
Ценовник

 Моделска година 2023

Код Опис kW КС Менувач g/km Гориво

вкл. данок на моторни возила и 18% ДДВ

CD19UZX5 Golf GTI 2.0 TSI 180 245 DSG 7 149 Бензин 3.157.071 ден            51.044 €              

Код Опис на дел од опремата без доплата

79H Помош при менување на лента „Side Assist“, предупредување за сообраќај зад возилото

4K5 Систем за заклучување и стартување на моторот без клуч „Keyless Access“ без Safelock

PF3

PLA

8G1

8WK Предни светла за магла и светло за свиоци

KA2 Задна камера

RCB

9JB Изведба за пушачи

PRD Резервно тркало со намалени димензии, алат и дигалка

* NEDC комбинирана CO₂ емисија

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

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.

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 натполнење. eTSI: Бензински мотор со директно слоевито вбризгување и натполнење потпомогнат од електромотор - mild hybrid. 

PHEV: приклучно хибридно електрично возило со електричен 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. и бензински мотор. за рачна промена на брзините кај DSG 

менувачите. LED: Нискоенергетски полупроводнички извори на светлина. ACT Активна контрола на цилиндрите. Side Assist: Систем за помош при промена на 

лента на возење. Lane Assist: Систем за помош за задржување на лентата на возење. Comfort Travel Assist: Систем за помош при возење на подолги релации. 

App-Connect Wireless: Apple CarPlay и Google Android Auto - Апликација достапна во зависност од географската локација овозможуваат поврзување со 

компатибилни паметни телефони и употреба на одредени апликации преку екранот на инфозабавниот систем. Со поновите генерации на Apple iPhone 

поврзувањето е бежично.

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

Предложена малопродажна цена

Golf GTI

Адаптивен темпомат со автономно сопирање за итни случаи Front Assist, Travel Assist, Lane Assist, 

Emergency Assist, електрично преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, 

мултифункционална камера

Пакет Lights & Vision

(Автоматско затемнување на средниот внатрешен ретровизор, сензор за дожд, мултифункционална 

камера)

Навигациски систем „Discover Pro“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, говорно бирање, FM/DAB + радио прием, App-Connect вкл. App-

Connect безжично за Apple CarPlay, 6 + 1 звучници)

Асистент за долги светла „Light Assist“

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


 Моделска година 2023

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

Надворешност GTI

5 врати со електрично движени стакла S

Куќишта на надворешните ретровизори и рачките на вратите во боја на каросеријата S

Ел. прилагодливи надворешни ретровизори, со греење и функција за меморија и спуштање на ретровизорот на страна на совозачот S

Периметарско осветлување со проекција на лого S

LED „Plus“ предни светла S

LED задни светла S

Динамична контрола на досег на предни светла S

Светло за лоши временски услови и светло за свиоци S

Осветлена лента помеѓу предните светла и вдлабнатините на рачките на вратите S

Ламинирано сигурносно стакло на шовершајбната, изолација на топлина и бучава S

Дополнително затемнети задните странични и задното стакло S

Браници во боја на каросерија, решетката за влез на воздух во саќеста структура S

Заден спојлер во боја на каросерија S

Алу фелни „Richmond“, 17", 7.5J x 17, гуми 225/45 R17, сигурносни навртки S

Внатрешност
Топ спортски предни седишта S

Предни седишта со прилагодување на висината S

Неразделива задна клупа, асиметрично преклоплив потпирач за грб, со централен потпирач за раце S

Централен потпирач за раце напред, прилагодлив по висина и должина S

Уметоци на предните седиштата и надворешните задни седишта во текстил „Scale Paper“ S

Декоративни уметоци во „Black Metal Chrome“ на инструмент таблата и панелите на предните врати S

Мултифункционален спортски кожен волан, со контроли на допир и типтроник S

Амбиентално осветлување во 30 бои, осветлен просторот за складирање во централната конзола напред S

2 x LED светла за читање напред и 2 позади S

Автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор S

Осветлување на огледалата во штитниците за сонце S

LED светло во предниот простор за стапалата, со можност за избор на бојата на светлото S

