
Çmimore

Viti modelit 2021

Modeli kW HP Ndërruesi g/Km Karburanti

CB23DZX4 Passat Business 1.5 TSI OPF 110 150 DSG 7 119 Petrol 34,712 €
CB23LZX4 Passat Business 2.0 TSI OPF 140 190 DSG 7 130 Petrol 34,717 €

CB233XX4 Passat Business 2.0 TDI SCR 110 150 M6 112 Diesel 33,624 €
CB233ZX4 Passat Business 2.0 TDI SCR 110 150 DSG 7 104 Diesel 36,434 €
CB237ZX4 Passat Business 2.0 TDI SCR 147 200 DSG 7 120 Diesel 38,716 €
CB237TX4 Passat Business 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 200 DSG 7 131 Diesel 40,927 €

CB24DZX4 Passat Elegance 1.5 TSI OPF 110 150 DSG 7 119 Petrol 38,118 €
CB24LZX4 Passat Elegance 2.0 TSI OPF 140 190 DSG 7 130 Petrol 39,974 €

CB243XX4 Passat Elegance 2.0 TDI SCR 110 150 M6 112 Diesel 39,513 €
CB243ZX4 Passat Elegance 2.0 TDI SCR 110 150 DSG 7 104 Diesel 42,474 €
CB247ZX4 Passat Elegance 2.0 TDI SCR 147 200 DSG 7 120 Diesel 43,973 €
CB247TX4 Passat Elegance 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 200 DSG 7 131 Diesel 46,184 €

Pr. No. Përshkrimi i përcaktuar

W17 Pakoja e Sigurise (Monitorimi i këmbësorëve, Airbag për gjunjët e vozitësit)
RBB Sistem Radio Ready 2 Discover, 8.0" ekran me prekje color, FM/DAB+ radio, Bluetooth
RBD Sistem Navigimi Discover Media, 8.0" ekran me prekje color , FM/DAB+ radio, Bluetooth
9S0 Digital cockpit multi-color me zgjedhjen e profileve të ndryshme të informacionit
9WJ App-Connect Wireless për Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink me smartphone të pajtueshem
KA2 Kamerë në pjesën e pasme
8WH Dritat e përparme të mjegullës LED, me dritë statike të kthesës
6XI Retrovizorët e jashtëm me palim elektrik me ndriçim rrethues, pasqyra e shoferit me errësim automatik
PXA Dritat e para IQ.Light - Matrix LED me drita të ditës LED, kontroll dinamik I dritave të gjata, drita dinamike të këndit,

drita dinamike të kthimit, drita të bishtit LED, LED dritat e mjegullës së përparme me dritë statike të kthesës
PA6 Ndriqim Ambienti "Plus", multi-color
PKJ

1G2 Rrota rezervë, çeliku, me dimensione të reduktuara
1G3 Rrota rezervë, alumini, me përmasa standarde të rrotave dhe gomave
9JC Pakoja për duhanpirës
8T6 Cruise control duke përfshirë kufizuesin e shpejtësisë
6K2 Frenim autonom emergjent Front Assist

* NEDC emision i kombinuar i CO2

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

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

2 Vite garancion pa limit në kilometra të kaluara, 3 vite në ngjyrë të veturës, 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.

Gabimet e shkruara pa dashje gjatë përpilimit të kësaj liste çmimesh janë të mundshme, për të cilat kërkojmë falje paraprakisht.

Prodhuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar përpilimin e ofertës, specifikimet dhe detajet e pajisjeve

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.

