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Ob oznaki B7  
bo večina naj
prej pomislila 
na vitamin B7, 
biotin. Kot pri 
večini vitaminov 
njegova odsot
nost ni najboljša 
za zdravje, na 
srečo pa je eden 
od tistih, ki ga je 
običajno vedno  
v izobilju.

B7
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 Pa B7 ni le oznaka za vitamin, poleg 
marsikatere druge uporabe B7 pomeni 
tudi novo generacijo Passata. O tem, ko
liko nov je novi Passat v resnici, bi sicer 
lahko napisali več kot knjigo, a od zunaj 
je na pogled povsem nov. Ob prehodu iz 
prejšnje generacije (seveda označene B6, 
saj je Passat v internem Volkswagnovem 
označevanju vedno imel črko B in zapo
redno številko generacije) so spremenili 
skoraj vse karoserijske dele (razen stekel 
in strehe), je pa po drugi strani res, da se 
mere skoraj niso spremenile, da je plat
forma ostala enaka (torej večja različica 
tiste, na kateri je nastal Golf) in da se tu
di tehnika v osnovi ni veliko spremenila.

Podobna zgodba torej kot pri šesti ge
neraciji Golfa, ki je tako kot zdaj Passat 
predhodno zamenjala hitreje, kot je v na
vadi, a tudi z manj spremembami, kot je 
običajno. In na koncu je ostalo pri tem, 
da je novi Golf nov (in ne prenovljen), in 
jasno je, da bo na koncu enako obveljalo 
tudi pri Passatu.

In konec koncev je navadnemu kupcu 
oziroma uporabniku pravzaprav vseeno, 
ali je avto bolj ali manj prenovljen ali bolj 
ali manj nov. Zanima ga le, kakšen je in 
ali je (če je lastnik prejšnje generacije in 
razmišlja o zamenjavi) toliko boljši, da se 
splača menjati.

Pri novem Passatu odgovor ni pre
prost. Oblikovno je avto seveda povsem 
drugačen od predhodnika, ki je bil kar 
nekakšno odstopanje od Passatove obli
kovalske tradicije – malo je bilo ostrih po
tez in robov, veliko zaobljenih, izbuljenih 
linij. Novi Passat je (dober) korak nazaj 
na stara pota. Oblikovalsko so ga približa
li Phaetonu (da bi mu s tem hkrati dali tu
di bolj prestižen položaj), kar pomeni bolj 
oglate, pa tudi bolj športne oblike, zlasti 
spredaj. Pripadnost znamki je nemogoče 
prezreti, manj posrečen pa je karavanski 
zadek, ki je sicer zaradi svoje oblike in 
velikosti zelo uporaben, a hkrati na videz 
deluje nekoliko preveliko in preveč pusto. 
Pločevine je veliko, luči pa so dokaj majh

ne in temne. Precejšnjo vlogo pri tem, 
kako je videti zadek Varianta, igra tudi 
barva avtomobila – če je temna, podobno 
kot je temno steklo na prtljažnih vratih,  
je zadek videti mnogo bolj pust kot pri 
svetlejših barvah.

In medtem ko je zunanja oblika od 
spredaj in zadaj precej drugačna kot pri 
predhodniku, je bočna linija in linija oken 
mnogo bližje – še bolj pa na predhodni
ka novi Passat spominja v notranjosti. 
 Tisti, ki so bili Passata vajeni že doslej, se 
bodo v novem počutili povsem domače. 
Celo tako domače, da jih utegne to celo 

zmotiti. Merilniki so skoraj enaki, spre
menil se je le večfunkcijski prikazovalnik 
med njimi, enake so komande samodej
ne dvopodročne klimatizacije. Skoraj ena
ke so tudi poteze armaturne plošče, ki pa 
je, če si jo recimo zaželite takšno, kot je 
bila v testnem Passatu (z aluminijastimi 
dodatki), na oko precej bolj gosposka kot 
tista doslej. K temu pa veliko pripomore 
analogna ura na vrhu sredinske konzole. 
Lepo in uporabno. Prostora za drobnarije 
je na pretek, tako med prednjima sedeže
ma kot recimo v vratih, kamor je mogoče 
(skoraj povsem) pokonci namestiti eno
inpollitrsko plastenko s pijačo, ne da bi 
vam bilo treba skrbeti, da se bo prevrnila.

