ЦЕНОВНИК

MULTIVAN
Цена EUR
со
ДДВ+Царин
а+Акциза

Менувач

Емисија на
издувни
гасови

Код

kW

Вкупна тежина (kg)

Multivan
Comfortline
кратко растојание

2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG

5-степен
6-степен
4MOTION® 6-степен
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG

EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6

SGMGE2
SGMGF1
SGMGF5
SGMGF7
SGMGF9
SGMGM7
SGMGM9

75
110
110
110
110
146
146

3000
3000
3080
3000
3080
3080
3080

€ 36.183
€ 38.632
€ 42.970
€ 41.635
€ 45.392
€ 45.324
€ 49.465

2.243.365 ден.
2.395.167 ден.
2.664.141 ден.
2.581.374 ден.
2.814.277 ден.
2.810.060 ден.
3.066.799 ден.

Multivan
Comfortline
долго растојание

2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG

5-степен
6-степен
4MOTION® 6-степен
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG

EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6

SGNGE2
SGNGF1
SGNGF5
SGNGF7
SGNGF9
SGNGM7
SGNGM9

75
110
110
110
110
146
146

3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080

€ 40.560
€ 43.046
€ 46.801
€ 45.466
€ 50.139
€ 50.070
€ 53.368

2.514.745 ден.
2.668.855 ден.
2.901.685 ден.
2.818.918 ден.
3.108.619 ден.
3.104.323 ден.
3.308.791 ден.

Multivan
Highline

2.0 l TDI®
2.0 l TDI®
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG
2.0 l TDI® DSG

6-степен
4MOTION® 6-степен
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG
7-степен автоматски
4MOTION® 7-степен DSG

EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6
EURO 6

SGMHF1
SGMHF5
SGMHF7
SGMHF9
SGMHM7
SGMHM9

110
110
110
110
146
146

3000
3080
3000
3080
3080
3080

€ 46.172
€ 50.328
€ 49.497
€ 52.795
€ 53.117
€ 56.414

2.862.695 ден.
3.120.345 ден.
3.068.824 ден.
3.273.291 ден.
3.293.275 ден.
3.497.670 ден.

МОДЕЛИ

Работна
зафатнина

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® се запазени трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други земји.
Наведеното во оваа листа одговара на оригиналните информации како и податоците од ценовникот.
Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.
Увозникот не сноси одговорност за печатните грешки.
Цените во ценовникот се од информативен карактер.
Поради новиот закон за акцизи, Ве молиме за точната цена на Вашата конфигурација да се консултирате со продажниот советник.