Passat

Çmimi startues përfshirë 
shpenzimet e importit dhe TVSHPërshkrimi

Pakoja e ulëseve të pasme (Air Care Climatronic klimë 3 zonale automatike me filtër të përmirësuar të ajrit dhe kontrolle në pjesën e pasme, 2 USB-C porte në 
pjesën e parë, 1 USB-C port në pjesën e pasme)



Passat
Viti modeit 2021

Pajisjet Standarde

S Pajisjet Standarde,   ○ Pajisjet Shtesë,  ▬  Nuk është në dispozicion
Business Elegance

Pamja e jashtme
4 dyer me dritare elektrike para dhe mbrapa S S
Mbrojtësit me ngjyrë të veturës, vetëm për Business, TSI dhe TDI S −
Mbrojtësit me ngjyrë të veturës, vetëm për Elegance, TDI dhe TSI − S
Mbrojtësit e poshtëm me ngjyrë të veturës S −
Mbrojtësit e poshtëm nga kromi − S
Xhamat termoizoluese të tonuara me ngjyrë të gjelbërt S S
Drita LED e drita të ndara të ditës LED S S
Drita të bishtit LED Basic S S
Disqe Alumini "Sepang" 6.5J x 16, me goma 215/60 R16, TSI dhe TDI nën 140 KW

S −

Disqe Alumini "Istanbul" 7J x 17, Me goma 215/55 R17, AirStop® goma, TSI dhe TDI 140 KW e më shumë

S −

Disqe Alumini "Istanbul" 7J x 17, me goma 215/55 R17, AirStop® goma

− S

Pa pllakë treguese të motorrit në derën e bagazhit, TSI dhe TDI S S
Seti i pllakave të emrave GTE, GTE S S

Pamja e brendshme

Timon multifunksional nga lëkura, me pedale për verzionet DSG , TSI dhe TDI S S
Timon multifunksional sportiv nga lëkura me pedale për verzionet DSG, GTE S S
Kufizimi i dyerve: Foam film dhe woven fabric S −
Kufizimi i dyerve me pamje lëkure, leatherette − S
Ulëset e pasme të palueshme, palosje asimetrike e mbështetëses, me mbështetëse krahu dhe pajisje të ngarkesës S S

Ulësja e vozitësit ErgoComfort, me rregullimin e animit të jastëkut të ulëses, rregullim i ulëses për këmbët dhe rregullim elektrik 
i mbështetësës

S S

Ulëset e para komfore S −
Ulëset e para Top Comfort − S
2 vende për vendosjen e gotës para me mundësi mbyllje me roletë S S
Inserte dekorative "Cross hatch" në konzolën qendrore dhe panelin e dyerve, TSI dhe TDI S −
Inserte dekorative "Cross hatch" në konzolën qendrore dhe panelin e dyerve, GTE S S
Inserte dekorative "Dayton brushed aluminium" në konzolën qendrore dhe panelin e dyerve, TSI dhe TDI − S
Mbështetëse krahu në pjesën e parë me hapësirë nën të, me rregullim lartësie dhe gjatësie me 2 hapësira ventilimi për ulëset 
pas

S S

 Ndëruesi i shpejtësive nga lëkura S S
Pllaka plastike me gërvishtje në hapjet e dyerve S −
Pllaka gërryese prej çeliku në hapjet e dyerve − S
Dritë interieri LED para dhe pas me vonesë të fikjes dhe zbehjes, 2 drita leximi në pjesën e parë dhe 2 në pjesën e pasme S S
Anët e brendshme të mbështetësve nga lëkura Vienna, qendra e ulëseve me Art-Velours − S



Siguria

Kontroll elektronik i qëndrueshmërisë me përforcues elektromekanik të frenimit S S
Frenim autonom emergjent Front Assist S S
Disqet për frenim, para dhe mbrapa S S
Trekëndësh paralajmërues dhe çantë e ndihmës së shpejtë S S
ISOFIX/i-Pikat e ankorimit të madhësisë (Përgatitja për rregullimin e 2 vendeve për fëmijë në stolin e pasëm) S S
Rripa sigurie automatike me tre pika, rregullimi i lartësisë së përparme dhe me parandieqës S S
Pasqyra e brendshme me errësim automatik S S
Airbag për vozitësin dhe bashkëvozitësin, airbag-u në ulësen e bashkëvozitësit me mundësi fikje S S
Airbag perde për pjesën e parë dhe të pasme duke përfshirë airbag anësorë për pjesën e parë S S
2 mbështetëse të kokës të optimizuara për ulëset përpara, me rregullim të gjatësisë dhe lartësisë S S
Imobilizues elektronik S S
Sistemi i monitorimit të presionit të gomave S S
Dritë dhe tingull paralajmërues për rripat e sigurimit të pa mbërthyer S S
Rest Assist S S
3 mbështetëse koke mbrapa S S

