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Viti modelit 2023

Modeli Përshkrimi Bateria kW HP Ndrruesi Pajisjet

përfshirë. kostot e importit dhe TVSH 18%.

E213HNE5 ID.4 Pro 77 kWh 128 174 AG 1 RD0, WM1 59,319 €              

E213MNE5 ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 204 AG 1 RD0, WM1 61,127 €              

E213PNE5 ID.4 Pro 4MOTION 77 kWh 195 265 AG 1 RD0, WM1 64,222 €              

x E219TNE5 ID.4 GTX 77 kWh 220 299 AG 1 RD0, PA2 69,102 €              

Pr. Nr. Përshkrimi i pajisjeve të zgjedhura pa pagesë - disponueshmëria në varësi të modelit të zgjedhur

RD0

WM1

PA2

Gabimet e paqëllimshme të shtypjes gjatë përpilimit të kësaj liste çmimesh janë të mundshme, për të cilat kërkojmë ndjesë paraprakisht.

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

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

Çmimi i rekomanduar me pakicë

ID.4

Kur konfiguroni automjetin tuaj të dëshiruar, ju lutemi konsultohuni me këshilltarët e shitjeve në partnerin tuaj Volkswagen në lidhje me standardin e saktë, pajisjet shtesë dhe çmimin përfundimtar 
të automjetit.

Paketa infoargëtuese
(sistemi i navigimit "Discover Pro", ekran me prekje 10" me ngjyra, marrëse radio dixhitale DAB +, 6 + 1 altoparlantë, 2 x porte USB-C, 
Bluetooth, ndërfaqe telefoni celular "Comfort" me funksion karikimi induktiv (me valë))

Paketa e stilit të jashtëm "Argjend"
(Binarët e çatisë, argjendi, i anodizuar, shtyllat e çatisë së përparme dhe të pasme dhe pjesa e poshtme qendrore e parakolpit të 
përparmë e theksuar me ngjyrë "Argjend")

Paketa e stilimit
(IQ.Light - Fenerët LED Matrix me kontroll automatik të fenerëve, dritë e keqe e motit, ndriçim i hyrjes, dritat e pasme LED 3D me 
sinjal rrotullues dinamik, shirit i ndriçuar midis fenerëve dhe prerjeve të ndriçuara të dorezës së derës, kontroll i avancuar i rrezeve të 
gjata "Dynamic Light Assist", xhami privatësie për dritaret anësore të pasme dhe dritaren e pasme)



Viti modelit 2023

Pajisje standarde
S - Përfshirë; O - E disponueshme me ose pa shtesë; - Nuk përfshihet/Nuk disponohet.

E jashtme Pro GTX
Mbrojtesit me ngjyrë trupi S -

Mbrojtesit me dizajn sportiv - S

Xhami termoizolues i gjelbër në xhamat e pasmë S S

Pasqyra të jashtme të pasme të rregullueshme dhe të palosshme elektrike, me ngrohje S S

Ndriçim rrethues me projeksion logoje S S

Fenerët LED me ndërrim automatik të dritave të drejtimit S -

IQ.Light - Fenerët LED Matrix me fenerë automatikë, dritë moti i keq, funksion përshëndetje - S

Dritat e pasme LED S -

Dritat e pasme 3D LED me sinjalizues dinamikë - S

Kontroll dinamik i rrezeve të larta "Dynamic Light Assist" - S

Rrip ndricues midis fenerëve - S

Rrota alumini "Falun" 18", 8J x 18, goma 235/60 R18, bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes - -

Rrota alumini "Hamar" 19", E zeze, siperfaqe e kthyer ne diamant, 8J x 19, goma 235/55 R19, bulonat e rrotave me mbrojtje te zgjatur kunder vjedhjes S -

Rrota alumini "Ystad", 20", E zezë, sipërfaqe e kthyer në diamant, 8J x 20 përpara, 9J x 20 pas, goma AirStop® përpara 235/45 R21, goma AirStop® të 
pasme 255/40 R21, bulonat e rrotave me anti- të zgjatur mbrojtje nga vjedhjet

- S

Brendshme
Ndriçim ambienti në 10 ngjyra S -

Ndriçim ambienti në 30 ngjyra - S

Pasqyra e brendshme që zbehet automatikisht S S

Pasqyra të ndriçuara të kota në maskat e diellit S S

Korniza në ekranin e informacionit argëtues, timoni dhe komandat qendrore në ngjyrë të zezë S S