Педали од не'рѓосувачки челик S

Текстилни патосници напред и назад S

Безбедност
Предните наслони за глава интегрирани во седиштата S

3 x наслони за глава на задните седишта S

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

Безбедносен појас со три точки на поврзување за средното задно седиште S

Безбедносни појаси со три точки на поврзување за надворешните задни седишта S

Безбедносни појаси со три точки на поврзување, со прилагодување на висината и предзатегнувачи, за предните седишта S

Звучно и светлосно предупредување за непричакени безбедносни појаси за возач и совозач S

ISOFIX/i-Size точки за прицврстување на детски седишта на надворешните задни седишта и на совозачкото седиште S

Воздушни завеси напред и назад, странични воздушни перничиња напред, централно воздушнно перниче напред S

Систем за предупредување на возачот S

Електронска контрола на стабилноста и електромеханички засилувач на сопирачките S

Систем за следење на притисокот во гумите S

Предупредувачки триаголник S

Електронски имобилизатор S

Функционалност
Лумбална поддршка на предните седишта S

Систем за стартување на моторот без клуч „Keyless Start“ без Safelock S

12-V приклучок во простор за багаж S

2 x USB-C приклучоци напред, 2 x USB-C приклучоци за полнење на задната централна конзола S

Дигитален кокпит „Pro“ во повеќе бои, можност за избор на повеќе инфо профили S

Радио S

Антена за FM радио прием S

6 + 1 звучници S

Дигитален радио прием DAB + S

Радио „Ready 2 Discover“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, FM радио прием, App-Connect вкл. App-Connect Wireless (безжично) за Apple CarPlay, 6 + 

1 звучници)

S

Изведба за мобилен уред Bluetooth со функција за индуктивно (безжично) полнење S

App-Connect вкл. App-Connect безжично за Apple CarPlay и Google Android Auto S

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

Автоматско актовирање на предните светла, со одделно LED светло за дневно возење и функции „Coming Home“ и „Leaving Home“ S

Помош при паркирање „Park Distance Control“, паркинг сензори напред и назад со предупредувачки сигнали за препреки S

Проширени мерки за заштита на пешаците S

Електромеханичка паркинг сопирачка со Auto Hold функција S

Мултифункционална камера S

Сензор за дожд S

Избор на профили за возење S

Старт-Стоп систем со регенеративно сопирање S

Спортска суспензија S

Прогресивно управување S

Golf GTI



Дополнителна опрема
S - Вклучено; - Не може да се нарача;

x

Опрема без доплата
Помош при менување на лента „Side Assist“, предупредување за сообраќај зад возилото 79H 0 ден 0 €

Систем за заклучување и стартување на моторот без клуч „Keyless Access“ без Safelock 4K5 0 ден 0 €

Адаптивен темпомат со автономно сопирање за итни случаи Front Assist, Travel Assist, Lane Assist, Emergency Assist, електрично 

преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, мултифункционална камера
PF3 0 ден 0 €

Асистент за долги светла „Light Assist“ 8G1 0 ден 0 €

Пакет Lights & Vision

(Автоматско затемнување на средниот внатрешен ретровизор, сензор за дожд, мултифункционална камера)
PLA 0 ден 0 €

Предни светла за магла и светло за свиоци 8WK 0 ден 0 €

Задна камера KA2 0 ден 0 €

Навигациски систем „Discover Pro“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, говорно бирање, FM/DAB + радио прием, App-Connect вкл. App-Connect Wireless 

(безжично) за Apple CarPlay, 6 + 1 звучници)

RCB 0 ден 0 €

Изведба за пушачи 9JB 0 ден 0 €

Резервно тркало со намалени димензии, алат и дигалка PRD 0 ден 0 €

Надворешност
Универзална боја, Бела Pure White и Сива Urano Grey UNI 0 ден 0 €

Универзална боја, Сива Moonstone Grey UMG 6.622 ден 107 €

Металик боја MET 25.162 ден 407 €

Ексклузивна металик боја, Црвена Kings Red MEX 35.095 ден 567 €

Бисерен ефект боја, Бела Oryx White PMU 52.642 ден 851 €

Панорамски сончев покрив, издигнувачки/лизгачки PS1 71.514 ден 1.156 €

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)

