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Transporter
Камионет
Ценовник

МОДЕЛИ Работна зафатнина Менувач
CO2

(g/km 
комбин.)

Код kW
Вкупна тежина 

(kg)
Цена EUR со 
ДДВ+Царина

Транспортер шасија-
единечна кабина 
долго меѓуоскино  растојание

2.0 l TDI® 5-степен SJL1E2 81 2800 € 32.894 2.039.406 ден.

2.0 l TDI® 6-степен SJL1F1 110 2800 € 35.001 2.170.078 ден.

2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски SJL1F7 110 2800 € 37.408 2.319.286 ден.

2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG SJL1F9 110 2800 € 40.845 2.532.401 ден.

2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски SJL1H7 150 2800 € 41.394 2.566.429 ден.

2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG SJL1H9 150 2800 € 44.990 2.789.411 ден.

Транспортер шасија-
двојна (дупла) кабина                                
долго меѓусокино растојание

2.0 l TDI® 5-степен SJD1E2 81 2800 € 35.346 2.191.473 ден.

2.0 l TDI® 6-степен SJD1F1 110 2800 € 37.454 2.322.145 ден.

2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски SJD1F7 110 2800 € 39.861 2.471.353 ден.

2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG SJD1F9 110 2800 € 43.298 2.684.467 ден.

2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски SJD1H7 150 3000 € 43.847 2.718.495 ден.

2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG SJD1H9 150 3000 € 47.284 2.931.610 ден.

Ве молиме имајте во предвид, дека некои од посочените дополнителните опции бараат определени комбинации со други дополнителителни опции/или не можат да се комбинираат

Ве молиме, консултирајте ги Вашите индивидуални побарувања со Вашиот Volkswagen-Дилер. Само Вашиот Дилер може да ги провери Вашите барања за комбинирање на 
дополнителните опции и да ја провери порачката во системот порачки. 
TDI® и 4MOTION® sе запазени трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други земји.
Наведеното во оваа листа одговара на оригиналните информации како и податоците од ценовникот.
Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.
Увозникот не сноси одговорност за печатните грешки.

Цените во ценовникот се од информативен карактер со препорачана малопродажна цена
Поради новиот закон за акцизи, Ве молиме за точната цена на Вашата конфигурација да се консултирате со продажниот советник.
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Дел од стандардната опрема во возилото

Transporter Камионет

Единечна 
кабина

Дупла 
кабина

Шасија-кабина

Две странични врати ● ●

Странични врати со фиксирани прозорци во патничкиот простор - лево и десно - кај двојната (дуплата) кабина - ●

Браници, ретровизори и рачки на вратите во црна боја ● ●

Решетка за ладење со две хром лајсни ● ●

Термоизолациони зелено тонирани стакла ● ●

Заден прозор ● ●

ESP - електронска стабилизирачка програма ● ●

ABS - антиблокирачки систем на сопирачките ● ●

ASR - контрола на пролизгување ● ●

EDL - електронско блокирање на диференцијалот ● ●

BA - асистенција при кочење ● ●

Hill Hold - Помош при тргнување на нагорнина ● ●

Менувач во инструмент таблата тип “Joystick“ ● ●

Диск сопирачки напред и позади ● ●

Воздушно перниче за возачот ● ●

Серво управувач, волан со висинско и длабинско подесување ● ●

Ламинирана шофершајбна ● ●

Халогени светла со двојна оптика ● ●

Дневни светла ● ●

Регулирање на височината на фаровите ● ●

Светло за магла позади ● ●

Електронска заштита имобилајзер “Транспондер“ ● ●

Централно заклучување со далечинско управување, актив. / деактив. Одвнатре ● ●

Втор клуч со далечинско управување ● ●

Електрика на предни прозори ● ●

Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење ● ●

Радио "Composition Audio" со  TFT-дисплеј, USB и AUX-IN приклучок, читач на SD картичка ● ●

Подготовка за мобилен телефон Bluetooth ● ●

Возачко седиште со 
подесување по 
должина

● ●

Дупла клупа десно, 
простор за 
складирање под 
клупата со 
заклучување

● ●

Клупа за тројца патници со простор за оставање предмети под клупата - само кај дупла кабина - ●

Фабричко обложување на седиштата во штоф "Double Grid" ● ●

Наслони за глава подесиви по висина ● ●

Ремени за врзување на три точки ● ●

Гумен под во кабината ● ●

Гумен под во патнички простор - ●

Внатрешно светло во возачкиот простор - кабината ● ●

Брисачи за ветробранско стакло со регулирани интервали ● ●

Филтер за полен и прав ● ●

Челични фелни 
6.5J x 16, гуми 
205/65 R16 C 
107/105T, со 
намалено триење

● ●

Сет за поправка наместо резервна гума ● ●

Товарен сандак

Појачана товарна платформа

● ●

Материјал - повеќеслојна подна шперплоча премачкана со заштитен слој од фенолна смола

Товарен алум. сандак со отварање на трите страни, со систем за затварање, 6 алки за врзување на товар 

Скала склоплива на задната Алуминиумска страница

Надворешни ретровизори силно изнесени на страна

● - сериски, ○- опција, "-" - не се вградува, "б.д." - без доплата
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