Timoni shumëfunksional me kontrolle me prekje S -

Timoni shumefunksional prej lekure, me ngrohje, me komandime me prekje - S

Uleset e përparme me ngrohje - S

Pult standard S -

Paneli i komoditetit - S

Konzola qendrore, bazë S -

Konsolë qendrore, e ndryshueshme, me futje të këmbyeshme për mbajtëset e pijeve dhe ndarjen e ruajtjes - S

Mbështetëse krahësh për uleset e përparme S S

Ulesja e shoferit me rregullim të lartësisë S -

Uleset e përparme me rregullim të lartësisë - S

Stola e pandarë e uleseve të pasme, mbështetëse e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike S -

Mbështetësja e pasme e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike, me opsion për ngarkim dhe mbështetëse krahu në qendër, 2 mbajtëse filxhani - S

Insertet në uleset e përparme dhe uleset e jashtme të pasme në pëlhurë "Matrix" S -

Inserte në uleset e përparme dhe uleset e jashtme të pasme në pëlhurë "GTX" - S

Pedale inox në dizajnin "Luaj/Pause". S S

Shtroja tekstili para dhe pas S S

Siguria
Airbag për shoferin dhe pasagjerin e përparmë, me çaktivizimin e airbag-it të pasagjerit S S

Airbag me perde përpara dhe pas, airbag anësor përpara, airbag qendror S S

Rripat e sigurimit me tre pika në pjesën e përparme me rregullim të lartësisë dhe paratensionues të rripave të sigurimit S S

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

Ankorat ISOFIX/i-Size për uleset e fëmijëve në uleset e jashtme të pasme dhe në ulesen e pasagjerit të përparmë S S

Sensorët e parkimit dhe sinjalet paralajmëruese për pengesat në pjesën e përparme dhe të pasme "Park Distance Control" S S

Sistemi i alarmit të shoferit (zbulimi i përgjumjes) S S

Frenim autonom emergjent "Front Assist" me monitorim të këmbësorëve dhe çiklistëve S S

Sistemi i mbajtjes së korsisë "Lane Assist" S S

Shfaqja dinamike e shenjave rrugore S S

Imobilizues elektronik S S

Ndihma e parë, trekëndësh paralajmërues dhe jelek sigurie S S

Kompleti i mjeteve dhe grupi i lëvizshmërisë së gomave (kompresor 12 V dhe izolues gomash) S -

Kompleti i veglave - S

ID.4



Funksioni
Sistemi i kondicionimit "Climatronic" me filtër ajri aktiv të zgjeruar me karbon të aktivizuar dhe kondicioner të palëvizshëm S S

Radio "Ready 2 Discover" (ekran me prekje 10" me ngjyra) S S

App-Connect përfshirë. App-Connect Wireless për Apple CarPlay dhe Google Android Auto S S

Marrja e radios dixhitale DAB + S S

Kontrolli i zërit S S

2 porte USB-C në pjesën e përparme S S

6 + 1 altoparlantë S S

Sensori i shiut S S

"Fillimi pa çelës" pa Safelock S S

Sistemi i monitorimit të presionit të gomave S S

Kontrolli adaptiv i lundrimit ACC Stop & Go përfshirë. kufizues i shpejtësisë S S

Zgjedhja e profilit të drejtimit S S

Timoni elektromekanik i ndjeshëm ndaj shpejtësisë S S

Tingulli i motorit i gjeneruar në mënyrë elektronike "e-Sound" S S

Kabllo për karikimin e rrjetit për prizën shtëpiake S S

Modaliteti i kabllit të karikimit 3 tip 2, 16 A S S

Fuqia maksimale e ngarkimit DC varej nga paketa e baterisë me tension të lartë S S

Pajisje shtesë (specifike për modelin/linjën)
S - Përfshirë; - Nuk përfshihet/Nuk disponohet.