Funksionaliteti

Radio Composition (6.5 inç touchscreen, FM Radio, USB-c, 4x20W, 8 autoparlantë) S S
Drejtues elektromekanik, i varur nga shpejtësia S S
Ulëset e para me ngrohje O S
Zhbllokimi në distancë i derës së pasme dhe mbulesës së rezervuarit të karburantit S S
Bllokimi qendror me telekomandë me Keyless Go S S
Pasqyrat e jashtme me rregullim elektrik dhe me ngrohje. Pasqyra e brendshme me errësim automatik. Ndriqim ambienti S S

12 V prizë në pjesën e pasme të konzollës qendrore dhe në dhomën e bagazhit S S
Park pilot - Sensorë parkimi përpara dhe mbrapa me paralajmërim grafik dhe akustik S S
Kontroll automatik i dritave pa funksion. Dritat e ndezura gjatë ditës, Funksioni Coming Home Leaving Home S S
Pastruesit e xhamit me kontroll të përhershëm dhe sensor shiu S S
Rregullimi i diapazonit të dritave S S
DAB+Radio reception S S
Dritat e pasme të mjegullës S S
Multifunction display "Plus" S −
Larja automatike e dritave të para me ngrohje O S
Dritat LED në momentin e futjes në veturë, në dyert e përparme S S
Klima "Climatronic", 3 zonale automatike me kontrollim të temperaturës S S
Parkim i kontrolluar elektrikisht me Auto Hold Funktion dhe hill start assistant S S
Timoni me rregullim lartësie dhe afërsie S S
Rrotë rezervë çeliku 16" me gomë standarde S −
Rrotë rezervë alumini me madhësi standarde dhe gomë, Businessme 140 KW e më lartë S S
Rrotë rezervë alumini me madhësi standarde dhe gomë O S
Vinqi me veglat përcjellëse S S

Ju lutemi konsultohuni me këshilltarin tuaj të shitjeve në lidhje me konfigurimin e saktë dhe çmimin
Të drejtat e ndryshimit të çmimit dhe të pajisjeve janë të rezervuara nga prodhuesi
Para nënshkrimit të një kontrate, ju lutemi merrni parasysh pajisjet standarde dhe çmimin

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



Model year 2021

Pajisjet shtesë 
S Pajisjet Standarde    ▬  Nuk është në dispozicion

Business Elegance

Pajisjet shtesë pa pagesë
Pakoja e Sigurise (Monitorimi i këmbësorëve, Airbag për gjunjët e vozitësit) W17 0 € 0 €
Pakoja e ulëse të pasme me panel kontrolli të klimës, USB-c charging prizë dhe prizë 12V PKJ 0 € 0 €
Cruise control me kufizues të shpejtësisë 8T6 0 € 0 €
Sistemi autonom i frenimit emergjent 6K2 0 € 0 €
Radiosystem Ready 2 Discover, 8.0" Kolor Touchscreen, FM/DAB+ Radioempfang, Bluetooth RBB 0 € -
Radio Navigation System Discover Media (8.0 inç color touchscreen, FM radio reception, Bluetooth interface, USB-c 
interface, Navigimi me harta për Evropë në kujtesën e brendshme) RBD - 0 €