Malce je razočarala kakovost izdelave, 
saj so bili razmiki med posameznimi deli 
(predvsem pri stikalih za pomik stekel na 

voznikovih vratih ter na sredinski konzoli) 
precej neenakomerni, res pa je, da izde
lava vseeno deluje kompaktno in tudi na 
zelo slabi cesti ne boste slišali šklepeta
nja ali cviljenja. Upravljanje avdio in navi
gacijskega sistema (ob tem velja omeniti, 
da testni Passat, ki stane več kot 30 tiso
čakov, ni premogel niti najosnovnejšega 

sistema za prostoročno telefoniranje blu
etooth, kar že meji na sramoto) pa olajša 
za dotik občutljiv barvni zaslon na sredi
ni. Zanimivo: Volkswagnovi inženirji so se 
odločili, da podvojijo komande: vse, kar 
lahko naredite s pritiskanjem na za do
tik občutljiv zaslon, lahko naredite tudi z 
gumbi pod njim. Očitno so ugotovili, da je 
dovolj kupcev Passata tako tradicionali
stičnih, da se z le za dotik občutljivim zas
lonom ne bi sprijaznili.

In medtem ko je novi Passat na večini 
področij enako dober ali boljši od doseda
njega, smo takoj našli tudi področji, kjer 
je nazadoval: sedenje in položaj za vola
nom. Sedeži so v primerjavi s predhodni
kom novi, a na žalost tudi manj udobni. 
Medtem ko smo v supertestnem Passatu 
prejšnje generacije brez težav za volanom 

sedeli tudi po 10 ur in več, so novi sede
ži nameščeni tako, da bo za marsikate
rega voznika tudi njihov najnižji položaj 
previsok, oblika hrbtnega dela do hrbta 
neprijazna (kljub bogati nastavljivosti led
venega dela), volan pa tudi v najbolj izvle
čenem položaju predaleč. In če k temu 
dodamo še dolg gib stopalke sklopke in 

visoko nameščeno stopalko zavore (kar je 
že stara Volkswagnova bolezen), utegne 
predvsem višje voznike vse skupaj precej 
motiti. Ena od rešitev se imenuje DSG – 
če ni treba pritiskati stopalke sklopke, je 
namreč udoben položaj za volanom pre
cej lažje najti – pa še stopalka zavore je 
pri Volkswagnih z DSGmenjalnikom na
meščena malce drugače.

A ker DSGja ni, je pač treba uporabljati 
ročico ročnega šeststopenjskega menjal
nika. Ta je, tako kot motor, stari znanec. 
Lahkotno tekoč, hiter, natančen, z roki 
prijazno in dobro nameščeno prestavno 
ročico. In po njem bo treba kar precej po
segati, saj dvolitrska turbodizelska moto
rizacija s 103 kilovati oziroma 140 'konji' 
z oznako Bluemotion Technology ni ravno 
naklonjena zelo živahnemu premikanju. 

Aljoša Mrak

 Moram priznati, da sem glede 
Passata v dilemi, kaj napisati. Da 
je velik, udoben, dovolj poskočen 
in varčen, je verjetno jasno. Da se 

slabše sedi in da smo opazili pomanjkljivosti pri 
izdelavi, pa tudi. Ni napačen, še zdaleč ne, ven-
dar če bi že sanjal o novem avtu, Passata (zelo 
verjetno) sploh ne bi izbral. Kot službeni stroj? 
Mogoče. In takrat bi vztrajal pri tehničnih posla-
sticah, kot so aktivni tempomat, pomoč pri parki-
ranju, sistem za odpiranje prtljažnika le z gibom 
noge Easy Open … 

Vinko Kernc

 Izkušnje pravijo, da Volkswa-
gnova izjemno natančno (nemš
ko, jasno) začrtana filozofija 
 blagovne znamke odlično deluje 

vse do velikosti Passata, ali rečeno drugače –  
pri Phaetonu ne deluje (več) enako dobro.  
Zato je tokratni Passat tehnično v splošnem   
boljši od prejšnjega, hkrati pa po svojem videzu 
tudi vsaj za razred bolj prestižen od njega. Skrat-
ka: z njim se prav veliko ne morete zmotiti v no-
benem pogledu.

Res pa je tudi, da se za enak ali celo manjši 
denar lahko v katerem drugem avtomobilu pelje-
te zelo podobno dobro, predvsem pa tišje. 

iz oči v oči
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Tisti, ki so bili Passata vajeni že doslej, se bodo v novem 
počutili povsem domače.