PXD 64.561 ден 1.044 €

Внатрешност
Мултифункционален спортски кожен волан, со греење, со контроли на допир и типтроник 2PT 8.939 ден 145 €

Кожен пакет „Vienna“

(уметоци на предните и надворешните задни седишта во кожа „Vienna“, уметоци од еко кожа на страничните панели на вратите, 

греење на волан, топ спортски предни седишта со греење, вентилација и лумбална поддршка, возачкото седиште електрично 

прилагодливо со меморија)

WL2 165.211 ден 2.671 €

Безбедност
Странични воздушни перничиња и воздушни завеси напред и назад, централно воздушно перниче напред 6C4 24.721 ден 400 €

Алармен систем против кражба со мониторинг на внатрешноста, резервна сирена и заштита од одвлекување WD1 22.514 ден 364 €

Функционалност
Head-up дисплеј

- само во комбинација со навигациски систем „Discover Pro“
KS1 46.352 ден 749 €

Озвучување „Harman Kardon“ 

(моќност 480 W со 12-канален засилувач, 8 + 1 звучници и сабвуфер)

- само во комбинација со навигациски систем "Discover Pro"

9VG 45.027 ден 728 €

Пакет Business „Pro“

(Head-up дисплеј и навигациски систем „Discover Pro“, 10" екран во боја чувствителен на допир, гласовна контрола, FM/DAB + 

радио прием, App-Connect вкл. App-Connect wireless (безжично) за Apple CarPlay, 6 + 1 звучници)

PBB 29.687 ден 480 €

Изведба за мобилен уред „Comfort“ со функција за индуктивно (безжично) полнење 9IJ 30.791 ден 498 €

Зимски пакет

(греење на предните седишта, греење на воланот и автоматски загреани прскалки на ветробранското стакло)
WW1 29.798 ден 482 €

Зимски пакет „Plus“

(греење на предните и задните седишта, греење на воланот, „Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на клима и 

автоматски загреани прскалки на ветробранското стакло)

PW1 77.694 ден 1.256 €

Зимски пакет во комбинација со кожен пакет „Vienna“ WW1/WL2 8.939 ден 145 €

Зимски пакет „Plus“ во комбинација со кожен пакет „Vienna“ PW1/WL2 56.946 ден 921 €

Тркала и потпирање

Алу фелни „Richmond“, 18", 7.5J x 18, гуми 225/40 R18, сигурносни навртки PJ6 0 ден 0 €

Алу фелни „Adelaide“, 19", црни, полирано чело, 8J x 19, гуми 235/35 R19,

сигурносни навртки

- само во комбинација со Спортска суспензија (PDF) 

или Адаптивна контрола на подвозје (PDE)

PJ9 54.629 ден 883 €

Алу фелни „Estoril“, 19", црни, полирано чело, 8J x 19, гуми 235/35 R19,

сигурносни навртки

- само во комбинација со Спортска суспензија (PDF)

или Адаптивна контрола на подвозје (PDE)

PI8 61.471 ден 994 €

Алу фелни „Estoril“, 19", црни, 8J x 19, гуми 235/35 R19, сигурносни навртки

- само во комбинација со Спортска суспензија (PDF)

или Адаптивна контрола на подвозје (PDE)

PJD 61.471 ден 994 €

Адаптивна контрола на подвозје DCC со избор на профили за возење, каросеријата спуштена за 15 mm PDD 57.277 ден 926 €

Адаптивна контрола на подвозје DCC со избор на профили за возење, каросеријата спуштена за 15 mm

- само во комбинација со 19" алуминиумски тркала
PDE 57.277 ден 926 €

Спортска суспензија, каросеријата спуштена за 15 mm

- само во комбинација со 19" алуминиумски тркала
PDF 0 ден 0 €

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/
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