Digital cockpit multi-color me zgjedhjen e profileve të ndryshme të informacionit 9S0 - 0 €
App-Connect Wireless - Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink me smartphone të pajtueshem 9WJ 0 € 0 €
Retrovizorët e jashtëm me palim elektrik me ndriçim rrethues, pasqyra e shoferit me errësim automatik 6XI 0 € 0 €
Dritat e përparme të mjegullës LED, me dritë statike të kthesës, TSI and TDI, nuk është në dispozicion për GTE 8WH 0 € S
Kamerë në pjesën e pasme "Rear Assist" KA2 0 € 0 €
Dritat e para IQ.Light - Matrix LED me drita të ditës LED, kontroll dinamik I dritave të gjata, drita dinamike të këndit, sinjali i 
kthimit dinamik, drita të bishtit LED PXA - 0 €

Ndriqim Ambienti "Plus", multi-color PA6 - 0 €

Pamja jashtme
Ngjyrë metalike Premium - Oryx White Mother-of-Pearl 0R0R 1,058 € 1,058 €
Ngjyrë metalike Ekskluzive - Aquamarine Blue, Lapiz Blue Mex 639 € 639 €
Ngjyrë metalike / Pearleffect paint Met 430 € 430 €
Ngjyrë jo-metalike Uni - Pure White, Urano Grey, Tornado Red Uni 0 € 0 €
Kukë e palosshme, me lëshim elektrik 1M6 1,087 € 1,087 €
Kukë me sistem manovrimi Trailer Assist përfshirë Park Assist dhe Park Distance Control (vetëm në kombinim me trailer 
hitch dhe Kamerë në pjesën e pasme)

8A9 642 € 642 €

Xham panoramik, me hapje/rrëshqitje PS4 1,095 € 1,095 €
Xham privatësie për ulëset e pasme 4KF 367 € 367 €
Dritaret anësore të përparme me absorbim akustik, me xham sigurie të përbërë, xham privatësie për xhamat e pasmë

VW5 750 € 750 €

Dritaret anësore të përparme me absorbim akustik, me xham sigurie të përbërë VW6 384 € 384 €
Pasqyret e jashtme me palim elektrik, me dritë rrethuese 6XI 0 € 0 €

Pamja e brendshme
Inserte dekorative nga alumini "Dayton Brushed" TDI, TSI, nuk është në dispozicion për GTE 5MD 544 € S
Inserte dekorative Ornamental nga druri "Silver Birch" TDI, TSI, nuk është në dispozicion për GTE 7ТТ 649 € 110 €
Kulmi në brendësi të veturës me ngjyrë të zezë PDS 280 € 280 €

Siguria
Kontrolli i presionit të gomave (matja direkte) 7K3 160 € 160 €
Airbag anërsorë në pjesën e pasme PAH 509 € 509 €

Interier nga lëkura
Interier nga lëkura "Vienna", ulëset e para top komfor me ngrohje WL1 2,484 € -
Leather interior "Nappa", top comfort heated front seats, TSI and TDI only, not with GTE WL7 - 809 €

Passat



Ulëset
Ulësja e vozitësit me funksion masazhe 8I2 204 € 204 €
Ulësja e vozitësit ErgoComfort me 14 mënyra përshtatjeje elektrike, Funksion memorje, Pozicion komoditeti për hyrjen dhe 
daljen nga automjeti dhe funksionin e masazhit.Pasqyrat e jashtme me rregullim elektrik Pasqyra e vozitësit me errësim 
automatik

PH1 1,266 € 1,266 €

Rregullim elektrik me 12 mënyra përshtatjeje dhe ventilim për ulëset e para (vetëm në kombinim me interier nga lëkura 
Vienna apo Nappa, Ngjyrë zezë apo Kafe Natyrale), Ulësja e vozitësit me funksion masazhe, pasqyrat e jashtme me palim 
elektrik, me memorje. Pasqyra e brendshme me errësim automatik, vetëm për TSI, TDI, nuk është në dispozicion për GTE

PH4 1,759 € 1,759 €

Mbështetësja e ulësës së pasagjerit plotësisht e palosshme 3H2 110 € -

Mbrojtja kundër vjedhjes / Komfori
Asistuesi për parkim paralel "Park Assist" duke përfshirë ParkPilot, para dhe pas 7X5 319 € 319 €
Kamera 360 deg. KA6 497 € 497 €
Keyless Access duke përfshirë ndezje të motorrit me butonin start/stop) 4I3 558 € 558 €
Easy Open (Hapja e portës së pasme dhe mbyllja elektrike e kontrolluar nga sensori, duke përfshirë Keyless Access)

