziasmant, dar are o reflectare pe 
măsură în potențialul automobilului. Pentru a te 
bucura din plin de ceea ce oferă Passat 2.0 biTDI, 
nu mai trebuie decât să te obișnuiești cu strania 
discrepanță dintre semnificația denumirii mărcii 
Volkswagen – mașina poporului – și ceea ce simți 
după ce iei loc la bord și pornești la drum.
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Modul Sport dă 
mașinii o certă notă 
de incisivitate, însă 

nu chiar la nivelul 
mașinilor sport tipice, 

de aproximativ 240 CP. 

Finisarea are caracter premium de-a binelea, 
iar tabloul instrumentelor este cu afișaj digital.

VW Passat 2.0 biTDi Highline

Preț (euro) 41.175

Concurenți:   Audi A4 3.0 TDI Quattro, BMW 330d  
 xDrive, Mercedes C 250 BlueTEC 4Matic 

Putere maximă (CP) 240

0–100 km/h (s) 6,1

Viteză maximă (km/h) 240

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,3

Emisii CO2 (g/km) 139

Propulsie Motor diesel biturbo, L4, 1968 cmc, cuplu 
maxim 500 Nm/1750–2500 rpm, cutie automată cu  
7 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie Berlină cu 5 locuri. L x l x h: 4767 x 1832 x 
1461 mm. Ampatament: 2791 mm. Volum portbagaj: 
586 l. Masă la gol: 1614 kg

DaTe TeHnice

Portbagaj de proporții uimitoare, conform tradiției 
încetățenite în seria Passat. Volumul util este de 586 l.
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