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VW Passat CC: WYBRANE SILNIKI
1.4 TSI 1.8 TSI 2.0 TSI 3.2 V6 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI

 poj. (cm3) 1395 1798 1984 3598 1968 1968 1968
 moc (KM) 150 160 200 300 140 170 184

 prędk. maks. (km/h) 218 231 235 250 215 220 234

 0-100 km/h (s) 8,9 8,3 7,6 5,6 9,8 8,6 8,1
 spalanie (l/100 km)  5,8 7,6 3,7 8,5 5,4 5,6 5,9

VW PASSAT

PASSAT CC
Początkowo Volkswagen  
Passat CC. Po liftingu już tylko 
Volkswagen CC. Oto oryginal-
na odmiana popularnego ro-
dzinnego auta klasy średniej. 

HISTORIA MODELU

Samochód zadebiutował podczas targów 
motoryzacyjnych w Detroit na początku 
2008 roku. Powstał na płycie podłogo-
wej zwykłego passata B6. W listopadzie 
2011 roku podczas targów motoryzacyj-
nych w Los Angeles zaprezentowana zo-
stała wersja po face liftingu. W listopadzie 
2016 roku produkcja modelu dobiegła 
końca, a następcą został większy i zapro-
jektowany od podstaw model Arteon.

dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, 
system rozpoznawania zmęczenia kierow-
cy, radio RCD 310, listwy na progach ze stali 
nierdzewnej oraz komfortowe przednie za-
główki z dodatkową regulacją odległości. Po-
nadto do Volkswagena CC wprowadzonych 
zostało (jako opcja) kilka nowych systemów 
wspierających kierowcę, na przykład techno-
logie takie jak zastosowane po raz pierwszy 
w Volkswagenie Side Assist Plus z Lane Assist 
(system ostrzega kierowcę przed pojazdami 
w martwym polu widzenia i inicjuje odpo-
wiednią ingerencję w układ kierowniczy), 
a także współpracujący z kamerą system 
rozpoznawania znaków drogowych. Komfort 
optymalizuje wentylowany fotel z funkcją 
masażu.

Ciekawostką, której na pierwszy rzut oka nie 
widać, są szyby boczne z izolacją akustycz-
ną. Mają one następującą strukturę: szyba 
zewnętrzna (2,6 mm), folia PVB zabezpiecza-
jąca przed odpryskami szkła (0,3 mm), folia 
PVB izolująca akustycznie (0,1 mm), folia PVB 
(0,3 mm) i szyba wewnętrzna (2,6 mm). Szyba 
o grubości prawie 6 mm nie tylko redukuje 
odgłosy docierające do wnętrza o 2 do 4 dB, 
lecz jednocześnie stanowi dodatkowe zabez-
pieczenie przed skutkami wypadku czy wła-
maniem do samochodu.

CC Volkswagena to pierwsze czterodrzwiowe 
coupé w swojej klasie. Samochód zadebiu-
tował na świecie w 2008 roku. Nisza szybko 
rozwinęła się w segment – na całym świecie 
na limuzynę o sylwetce samochodu sporto-
wego zdecydowało się prawie 320 tysięcy 
osób. Design Volkswagena zjednał sobie także 
ekspertów od stylistyki: tylko w 2009 roku – 
pierwszym pełnym roku na rynku – Passat CC 
zdobył wyróżnienia „iF Product Design Award” 
(iF Industrie Forum Hannover), „Red Dot De-
sign Award” (Design Zentrum Nordrhein 
Westfallen, Essen) i „Design Award” (Australian 
International Design Awards, Sydney). 
W 2012 roku nadeszła pora na lifting. Zyskało 
także wyposażenie seryjne, które w zmoderni-
zowanym modelu obejmuje między innymi: 
reflektory bi-ksenonowe, funkcję statyczne-
go doświetlania zakrętów oraz nowe, diodo-
we światła tylne (z innowacyjnym systemem 
wykorzystującym rozpraszanie światła w ele-
mentach światłowodowych). Seryjne są także: 

2008–2016

2008–12

2012–16

VW Arteon
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Szkoda, że producent pozostawił zwykłą deskę 
rozdzieczą. Z drugiej strony – jest to dobry projekt.

Charakterystyczne drzwi bez ramek na szyby.  
Na szczęście nic tu nie szumi ani nie przecieka.