Sedeži so v primerjavi s predhodnikom novi,  
a na žalost tudi manj udobni.
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Če ste odločeni voziti umirjeno in varčno, 
stvar deluje, če pa se želite peljati ma
lo živahneje ali ko je avto bolj naložen, 
stvari niso tako rožnate. Navora in mo
či sicer ni malo, je pa (po turbodizelsko) 
ozko območje vrtljajev, v katerih motor 
zdravo diha in je hrup na sprejemljivi rav
ni. In ker BlueMotion poleg samodejne

ga ugašanja motorja (majhna zanimivost: 
če vam ob speljevanju motor po nesreči 
ugasne, je dovolj le, da stisnete sklopko, 
pa ga bo Passat sam ponovno zagnal) 
ob ustavljenem avtu pomeni tudi daljša 
prestavna razmerja, je poraba majhna – 
okoli osem litrov, morda še pol litra več, 
se je gibala navadno. V najnižjih vrtljajih 
je motor nekoliko grob, zvok pa dizelsko 
bobneč kot pri predhodniku (od nove ge
neracije bi pač pričakovali boljšo zvočno 
in vibracijsko izoliranost), res pa je, da 
se (zlahka) najdejo tudi konkurenti, ki so 
glasnejši. A na koncu se kombinacija še 
vedno izkaže za dovolj dobro, predvsem 
pa tudi cenovno dovolj ugodno. Seveda 
si je mogoče omisliti tišjo, bolj uglajeno 
različico, recimo 160'konjski' TSI v kom
binaciji z menjalnikom DSG, in možno je 
najti tudi cenejšo in varčnejšo (1.6 TDI), 
a tale kombinacija bo, o tem smo prepri
čani, ponovno najbolj prodajana in glede 
na stroške avtomobilu tudi (ob 122'konj
skem' 1.4 TSI) najbolj pristaja.

Passat je od nekdaj družinski avto, in 
čeprav si je tudi pri njem lahko omislite 
športno podvozje, izrazito velika in široka 
kolesa in podobno, se vedno znova izka
že, da mu najbolje pristaja umirjenost. 
Zato je njegova lega na cesti umirjeno 
podkrmarjena, nagibanja v ovinkih je še 
dovolj malo, povratnih informacij na vola
nu tudi. Skratka: med ovinki je ta Passat 
korekten in nič več kot to – se pa za to 
oddolži z dovolj dobrim blaženjem nerav
nin, stabilnostjo na avtocesti in v celem 
predvsem udobni vožnji namenjenem ob
našanju. Dolge poti? Brez težav. Enako 
velja za zavore: če odštejemo previsoko 
nameščeno stopalko, so zanesljive, ne 
prijemajo sunkovito in zavorno moč je 

mogoče lepo dozirati. Tako ni nobene po
trebe, da glave potnikov nihajo, kot bi se
deli v reli specialki.

In spet smo tam, kjer pri Volkswagno
vih avtomobilih običajno pristanemo –  
pri dejstvu, da jim vedno znova, in tako  
je tudi pri novem Passatu, uspe narediti 
avtomobile, ki ne izstopajo navzdol in  
so na svojih najslabših področjih ved
no vsaj povprečni, na marsikaterem pa 
(krepko) nadpovprečni. Novi Passat ima 
teh nadpovprečnih področij sicer manj, 
a še vedno ostaja v vrhu svojega razre
da, sploh pa bo (še vedno) pisan na ko
žo tistim, ki iščejo izkušnjo udobnega, 
pros tornega prevoza, ki ni povezan s pre
velikimi stroški ... 

tehnični PoDAtki

hvALimo in grAjAmooCenA

NAŠE MERITVE
T = -6°C / p = 993 mbar / rel. vl. = 51 % / Gume: Michelin Pilot Alpin M+S 
235/45/R 17 H / stanje kilometrskega števca: 3.675 km

Vozne lastnosti
Pospeški s
0-100 km/h: 11,0
402 m z mesta: 17,9
 (129 km/h)

Prožnost	
50–90 km/h (IV./V.): 9,5 s/16,1 s
80–120 km/h (V./VI.): 12,5 s/15,7 s

Največja	hitrost 210 km/h 
 (V. In VI. prestava)

Poraba goriva l/100 km
najmanjše povprečje  6,2
največje povprečje 10,2
skupno testno povprečje 7,6

Trušč	v	notranjosti		 dB
Prestava III. IV. V. VI.
50 km/h 60 58 56 55
90 km/h 62 60 59 58
130 km/h 64 62 61 60
Prosti tek  39

Zavorna pot  m
od 130 km/h: 74,0
od 100 km/h: 40,9
 (AM meja 40 m)

Napake	med	testom
brez napak

UŽITEK	V	VOŽNJI:

        
Družinski karavan in povprečno zmogljiv dizel. 
Čudežev pač ni mogoče pričakovati.