Pa pagese
Paketa info-argëtuese (sistemi i navigimit "Discover Pro", ekran me prekje 10" me ngjyra, Bluetooth, ndërfaqja e telefonit celular "Comfort" me funksion 
karikimi induktiv (wireless))

RD0 0 € 0 €

Paketa e stilit të jashtëm "Silver" (binarët e çatisë, argjendi, anodizuara, shtyllat e çatisë së përparme dhe të pasme dhe pjesa e poshtme qendrore e 
parakolpit të përparmë e theksuar me ngjyrë "Argjend") - vetëm në kombinim me ngjyrën e trupit në dy ngjyra (C2A1 ose MET/ A1)

WM1 0 € -

Paketa e stilimit (IQ.Light - Fenerët LED Matrix me kontroll automatik të fenerëve, dritë e keqe e motit, ndriçim i keq i hyrjes, dritat e pasme 3D LED me sinjal 
të kthesës dinamike, shirit i ndriçuar midis fenerëve dhe prerjeve me ndriçim të dorezës së derës, kontroll i avancuar i rrezeve të larta "Dynamic Light Assist " 
për fenerët LED Matrix, xhami privatësie për dritaret anësore të pasme dhe dritaren e pasme)

PA2 O S

Sistemi i thirrjeve emergjente "eCall" NZ2 0 € 0 €

E jashtme
Ngjyrë universale, Moonstone Grey / Kulmi në ngjyrë Ninja Black - vetëm në kombinim me paketën e stilit të jashtëm "Silver" C2A1 0 € 0 €

Ngjyrë universale, Moonstone Grey - e padisponueshme me paketën e stilit të jashtëm "Argjend" C2C2 0 € -

Ngjyrë metalike / Çati në ngjyrë Ninja Zi - vetëm në kombinim me paketën e stilit të jashtëm "Silver" MET/A1 0 € 0 €

Ngjyrë metalike - e padisponueshme me paketën "Silver" të stilit të jashtëm - për GTX, disponohet vetëm ngjyra Mythos Black Metallic MET 0 € 0 €

Ngjyrë ekskluzive metalike, Kings Red / Roof në ngjyrë Ninja Black - vetëm në kombinim me paketën Exterior Style "Silver" P8A1 175 € 175 €

Ngjyrë ekskluzive metalike, Kings Red - e padisponueshme me paketën e stilit të jashtëm "Silver" P8P8 175 € -

Funksioni
Kapëse rimorkio, e palosshme, me lëshim elektrik 1M6 1,037 € 1,037 €

Paketat
Paketa e stilimit (IQ.Light - Fenerët LED Matrix me kontroll automatik të fenerëve, dritë e keqe e motit, ndriçim i keq i hyrjes, dritat e pasme 3D LED me sinjal 
rrotullues dinamik, shirit i ndriçuar midis fenerëve, kontroll i avancuar i rrezeve të gjata "Dynamic Light Assist" për fenerët LED Matrix , xhami privatësie për 
dritaret anësore të pasme dhe dritaren e pasme)

PA2 2,238 € 0 €

Paketa stiluese "Plus" (Faretë LED të IQ.Light - Matrix me kontroll automatik të fenerëve, dritë e dobët e motit, ndriçim hyrjeje, dritat e pasme LED 3D me 
sinjal rrotullues dinamik, shirit i ndriçuar midis fenerëve, kontroll i avancuar i rrezeve të gjata "Dynamic Light Assist", xham sigurie të laminuar për xhamat e 
përparme dhe xhami privatësie për xhamat e pasmë anësore dhe xhamat e pasmë, çati diellore panoramike)

PA5 3,179 € 1,328 €

Rrip ndriçues midis fenerëve dhe prerjeve të dorezës së derës me ndriçim (vetëm në kombinim me PA2 ose PA5) UD2 0 € 0 €

Paketa e brendshme "Style" në gri Platinum me timon të Zi (inserte në uleset e përparme dhe të pasme në pëlhurë "ArtVelours", ndriçim ambienti në 30 
ngjyra, timon multifunksional i mbështjellë me lëkurë, me ngrohje dhe kontrolle me prekje, uleset e përparme me rregullim të lartësisë , mbështetëse e 
pasme e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike, me opsion për ngarkim dhe mbështetëse krahu qendror, 2 mbajtëse filxhani, pulti "Comfort")

PBO 1,444 € -

Paketa e brendshme "Style" në Florence Brown me timon të zi (futje në uleset e përparme dhe të pasme në pëlhurë "ArtVelours", ndriçim ambienti në 30 
ngjyra, timon multifunksional i mbështjellë me lëkurë, me ngrohje dhe kontrolle me prekje, uleset e përparme me rregullim të lartësisë , mbështetëse e 
pasme e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike, me opsion për ngarkim dhe mbështetëse krahu qendror, 2 mbajtëse filxhani, pulti "Comfort")