Jak przystało na samochód tej klasy, Passat CC  
legitymuje się pokaźnym bagażnikiem (532 l). 

Passat CC początkowo miał być samochodem 
niszowym. W praktyce okazał się hitem.
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Z przodu producent wykorzystał rozwią-
zania firmy ATE. Minimalna średnica tarcz 
to 16 cali. Z tyłu mamy dla odmiany kom-
pleksowe rozwiązania firmy TRW z elektro-
mechanicznym hamulcem postojowym uru-
chamianym przez naciśnięcie przycisku. 

Hamulce tylne z EPB:

EPB:Hamulce przednie: 

Z przodu zastosowano klasyczne kolumny 
McPhersona. Wymiana amortyzatora (prawy 
różni się od lewego) wymaga jedynie pod-
stawowego zestawu narzędzi, czyli zestawu 
kluczy oraz ściągaczy do sprężyn.
Z tyłu wymiana również jest banalnie pro-
sta, ponieważ sprężyny i amortyzatory są 
osadzone oddzielnie, a amortyzator jest 
przykręcany do aluminiowego wspornika 
od spodu samochodu.
Po liftingu wszystkie VW CC o mocach wyż-
szych niż 125 kW mają seryjnie adaptacyj-

AMORTYZATORY 
PRZEDNIE

AMORTYZATORY 
TYLNE

ną regulację sztywności zawieszenia DCC.  
Dzięki niej kierowca może wybierać pomię-
dzy programami comfort, normal i sport.
Poniżej przykładowe referencje do zawiesze-
nia podstawowego, bez możliwości regulacji. 

AMORTYZATORY

UKŁAD HAMULCOWY

1

2

3
4

SILNICZEK
ELEKTRYCZNY1
ZĘBATY PASEK 
NAPĘDOWY2

PRZEKŁADNIA  
FALOWA3
TŁOCZEK 
HAMULCOWY4

335808
325700

344459
354006
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VW PASSAT CC:  
ELEMENTY UKŁADU HAMULCOWEGO TEXTAR

Ze względu na bardzo szeroką gamę wersji zalecamy dobór na podstawie katalogu elektronicznego. Producent zmieniał numery  
referencyjne w zależności od daty produkcji oraz numeru nadwozia, co przy doborze części może okazać się utrudnieniem.

VW PASSAT CC/VW CC:      PASKI WIELOROWKOWE

SILNIK ROK PRODUKCJI MOC
[KM/KW]

POJEMNOŚĆ  
SKOKOWA [CCM]

KOD 
SILNIKA

KLOCKI HAMULCOWE
PRZEDNIE*

KLOCKI HAMULCOWE
TYLNE*

1.4 TSI 07/08 - 05/16 125/92 1390 CAXC 2358701, 2358781, 2469602 2456301, 2391401, 2391481

1.8 TSI 03/09 - 05/16 152/112 1798 CDAB 2358701, 2358781, 2469602 2456301, 2391401, 2391481

1.8 TSI 03/08 - 05/16 160/118 1798 BZB 2358701, 2358781, 2469602 2456301, 2391401, 2391481

1.8 TSI 4x4 03/09 - 05/16 152/112 1798 CDAB 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

1.8 TSI 4x4 11/08 - 05/16 160/118 1798 CDAA 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 03/08 - 05/10 140/103 1968 BMP 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 07/08 - 05/16 170/125 1968 CBBB 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 4x4 09/08 - 05/16 170/125 1968 CBBB 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 16V 01/09 - 05/16 140/103 1968 BKD 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TDI 16V 4x4 11/10 - 05/16 140/103 1968 CFFB 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

2.0 TSI 05/10 - 05/16 200/147 1984 CCZA 2358701, 2358781, 2469602 2391401, 2391481

3.6 FSI 4x4 11/08 - 05/16 260/191 3597 CDVA 2380101, 2380102, 2391402, 2391482

SILNIK ROK  
PRODUKCJI

MOC  
[KM/KW]

POJEMNOŚĆ  
SKOKOWA [CCM]