Porsche Skopje
Retail and Service
VW and VW Nutzfahrzeuge

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia

Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

Comfortline
Делумно поцинкувана каросерија
Браници, ретровизори и рачки на вратите во боја на возилото
Две врати во возачка кабина
Странична лизгачка врата во патничкиот простор, десно
Електрично отварање на лизгачката врата десно со серво затварање
Странична лизгачка врата во патничкиот простор, лево
Електрично отварање на лизгачката врата лево со серво затварање
Осветлување во прагот на вратите во кабина и во лизгачките врати во патничкиот простор
Термоизолациони зелено тонирани стакла
Затемнети стакла во патничкиот простор
Роло завеси за страничните прозори
Задна единечна летачка врата со грејан прозор и брисач
Халогени светла
Регулирање на височината на фаровите
Дневни светла активирани постојано
Светла за магла во браникот со светла за осветлување на кривините
Задно светло за магла и трето стоп светло
ESP - електронска стабилизирачка програма
ABS - антиблокирачки систем на сопирачките
ASR - контрола на пролизгување
EDL - електронско блокирање на диференцијалот
BA - асистенција при кочење
Hill Hold - Помош при тргнување на нагорнина
Start-stop систем си регенеративно сопирање (за EURO 6 мотори)
SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија (за EURO 6 мотори)
Резервоар 13l за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue® (за EURO 6 мотори)
Детекција на замор
Борд компјутер "Plus"
Борд компјутер "Premium" со дисплеј во боја
Темпомат - систем за регулирање на брзината
Сензор за дожд
Серво управувач регулиран по висина и длабина - безбеден при челен удар
Алуминиумски фелни "Clayton" 6.5J x 16, поклопци за ал. Фелни - не кај 2.0 TDI 150kW
Алуминиумски фелни "Cascavel" 7J x 17, сребрени, поклопци за ал. Фелни
Сет за поправка наместо резервна гума
Воздушни перничиња за возач и совозач
Странични и завесни воздушни перничиња за возач и совозач
Електронска заштита имобилајзер "Transponder"
Централно заклучување со далечинско управување
Алармен уред со сензор и внатрешно надгледување, сирена и сензор против влечење
Електрика на предни прозори
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење
Радио систем "Composition Colour" сo 5" екран во боја, 8 звучници, USB приклучок
Подготовка за мобилен телефон
Волан и рачна кочница пресвлечени со кожа
Мултифункционален кожен волан
Внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
Полуавтоматска клима во кабина "Climatic", вентилација и втор грејач во патничкиот простор
Климатроник 3-зонска клима со дополнително управување за патничкиот простор
Филтер за полен и прав
Дополнителен грејач
Комфорни седишта во кабина
Висинско подесување, раконаслони и наслони за слабина на седиштата во кабина
Две ротирачки седишта во првиот патнички ред со можност за поместување по шини
Тројна клупа во вториот ред патнички простор со можност за поместување по шини
Наслони за глава со подесување по висина
Облагање на седиштата во штоф "Pandu"
Облагање на седишта ALCANTARA / кожа
Греење на возачкото и сувозачкото седиште со посебна регулација
Теписон на подот во кабината, груб теписон во патничкиот простор
Преклопна масичка лево во патничкиот простор (не може кај долго растојание)
Мултифункционална масичка во средината на оделни шини
Роло поклопец на багажниот простор
Осветлување на внатрешноста - Multivan концепт
Child-lock на лизгачките врати во патничкиот простор
Брисачи со регулирани интервали
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 - сериски,  - опција, "-" - не се вградува, "б.д." - без доплата
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VW and VW Nutzfahrzeuge

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia

Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

Код

Греење и климатизација

Воздушни перничиња

Радио

Comfortline

Highline

Полуавтоматска клима во кабина "Climatic", вентилација и втор грејач во
патничкиот простор
Климатроник 3-зонска клима со дополнително управување за патничкиот
простор
Стационарно греење со тајмер
Стационарно греење со тајмер со далечинско управување
Електричен дополнителен грејач

ZZ9

€ 978

60.650 ден.





ZW4
ZW6
9M5

€ 1.661
€ 1.914


103.009 ден.
118.666 ден.


€ 1.661
€ 1.914


103.009 ден.
118.666 ден.


Странични воздушни перничиња + воздушни перничиња за главата во

4X3









€ 405

25.094 ден.

KH2





-

-

Странични воздушни перничиња во кабина, воздушни перничиња за
главата во кабина и патнички простор (само кај кратко растојание)

4X7

€ 405

25.094 ден.

Надворешни ретровизори со електрично подесување, загревање и
склопување

6XP

€ 142

8.779 ден.

€ 142

8.779 ден.

ZI4









ZI6

€ 177

10.974 ден.

€ 177

10.974 ден.

ZI7

€ 664

41.189 ден.

€ 664

41.189 ден.

Радио систем "Composition Colour" сo 5" екран во боја, 8 звучници, USB
приклучок - само со 9ZX
Радио систем "Composition Media" сo 6,33" екран во боја, 8 звучници, USB и
AUX-IN приклучок - само со 9ZX
Навигациски систем "Discover Media" сo 6,33" екран во боја, 4 звучници (8
kaj Caravelle), USB и AUX-IN приклучок - само со 7RE, ZEN
Навигациски систем "Discover Media" сo 6,33" екран во боја, 8 звучници, 2
USB и AUX-IN приклучок, Voice Control, Voice Enhancer, Volkswagen Media
Control und App-Connect - само со 7RE, ZEN
SD картичка со мапи за Источна Европа - само со ZI7 или ZI8
SD картичка со мапи за Западна Европа - само со ZI7 или ZI8
Озвучување "DYNAUDIO" за Multivan
App-Connect
Volkswagen Media Control
Volkswagen Media Control und App-Connect
Car-Net Guide & Inform: договор за 3 години - само со ZI7 или ZI8

ZI8

€ 1.471

91.231 ден.

€ 1.471

91.231 ден.

7QE
7RE
9VE
9WT
9WV
9WX
Z99

б.д.
б.д.
€ 1.428
€ 149
€ 61
€ 210
б.д.

