Polo
Çmimore
Viti i Modelit 2022

Modeli

Pershkrimi

AE12GVX5

Polo

Polo

1.0 MPI

kW

HP

Nderruesi

g/km

Karburanti

59

80

M5

108

Petrol

Çmimi bazë Përfshirë shpenzimet e importit
dhe TVSH-së

18,541 €

TSI, TDI, 4MOTION dhe DSG janë marka tregtare të Volkswagen Group në Gjermani dhe shtetet tjera. TDI: Diesel direct-injection diesel motor, Common Rail (furnizim
me karburat tek cilindrat me presion të lartë dhe drejtpërdrejt) dhe DPF (solid particle filter). OPF: Solid particle filter për motorët me benzinë. SCR: Reduktimi selektiv i
konvertuesit katalitik (nga NOx në gazrat e shkarkimit). TSI: Motori me benzinë me injeksion të drejtpërdrejtë turbo. eTSI: Motor turbo me karburant me injeksion të
drejtpërdrejtë i ndihmuar nga një motor elektrik - mild hybrid. PHEV: Plug-in automjet hibrid elektrik me motor elektrik dhe benzinë. M: 6-shpejtësi me ndërrues manual.
DSG: Ndërrues automatik me transmetim të dyfishtë, 6 ose 7 shpejtësi, 4MOTION: 4x4 Permanente me shpërndarje të fuqisë automatike.Tiptronic: Ndërrues i
shpejtësive për DSG ndërrues. LED: Burimet e dritës gjysmëpërçuese të energjisë së ulët. ACT Kontroll aktiv i cilindrit. Side Assist: Sistem ndihmues për ndërrimin e
korsisë. Lane Assist: Sistemi për drejtimin e veturës brenda korsisë Comfort Travel Assist: Sistemi i ndihmës për vozitje në distanca të gjata. App-Connect Wireless:
Apple CarPlay dhe Google Android Auto - Disponueshmëria e aplikacionit i nënshtrohet lidhjes gjeo-vendndodhje me smartphone të pajtueshëm dhe duke përdorur
aplikacione të caktuara përmes ekranit të sistemit infotainment. Lidhje pa tel me brezat e rinj të Apple iPhone.
2 Vite garancion pa limit në kilometra të kaluara, 3 vite në ngjyrë të veturër, 12 vitë garancion kundër korrozionit.
Përgjat konfigurimit të porosisë së veturës tuaj të dëshiruar, ju lutemi konsultohuni me këshilltarin tuaj të shitjes në VOLKSWAGEN PARTNER për pajisjet standarde,
shtesë dhe cmimin final.
Prodhuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar përpilimin e ofertës, specifikimet dhe detajet e pajisjeve
www.volkswagen-kosova.com
www.volkswagen-kosova.com/partneret-vw
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Polo
Viti I Modelit 2022

Pajisjet Standarde
S - Pajisjet Standarde; - Opsionale nuk eshte e perfshir /nuk eshte e mundur

Pamja e jashtme

Polo

5 dyer

S

Xhama elektrik ne te gjitha dyert

S

Dorezat e vetures dhe retrovizoret e jashtem me ngjyre te vetures

S

Retrovizoret me regullim elektrik dhe me ngrohje

S

Mbrojtesit me ngjyre te vetures, vrimat e ajrit me detaje kromi

S

Xhami i parparem i laminuar, izolues i nxehtësisë

S

Xhama termoizolues me ngjyre te gjelbert, anesoret dhe e pasmja

S

Drita LED me drita te dites LED te ndara

S

Dritat e pasme te kombinuara me LED

S

Drita me kontrollim automatik te ndara me dritat LED te ngasjes gjate dites dhe dritave gjate hyrjes dhe daljes nga automjeti

S

Disqe çeliku, 15", kapake dekorues te disqeve, 5.5J x 15, goma 185/65 R15, rezistencë e ulët e rrotullimit

S

Pamja e brendshme
Brendesia e tavanit qeramike

S

Inserte dekoratice "Licorice Black" ne masken e pare dhe panelet e dyerve te para

S

Inserte shtofi ne pjesen anesore te uleseve te perparme dhe te pasme

S

Rregullimi i lartesise ne ulesen e ngasesit

S

Mbeshtesese te kokes ne uleset e perparme me siguri shtese te optimizuar

S

3 x mbeshtese te kokes ne uleset e pasme

S

Timon Multifunksional

S

Mbrojteset e diellit me pasqyra me ndricim

S

Ulese e pandare ne pjesen e pasme, mbështetesja e pandare mund të paloset poshte
Dritat e brendshme me funksionin e fikjes te vonuar dhe erresimit, 2 drita te leximit ne pjesen e perparme dhe 2 ne pjesen e pasme

S

Ndricimi i hapesires se bagazhit

S

Mbulesa e hapesires se bagazhit

S

Pakoja per duhan, tavell dhe çakmak cigaresh perpara

S

S

Siguria
Driver Alert system (detektues per lodhjen e ngasesit)