PE7 725 € 725 €

Kapaku i bagazhit me hapje dhe mbyllje elektrike 4E7 377 € 377 €
Mbrojtja kundër vjedhjes "Plus" me imobilizues elektrik, Back-up-Horn,monitorimi i brendshëm, mbrojtje tërheqëse dhe 
mbyllje komoditeti (të gjitha hapjet e derës) WD4 445 € 445 €

Roleta kundër diellit në xhamin e pasëm me rregullim elektrik 3Y2 317 € 317 €
Roleta kundër diellit në xhamin e pasëm me rregullim elektrik, roleta në xhamat e pasëm me rregullim manual 3Y5 436 € 436 €

Dritat dhe pamja
Drita të mjegullës, TSI dhe TDI, nuk është në dispozicion për GTE 8WH 0 € S
Ndriqim Ambienti PA5 241 € -
Ndriqim Ambienti Plus (Ndriçimi i ambientit të brendshëm me 3 ngjyra në pjesën qendrore, panelin e dyerve, dashboard dhe 
konzolën qendrore)

PA6 529 € 0 €

Asistues me drita të gjata "Light Assist" (nuk kombinohet me Drita LED Top) 8G1 163 € 163 €
IQ.LIGHT - Dritat LED Matrix, Asistues me drita te gjata Dynamic , drita të këndit dynamic, LED-High drita të bishtit, treguesi 
i drejtimit dynamic 

PXA 2,521 € 0 €

Pakoja e ulëseve të pasme 2 me panel kontrolli per kondicionimin e ajrit, USB-c charging prizë, 230 V prizë në pjesën e 
pasme të konzollës qendrore

PKK 128 € 128 €

Driver profile selection PDA 222 € 222 €

Zërimi dhe sistemi i Navigimit
Sistem Navigimi Discover Media (8.0 inç color touchscreen, FM radio reception, Bluetooth interface, USB-c interface,  
Navigimi me harta për Evropë në kujtesën e brendshme) RBD 657 € 0 €

Digital Cockpit me shumë ngjyra me një përzgjedhje të profileve të ndryshme të informacionit 9S0 726 € 0 €
Sistem Navigimi Discover Pro (9.2 inç HD color touchscreen, Digital cockpit multi-color me një përzgjedhje të profileve të 
ndryshme të informacionit,  Navigimi me harta për Evropë në kujtesën e brendshme SSD, Ndërfaqja e telefonit celular 
Comfort Bluetooth me veçori të karikimit pa tel, App-Connect Wireless - Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink me 
smartphone të pajtueshëm, Voice control, Digital radio reception DAB+

RCB 2,878 € 1,547 €

Head-up display kombinues, ekran gjysmë transparent i rrëshqitjes (urdhëron forcat e sistemit të navigimit) KS2 593 € 593 €
Premium Sound System Dynaudio Confidence (700W, 10+1 autoparlantë me subwoofer, digital amplifier) 9VC 1,796 € 1,796 €
Voice control QH1 226 € 226 €
Ndërfaqja e telefonit celular komodie me funksionin e karikimit induktiv 9IJ 477 € 477 €

Pakoja e dimrit

Pakoja e dimrit 1 (Ulëset e para me ngrohje, larja e dritave të para) PW1 334 € S
Pakoja e dimrit 2 (Ulëset e para dhe te pasme me ngrohje, larja e dritave të para) PW2 608 € 275 €
Timon multifunksional nga lëkura me ngrohje, për verzionet DSG vjen poashtu me tiptronic 2FM/2FT 266 € 266 €
Xhami i parë me ngrohje pa tela (obligon porositjen e Cell phone interface Comfort apo Sistemin e Navigimit Discover Pro, 
nuk është në dispozicion për GTE) PGW 401 € 401 €