б.д.
б.д.
88.524 ден.
9.218 ден.
3.804 ден.
13.022 ден.
б.д.

б.д.
б.д.
€ 1.428
€ 149
€ 61
€ 210
б.д.

б.д.
б.д.
88.524 ден.
9.218 ден.
3.804 ден.
13.022 ден.
б.д.

Мултифункционален кожен волан со контрола на радио и телефон

ZE7

€ 195

12.071 ден.





За надворешни потрошувачи

IS1

€ 55

3.439 ден.

€ 55

3.439 ден.

Алармен систем со предупредувачка сирена
Алармен систем со контрола на патничкиот простор, предупредувачка
сирена, заштита од одвлекување

7AJ

€ 210

13.022 ден.

б.д.

б.д.

7AL

€ 266

16.461 ден.





Z1Y

€ 634

39.287 ден.

-

-

7Y1
6K2

€ 255

15.803 ден.

€ 360
€ 255

22.314 ден.
15.803 ден.

PAC

€ 877

54.358 ден.

€ 603

37.385 ден.

PAD

€ 624

38.702 ден.

€ 350

21.729 ден.

8T2
1N3

€ 274
€ 411

16.973 ден.
25.460 ден.







Демонтажна и заклучлива - во комбинација со ESP вкл. контрола на
приколка

1D2

€ 748

46.383 ден.

€ 748

46.383 ден.

Подготовка за кука - во комбинација со ESP вкл. контрола на приколка

1D7

€ 214

13.242 ден.

€ 214

13.242 ден.

7X2

€ 555

34.385 ден.

€ 555

34.385 ден.

Сензори за паркирање

Паркинг сензор позади и напред
Паркинг сензор напред и позади, со камера со поглед наназад (Rear
Assist), само во комбинација со Z1N - радионавигационен систем "RNS
510"
Камера со поглед наназад (Rear Assist), само во комбинација со Z1N радионавигационен систем "RNS 510"

7X8

€ 799

49.529 ден.

€ 799

49.529 ден.

7X9

€ 244

15.144 ден.

€ 244

15.144 ден.

1BJ

€ 214

13.242 ден.

€ 214

13.242 ден.

Потпирање

Појачано потпирање напред и позади
Појачано потпирање напред и позади - верзија за лоши патишта - само кај
нормален покрив

1BB

€ 444

27.508 ден.

€ 444

27.508 ден.

Сончев кров

Сместен во зоната на предните две седишта - електричен, со поклопец;
само кај нормален покрив

3JB

€ 773

47.920 ден.

€ 773

47.920 ден.

ZL6

€ 642

39.799 ден.

-

-

Алармен систем

Помош при промена на лента (кај кратко растојание)
- внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
- предупредување при промена на коловозна лента
- сензор за дожд
- темпомат
- борд компјутер
Помош при промена на лента
Системи за помош при возење
"Front Assist" со функцијата "City Emergency Braking"
Адаптивен темпомат ACC до 210 km/h и "Front Assist" со функцијата "City
Emergency Braking"
Адаптивен темпомат ACC до 160 km/h и "Front Assist" со функцијата "City
Emergency Braking"
Темпомат
Servotronic
Кука

Хром пакет: Хромирани лајсни од двете страни, на задната врата и на
долната решетка за воздух; хромирани трепкачи; Решетка за воздух, во
црна боја, со три хромирани лајсни; дополнителна хром лајсна на долната
решетка за воздух; светла за магла со осветлување во кривина
Подготовка за багажник - стандарден покрив

3S4

€ 118

7.316 ден.

€ 118

7.316 ден.

Втор акумулатор

8FB

€ 242

14.998 ден.

€ 242

14.998 ден.

Подготовка за мобилен телефон
USB приклучок (достапен за iPod/iPhone/iPad) и AUX-IN приклучок
USB приклучок (достапен за iPod/iPhone/iPad)

9ZX
UI4
UI5


€ 61
€ 61


3.804 ден.
3.804 ден.


€ 61
€ 61


3.804 ден.
3.804 ден.

Лизгачки (шибер) прозорец напред лево , фиксен прозорец назад лево

4FN

€ 238

14.778 ден.

€ 238

14.778 ден.

Прозори во патничкиот простор
Лизгачки (шибер) прозорец напред десно , фиксен прозорец назад десно

4JN

€ 238

14.778 ден.

€ 238

14.778 ден.