KOD  
SILNIKA

PASEK WIELOROWKOWY NAPINACZ PASKA

1.4 TSI 07/08 - 05/16 125/92 1390 CAXC 6PK1735 T38439

1.8 TSI 03/09 - 05/16 152/112 1798 CDAB 6PK1113 T39087

1.8 TSI 03/08 - 05/16 160/118 1798 BZB 6PK1113 T39087

1.8 TSI 4x4 03/09 - 05/16 152/112 1798 CDAB 6PK1113 T39087

1.8 TSI 4x4 11/08 - 05/16 160/118 1798 CDAA 6PK1113 T39087

2.0 TDI 03/08 - 05/10 140/103 1968 BMP 6PK1070 T38427

2.0 TDI 07/08 - 05/16 170/125 1968 CBBB 6PK1070 T38427

2.0 TDI 4x4 09/08 - 05/16 170/125 1968 CBBB 6PK1070 T38427

2.0 TDI 16V 01/09 - 05/16 140/103 1968 BKD 6PK1070 T38427

2.0 TDI 16V 4x4 11/10 - 05/16 140/103 1968 CFFB 6PK1070 T38427

2.0 TSI 05/10 - 05/16 200/147 1984 CCZA 6PK1113 T39087

3.6 FSI 4x4 11/08 - 05/16 260/191 3597 CDVA 6PK1613 T38450

STRONA KIEROWCY STRONA PASAŻERA

AFL60 Aerovantage
EF60 EASYVISION

AFL48 Aerovantage
EF48 EASYVISION

VW PASSAT CC/VW CC:           VW PASSAT CC/VW CC:           

Firma Champion zachęca wszystkich kierowców do wymiany wycieraczek standardowych na wycieraczki 
płaskie Easyvision. Mocowanie Retro Clip ułatwia ich montaż do standardowych złącz stosowanych 
w większości ramion wycieraczek.

Komplet: AFL6048A AEROVANTAGE

GATES
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Zawieszenie Passata CC konstrukcyjnie jest takie 
samo jak zwykłych wersji, ale różni się prześwitem. 
W wersjach z adaptacyjną regulacją sztywności  
DCC kierowca może wybierać pomiędzy programa-
mi comfort, normal i sport.
Z przodu znajdziemy kolumny McPhersona z dolnymi trójkątnymi wa-
haczami poprzecznymi oraz amortyzatorami teleskopowymi. Ramę po-
mocniczą wykonano ze stopów lekkich, co pozwoliło zredukować masę 
o 3,5 kg w stosunku do tradycyjnej, stalowej. Lekkie są także wykonane 
z kutego aluminium wahacze poprzeczne (tylko w V6). Tutaj oszczęd-
ność masy w porównaniu do blachy stalowej wyniosła łącznie 1,5 kg.  
Wszystkie rozwiązania mające na celu redukcję masy pozwoliły zaosz-
czędzić przy przedniej osi 13,2 kg.  
Tylna oś składa się ze stalowej ramy pomocniczej oraz czterowahaczo-
wego niezależnego zawieszenia wraz ze stabilizatorem przechyłów.  
Decydujący wpływ na bardzo dobry komfort Volkswagena CC ma od-
dzielenie tylnej osi od karoserii przez ramę pomocniczą za pomocą 
czterech przekładek gumowo-metalowych. 

ZAWIESZENIE

ZAWIESZENIE PRZEDNIE ZAWIESZENIE TYLNEUKŁ. KIEROWNICZY

Przed wymianą sprawdź,  
czy ktoś wcześniej nie pomylił 
końcówek i czy nie są one 
zamienione stronami!

TA1914 (L)
TA1915 (P)

TA 1905 (L=P)

TC 1315 
TC 2690

Przed zamówieniem wahacza 
należy się upewnić, czy jest 
on wykonany ze stali czy ze 
stopów lekkich! TD 719W (L=P)

TD 521W (L=P)TC2825 (L)
TC2826 (P)

TC 3405 (L=P)

TC2256 (L=P)

TC 2944 (L=P)

TC 1325 (L=P)

1

2

TC 1731 (L)
TC 1732 (P)

12

3

3

4

4

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

ZAWIESZENIE TYLNE
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Nawet idealnie utrzymany samochód wyposażony w klimatyzację  
wymaga jej okresowej obsługi. Ideałem są dwa przeglądy rocznie.