Disqet dhe Suspencioni
(Business TSI, TDI: të gjitha rrotat e aluminit detyrojnë porositjen e rrotave rezervë të 
aluminit në të njëjtën madhësi)
Rrota rezervë nga alumini, 16 inç për 16 inç disqe alumini, TSI dhe TDI, nuk është në dispozicion për GTE 1G3 137 € -

Disqe Alumini 16" "Aragon", 6.5Јx16, me goma 215/60, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes

PI1 0 € -

Rrota rezervë nga alumini, 17 inç për 17 inç disqe alumini, TSI dhe TDI, nuk është në dispozicion për GTE 1G3 0 € S



Disqe Alumini 17" "London", 7Јx17, Sterling silver, AirStop® goma 215/55, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër 
vjedhjes

PIM 829 € 169 €

Disqe Alumini 17" "Nivelles", 7Јx17, black diamond-turned surface, AirStop® goma 215/55, bulonat e rrotave me 
mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes

PI4 829 € 169 €

Disqe Alumini 17" "Soho", 7Јx17, anthracite diamond-turned surface, AirStop® goma 215/55, bulonat e rrotave me 
mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes

PI5 829 € 169 €

Disqe Alumini 17" "Singapore", 7Јx17, black diamond-turned surface, AirStop® goma 215/55, bulonat e rrotave me 
mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes

PU7 1,082 € 303 €

Rrota rezervë nga Alumini, 18 inç për 18 inç disqe alumini, TSI dhe TDI, nuk është në dispozicion për GTE 1G3 0 € S
Disqe Alumini 18" "Dartford", 8Јx18, Anthracite, AirStop® me goma 235/45, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër 
vjedhjes

PI6 1,749 € 900 €

Disqe Alumini 18" "Dartford", 8Јx18, Sterling Silver, AirStop® me goma 235/45, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër 
vjedhjes

PIN 1,749 € 900 €

Disqe Alumini 18" "Boneville", 8Јx18, black diamond-turned surface, AirStop® me goma 235/45, bulonat e rrotave me 
mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes

PU8 1,749 € 900 €

Disqe Alumini 18" "Monterey", 8Јx18, Anthracite, AirStop® me goma 235/45, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër 
vjedhjes

PIF 1,749 € 900 €

Disqe Alumini 18" "Liverpool", 8Јx18, Anthracite, AirStop® me goma 235/45, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër 
vjedhjes

PI8 1,749 € 900 €

Suspencioni sportiv -Suspencioni para, trupi 15 mm më i ulët PSF 394 € 394 €
Pakoja Sportive R-Line (Suspencion Sportiv, vetura më e ulur përafërsisht 15 mm, Timon Progresiv, XDS bravë diferenciale 
elektronike, Xham privatësie për xhamat e pasmë) WSR 819 € 819 €

Kontrolli i shasisë adaptive DCC (standard për versionet me më shumë se 170 KW) PDD 1,217 € 1,217 €
Pakos Sportive R-Line për Adaptive chassis control DCC (Timon progresic, XDS bravë diferenciale elektronike, Xham 
privatësie për xhamat e pasmë) WSQ 384 € 384 €

Rrota rezervë nga alumini, 19 inç për 19 inç disqe alumini, TSI dhe TDI, nuk është në dispozicion për GTE 1G3 0 € S
Disqe Alumini 19" "Verona", 8Јx19, Sterling Silver, AirStop® goma 235/40, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër 
vjedhjes, TSI dhe TDI, nuk është në dispozicion për GTE

PJG 2,255 € 1,478 €

Disqe Alumini 19" "Pretoria", 8Јx19, Black, AirStop® goma 235/40, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes, 
TSI dhe TDI, nuk është në dispozicion për GTE

PR9 - 1,529 €

XDS Bllokimi elektronik i diferencës 1Y3 228 € 228 €



R-Line (TSI and TDI)