Затемнети стакла во патничкиот простор
Роло завеси за страничните прозори

QL5
3Y7

€ 348


21.582 ден.








Филтер со активен јаглен

2V5

€ 20

1.244 ден.

€ 20

1.244 ден.

За земји со зголемена запрашеност со покажувач на заситеност

1L2

€ 138

8.560 ден.

€ 138

8.560 ден.

Концепт за внатрешно осветлување "Comfort Plus" кај Multivan

9CG

€ 177

10.974 ден.





Приклучоци

Porsche Skopje
Retail and Service
VW and VW Nutzfahrzeuge

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia

Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

LED светла

"Lights & Vision" пакет: внатрешен теровизор со автоматско затемнување,
автоматско активирање на фаровите, "Coming Home" и "Leaving Home"
функција, сензор за дожд (само со центарлно заклучување)
Греено ветробранско стакло (само со Z4A)
Асистенција за долги светла (само со Z4A и ZEN)

Z4A

€ 222

13.754 ден.





4GR
8G1

€ 195
€ 131

12.071 ден.
8.121 ден.

€ 195
€ 131

12.071 ден.
8.121 ден.

Светла за магла во браникот со светла за осветлување на кривините

8WH

€ 309

19.168 ден.





PXE

€ 1.408

87.280 ден.

€ 1.408

87.280 ден.

8SK

€ 156

9.657 ден.

€ 156

9.657 ден.

8X1

€ 254

15.729 ден.

€ 210

13.022 ден.

LED фарови со LED дневни светла, автоматско регулирање на висината
на фаровите, LED задни светла
LED задни светла
Брисачи за главните светла, греени бризгалки, индикатор за нивото на
течноста
Греени бризгалки, индикатор за нивото на течноста

8X4

€ 37

2.268 ден.





Лизгачка врата - лево, кај долго растојание
Лизгачка врата - лево
Серво затварање-притегнување на лизгачката врата десно
Серво затварање-притегнување на лизгачката врата лево

Z1S
5Q2
GX3
GZ3

€ 530
€ 690
€ 132
€ 132

32.849 ден.
42.799 ден.
8.194 ден.
8.194 ден.









Електрично отварање на лизгачката врата десно со серво затварање

GX5

€ 506

31.386 ден.






Врати во патничкиот просторЕлектрично отварање на лизгачките врати, десно и лево со серво
затварање

Тапацири

Седишта во кабина

PT4

€ 1.022

63.357 ден.



Серво затварање-притегнување на задната летачка врата
Електрична задна врата: електрично отварање и затварање (серво
затварање) без отклучување одвнатре
Електрично отварање на задната летачка врата

GY1

€ 133

8.267 ден.





ZEH

€ 615

38.116 ден.

€ 615

38.116 ден.

4E8

€ 33

2.048 ден.

€ 33

2.048 ден.

за сите врати и поклопци во патничкиот простор

4H1

€ 22

1.390 ден.

€ 22

1.390 ден.

Седишта Alcantara
Кожни седишта "Nappa"

N7N
N1A

€ 1.389
€ 2.741

86.109 ден.
169.951 ден.


€ 1.353


83.915 ден.

ZS7

€ 218

13.535 ден.

€ 218

13.535 ден.

ZNO

€ 1.051

65.186 ден.

€ 683

42.360 ден.

ZNN

€ 1.578

97.815 ден.

€ 1.210

74.989 ден.

9.950 ден.

Ротирачки седишта за возач и совозач, со наслони за раце и лумбарна
подршка, без висинско подесување
Возачко седиште со електрично подесување во 12 насоки со мемориска
функција и мануелно висинско подесување на сoвозачкотo седиште,
лумбарна подршка за двете седишта со електрично подесување за
возачкото и мануелно подесување за совозачкото седиште, греење на
двете седишта со одделна контрола
Возачко и совозачко седиште со електрично подесување во 12 насоки,
возачкото со мемориска функција, лумбарна подршка за двете седишта со
електрично подесување, греење на двете седишта со одделна контрола
Наслони за слабина за седиштата во кабината (електрично подесување на
возачкото, мануелно на совозачкото)
Загревање на двете седишта-посебна регулација

Патнички простор

Фелни / Гуми

€ 160

9.950 ден.

€ 160

€ 368

22.826 ден.





ZJ6

-€ 680

-42.140 ден.

-€ 680

-42.140 ден.
б.д.

