
Ценовник

Моделска година 2023

Код Опис kW КС Менувач g/km Гориво

вкл. данок на моторни возила и 18% ДДВ

CB53LZX5 Passat Variant Business 2.0 TSI OPF 140 190 DSG 7 134 Бензин 2.935.168 ден 47.456 €

CB533XX5 Passat Variant Business 2.0 TDI SCR 110 150 M6 114 Дизел 2.851.299 ден 46.100 €

CB533ZX5 Passat Variant Business 2.0 TDI SCR 110 150 DSG 7 106 Дизел 3.071.554 ден 49.661 €

CB537ZX5 Passat Variant Business 2.0 TDI SCR 147 200 DSG 7 124 Дизел 3.305.895 ден 53.450 €

CB537TX5 Passat Variant Business 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 200 DSG 7 135 Дизел 3.495.231 ден 56.511 €

CB54LZX5 Passat Variant Elegance 2.0 TSI OPF 140 190 DSG 7 134 Бензин 3.371.727 ден 54.515 €

CB543XX5 Passat Variant Elegance 2.0 TDI SCR 110 150 M6 114 Дизел 3.338.044 ден 53.970 €

CB543ZX5 Passat Variant Elegance 2.0 TDI SCR 110 150 DSG 7 106 Дизел 3.597.346 ден 58.162 €

CB547ZX5 Passat Variant Elegance 2.0 TDI SCR 147 200 DSG 7 124 Дизел 3.727.625 ден 60.269 €

CB547TX5 Passat Variant Elegance 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 200 DSG 7 135 Дизел 3.943.992 ден 63.767 €

Код Опис на дел од опремата без доплата - достапност во зависност од одбраниот модел

RBB

RBD

PA6

9S0

9WJ

6XI

PXA

KA2

* NEDC комбинирана CO₂ емисија

2 год. гаранција на возилото без лимит на изминати километри, 3 год. гаранција на бојата, 12 год. гаранција против пробивање на каросеријата од корозија.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на опремата.

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

При конфигурирање и избор на возило, Ве молиме за консултација со продажните советници кај Вашиот Volkswagen партнер околу точната сериска, дополнителна опрема и крајната цена 

на Вашето возило. Можни се ненамерни печатни грешки при составувањето на ценовникот, за кои однапред Ви се извинуваме.

IQ.Light - Matrix LED предни светла

(проекторски LED предни светла со одделни LED дневни светла, зголемена контрола на долги светла „Dynamic Light Assist“ и динамична контрола 

на досегот на предните светла со динамично осветлување во свиоци и светло за лоши временски услови, задни светла во LED комбинирана 

изведба со динамички показатели на насока, мултифунцкионална камера)

Passat Variant

Радио „Ready 2 Discover“ 

(8.0" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth)

Навигациски систем „Discover Media“ (8.0" екран во боја чувствителен на допир, FM радио прием, USB-C приклучок, навигациска функција со 

мапи за Европа на внатрешната меморија, подготовка за мобилен телефон Bluetooth)

Предложена малопродажна цена

TSI, TDI, 4MOTION и DSG се трговски марки на Volkswagen Group во во Германија и други држави. TDI: Дизел мотор со директно вбризгување на гориво, натполнење, Common Rail (довод 

на гориво до цилиндрите преку заедничка линија со висок притисок) и DPF (филтер за цврсти честички). OPF: Филтер за цврсти честички кај бензински мотор. SCR: Селективна каталичка 

редукција (на азотни оксиди NOx во издувните гасови). TSI: Бензински мотор со директно слоевито вбризгување и единечно или двојно натполнење. PHEV: приклучно хибридно електрично 

возило со електричен и бензински мотор. М: Рачен менувач со 6 степени. DSG: Автоматски менувач со двојна спојка и 6 или 7 степени. 4MOTION: Постојан погон на сите тркала со 

автоматска распределба на погонската сила. Типтроник: Програма за рачна промена на брзините кај DSG менувачите. LED: Нискоенергетски полупроводнички извори на светлина. ACT 

Активна контрола на цилиндрите.