PBE 1,444 € -

Paketa e brendshme "Style" në Florence Brown me timon "Electric White" (insertet në uleset e përparme dhe të pasme në pëlhurë "ArtVelours", ndriçimi i 
ambientit në 30 ngjyra, korniza në ekranin infotainment, timoni dhe komandat qendrore në Electric Pedale të bardha, çelik inox në dizajnin "Play/Pause", 
timon shumëfunksional i mbështjellë me lëkurë, me ngrohje dhe kontrolle me prekje, sediljet e përparme me rregullim të lartësisë, mbështetëse e pasme e 
palosshme në mënyrë asimetrike, me opsion për ngarkim dhe mbështetëse krahu qendror, 2 filxhanë mbajtëse, pult "Comfort")

PBD 1,444 € -

Paketa e brendshme "Style Plus" në gri Platinum me timon të Zi (futje në uleset e përparme dhe të pasme të pëlhurës "ArtVelours", ndriçimi i ambientit në 30 
ngjyra, ndriçimi rrethues me dritë mirëseardhjeje, uleset e përparme ergoActive me rregullim fuqie dhe funksion memorie, i rregullueshëm Mbështetje për 
kofshët, timon shumëfunksional i mbështjellë me lëkurë, me komandë ngrohjeje dhe prekje, uleset e përparme me rregullim të lartësisë, mbështetëse e 
pasme e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike, me opsion për ngarkesë dhe mbështetëse krahu qendror, 2 mbajtëse filxhani, uleset e përparme me 
ngrohje, paneli "Comfort" , el., të palosshme dhe të rregullueshme, me ngrohje, pasqyra të jashtme të pamjes së pasme, me funksion uljeje të pasqyrës së 
jashtme të pasagjerit të përparmë, mbështetje lumbale e rregullueshme pneumatike përpara, me funksion masazhi)

PBQ 2,977 € -

Paketa e brendshme "Style Plus" në Florence Brown me timon të zi (futje në uleset e përparme dhe të pasme në pëlhurë "ArtVelours", ndriçimi i ambientit në 
30 ngjyra, ndriçimi rrethues me dritë mirëseardhjeje, uleset e përparme ergoActive me rregullim fuqie dhe funksion memorie, i rregullueshëm Mbështetje për 
kofshët, timon shumëfunksional i mbështjellë me lëkurë, me komandë ngrohjeje dhe prekje, uleset e përparme me rregullim të lartësisë, mbështetëse e 
pasme e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike, me opsion për ngarkesë dhe mbështetëse krahu qendror, 2 mbajtëse filxhani, sediljet e përparme me 
ngrohje, paneli "Comfort" , el., të palosshme dhe të rregullueshme, me ngrohje, pasqyra të jashtme të pamjes së pasme, me funksion uljeje të pasqyrës së 
jashtme të pasagjerit të përparmë, mbështetje lumbale e rregullueshme pneumatike përpara, me funksion masazhi)

PBF 2,977 € -



Paketa e brendshme "Style Plus" në Florence Brown me timon "Electric White" (insertet në uleset e përparme dhe të pasme në pëlhurë "ArtVelours", ndriçimi 
i ambientit në 30 ngjyra, korniza në ekranin e informacionit argëtues, timoni dhe komandat qendrore në Elektrike e bardhë, ndriçim rrethues me dritë 
mirëseardhjeje, uleset e përparme ergoActive me rregullim të fuqisë dhe funksion të memories, mbështetëse e rregullueshme e kofshëve, timon 
shumëfunksional i mbështjellë me lëkurë, me kontrolle ngrohjeje dhe prekjeje, sediljet e përparme me rregullim të lartësisë, mbështetëse e pasme e 
palosshme në mënyrë asimetrike, me Opsioni me ngarkim dhe mbështetësja e krahut qendror, 2 mbajtëse filxhani, uleset e përparme me ngrohje, kroskoti 
"Comfort", el. i palosshëm dhe i rregullueshëm, me ngrohje, pasqyrat e jashtme të pamjes së pasme, me funksion uljeje të pasqyrës së jashtme të pasagjerit 
të përparmë,Mbështetje lumbale e rregullueshme pneumatike përpara, me funksion masazhi)

