
Çmimore

Viti modelit 2023

Modeli Përshkrimi kW HP Ndrruesi g/km Karburanti

përfshirë. kostot e importit dhe TVSH 18%.

x AE12GVX5 Polo Polo 1.0 MPI 59 80 M5 108 Benzine 18,771 €              

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

Prodhuesi rezervon të drejtën të ndryshojë objektin e ofertës, specifikimet dhe detajet e pajisjes

2 vjet garancio automjeti pa kufi për kilometrazhin, 3 vjet garancion për ngjyren, 12 vjet garancion kundër ndryshkut

Kur konfiguroni automjetin tuaj të dëshiruar, ju lutemi konsultohuni me këshilltarët e shitjeve në partnerin Yhour Volkswagen në lidhje me standardin e saktë dhe pajisjet 
shtesë dhe çmimin përfundimtar. Gabimet e paqëllimshme të shtypjes gjatë përpilimit të kësaj liste çmimesh janë të mundshme, për të cilat kërkojmë ndjesë paraprakisht.

Polo

Çmimi i rekomanduar me pakicë

TSI, TDI, 4MOTION dhe DSG janë marka tregtare të Grupit Volkswagen në Gjermani dhe vende të tjera. TDI: Motor diesel me injeksion të drejtpërdrejtë, Common Rail 
(furnizimi me karburant në cilindra nëpërmjet një linje të përbashkët presioni të lartë) dhe DPF (filtri i grimcave të ngurta). OPF: Filtri i grimcave të ngurta për motorin me 
benzinë. SCR: Reduktimi selektiv i konvertuesit katalitik (i NOx në gazrat e shkarkimit). TSI: Motori me benzinë   me injeksion të drejtpërdrejtë me turbocharged. eTSI: 
Motor benzine me injeksion direkt me turbocharged, i ndihmuar nga një motor elektrik - hibrid i butë. PHEV: Automjet elektrike hibride plug-in me motor elektrik dhe 
benzinë. M: Transmision manual me 6 shpejtësi. DSG: Transmision automatik me dy tufë, me 6 ose 7 shpejtësi 4 MOTION: Me lëvizje të përhershme me të gjitha rrotat 
me shpërndarje automatike të fuqisë. Tiptronic: Program manual i ndërrimit të shpejtësisë për kutitë e marsheve DSG. LED: Burime drite gjysmëpërçuese me energji të 
ulët. ACT Kontroll aktiv i cilindrit. Side Assist: Sistemi i ndihmës për ndryshimin e korsisë. Lane Assist: Sistemi i asistencës për mbajtjen e korsisë. Comfort Travel Assist: 
Sistemi i asistencës për drejtimin në distanca të gjata. App-Connect Wireless: Apple CarPlay dhe Google Android Auto - Disponueshmëria e aplikacionit varet nga lidhja e 
vendndodhjes gjeografike me telefonat inteligjentë të pajtueshëm dhe përdorimi i aplikacioneve të caktuara nëpërmjet ekranit të sistemit info-argëtues. Lidhja me valë me 
gjeneratat e reja të Apple iPhone.
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Viti modelit 2023

Pajisje standarde
S - Pajisje standarde; - Opsioni nuk përfshihet / nuk disponohet

E jashtme Polo
0A25 dyer S

4R4Ashensorët elektrikë të dritareve S

6 FFKutitë e pasqyrave të jashtme dhe dorezat e dyerve në ngjyrën e trupit S

6XDPasqyra të jashtme të rregullueshme dhe me ngrohje elektrike S

2JGMbrojtesit në ngjyrën e trupit, grilë radiatori me shirit kromi S

4 GFXhami i laminuar i sigurisë në xhamin e përparmë, izolues termik S

4 KCXham termoizolues jeshil, anash dhe mbrapa S

8ITFenerët LED me drita të veçanta LED gjatë ditës S

8 VGLlambat e kombinuara të pasme LED S

9I5Kontroll automatik i fenerëve me drita të veçanta LED të drejtimit të ditës dhe ndriçim të hyrjes dhe daljes S

PI1Rrota çeliku, 15", mbulesa dekorative të rrotave, 5.5J x 15, goma 185/65 R15, rezistencë e ulët rrotullimi S

Brendshme
6NAKapëse me kokë qeramike S

5 MAInserte dekorative "Licorice Black" në panelet e pultit dhe derës së përparme S

N4CUleset e përparme dhe të jashtme të pasme në pëlhurë S

3L1Uleset e shoferit me rregullim të lartësisë S

5ZFMbështetës kokë të optimizuar për sigurinë përpara S

3Q63 x mbajtëse koke në pjesën e pasme S

2 FBTimoni multifunksional S

5XJPasqyra të ndriçuara të kota në maskat e diellit S

3 NBUlesja e pasme e stolit e pandarë, mbështetësja e pandarë mund të paloset poshtë S

8S3Dritat e brendshme me vonesë të fikjes dhe funksionin e zbehjes, 2 drita leximi në pjesën e përparme dhe 2 në pjesën e pasme S