Задна камера

Електрично преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, на возачката страна со автоматско затемнување

Амбиентно осветлување "Plus" со избор на повеќе бои

Дигитален кокпит во повеќе бои со можност за избор на инфо-профили

App-Connect Wireless за Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink со компатибилни паметни телефони

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner


Моделска година 2023

Сериска опрема
S - Вклучено; O - Достапно без или со доплата; - Не е вклучено/Не е достапно;

Надворешност Business Elegance

5 врати со електрично движени предни и задни стакла S S

Кровни шини, сребрени, елоксирани S S

Браници во боја на возилото S -

Браници во боја на возилото со хром елементи - S

Долни лајсни во боја на каросерија S -

Долни лајсни во хром - S

Tермоизолациони зелено тонирани стакла S S

Предни светла во LED изведба со одделни LED светла за дневно возење S S

Задни светла во LED изведба „Basic“ S S

Светло за магла позади на едната страна, помошни светла на двете страни S S

Светла за магла напред во LED изведба со статичко осветлување во свиоци S S

Алу фелни „Sepang“, 16", 6.5J x 16, гуми 215/60 R16

- само за мотори под 140 kW
S -

Алу фелни „Istanbul“, 17", 7J x 17, AirStop® гуми 215/55 R17

- само за мотори со 140 kW и повеќе
S -

Алу фелни „Istanbul“, 17", 7J x 17, AirStop® гуми 215/55 R17 - S

Внатрешност
Мултифункционален кожен волан, за DSG со типтроник S S

Облоги на вратите со пенаст слој и ткаенина S -

Облоги на вратите со изглед на кожа, еко кожа - S

Асиметрично поделлив и преклоплив наслон на задните седишта со централен потпирач и отвор за долги предмети S S

ergoComfort возачкото седиште, со подесување на аголот на седечката површина, подесување на поддршката на надколениците, електрично 

поедсување на наслонот
S S

Комфорни седишта напред S -

Топ-комфорни седишта напред - S

2 x држачи за чаши напред со поклопец S S

Декоративни уметоци „Cross Hatch“ на инструмент таблата и вратите S -

Декоративни уметоци „Dayton Brushed Aluminium“ на инструмент таблата и вратите - S

Наслон за раце напред со оддел за ситни работи, висински и надолжно подесив, со 2 отвори за воздух на задната страна S S

Кожен менувач S S

Пластични лајсни на праговите на вратите S -

Лајсни од не’рѓосувачки челик на праговите на вратите - S

LED внатрешни светла напред и назад со одложено исклучување и функција со пригушување, 2 x LED светла за читање напред и 2 назад S S

Уметоци на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил "Business" S -

Уметоци на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил "ArtVelours", внатрешните потпори во кожа "Vienna" - S

Изведба за пушачи, пепелник и запалка напред S S

Безбедност
Три наслони за глава на задните седишта S S

Сигурносно оптимизирани активни наслони за глава напред, со надолжно и висинско подесување и интегрирани тастери за извлекување S S

Автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор S S

Воздушни перничиња за возач и совозач, со можност за деактивирање на совозачкото воздушно перниче S S

Странични воздушни перничиња за глава за патниците напред и назад, вкл. странични воздушни перничиња напред и воздушна завеса S S

Автоматски сигурносни појаси со три точки на врзување, со подесување на висина и предзатегнуваачи за предните седишта S S

Автоматски сигурносни појаси со три точки на врзување и предзатегнуваачи за надворешните задни седишта S S

Звучно и светлосно предупредување за неприкачени сигуроносни појаси напред S S

ISOFIX i-Size точки за прикачување детски седишта (подготовка за монтирање на 2 детски седишта на задната клупа) S S

Електронска контрола на стабилноста со електромеханички засилувач на сопирањето S S