Klimatyzacja samochodowa wymaga okresowego uzupełniania czynni-
ka chłodzącego. Nawet jeśli układ jest w pełni sprawny, podczas eks-
ploatacji czynnik nieznacznie ulatnia się samoistnie. Po roku lub dwóch 
latach od chwili zakupu nowego auta możemy odczuwać pierwsze tego 
objawy. Okazuje się, że coraz trudniej schłodzić samochód pomimo 
ustawienia klimatyzacji na maksimum wydajności. Zjawisko jest jeszcze 
bardziej wyraźne w samochodach starszych. Najczęstszą przyczyną jest 
właśnie niedobór czynnika chłodzącego. Typowa inspekcja, wykonywa-
na za pomocą urządzenia automatycznego lub półautomatycznego, 
polega na opróżnieniu układu, kontroli szczelności oraz ponownym na-
pełnieniu odpowiednią ilością czynnika oraz środka smarującego, który 
podczas pracy klimatyzacji miesza się z czynnikiem.
Specyficzny zapach, jaki wydobywa się z dysz nawiewu starszych sa-
mochodów wyposażonych w klimatyzację, to nie „ich urok”, ale ślad 
obecności bakterii i grzybów. Zewnętrzne części wymienników ciepła 
w klimatyzacji podczas pracy pokrywają się parą, a takie wilgotne śro-
dowisko sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Kurz zamienia się z cza-
sem w błoto, które po prostu gnije. Aby temu zaradzić, stosuje się spe-
cjalne aerozole, które wdmuchuje się do układu wentylacyjnego. 

WYMIANA FILTRA KABINOWEGO

FILTRY OLEJU, PALIWA, POWIETRZA I KABINOWE MANN
WERSJA [KM/KW] FILTRY OLEJU FILTRY 

PALIWA
FILTRY 
POWIETRZA

FILTRY 
PRZECIWPYŁKOWE

1.4 TSI 118/160 W 712/94 niewymienny C 35 154 CU 2939

1.8 TSI 118/160 W 719/45 niewymienny C 35 154 CU 2939 

2.0 TSI 155/211 W 719/45 niewymienny C 35 154 CU 2939 

3.6 FSI 220/300 HU 8009 z niewymienny C 36 188 CU 2939 

2.0 TDI 103/140 HU 7008 z PU 8008/1 C 35 154 CU 2939 

2.0 TDI 135/184 HU 7008 z PU 8008/1 C 35 154 CU 2939

W VW PASSACIE CC FILTR KABINOWY JEST UMIESZCZONY W DESCE ROZDZIELCZEJ POD SCHOWKIEM PRZED NOGAMI PASAŻERA.

Zdejmij osłonę dolnej części deski rozdzielczej. Odkręć pokrywę kasety  
filtra kabinowego.

Wysuń stary filtr i wsuń delikatnie 
nowy. Zamknij pokrywę kasety.

Równolegle z czyszczeniem układu 
trzeba pamiętać o wymianie filtra 
przeciwpyłkowego. Jego zużycie 
sprzyja parowaniu szyb. 

VW PASSAT CC: ŚWIECE ŻAROWE DENSO

SILNIK ROK PRODUKCJI MOC  
[KM/KW]

POJEMNOŚĆ  
SKOKOWA [CCM]

KOD SILNIKA OZNACZENIE ŚWIECY

2.0 TDI 03/08 - 05/10 140/103 1968 BMP DG-193

2.0 TDI 07/08 - 05/16 170/125 1968 CBBB DG-190, DG-193

2.0 TDI 4x4 09/08 - 05/16 170/125 1968 CBBB DG-190, DG-193

2.0 TDI 16V 01/09 - 05/16 140/103 1968 BKD DG-190, DG-193

2.0 TDI 16V 4x4 11/10 - 05/16 140/103 1968 CFFB DG-190, DG-193
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Silniki benzynowe

CC jest napędzane innowacyjnymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi z bezpo-
średnim wtryskiem. Wszystkie silniki wysokoprężne (TDI) po liftingu są wyposażone 
seryjnie w system start-stop i funkcję rekuperacji (odzyskiwania energii hamowania). 
Wszystkie poliftingowe silniki benzynowe również posiadają funkcję rekuperacji. Jed-
nostki TDI po modernizacji rozwijają moc 103 kW/140 KM i 125 kW/170 KM. Trzecim 
TDI w Volkswagenie CC jest BlueTDI o mocy 103 kW/140 KM, który jako jeden z nie-
wielu silników na rynku spełnia wymagania normy Euro6. Silniki benzynowe europej-
skich wersji CC dysponują mocą 118 kW/160 KM, 155 kW/210 KM i 220 kW/300 KM. 