Без триседна клупа и полица за багаж во патничкиот простор
Две единечни седишта со наслони за раце во вториот ред, со можност за
поместување по шини
Мултифункционална маса со можност за поместување по шини

ZJ7

б.д.

б.д.

б.д.

1U3

€ 160

9.950 ден.





Мултифлекс-маса тапацирана - отпаѓа стандарднота полица за багаж

3U5

€ 474

29.410 ден.

€ 474

29.410 ден.

Изолирана кутија, 32 l, за одржување топло/ ладно, втор акумулатор

ZK7

€ 563

34.897 ден.

€ 563

34.897 ден.

3 фиоки под триседната клупа, 2 канти за отпадоци

QE9

€ 54

3.365 ден.

€ 54

3.365 ден.

Челично резервно тркало
Алуминиумско резервно тркало
Алат и дигалка за тешки возила
Сигурносна завртка за Алуминиумски фелни
Алуминиумски фелни "Clayton" 6.5J x 16, поклопци за ал. Фелни (кај
Comfortline кратко раст. 75kW и 110kW погон напред)
Алуминиумски фелни "Devonport" 7J x 17, поклопци за ал. Фелни (кај
Comfortline кратко раст. 110kW 4МОТ и 150kW и Comfortline долго раст без
75kW)
(кај Comfortline кратко раст. 75kW и 110kW погон напред)
Алуминиумски фелни "Timaru" 7J x 17, поклопци за ал. фелни (кај
Comfortline кратко раст. 75kW и 110kW погон напред)
(кај Comfortline кратко раст. 110kW 4МОТ и 150kW и Comfortline долго
раст без 75kW)
Алуминиумски фелни "Cascavel" 7J x 17, сребрени, поклопци за ал. Фелни
(кај Comfortline кратко раст. 75kW и 110kW погон напред)
(кај Comfortline кратко раст. 110kW 4МОТ и 150kW и Comfortline долго
раст без 75kW)
Алуминиумски фелни "Cascavel" 7J x 17, антрацит, поклопци за ал. Фелни
(кај Comfortline кратко раст. 75kW и 110kW погон напред)
како горе - кај другите мотори
Алуминиумски фелни "Cascavel" 7J x 17, црни, поклопци за ал. Фелни (кај
Comfortline кратко раст. 75kW и 110kW погон напред)
(кај Comfortline кратко раст. 110kW 4МОТ и 150kW и Comfortline долго
раст без 75kW)
Гуми за сите сезони 235/55 R 17 103 H xl
Зимски гуми 215/65 R 16 C 106/104 T
Индикатор за притисок во пневматиците

1G2
1G3
1S6
1PB

€ 68
€ 268
€ 27
€ 42

4.243 ден.
16.607 ден.
1.683 ден.
2.634 ден.

€ 68
€ 268
€ 27
€ 42

4.243 ден.
16.607 ден.
1.683 ден.
2.634 ден.

Z3E





-

-

Блокада на задниот диференцијал
Само кај 4MOTION®

Porsche Skopje
Retail and Service
VW and VW Nutzfahrzeuge

7P7
4A3

Z3F





€ 105

6.511 ден.

Z3F

€ 912

56.553 ден.

-

-

Z3A

€ 974

60.357 ден.

-

-

Z3A

€ 118

7.316 ден.

б.д.

б.д.

Z3X

€ 974

60.357 ден.

-

-

Z3X

€ 118

7.316 ден.

-

-

Z3N

€ 1.058

65.625 ден.

-

-

Z3N

€ 238

14.778 ден.

€ 89

5.487 ден.

Z3Z

€ 1.058

65.625 ден.

-

-

Z3Z

€ 238

14.778 ден.

€ 89

5.487 ден.

H3G
H1E
7K1

€ 153
€ 153
€ 60

9.511 ден.
9.511 ден.
3.731 ден.

€ 153
€ 60

9.511 ден.
3.731 ден.

1Y4

€ 748

46.383 ден.

€ 748

46.383 ден.

Пушачки пакет

9JC

€ 37

2.268 ден.

€ 37

2.268 ден.

Прва помош и триаголник позади
Металик
Металик со перл ефект

1T3

€ 27
€ 761
€ 761

1.683 ден.
47.188 ден.
47.188 ден.

€ 27
€ 761
€ 761

1.683 ден.
47.188 ден.
47.188 ден.

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia

Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