S

Autonomous emergency braking sysytem "Front Assist"

S

Lane keeping system "Lane Assist"

S

Sistem i mbrojtes proaktive per pasagjeren ne kombimin me "Front Assist"

S

Monitorim i kembesoreve

S

Airbag te parparme per ngasesin dhe pasagjerin, me mundesi deaktivizimi te airbag-ut per pasagjerin para

S

Airbag perde ne pjesen e perparme dhe te pasme perfshire airbag anesore ne pjesen e perparme

S

Rripat e sigurise automatike me tre pika për uleset e përparme me rregullimin e lartësisë dhe shtrengim te rripit te sigurise

S

Rripat e sigurise automatike me tre pika për uleset e pasme anesore me shtrengim te rripit te sigurise

S

Rripat e sigurise automatike me tre pika për ulesen qendrore te pasme
Sinjal dhe drite paralajmeruese per rripat e sigurimit të palidhur perpara dhe pas
ISOFIX/i-Madhesia e spirancave per uleset e femijeve ne pjesen e jashtme te uleseve te pasme dhe ne pjesen e perparme ne ulesen e
pasagjerit
Emergency call system "eCall"

S

Trekëndësh paralajmërues

S

Rrota rezervë çeliku, mjet veglash dhe fole

S

S
S
S

Funksionaliteti
Instrument panel digjital shumengjyresh me selektim te ndryshem te info-profilit

S

Radio "Composition"

S

Antena per FM radio reception

S

Radio digjitale DAB +

S

Nderfaqja e telefonit celular Bluetooth

S

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

S

2 x USB-C priza ne pjesen e perparme

S

4 altoparlante

S
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Klime manuale "Climatic" me filter te permiresuar te ajrit me karbon aktiv

S

Mbyllje qendore me radio telekomande dhe 2 celesa me palosje

S

Kamere multifunksionale

S

Hill start assist
Program i stabilitetit elektronik, ABS, ASR, EDS dhe MSR

S

Timon servo-elektro-hidraulik

S

Limitues shpejtesie

S

Start-Stop sistem me frenim regjenerues

S

Sistem i monitorimit te presionit te gomave

S

Imobilizer elektronik

S

S
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Pajisjet me pagese
S - Pajisjet Standarde; - Opsionale nuk eshte e perfshir /nuk eshte e mundure

Pamja e jashtme
Ngjyre univerzale

UNI

0€

Ngjyre metalike

MET

321 €

Ngjyre metalike ekskluzive, Kings Red

P8P8

472 €

Xhama te erresuar per xhama te pasme

4KF

221 €

Drita te mjegulles para dhe drita ne kthesa
Pakoja Lights & Vision
(automatic headlight control with separate LED daytime driving lights and entry and exit lighting, auto-dimming interior rear view mirror, rain
sensor)
Lights & Vision package incl. "Light Assist"
(Drita me kontrollim automatik te ndara me dritat LED te ngasjes gjate dites dhe dritave gjate hyrjes dhe daljes nga automjeti, retrovizori i
brendshem me vete-erresim, kamere multifunksionale, senzor shiu)

8WH

211 €

WLD

306 €

WLC

405 €

0TD

110 €

PBA

326 €

4A3

331 €

8T6

209 €

WF1

567 €

PI3

457 €

Pamje e brendshme
Shtroja tekstili para dhe pas
Pakoja e uleseve
(inserte para dhe ne pjesen e jashtme te uleses ne shtof "Life", hapesire e magazinimit nen uleset e perparme, rregullim i lartesise ne uleset e
perparme, stol i ulesve te pasme i pandare, mbeshteteset e uleseve te pasme asimetrike te ndara dhe te palosshme, xhepa harte ne pjesen e
pasme te ulesve te perparme, mbeshtetje lumbare ne uleset e perparme)
Ulese te perparme me ngrohje

Funksionaliteti
Tempomat me limitues shpejtesie
Pakoja e parkimit
(retrovizoret e jashtem me rregullim elektrik, ngrohje,palosje dhe funksion te uljes se retrovizorit nga ana e pasagjerit para, ndihme parkimi "Park
Distance Control", senzore parkimi te perparme dhe te pasme me sinjale paralajmeruese per pengesa)

Rrotat dhe amortizimi

Alloy wheels "Essex", 15", Black, diamond-turned surface, 5.5J x 15, tires 185/65 R15,
rezistencë e ulët e rrotullimit, bulona sigurues per siguri te shtuar kunder vjedhjes

Çmimet shtesë të pajisjeve janë informuese, jo-detyruese dhe nuk përfshijnë kostot e importit.
Përgjat konfigurimit të porosisë së veturës tuaj të dëshiruar, ju lutemi konsultohuni me këshilltarin tuaj të shitjes në VOLKSWAGEN PARTNER për pajisjet standarde, shtesë dhe cmimin
final.
Prodhuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar përpilimin e ofertës, specifikimet dhe detajet e pajisjeve
www.volkswagen-kosova.com
www.volkswagen-kosova.com/partneret-vw
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