
Ценовник

Моделска година 2023

Код Опис kW КС Менувач g/km Гориво

со пресметан данок на моторни возила и 18% ДДВ

AE12GVX5 Polo Polo 1.0 MPI 59 80 M5 108 Бензин 1.209.146 ден          19.550 €              

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

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

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

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.

Polo

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 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.

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 Polo

5 врати S

Електрично движени прозорци S

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

Електрично прилагодливи надворешни ретровизори со греење S

Браници во боја на каросерија, решетката за ладилникот со хромирана лента S

Ламинирано сигурносно ветробранско стакло, изолација на топлина S

Зелено термоизолационо застаклување на задните прозорци S

LED предни светла со одделни LED дневни светла S

Задни светла во LED комбинирана изведба S

Автоматско активирање на предни светла со одделни LED дневни светла и осветлување за влзе и излез S

Челични тркала, 15", украсни капаци, 5.5J x 15, гуми 185/65 R15, низок отпор на тркалање S

Внатрешност
Плафон во керамик боја S

Декоративни уметоци „Licorice Black“ на инструмент таблата и панелите на предните врати S

Преслекување на предните и надворешните задни седишта во текстил S

Возачко седиште со прилагодување на висината S

Сигурносно оптимизирани наслони за глава напред S

3 x наслони за глава позади S

Мултифункционален волан S

Осветлени огледала во штитниците за сонце S

Неразделна клупа на задните седишта, неразделен и преклоплив наслон за грб S

Внатрешно осветлување со функција за одложено исклучување и затемнување, 2 x светла за читање напред и 2 x светла позади S

Осветлување во одделот за багаж S

Капак на одделот за багаж S

Изведба за пушачи, пепелник и запалка напред S

Безбедност
Систем за предупредување на возачот (препознавање на замор) S

Автономно сопирање при итни случаи „Front Assist“ S

Систем за помош при задржување на лента „Lane Assist“ S

Проактивен систем за заштита на патници во комбинација со „Front Assist“ S

Детектирање на пешаци S

Воздушно перниче за возач и совозач, со деактивирање на воздушно перниче за совозач S

Воздушна завеса напред и назад вкл. странични воздушни перничиња напред S

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

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

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

Звучно и светлосно предупредување за неприкачени појаси напред и назад S

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

Систем за итни повици „eCall“ S

Предупредувачки триаголник S

Резервно челично тркало, алат и дигалка S

Функционалност
Дигитален кокпит во повеќе бои со избор на повеќе инфо-профили S

Радио „Composition“ S

Антена за FM радио прием S

Дигитален радио прием DAB + S

Интерфејс за мобилен уред Bluetooth S

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

2 x USB-C приклучоци напред S

4 звучници S

Систем за климатизација со филтер за воздух со активен јаглен S

Централно заклучување со далечински управувач без Safelock и 2 x преклопливи далечински управувачки клучеви S

Мултифункционална камера S

Помош при тргнување на нагорнина S

Електронска контрола на стабилноста ESC со интервенција при управување (вкл. ABS, ASR, EDL и EDTC стабилизација на приколка) S

Серво управувач S

Ограничувач на брзината S

Старт-Стоп систем со обновување на енергијата при сопирање S

Систем за следење на притисокот во гумите S

Електронски имобилизатор S

Polo



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

x

Надворешност
Универзална боја UNI 0 ден 0 €

Металик боја x MET 19.838 ден 321 €

Ексклузивна металик боја, Црвена Kings Red P8P8 29.138 ден 471 €

Дополнително затемнети задни стакла 4KF 13.639 ден 221 €

Предни светла за магла и светло за свиоци 8WH 13.019 ден 210 €

Пакет Lights & Vision

(автоматско активирање на предни светла со одделни LED дневни светла и осветлување за влзе и излез, автоматско затемнување на 

внатрешниот среден ретровизор, сензор за дожд)

WLD 18.909 ден 306 €

Пакет Lights & Vision вкл. „Light Assist“

(контрола на долги светла „Light Assist“, автоматско активирање на предни светла со одделни LED дневни светла и осветлување за 

влзе и излез, автоматско затемнување на внатрешниот среден ретровизор, мултифункционална камера, сензор за дожд)

WLC 25.005 ден 404 €

Внатрешност
Текстилни патосници напред и назад 0TD 7.233 ден 117 €

Пакет за седишта

(преслекување на предните и надворешните задни седишта во текстил „Life“, оддел за складирање под предното(ите) седиште(та), 

предни седишта со прилагодување на висината, неразделива задна клупа, асиметрично преклоплив и поделив наслон за грб, џебови 

на задната страна од наслонот на предните седишта, лумбална поддршка напред)

PBA 20.148 ден 326 €

Греење на предни седишта 4A3 20.458 ден 331 €

Функционалност
Темпомат со ограничувач на брзината 8T6 12.916 ден 209 €

Пакет за паркирање

(ел. прилагодливи и преклопливи надворешни ретровизори со греење и функција за спуштање на ретровизорот на совозачката страна, 

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

WF1 35.027 ден 566 €

Тркала и потпирање

Алу фелни „Essex“, 15", црни, полирано чело, 5.5J x 15, гуми 185/65 R15,

низок отпор на тркалање, сигурносни навртки
PI3 28.208 ден 456 €

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.
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