PBC 2,977 € -

Paketa e brendshme "Top Sport Plus" në gri Platinum me timon të Zi (inserte në sediljet e përparme dhe të pasme në pëlhurë "ArtVelours", ndriçim ambienti 
në 30 ngjyra, pedale inox në dizajn "Play/Pause", sediljet e përparme ergoActive me fuqi funksion rregullimi dhe memorie, mbështetëse e rregullueshme e 
kofshëve, mbajtëset e kokës të integruara në sedilje, timon shumëfunksional i mbështjellë me lëkurë, me kontrolle ngrohjeje dhe prekjeje, sediljet e 
përparme me rregullim të lartësisë, mbështetëse e pasme e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike, me opsion për ngarkim dhe mbështetëse krahu 
qendror , 2 mbajtëse filxhani, sediljet e përparme me ngrohje, kroskoti "Comfort", el. i palosshëm dhe i rregullueshëm, me ngrohje, pasqyra e jashtme e 
pasme, me funksion uljeje të pasqyrës së jashtme të pasagjerit të përparmë, mbështetje lumbale e rregullueshme pneumatike përpara,me funksion 
masazhi)

PBS 4,134 € -

Paketa e brendshme "Top Sport Plus" në Florence Brown me timon të zi (inserte në sediljet e përparme dhe të pasme në pëlhurë "ArtVelours", ndriçim 
ambienti në 30 ngjyra, pedale inox në dizajn "Play/Pause", sediljet e përparme ergoActive me fuqi funksion rregullimi dhe memorie, mbështetëse e 
rregullueshme e kofshëve, mbajtëset e kokës të integruara në sedilje, timon shumëfunksional i mbështjellë me lëkurë, me kontrolle ngrohjeje dhe prekjeje, 
sediljet e përparme me rregullim të lartësisë, mbështetëse e pasme e palosshme e ndarë në mënyrë asimetrike, me opsion për ngarkim dhe mbështetëse 
krahu qendror , 2 mbajtëse filxhani, sediljet e përparme me ngrohje, kroskoti "Comfort", el. i palosshëm dhe i rregullueshëm, me ngrohje, pasqyra e jashtme 
e pasme, me funksion uljeje të pasqyrës së jashtme të pasagjerit të përparmë, mbështetje lumbale e rregullueshme pneumatike përpara,me funksion 
masazhi)

PBJ 4,134 € -

Paketa e brendshme "Top Sport Plus" me timon të zi, GTX (futje në sediljet e përparme dhe të jashtme të pasme prej pëlhure "ArtVelours", ndriçim rrethues 
me dritë mirëseardhjeje, sedilje të përparme ergoActive me rregullim fuqie dhe funksion memorie, mbështetje të rregullueshme të kofshëve, mbështetëse 
koke të integruara në sedilje, pasqyra të jashtme të pamjes së pasme el. të rregullueshme, me ngrohje dhe të palosshme, me funksion uljeje të pasqyrës së 
jashtme të pasagjerit të përparmë, mbështetje lumbale e rregullueshme pneumatike përpara, me funksion masazhi)

PBK - 3,367 €

Paketa komfort ("Air Care Climatronic" kontroll automatik i klimës me dy zona me filtër ajri të përmirësuar dhe kondicioner të palëvizshëm, xham sigurie të 
laminuar në xhamin e përparmë, me ngrohje pa tela, reflektues infra të kuqe, izolues zhurmash, konsolë qendrore e ndryshueshme, me futje të 
këmbyeshme për mbajtëset e filxhanëve dhe ndarjet e magazinimit, sediljet e përparme me ngrohje, timon shumëfunksional të mbështjellë me lëkurë, me 
ngrohje, me kontrolle me prekje, grykë larëse me ngrohje automatike për xhamin e përparmë, 2 x ndërfaqe USB-C në pjesën e përparme, 2 x priza karikimi 
USB-C në qendër të pasme konsol)

PBM 1,435 € S

Paketa komforti "Plus" ("Air Care Climatronic" kontroll automatik i klimës me tre zona me filtër ajri të përmirësuar dhe kondicioner të palëvizshëm, xham 
sigurie të laminuar në xhamin e përparmë, me ngrohje pa tela, reflektues infra të kuqe, izolues zhurmash, konsolë qendrore e ndryshueshme, me futje të 
këmbyeshme për mbajtëset e filxhanëve dhe ndarjet e ruajtjes, sediljet e përparme me ngrohje, timon shumëfunksional të mbështjellë me lëkurë, me 
ngrohje, me kontrolle me prekje, ndarje rrjetë, rrjetë bagazhesh, dysheme të dhomës së bagazhit, lartësia e rregullueshme, e lëvizshme, grykë larëse me 
ngrohje automatike për xhamin e përparmë, 2 x USB - Ndërfaqet C në pjesën e përparme, 2 x priza karikimi USB-C në tastierën qendrore të pasme)

