ЦЕНОВНИК

МОДЕЛИ

Менувач

AMAROK PA

kW

Вкупна
тежина (kg)

Код

Корисна носивост
(kg)

Цена EUR со
ДДВ+Царина+Акц
иза

Цена ден. со
ДДВ+Царина+Акц
иза

Amarok Comfortline
дупла кабина 5 седишта

3.0 l TDI® - EURO6

4MOTION® 8-AUT

S6BB6A

150

2920

€ 36,962

2,291,633 ден.

Amarok Highline
дупла кабина 5 седишта

3.0 l TDI® - EURO6

4MOTION® 8-AUT
4MOTION® 8-AUT

S6BC6A
S6BC8A

150
190

2920
2920

€ 38,000
€ 39,493

2,356,011 ден.
2,448,578 ден.

®

3.0 l TDI - EURO6

Ве молиме имајте во предвид, дека некои од посочените дополнителните опции бараат определени комбинации со други дополнителителни опции/или не можат да се комбинираат
Ве молиме, консултирајте ги Вашите индивидуални побарувања со Вашиот Volkswagen-Дилер. Само Вашиот Дилер може да ги провери Вашите барања за комбинирање на дополнителните
опции и да ја провери порачката во системот порачки.
®
®
TDI и 4MOTION sе запазени трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други земји.
Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.
Увозникот не сноси одговорност за печатните грешки.
Цените во ценовникот се од информативен карактер со препорачана малопродажна цена
Поради новиот закон за акцизи, Ве молиме за точната цена на Вашата конфигурација да се консултирате со продажниот советник.

СЕРИСКА ОПРЕМА
Црн браник, напред
Браник во боја на возилото, напред
Без браник, позади
Црн браник со интегрирано скалило, позади
Хромиран браник со интегрирано скалило, позади
Решетка за воздух, црна со 1 хром лајснa
Решетка за воздух, црна со 2 хром лајсни
Рачки на вратите и куќишта на ретровизорите во црна боја
Рачки на вратите и куќишта на ретровизорите во боја на возилото
Хромирани рамки на светлата за магла и хромиран долниот дел на куќиштата на ретровизорите
Калници, напред и позади
Челични бандажи 6.5J x 16, гуми 205 R16 C 110/108T
Алуминиумски бандажи "Posadas" 8J x 17, гуми 245/65 R17 111T
Алуминиумски бандажи "Manaus" 7.5J x 18, гуми 255/60 R18 112T x1
Челично резервно тркало со оригинална гума
Алулуминимско резервно тркало со оригинална гума
Сет алат и дигалка
ABS - антиблокирачки систем на сопирачките
ASR - контрола на пролизгување
EDL - електронска блокада на диференцијалот
ESP - електронска стабилизирачка програма
Диск сопирачки напред, барабани позади
Воздушно перниче за возач и совозач со можност за деактивирање на совозачкото перниче
Странични и завесни воздушни перничиња за возач и совозач
Две врати во возачката кабина
Две седишта во возачката кабина со висинско подесување
Простор за складирање под возачкото и совозачкото седиште
Наслон за раце во централната конзола
Две врати за влез во патничкиот простор
Триседна клупа со делливи седишта, неделлив наслон во патничкиот простор
Фабричко обложување на седиштата "Austin"
Фабричко обложување на седиштата "Kemisu"
Фабричко обложување на седиштата "Salipra"
Теписон на подот во возачката кабина
Теписон на подот во патничкиот простор
Термоизолациони зелено тонирани стакла
Затемнети странични прозори во патничкиот простор
Централно заклучување со далечинско управување, можност за отклучување одвнатре
Електрика на прозори, напред и позади
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење
Полуавтоматски клима уред "Climatic"
Двозонски автоматски клима уред "Climatronic"
Борд компјутер
Борд компјутер "Plus"
Темпомат
Сензори за паркирање, напред и позади
Подготовка за радио со два звучника
Радио уред "Composition Audio" со монохроматски дисплеј, четири звучници
Радио уред "Composition Media" со 6.33" екран во боја шувствителен на допир, шест звучници
Пoдготовка за мобилен телефон Bluetooth
Car-Net App-Connect
Пластичен трикрак волан, пластични дршка на менувачот и рачната кочница
Кожен трикрак волан, дршка на менувачот и рачната кочница во кожа
Кожен мултифинкционален трикрак волан, дршка на менувачот и рачната кочница во кожа
Регулирање на висината на фаровите
Дневни светла
Светла за магла, напред
Пушачки пакет
Наслони за глава за сите седиштата
Сигурносни појаси со три точки на врзување за сите седиштата
Звучно и светлосно предупредување за неврзан појас на возачот
Звучно предупредување за запалени светла
- сериски,

- опција, "-" - не се вградува, "б.д." - без доплата
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