1.8 TSI o mocy 160 KM
TSI o mocy 118 kW/160 KM przy 
5000 obr./min jest najmniejszym z silników 
benzynowych napędzających Volkswagena 
CC. Ten doładowywany turbosprężarką 
czterocylindrowy silnik z bezpośrednim 
wtryskiem jest bardzo oszczędny (średnie 
zużycie paliwa: 7,1 l/100 km, emisja CO2 
165 g/km) i mocny (maksymalny moment 
obrotowy 250 Nm między 1500 a 4200 obr./
min). Volkswagen CC z tą jednostką napę-
dową przyspiesza do 100 km/h w 8,5 sekun-
dy i osiąga prędkość maksymalną 223 km/h. 
Seryjnie TSI jest połączony z manualną 
przekładnią 6-biegową, opcjonalnie może 
współpracować z 7-biegową przekładnią 
dwusprzęgłową (DSG). W takim przypadku 
spalanie wzrośnie zaledwie o 0,1 litra, co jest 
bardzo dobrą wartością dla automatycznej 
skrzyni biegów. Osiągi jezdne pozostają 
identyczne. 

2.0 TSI o mocy 210 KM 
Kolejną pod względem mocy jed-
nostką napędową w Volkswagenie 
CC jest TSI o mocy 155 kW/210 KM 
(od 5300 obr./min). Na przejechanie 
100 kilometrów ten rozwijający 280 

Nm momentu obrotowego (1700 do 
5200 obr./min) czterocylindrowy silnik 
potrzebuje tylko 7,3 litra paliwa (emisja 
CO2 171 g/km) i rozpędza się do 242 km/h. 

Na przyspieszenie do 100 km/h 
Volkswagen CC z tym silnikiem potrzebu-
je 7,3 sekundy. Jako alternatywa dla se-
ryjnej, 6-biegowej skrzyni manualnej ofe-
rowana jest 6-biegowa przekładnia DSG. 
W tym przypadku prędkość maksymalna 
wynosi 240 km/h, a średnie zużycie pali-
wa 7,8 l/100 km (182 g/km CO2). 

3.6 V6 o mocy 300 KM 
Najmocniejszym silnikiem benzyno-
wym montowanym w Volkswagenie 
CC jest 3,6-litrowy silnik sześciocylin-
drowy o mocy 220 kW/300 KM (przy 
6600 obr./min). Rozwija on maksymal-
ny moment obrotowy 350 Nm (2400 
do 5300 obr./min) i przyspiesza cztero-
drzwiowe coupé do 100 km/h w 5,5 se-
kundy. Średnie zużycie paliwa wynosi 
9,3 l/100 km (214 g/km CO2). Prędkość 
maksymalna została ograniczona elektro-
nicznie do 250 km/h. Seryjnie Volkswagen 
CC V6 napęd 4MOTION i DSG.

WERSJE SILNIKOWE 
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DSG

4MOTION

Silniki diesla

2.0 TDI o mocy 140 KM i 170 KM 
Silniki wysokoprężne z wtryskiem Common Rail 
w Volkswagenie CC dysponują mocą 103 kW/ 
140 KM i 125 kW/170 KM. Podczas gdy jednost-
ka TDI o mocy 140 KM rozwija swój maksymalny 
moment obrotowy 320 Nm przy 1750 obr./min, 
maksymalny moment obrotowy TDI o mocy 
170 KM wynosi 350 Nm (od 1750 obr./min). 
W wersji 140 KM Volkswagen CC przyspiesza 
do 100 km/h w 9,8 sekundy, a prędkość mak-
symalna wynosi 214 km/h. Auto zużywa przy 
tym średnio tylko 4,7 l/100 km (125 g/km CO2). 
Z mocą 170 KM Volkswagen CC rozwija pręd-
kość 227 km/h. Klasyczne przyspieszenie do 
100 km/h zajmuje tylko 8,6 sekundy. Warto-
ści zużycia paliwa są również bardzo dobre: 
4,9 l/100 km (129 g/km CO2). 
Opcjonalnie można zamawiać TDI z 6-biego-
wą DSG. W obu przypadkach spalanie zwięk-
sza się o 0,6 l/100 km, niemniej z wartościami 
5,3 l/100 km (140 KM) i 5,5 l/100 km (170 KM) 
jest bardzo niskie. Wszystkie modele TDI 
wyposażone są seryjnie w system start-stop 
i system rekuperacji. Volkswagen CC z TDI 
103 kW (wersja z przekładnią manualną) i TDI 
125 kW (wersja DSG) będzie dostępny w póź-
niejszym terminie także z opcjonalnym napę-
dem na wszystkie koła 4MOTION. 