PBN 1,735 € 471 €

Paketa e asistencës (sistemi i kamerës së pamjes së pasme, prerjet me ndriçim të dorezës së dyerve, sistemi i kyçjes dhe nisjes pa çelës "Keyless Access" 
me Safelock, sistem alarmi kundër vjedhjes me monitorim interiro, bori rezervë dhe mbrojtje tërheqëse, sistem proaktiv i mbrojtjes së pasagjerëve në 
kombinim me " Ndihma e përparme", ndihmë parkimi "Park Assist Plus" me "Park Distance Control") - Për Pure dhe Pro, vetëm në kombinim me shiritin e 
dritës me ndriçim midis fenerëve dhe prerjeve me ndriçim të dorezës së derës (UD2)

WD1 1,530 € 1,530 €

Paketa e ndihmës "Plus", përfshirë. IQ.Drive me asistencë gjysmë të automatizuar për drejtimin "Travel Assist" (Kamera me pamje 360° duke përfshirë 
sistemin e kamerës së pamjes së pasme, çarjet me ndriçim të dorezës së derës, timonin shumëfunksional të mbështjellë me lëkurë me kontrolle me prekje, 
sistemin e kyçjes dhe nisjes pa çelës "Qasje pa çelës" me Safelock, sensori "Easy Open & Close" hapja dhe mbyllja e kontrolluar e derës së bagazhit me 
zhbllokimin në distancë, sistemet e asistentit të shoferit "Travel Assist", "Lane Assist" dhe "Emergency Assist" sistem paralajmërimi për daljen nga korsia, 
sistem alarmi kundër vjedhjes me monitorimi i brendshëm, mbrojtja e borisë dhe tërheqjes, sistemi proaktiv i mbrojtjes së pasagjerëve në kombinim me 
"Front Assist", sistemi i ndryshimit të korsisë "Side Assist",

WD3 3,495 € 3,377 €

Paketa info-argëtuese "Plus" (radio "Ready 2 Discover Max" me ekran 12", sistem navigimi "Discover Pro", ekran me prekje 12" me ngjyra, marrëse radio 
dixhitale DAB +, sistem zëri me fuqi totale 450 W, 6 + 1 altoparlantë, Përforcues dixhital me 12 kanale, subwoofer, 2 porte USB-C, Bluetooth, App-Connect 
përfshirë. App-Connect Wireless për Apple CarPlay dhe Google Android Auto, ekran Head-up, ndërfaqe telefoni celular "Comfort" me induktiv (wireless) 
funksioni i karikimit)

RD2 1,757 € 1,757 €

Rrotat 

Rrota alumini "Hamar" 19", E zeze, siperfaqe e kthyer ne diamant, 8J x 19, goma AirStop® 235/55 R19, bulonat e rrotave me mbrojtje te zgjatur kunder 
vjedhjes

PJ5 - -

Rrota alumini "Hamar" 19", gri "Dark Graphite", sipërfaqe e kthyer në diamant, 8J x 19, goma AirStop® për të gjitha sezonet 235/55 R19, bulonat e rrotave 
me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes

PJB - -

Rrota alumini "Drammen" 20", E zeze, siperfaqe e kthyer ne diamant, 8J x 20 ne perparme, 9J x 20 mbrapa, goma AirStop® 235/50 R20 perpara, goma 
AirStop® 255/45 R20 mbrapa , bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes

PJ3 577 € -

Rrota alumini "Narvik" 21", E zeze, siperfaqe e kthyer ne diamant, 8.5J x 21 ne perparme, 9J x 21 mbrapa, goma AirStop® 235/45 R21 perpara, goma 
AirStop® 255/40 R21 ne prapa, bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes

PJ4 1,153 € 577 €

Rrota alumini"Narvik" 21", E zeze, siperfaqe e kthyer ne diamant, 8.5J x 21 ne perparme, 9J x 21 mbrapa, goma AirStop® 235/45 R21 perpara, goma 
AirStop® 255/40 R21 ne mbrapa, me dinamikë automjeti sportiv, bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes

PJ6 1,742 € 1,165 €

Paketa sportive (drejtues progresiv) PSG 411 € 411 €

Paketa sportive "Plus" (timoni progresiv, kontrolli adaptiv i shasisë DCC përfshirë përzgjedhjen e profilit të drejtimit PSF 1,355 € 1,355 €

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