Адаптивен темпомат ACC, со автономно сопирање за итни случаи „Front Assist“

Систем за предупредување на возачот „Driver Alert System“ S S

Систем за детектирање на пешаци S S

Адаптивна контрола на патување, вклучувајќи и ограничувач на брзината S S

Електронски имобилизатор S S

Диск кочници напред и назад S S

Систем за следење на притисокот во гумите S S

Предупредувачки триаголник и сет за прва помош S S

Функционалност
Греење на предните седишта O S

„Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на клима со филтер за алергени со контролен панел за патниците позади S S

Радио „Composition“ 

(6.5" екран чувствителен на допир, FM радио прием, USB-C, 4 x 20 W, 8 звучници)
S S

Дигитален радио прием DAB + S S

Мултифункционален дисплеј „Premium“ во повеќе бои S S

2 x USB-C приклучоци напред и 1 x USB-C приклучок за полнење на централната конзола позади S S

Централно заклучување со далечинско управување, стартување на моторот без клуч „Keyless Go“ без Safelock S S

Далечинско отворање на багажникот и поклопецот на резервоарот S S

Електрично подесиви ретровизори со можност за одвоено греење, возачкиот со автоматско затемнување, aмбиентaлно осветлување S S

Приклучок за 12-V во централната конзола назад и во багажникот S S

Регулирање на висината на светлосниот сноп, досег на предните светла S S

Автоматска контрола на предните светла со одделни дневни светла, функции „Leaving Home“ и „Coming Home“ S S

Предупредувачки светла за отворени врати LED, во предните врати S S

Предни бришачи со променлив интервал и со сензор за дожд S S

Автоматски загревани прскалки за миење на ветробранот напред O S

Паркинг сензори напред и назад „Park Distance Control“ со графичко и звучно предупредување S S

Прогресивен електро-механички серво управувач S S

Електронска паркирна сопирачка со Auto Hold функција и помош при тргнување на нагорнина S S

Резервно тркало, челично 16" со стандардна гума S -

Резервно тркало, алуминиумско, со стандардна димензија на тркало и гума

- само за мотори со 140 kW и повеќе
S -

Резервно тркало, алуминиумско, со стандардна димензија на тркало и гума O S

Алат и дигалка S S

Passat Variant



Дополнителна опрема 
(во зависност од нивото на опременост и моделот)

S - Вклучено; - Не е вклучено/Не е достапно;

x

Опрема без доплата
Задна камера x KA2 0 ден 0 € 0 €

Електрично преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, на возачката страна со автоматско затемнување x 6XI 0 ден 0 € 0 €

App-Connect вкл. App-Connect Wireless за Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink со компатибилни паметни телефони x 9WJ 0 ден 0 € 0 €

Радио „Ready 2 Discover“ 

(8.0" екран во боја чувствителен на допир, FM/DAB + радио прием, Bluetooth)
RBB 0 ден 0 € -

Навигациски систем „Discover Media“ 

(8.0" екран во боја чувствителен на допир, FM радио прием, USB-C приклучок, навигациска функција со мапи за Европа на внатрешната 

меморија, подготовка за мобилен телефон Bluetooth)

RBD 0 ден O 0 €

Амбиентално осветлување „Plus“ со избор на повеќе бои PA6 0 ден O 0 €

Дигитален кокпит во повеќе бои со можност за избор на повеќе инфо-профили 9S0 0 ден O 0 €

IQ.Light - Matrix LED предни светла

(проекторски LED предни светла со одделни LED дневни светла, зголемена контрола на долги светла „Dynamic Light Assist“ и динамична 

контрола на досегот на предните светла со динамично осветлување во свиоци и светло за лоши временски услови, задни светла во LED 

комбинирана изведба со динамички показатели на насока, мултифунцкионална камера)

PXA 0 ден O 0 €

Надворешност
Универзална боја, Сива Moonstone Grey, Црвена Tornado Red UNI 0 ден 0 € 0 €

Металик боја x MET 29.992 ден 485 € 485 €

Ексклузивна металик боја, Темно Сина Aquamarine Blue, Сина Lapiz Blue

- Сина Lapiz Blue само во комбинација со (W02/W04/W06)
MEX 44.494 ден 719 € 719 €