2.0 BlueTDI o mocy 103 kW/140 KM 
Na takiej samej podstawie technicznej, jak 
klasyczne TDI, opiera się BlueTDI o mocy 103 
kW/140 KM, spełniający wymagania normy 
Euro6. W celu dalszej redukcji ilości tlenków 
azotu Volkswagen CC BlueTDI wyposażony 
jest w katalizator SCR. Katalizator ten, wraz 
ze środkiem AdBlue, zmienia tlenki azotu 
(NOx) ze spalin w azot i wodę. Dodatkowo 
montowane są nadal katalizator oksydacyj-

Wszystkie silniki Volkswagena CC można 
było łączyć z przekładnią dwusprzęgłową 
(DSG); w przypadku wersji V6 przekładnia 
ta montowana była seryjnie. Zależnie od 
momentu obrotowego silnika DSG ma 
6 lub 7 biegów. Obie wersje DSG cha-
rakteryzuje maksymalna oszczędność 
i dynamika zmiany przełożeń. Przekładnie 
dwusprzęgłowe różnią się nie tylko liczbą 
biegów do przodu, lecz także rodzajem 
sprzęgła. Podczas gdy w 7-biegowej DSG 
stosowane są dwa sprzęgła suche, po-
dwójne sprzęgło 6-biegowej DSG pracuje 
w kąpieli olejowej. 

W wersjach 4MOTION stale napędzana 
jest oś przednia, na tylną oś przekazywa-
ne jest tylko dziesięć procent momen-
tu obrotowego. Tylna oś jest dołączana 
stopniowo tylko w razie potrzeby – 
w zależności od pracy napędu i sytuacji. 
Za dołączanie tylnej osi odpowiedzialne 
jest sprzęgło Haldex 4. generacji. Zale-
tą elektroniki jest fakt, że do aktywacji 
tego sprzęgła nie jest potrzebna różnica 
prędkości obrotowych między przednią  
a tylną osią, bowiem wzrost ciśnienia ge-
nerowany jest przez pompę elektryczną. 
Sprzęgło Haldex płynnie przenosi napęd 
na tylną oś zależnie od warunków jazdy, np. 
także podczas ruszania i przyspieszania.

ny i filtr cząsteczek stałych, które redukują 
całe spektrum szkodliwych substancji emi-
towanych wraz ze spalinami. 

Czterocylindrowa jednostka z czterema 
zaworami na cylinder i pojemnością skoko-
wą 1986 cm3 rozwija maksymalną moc już 
przy 4200 obr./min. Od 1750 obr./min (do 
2500 obr./min) dostępny jest maksymalny 
moment obrotowy 320 Nm. Z takimi war-
tościami silnik ten przyspiesza Volkswage-
na do 100 km/h w 9,9 sekundy; prędkość 
maksymalna wynosi 214 km/h (6-biegowa 
DSG: 212 km/h). Średnie zużycie paliwa to 
4,9 l/100 km, a emisja CO2 wynosi 127 g/km 
(z manualną skrzynią biegów); względnie 
5,4 l/100 km i 142 g/km (z DSG). 

Wrażenia z jazdy
O pracy zespołu napędowego, czyli dwulitro-
wego turbodiesla o mocy 170 KM oraz skrzyni 
dwusprzęgłowej DSG, można się wypowia-
dać w samych superlatywach. Wystarczają-
ca moc, więcej niż wystarczający moment 
obrotowy, ekspresowa zmiana przełożeń, 
skuteczne wyciszenie kabiny i bardzo niskie 
zużycie paliwa. Czy można chcieć czegoś 
więcej? Użytkownicy starszych egzempla-
rzy mogą w tym miejscu dodać – „trwałości”.  
W tej kwestii trudno się wypowiadać. Wia-
domo jednak, że obecne silniki 2.0 TDI CR 
są bez porównania bardziej wytrzymałe niż 
okryte złą sławą stare 2.0 TDI PD montowa-
ne w Passatach do 2008 roku.

Podczas jazd testowych zużycie paliwa spa-
dało do poziomu 6 l/100 km. Podczas dyna-
micznej, choć nieagresywnej jazdy wzrasta-
ło do ok. 7,5 l/100 km. 