Po memb nej ša se rij ska opre ma: voznikova in sovoznikova varnostna blazina – stranski varnostni blazini –  varnostni zračni 
zavesi – pritrdišča ISOFIX – ABS – ESP – servo volan – samodejna klimatska naprava – električni pomik šip spredaj 
in zadaj – električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali – radio s CD-predvajalnikom in MP3-predvajalnikom – 
večopravilni volanski obroč – daljinsko upravljanje osrednje ključavnice – po višini in globini nastavljiv volanski obroč 
– po višini nastavljiv voznikov sedež – deljiva zadnja klop – potovalni računalnik.

Garancija:
2 leti splošne garancije, 3 leta garancije na lak,  
12 let garancije za prerjavenje, neomejena mobilna 
garancija ob rednem servisiranju pri pooblaščenih 
serviserjih.

Predvideni	redni	servisi:
Servisni interval na 15.000 km ali eno leto.

redni servisi, delo, material:  1.123
gorivo  9.741
gume (1):  2.264
izguba vrednosti po 5 letih:  11.369 

obvezno zavarovanje (2):  3.280
kasko zavarovanje (2):  4.130

Skupaj:  31.907 
Strošek za prevoženi km:  0,32 EUR/km

(1) – upoštevali smo 1 komplet letnih gum in 1 komplet zimskih gum
(2) – predvidoma voznik takšnega vozila prevozi 100.000 km v 5 letih

STROŠKI	VOZILA	DO	PREVOŽENIH	100.000	km	(v	EUR):

DIAGRAm	mENJALNIKA: TEHNIČNI	PODATKI

DIAGRAm	mOTORJA:

motor: 4-valjni – 4-taktni – vrstni - turbodizelski – nameščen spredaj prečno – vrtina in gib 81 × 95,5 
mm – gibna prostornina 1.968 cm3 – kompresija 16,5 : 1 –  največja moč 103 kW (140 KM) pri 4.200/min – 
srednja hitrost bata pri največji moči 13,4 m/s – specifična moč 52,3 kW/l (71,2 KM/l) – največji navor 320 Nm 
pri 1.750-2.500/min – 2 odmični gredi v glavi (zobati jermen) – po 4 ventili na valj – vbrizg goriva po sistemu 
skupnega voda – turbinski polnilnik na izpušne pline  – hladilnik polnilnega zraka. Prenos	moči: motor 
poganja prednji kolesi – 6-stopenjski ročni menjalnik – prestavna razmerja I. 3,769; II. 1,958; III. 1,257; IV. 0,869; 
V. 0,857; VI. 0,717 – diferencial 3,450 (1.,2.,3.,4. prestava); 2,760 (5., 6., vzvratna prestava)  – platišča 7 J × 
17 – gume 235/45 R 17, kotalni obseg 1,94 m.	Voz	in	obese: kombi – 5 vrat, 5 sedežev – samonosna 
karoserija – spredaj posamične obese, vzmetne noge, trikraka prečna vodila, stabilizator –  zadaj večvodilna prema, 
vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki, stabilizator – zavore spredaj kolutne (prisilno hlajene), zadaj kolutne, ABS, 
mehanska ročna zavora na zadnji kolesi (ročica med sedežema) – volan z zobato letvijo, hidravlični servo, 2,9 zasuka 
med skrajnima točkama. mase: prazno vozilo 1.571 kg – dovoljena skupna masa 2.180 kg – dovoljena masa 
prikolice z zavoro: 1.800 kg, brez zavore: 750 kg – dovoljena obremenitev strehe: 100 kg.  Zmogljivosti 
(tovarna): največja hitrost 210 km/h – pospešek 0–100 km/h 10,1 s – poraba goriva (ECE) 5,6/4,1/4,6 l/100 
km, izpust CO

2
 120 g/km. 

Zu	na	nje	me	re: širina vozila 1.820 mm – kolotek spredaj 1.552 mm – zadaj 1.551 mm – rajdni krog 11,4 m. 
No tra nje	me	re: širina spredaj 1.490 mm, zadaj 1.500 mm – dolžina sedalnega dela prednji sedež 500 mm, 
zadnji sedež 490 mm – premer volanskega obroča 370 mm – posoda za gorivo 70 l.

me	re:
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Prostorninaprtljažnika,izmerjenazAMstandardnimkompletom 
5kovčkovSamsonite(skupno278,5l):
5 sedežev: 1 × letalski kovček (36 l), 1 × kovček (85,5 l),  
2 x kovček (68,5 l), 1 × nahrbtnik (20 l).