Бисерен ефект боја, Бела Oryx White PMU 73.608 ден 1.190 € 1.190 €

Кука за влечење, преклоплива, со електрично отклучување 1M6 75.475 ден 1.220 € 1.220 €

Панорамски сончев покрив, издигнувачки/лизгачки, вкл. заден панорамски сончев покрив PS6 76.134 ден 1.231 € 1.231 €

Дополнително затемнети задните странични стакла и задното стакло 4KF 25.378 ден 410 € 410 €

Предните странични стакла со акустичка заштита и сигурносен слој VW4 26.696 ден 432 € 432 €

Предните странични стакла со акустичка заштита и сигурносен слој, задните стакла дополнително затемнети VW0 52.075 ден 842 € 842 €

Греење на ветробранското стакло, бежично

- само во комбинација со изведба за мобилен уред „Comfort“ (9IJ)
PGW 27.795 ден 449 € 449 €

Асистент за долги светла „Light Assist“

- недостапно во комбинација со IQ.Light - Matrix LED предни светла (PXA)
x 8G1 10.986 ден 178 € 178 €

IQ.Light - Matrix LED предни светла

(проекторски LED предни светла со одделни LED дневни светла, зголемена контрола на долги светла „Dynamic Light Assist“ и динамична 

контрола на досегот на предните светла со динамично осветлување во свиоци и светло за лоши временски услови, задни светла во LED 

комбинирана изведба со динамички показатели на насока, мултифунцкионална камера)

PXA 175.120 ден 2.831 € 0 €

Пакет „R-Line Exterior“

(браници и прагови во „R“ стил, декоративни елементи во хром на задниот браник, долни странични лајсни во хром, R-Line заден спојлер во боја 

на каросеријата во „R“ стил, LED светла за магла напред и светло за свиоци)

W02 114.916 ден 1.858 € 1.567 €

Пакет „R-Line“

(уметоци на предните и надворешните задни седишта во ткаенина „R-Line“, внатрешните делови на страничните потпори во кожа „Vienna“, 

спортски комфорни седишта напред, педали во четкан не'рѓосувачки челик, браници и прагови во „R“ стил, декоративни елементи во хром на 

задниот браник, мултифунцкионален спортски кожен волан, за DSG и со типтроник, облоги на вратите со уметоци од еко кожа, долни 

странични лајсни во хром, R-Line заден спојлер во боја на каросеријата во „R“ стил, декоративни уметоци „Dark Diamond Flag“ на инструмент 

таблата и облогите на вратите, плафон во црна Titanium Black боја, предни и задни лајсни на праговите од не'рѓосувачки челик, LED светла за 

магла напред и светло за свиоци)

- само во комбинација со внатрешност (OH/OK) и алу фелни (PU7/PIF/PU8/PJG)

W04 151.280 ден 2.446 € -

Пакет „R-Line“

(уметоци на предните и надворешните задни седишта во кожа „Nappa“, внатрешните делови на страничните потпори во кожа „Carbon Style“ 

(рапава кожа), спортски комфорни седишта напред, педали во четкан не'рѓосувачки челик, браници и прагови во „R“ стил, декоративни 

елементи во хром на задниот браник, мултифунцкионален спортски кожен волан, за DSG и со типтроник, облоги на вратите со уметоци од еко 

кожа, долни странични лајсни во хром, R-Line заден спојлер во боја на каросеријата во „R“ стил, декоративни уметоци од алуминиум „Silver 

Rise“ на инструмент таблата и облогите на вратите, плафон во црна Titanium Black боја)

- само во комбинација со внатрешност (OH/OK) и алу фелни (PIF/PU8/PJG/PR9)

W06 166.771 ден - 2.696 €

Внатрешност
Декоративни уметоци од алуминиум „Dayton Brushed“ на инструмент таблата и облогите на вратите 5MD 37.683 ден 609 € S

Декоративни уметоци од орнаментно дрво „Silver Birch“ на инструмент таблата и облогите на вратите 7TT 45.043 ден 728 € 124 €