9E1Ndriçimi i ndarjes së bagazhit S

3U1Mbulesa e ndarjes së bagazhit S

9 JBPaketa e duhanpirësit, tavëll dhe çakmak përpara S

Siguria
EM1Sistemi i alarmit të shoferit (zbulimi i përgjumjes) S

6K2Sistemi autonom i frenimit emergjent "Front Assist" S

6I1Sistemi i mbajtjes së korsisë "Lane Assist" S

7W2Sistemi proaktiv i mbrojtjes së pasagjerëve në kombinim me "Front Assist" S

VL3Monitorimi i këmbësorëve S

4UFAirbag për shoferin dhe pasagjerin e përparmë, me çaktivizimin e airbag-it të pasagjerit S

4X3Sistemi i perdeve të airbagëve përpara dhe mbrapa përfshirë. airbag anësore përpara S

3QHRripa sigurie automatike me tre pika për uleset e përparme me rregullim të lartësisë dhe paratensionues S

3ZURripa sigurie automatike me tre pika për ulset e pasme të jashtme me paratensionues S

3C7Rrip sigurimi automatik me tre pika për qendrën e pasme S

9P4Sinjali paralajmërues dhe drita për rripat e sigurimit të palidhur para dhe pas S

3A2ISOFIX/i-Size për uleset e fëmijëve në uleset e  pasme dhe në ulesen e pasagjerit të përparmë S

NZ2Sistemi i thirrjeve emergjente "eCall" S

1T2Trekëndësh paralajmërues S

PWGRrota rezervë prej çeliku, kompleti i veglave dhe foleja S

Funksioni
7J1Kabinë dixhitale shumëngjyrëshe me përzgjedhje të ndryshme të profileve të informacionit S

I8IRadio "Përbërja" S

8 ZBAntenë për marrjen e radios FM S

QV3Marrja e radios dixhitale DAB + S

9ZXNdërfaqja e telefonit celular Bluetooth S

9 WTApp-Connect (Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink) S

U9B2 x porte USB-C në pjesën e përparme S

8RE4 altoparlantë S

9ABSistemi i ajrit të kondicionuar me filtër ajri të përmirësuar me karbon aktiv S

4I2Kyçje qendrore pa sigurim të sigurt, me telekomandë radio dhe 2 çelësa të palosshëm radio S

QK1Kamera multifunksionale S

UG1Asistenca e nisjes në kodër S

1ASProgrami i stabilizimit elektronik me asistencë kundër drejtimit, ABS, ASR, EDS dhe MSR S

1N1Timoni me energji elektrike S

8T9Kufizues i shpejtësisë S

7L6Sistemi Start-Stop me frenim rigjenerues S

7K9Sistemi i monitorimit të presionit të gomave S

7AAImobilizues elektronik S

Polo
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Pajisje shtesë
S - Pajisje standarde; - Opsioni nuk përfshihet / nuk disponohet

Jashtme
UNINgjyrë universale UNI 0 €

METNgjyrë metalike MET 318 €

MEXNgjyrë ekskluzive metalike, Kings Red MEX 467 €

4 KFXhami privatësie për xhamat e pasmë 4 KF 218 €

8 WHLlambat e përparme të mjegullës dhe drita e kthesës 8 WH 208 €

WLD
Paketa Lights & Vision (kontroll automatik i fenerëve me drita LED të veçanta të drejtimit të ditës dhe ndriçim hyrje-dalje, pasqyrë e brendshme 
që zbehet automatikisht, sensor shiu)

WLD 303 €

WLC
Paketa Lights & Vision përfshirë. "Light Assist" (kontrolli i rrezeve të gjata "Light Assist", kontrolli automatik i fenerëve me drita të veçanta LED të 
drejtimit të ditës dhe ndriçim hyrje dhe dalje, pasqyrë e brendshme që zbehet automatikisht, kamera shumëfunksionale, sensor shiu)

WLC 400 €

Brendshme
0TDShtroja tekstili para dhe pas 0TD 116 €

PBA
Paketa e uleseve (uleset e përparme dhe të pasme prej pëlhure "Life", ndarja e magazinimit nën uleset e përparme, uleset e përparme me 
rregullim të lartësisë, uleset e pasme e pandarë, mbështetësja e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike, xhepat e hartës në pjesën e pasme të 
çdo ulese të përparme, mbështetje mesit përpara)

PBA 323 €

4A3Uleset e përparme me ngrohje 4A3 328 €

Funksioni
8T6Kontrolli i lundrimit me kufizues shpejtësie 8T6 207 €

WF1
Paketa parkimi (el. pasqyra të jashtme të rregullueshme dhe të palosshme me funksion ngrohjeje dhe uljeje të pasqyrës së pamjes së pasme në 
anën e pasagjerit, ndihmës parkimi "Park Distance Control", sensorë parkimi përpara dhe pas me sinjale paralajmëruese për pengesa)

WF1 561 €

Rrotat 

PI3
Rrota alumini "Essex", 15", E zeze, siperfaqe e kthyer ne diamant, 5.5J x 15, goma 185/65 R15, rezistence e ulet ne rrotullim, brava rrota me 
mbrojtje te zgjatur nga vjedhja

PI3 452 €

Çmimet shtesë të pajisjeve janë informative, jo të detyrueshme dhe nuk përfshijnë kostot e importit.

Ju lutemi kontaktoni partnerin tuaj Volkswagen për të kontrolluar mundësinë e porositjes dhe çmimin përfundimtar të konfigurimit tuaj të dëshiruar.

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime.

www.volkswagen-kosova.com
www.volkswagen-kosova.com/partneret-vw
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