CENA:	 (Porsche Slovenija, d. o. o.)
Passat	Variant	1.4	TSI	
(90	kW)	Trendline:	 21.957 EUR
Passat	Variant	2.0	TDI	
(103	kW)	Highline:	 28.471 EUR
Testno	vozilo:	 30.600 EUR

moč:	 103 kW (140 KM) 
Pospešek:	 11,0 s
Največja	hitrost:	 210 km/h
Povpr.	poraba:	 7,6 l/100 km
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103 kW (140 KM)110

95

80

65

50

35

20

95

140

125

110

80

65

 50

35

20

360
320
280
240
200
160

0 1 2 3 4 5 6 7
Vrtljaji v 1000/min

300 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20

Hi
tr

os
t v

 k
m

/h

8

320 Nm

103 kW (140 KM)

I.
45
km/h

II.
86
km/h

III
.

134
km/h

IV
.

V. 194
km/h

VI
.

210
km/h

l /100km 4 20

metrov30 40 50 60

7,6

40,9

am meja

40

l /100km 4 20

metrov30 40 50 60

7,6

40,9

am meja

40

širina vozila: 1.820

Zunanjost (15)

Notranjost (125)

Motor, pogon, podvozje (65)

Vozne lastnosti (70)

Zmogljivosti (35)

Varnost (45)

Gospodarnost (65)

Skupaj
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Rahlo prevelik zadek, a športna oblika nosu. Passat kot doslej ne bo izstopal,  
bo pa prepoznaven.

OCENA 1	2	3 4 5
Kriterij ocenjevanja (Št. točk = ocena): 0-180 = 1; 181-240 = 2; 241-300 = 3; 301-360 = 4; 361-420 = 5

Prostora spredaj, zadaj in v prtljažniku je na pretek, le kakovost izdelave ima drobne pomanjkljivosti.

Zmogljivosti so povprečne, razveselita pa odličen menjalnik in dodelano podvozje.

Nerodne stopalke kvarijo oceno na področju, na katerem se Passat sicer dobro znajde.

Še ravno dovolj zmogljivo motoriziran, bi se lahko ocena glasila na kratko.
Za ksenonske žaromete in večino elektronskih asistenčnih sistemov bo treba seči še 
globlje v žep.

Poraba je majhna, tudi osnovna cena ni pretirana, se pa hitro nabere veliko doplačil.
Passat ostaja resen konkurent v vrhu tega avtomobilskega razreda. Tu in tam se mu 
sicer pozna, da je pod kožo tesen sorodnik predhodnika, a večinoma to tako in tako ni 
nič slabega.

tABeLA konkurenCe

MODEL
 

motor (zasno va)
gibna pros to rni na (cm3)
naj več ja moč (kW/KM pri 1/min)
naj več ji navor (Nm pri 1/min)
dol ži na × širi na × viši na (mm)
naj več ja hitrost (km/h)
pospe šek 0–100 km/h (s)
pora ba gori va po ECE (l/100 km)
izpusti CO

2
 (g/km)

cena osnov ne ga mode la (evri)

Volkswagen Passat Variant 
2.0 TDI (103 kW) Bluemotion 
Technology Trendline
4-valjni – vrstni
1.968
103/140 pri 4.200
320 pri 1.750-2.500
4.771 × 1.820 × 1.516
210
10,1
5,6/4,1/4,6
120 
24.163

Ford Mondeo  
Karavan 2.0 TDCi  
(103 kW) Trend
4-valjni – vrstni
1.997
103/140 pri 4.000
320 pri 1.750-2.240
4.830 × 1.886 × 1.500
205
9,8
7,6/4,9/5,9
156 
26.070

Renault Laguna 
Grandtour dCi 130 
Evolution
4-valjni – vrstni
1.995
96/130 pri 4.000
320 pri 2.000
4.803 × 1.811 × 1.445
196
10,8
7,8/5,0/6,0
159
24.930

Honda Accord  
Tourer 2.2 i-DTEC 
Elegance
4-valjni – vrstni
2.199
110/150 pri 4.500
350 pri 2.000
4.750   × 1.840 × 1.440
207
9,8
7,5/5,0/5,8
154 
30.490

prostornost V
merilniki V
dovolj prostora za drobnarije V
poraba V
klimatizacija V

   
ni bluetootha W
sedeži W
neroden ključ (pri vžigu motorja) W

koLiko stAne v eur

DODatna OprEMa tEstnEga vOziLa:
Kovinska barva 557
Samodejni vklop/izklop dolgih luči 140
Radio–navigacijski sistem RNS 315 662
Večopravilni prikazovalnik Premium 211
Zatemnjena stekla 327
Nadomestno kolo 226