Плафон во Црна Titanium Black боја PDS 19.555 ден 316 € 316 €

Пакет за задни седишта „Plus“

(„Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на климата со контроли за патниците позади, 2 x USB-C приклучоци напред, 1 x USB-C 

приклучок за полнење позади, 230-V приклучок во централната конзола позади)

PKK 8.569 ден 139 € 139 €

Мултифункционален кожен волан, со греење, за DSG и со типтроник 2FM/2FT 18.677 ден 302 € 302 €

Мултифунцкионален спортски кожен волан, со греење, за DSG и со типтроник

- само во комбинација со „R-Line“ пакет (W04/W06)
2PS/2PT 11.316 ден 183 € 183 €

Лумбална поддршка на предните седишта, ел. подесива на возачкото седиште со функција за масажа 8I2 14.172 ден 229 € 229 €

Kомплетно преклоплив наслон на совозачкото седиште 3H2 7.690 ден 124 € -

Заштитната роло-завеса на задните странични стакла 3Y4 8.789 ден 142 € 142 €

Мрежна преграда во одделот за багаж 3CX 16.369 ден 265 € 265 €

Пакет амбиентално осветлување

(амбиентално осветлување на внатрешноста во една боја, LED влез, предупредувачко осветлување на сите врати)
x PA5 16.589 ден 268 € -

Пакет амбиентално осветлување „Plus“

(амбиентално осветлување на внатрешноста во 3 бои, на плафонот, панелите на вратите, инструмент таблата и централната конзола напред, 

внатрешните светла со одложена функција и затемнување, 2 x LED светла за читање напред и 2 позади, LED влез, предупредувачко 

осветлување на сите врати)

PA6 36.694 ден 593 € 0 €

Кожен пакет „Varenna“

(уметоци на внатрешните странични потпори на предните и надворешните задни седишта во кожа „Varenna“, спорт-комфорни предни седишта 

со греење, облоги на вратите со уметоци од еко кожа со декоративна опшивка, автоматски загревани прскалки на ветробранот)

WL8 178.416 ден 2.885 € 1.014 €

Кожен пакет „Nappa/Carbon Style“

(уметоци на предните и надворешни задни седишта во кожа „Nappa“, внатрешните страни на страничните потпори во стил „Carbon Style“ 

(рапава кожа), спортски предни седишта R-Line, облоги на вратите со уметоци од еко кожа со декоративна опшивка)

- само во комбинација со (W04) и (PW1/PW2)

PL3 124.254 ден 2.009 € -

ergoComfort возачко седиште со 14-насочно ел. подесување, меморија, комфорна позиција за влегување и излегување од возилото, ел. 

подесива лумбална поддршка напред, со масажа за возачко седиште, ел. преклопливи ретровизори, автоматско затемнување на возачкиот 

ретровизор, периметарско осветлување и меморија

PH1 88.000 ден 1.423 € 1.423 €

Активно климатизирани предни седишта со 12-насочно ел. подесување, меморија, комфорна позиција за влегување и излегување од возилото, 

ел. подесива лумбална поддршка напред, со масажа за возачко седиште, ел. преклопливи ретровизори, автоматско затемнување на возачкиот 

ретровизор, периметарско осветлување и меморија

- само во комбинација со кожен пакет (WL1/WL7)

PH4 122.167 ден 1.975 € 1.975 €

Безбедност
Пакет за безбедност

(сигурносни појаси со три точки на поврзување и предзатегнувачи за надворешните задни седишта, воздушни перничиња за предни седишта со 

можност за деактивирање на совозачкото седиште вкл. воздушно перниче за колениците на страна на возачот, странични воздушни перничиња 

за предните и надворешните задни седишта вкл. воздушна завеса) 

PAH 35.376 ден 572 € 572 €

Функционалност
Помош при паркирање „Park Assist“ вкл. „Park Distance Control“, паркинг сензори напред и назад 7X5 22.192 ден 359 € 359 €

Помош при маневрирање со приколка „Trailer Assist“ вкл. „Park Assist“ и „Park Distance Control“, паркинг сензори напред и назад

- само во комбинација со кука за влечење (1M6) и задна камера (KA2)
8A9 44.604 ден 721 € 721 €