Pako e pamjes së jashtme R-Line 
R-Line Logo në grilin e radiatorit para
Shtrirja e mbrojtësit dhe pragut në R-Style, Paneli i prerjes trapezoidale në parakolpin e pasmë djathtas dhe majtas në krom, 
Prerjet anësore të poshtme nga kromi

W02 1,655 € 1,655 €

Disqe Alumini 17" "Singapore", 7Јx17, black diamond-turned surface, AirStop® gomat 215/55, bulonat e rrotave me 
mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes

PU7 1,082 € 303 €

Disqe Alumini 18" "Boneville", 8Јx18, black diamond-turned surface, AirStop® gomat 235/45, bulonat e rrotave me 
mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes

PU8 1,749 € 900 €

Disqe Alumini 18" "Monterey", 8Јx18, Anthracite, AirStop® gomat 235/45, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër 
vjedhjes

PIF 1,749 € 900 €

Disqe Alumini 19" "Verona", 8Јx19, Sterling Silver, AirStop® gomat 235/40, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër 
vjedhjes

PJG 2,255 € 1,478 €

Disqe Alumini 19" "Pretoria", 8Јx19, Black, AirStop® gomat 235/40, bulonat e rrotave me mbrojtjeshtesë kundër vjedhjes

PR9 - 1,529 €

Pakoja R-Line për Business - obligon porositjen e PIF/PJG /PU7/PU8/PR9
Anësoret e ulëseve nga shtofi "Carbon Flag, brendësia e ulëses nga lëkura "Vienna"
Ulëset e para Sport komfore
Pedalet në çelik inox të krehur
Mbrojtësit Comfort R-Line
Timon multifunksional Sport nga lëkura, me pedale për verzionin DSG 
Paneli i veshjes së derës në pamje lëkure
Prerjet anësore të poshtme nga kromi
Inserte dekorative "Dark Diamond Flag" për panelin qendrorë dhe panelin e dyerve
Kulmi i brendshëm ngjyrë zezë
Pllaka çeliku në prag të dyerve
LED llambat e mjegullës së përparme dhe dritën e kthesës

W04 2,280 € -

Paok R-Line Elegance  - obligon porositjen e PIF /PJG /PU8 /PR9
Anësoret e ulëseve nga lëkura "Nappa", brendësia nga lëkura "Carbon Style"
Ulëset e para sportive
Pedalet në çelik inox të krehur                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Mbrotjësit dhe zgjerimet prag në "R"-Styling, Futjet trapezoidale në Chrome në parakolpin e pasmë
Timon multifunksional Sport nga lëkura, me pedale për verzionin DSG
Paneli i veshjes së derës në pamje lëkure
Inserte dekorative me Aluminium "Silver Rise" për panelin qendrorë dhe panelin e dyerve
Kulmi i brendshëm ngjyrë zezë

W06 - 2,499 €

Pako e dimrit 1 (Ulëset e para me ngrohje, larëset e dritave të para me ngrohje) PW1 334 € S
Pako e dimrit 2 (Ulëset e para dhe të pasme me ngrohje, larëset e dritave të para me ngrohje) PW2 608 € 275 €
Timon multifunksional Sport nga lëkura me ngrohje,  me pedale për verzionin DSG 2PS/2PT 162 € 162 €
Pakoja e lëkurës "Nappa"/"Carbon Style" -  obligon porositjen e W04, dhe PW1/PW2 
Ulëset e para Sportive
Anësoret e ulëseve nga lëkura "Nappa", brendësia nga lëkura "Carbon Style" (lëkurë e ndarë)
Paneli i veshjes së derës në pamje lëkure PL3 2,120 € -

Ju lutemi konsultohuni me këshilltarin tuaj të shitjeve në lidhje me konfigurimin e saktë dhe çmimin

Të drejtat e ndryshimit të çmimit dhe të pajisjeve janë të rezervuara nga prodhuesi

Para nënshkrimit të një kontrate, ju lutemi merrni parasysh pajisjet standarde dhe çmimin

www.volkswagen-kosova.com

www.volkswagen-kosova.com/partneret-vw
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