Area View 360° камери вкл. задна камера KA6 34.497 ден 558 € 558 €

Пристап без клуч, стартување на моторот на копче „Keyless Access“ без Safelock 4I3 38.562 ден 623 € 623 €

Електрично отворање и затворање на врататa од одделот за багаж, роло-покривка во одделот за багаж, со електрично потпомогнато отворање и 

со можност за отстранување
PER 36.035 ден 583 € 583 €

Пакет Easy Open & Close без Safelock

(сензорски контролирано, електрично отворање и затворање на врататa од одделот за багаж, роло-покривка во одделот за багаж, со електрично 

потпомогнато отворање и со можност за отстранување, вкл. „Keyless Access“ без Safelock)

PE9 59.326 ден 959 € 959 €

Пакет Easy Open & Close со Safelock

(сензорски контролирано, електрично отворање и затворање на врататa од одделот за багаж, роло-покривка во одделот за багаж, со електрично 

потпомогнато отворање и со можност за отстранување, вкл. „Keyless Access“ со Safelock)

- само во комбинација со пакет за алармен уред против кражба „Plus“ (WD4)

PEZ 59.326 ден 959 € 959 €

Пакет за алармен уред против кражба „Plus“

(алармен уред против кражба со мониторинг на внатрешноста, додатна сирена, заштита против подигање на возилото, електронски 

имобилизатор)

- само во комбинација со пакет Easy Open & Close со Safelock (PEZ)

WD4 30.981 ден 501 € 501 €

Навигациски систем „Discover Media“ 

(8.0" екран во боја чувствителен на допир, FM радио прием, USB-C приклучок, интерфејс за мобилен уред Bluetooth, динамичен приказ на 

сообраќајни знаци, навигациска функција со мапи за Европа на внатрешната меморија)

x RBD 44.165 ден 714 € 0 €

Навигациски систем „Discover Pro“ 

(9.2" HD екран во боја чувстиветелен на допир, FM/DAB + дигитален радио прием, USB-C приклучок, интерфејс за мобилен уред „Comfort“ со 

функција за индуктивно (безжично) полнење, гласовна контрола, динамичен приказ на сообрќајни знаци, дигитален кокпит во повеќе бои со 

можност за избор на повеќе инфо профили, App-Connect вкл. App-Connect Wireless за Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink со 

компатибилни паметни телефони, навигациска функција со мапи за Европа на внатрешна SSD меморија)

RCB 172.593 ден 2.791 € 1.345 €

Гласовна контрола QH1 15.271 ден 247 € 247 €

Интерфејс за мобилен уред „Comfort“ со функција за индуктивно (безжично) полнење 9IJ 33.178 ден 536 € 536 €

Head-up дисплеј

- само во комбинација со навигациски систем
KS2 41.418 ден 670 € 670 €

Дигитален кокпит во повеќе бои со можност за избор на повеќе инфо профили 9S0 48.889 ден 790 € 0 €

Озвучување „Harman Kardon“ 

(моќност 700 W, 10 + 1 звучници со сабвуфер, 16-канален дигитален засилувач)
8RI 127.660 ден 2.064 € 2.064 €

Зимски пакет I

(греење на предни седишта, автоматско загревани прскалки за миење на ветробранот напред)
x PW1 23.181 ден 375 € S

Зимски пакет II

(греење на предните и на надворешните задни седишта, автоматско загревани прскалки за миење на ветробранот напред)
PW2 42.407 ден 686 € 311 €

Контрола на притисок во гумите (директно мерење) 7K3 11.206 ден 181 € 181 €



Тркала и потпирање
*нарачка на алу фелни кај Business на мотори под 140 kW, само во комбинација со алу резервно тркало со исти димензии (1G3)

Алу фелни „Aragon“, 16", 6.5Ј x 16, гуми 215/60, сигурносни навртки PJ1 0 ден 0 € -

Алу фелни „London“, 17", сребрени Sterling Silver, 7Ј x 17, AirStop® гуми 215/55 R17,

сигурносни навртки
PIM 55.920 ден 904 € 188 €

Алу фелни „Nivelles“, 17", црни, полирано чело, 7Ј x 17, AirStop® гуми 215/55 R17,

сигурносни навртки
PI4 55.920 ден 904 € 188 €

Алу фелни „Soho“, 17", сиви Anthracite, полирано чело, 7Ј x 17, AirStop® гуми 215/55 R17,

сигурносни навртки
PI5 55.920 ден 904 € 188 €

Алу фелни „Sebring“, 17", Volkswagen R, црни, полирано чело, 7Ј x 17, AirStop® гуми 215/55 R17,

сигурносни навртки
PU7 73.388 ден 1.187 € 339 €

Алу фелни „Boneville“, 18", Volkswagen R, црни, полирано чело, 8Ј x 18, AirStop® гуми 235/45,

низок отпор на тркалање, сигурносни навртки
PU8 114.037 ден 1.844 € 996 €

Алу фелни „Monterey“, 18", Volkswagen R, сиви металик, 8Ј x 18, AirStop® гуми 235/45 R18,

низок отпор на тркалање, сигурносни навртки
PIF 114.037 ден 1.844 € 996 €

Алу фелни „Dartford“, 18", сребрени Sterling Silver, 8Ј x 18, AirStop® гуми 235/45 R18,

низок отпор на тркалање, сигурносни навртки
PIN 119.640 ден 1.934 € 1.005 €

Алу фелни „Dartford“, 18", сиви металик, 8Ј x 18, AirStop® гуми 235/45 R18,

низок отпор на тркалање, сигурносни навртки
PI6 119.640 ден 1.934 € 1.005 €

Алу фелни „Liverpool“, 18", сиви Anthracite, 8Ј x 18, AirStop® гуми 235/45 R18,

низок отпор на тркалање, сигурносни навртки
PI8 119.640 ден 1.934 € 1.005 €

Алу фелни „Verona“, 19", Volkswagen R, сребрени Glam Silver, 8Ј x 19, AirStop® гуми 235/40 R19,

сигурносни навртки

- само во комбинација со спортски пакет „R-Line“ (WSR)

PJG 155.125 ден 2.508 € 1.661 €

Алу фелни „Pretoria“, 19", Volkswagen R, сребрени Sterling Silver, 8Ј x 19, AirStop® гуми 235/40 R19,

сигурносни навртки

- само во комбинација со спортски пакет „R-Line“ (WSR)

PR9 106.017 ден - 1.714 €

Избор на профили за возење, ECO функција PDA 15.381 ден 249 € 249 €

Електронска блокада на диференцијал XDS 1Y3 15.710 ден 254 € 254 €

Адаптивна контрола на подвозје DCC

(електронски регулирано DCC, предна и задна спортска амортизација, избор на профили за возење, ECO функција)

- само за мотори над 170 kW

PDD 84.484 ден 1.366 € 1.366 €

Спортско потпирање, спортска предна амортизација, подвозјето спуштено за -15 mm PSF 27.356 ден 442 € 442 €

Спортски пакет „R-Line“

(спортска предна амортизација, подвозјето спуштено за 15 mm, прогресивно управување, електронска блокада на диференцијалот XDS, 

дополнитлено затемнети задните странични стакла и задното стакло)

WSR 56.909 ден 920 € 920 €

Спортски пакет „R-Line“ за адаптивна контрола на подвозје DCC

(прогресивно управување, електронска блокада на диференцијалот XDS, дополнитлено затемнети задните странични стакла и задното стакло)

- само во комбинација со адаптивна контрола на подвозје (PDD)

WSQ 26.696 ден 432 € 432 €

Резервно тркало, алуминиумско, со стандардна димензија на тркало и гума 1G3 9.448 ден 153 € S

Цените на дополнителната опрема се информативни, необврзувачки и не вклучуваат данок на моторни возила.

За пресметка на точната цена и можноста за нарачка на Вашата посакувана конфигурација обратете се кај Вашиот Volkswagen партнер.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на опремата, како и цените.

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner

