
TRANSPORTER T6.1

МОДЕЛИ Менувач
CO2

(g/km 
комбин.)

Код
kW

Вкупна 
тежина (kg)

Корисна 
носивост 

(kg)

Цена EUR со 
ДДВ+Царина+Акци

за

2.0 l TDI® 5-степен 187 SHA1D2 66 2800 € 28.401 1.760.834 ден.
2.0 l TDI® 5-степен 195 SHA1E2 81 2800 € 28.960 1.795.521 ден.
2.0 l TDI® 6-степен 195 SHA1F1 110 2800 € 30.937 1.918.120 ден.
2.0 l TDI® 4MOTION® 6-степен 206 SHA1F5 110 2800 € 34.161 2.117.985 ден.
2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски 210 SHA1F7 110 2800 € 33.195 2.058.062 ден.
2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG 231 SHA1F9 110 2800 € 36.418 2.257.927 ден.
2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски 221 SHA1H7 150 2800 € 36.932 2.289.770 ден.
2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG 218 SHA1H9 150 2800 € 40.155 2.489.635 ден.

2.0 l TDI® 5-степен 188 SHH1D2 66 2800 € 29.292 1.816.077 ден.
2.0 l TDI® 5-степен 197 SHH1E2 81 2800 € 29.851 1.850.764 ден.
2.0 l TDI® 6-степен 197 SHH1F1 110 2800 € 31.828 1.973.363 ден.
2.0 l TDI® 4MOTION® 6-степен 208 SHH1F5 110 2800 € 35.052 2.173.228 ден.
2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматиски 211 SHH1F7 110 2800 € 34.086 2.113.305 ден.
2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG 232 SHH1F9 110 2800 € 37.309 2.313.170 ден.
2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски 223 SHH1H7 150 2800 € 37.823 2.345.013 ден.
2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG 221 SHH1H9 150 2800 € 41.046 2.544.878 ден.

2.0 l TDI® 5-степен 195 SHB1D2 66 2800 € 30.022 1.861.394 ден.
2.0 l TDI® 5-степен 197 SHB1E2 81 2800 € 31.647 1.962.086 ден.
2.0 l TDI® 6-степен 198 SHB1F1 110 2800 € 33.799 2.095.520 ден.
2.0 l TDI® 4MOTION® 6-степен 210 SHB1F5 110 2800 € 36.809 2.282.174 ден.
2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски 210 SHB1F7 110 2800 € 36.858 2.285.209 ден.
2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG 226 SHB1F9 110 2800 € 40.687 2.522.586 ден.
2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски 211 SHB1H7 150 2800 € 42.422 2.630.180 ден.
2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG 225 SHB1H9 150 2800 € 46.132 2.860.159 ден.

2.0 l TDI® 5-степен 197 SHJ1D2 66 3000 € 32.448 2.011.785 ден.
2.0 l TDI® 5-степен 199 SHJ1E2 81 2800 € 32.797 2.033.444 ден.
2.0 l TDI® 6-степен 201 SHJ1F1 110 2800 € 34.956 2.167.250 ден.
2.0 l TDI® 4MOTION® 6-степен 214 SHJ1F5 110 3000 € 37.990 2.355.386 ден.
2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски 214 SHJ1F7 110 2800 € 38.039 2.358.421 ден.
2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG 230 SHJ1F9 110 3000 € 42.490 2.634.354 ден.
2.0 l TDI® DSG 7-степен автоматски 214 SHJ1H7 150 2800 € 43.615 2.704.131 ден.
2.0 l TDI® DSG 4MOTION® 7-степен DSG 228 SHJ1H9 150 3000 € 46.635 2.891.374 ден.

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.

Ц Е Н О В Н И К

Товарно 
долго
меѓуоскино растојание   

Товарно 
кратко
меѓуоскино растојание   

Комби 
кратко
меѓуоскино растојание 

Комби 
долго
меѓуоскино растојание 

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.



ДЕЛ ОД СТАНДАРДНАТА ОПРЕМА ВО ВОЗИЛОТО
Tovarno Kombi

 
Браници, ретровизори и рачки на вратите во црна боја  
Решетка за ладење со две хром лајсни  

 
 -
 

Child-lock на лизгачките врати во патничкиот простор со електрична контрола  
 -
- 
 
 
 
 
 
 
 

Асистенција при страничен ветер  
 
 
 
 

Електромеханички сервоуправувач (Servotronic), регулиран по висина и длабочина  
 

Халогени светла со двојна оптика  
 
 
 
 
 

Централно заклучување со далечинско управување, актив. / деактив. Одвнатре  
Втор клуч со далечинско управување  
Електрика на предни прозори  
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење  
Радио "Composition Audio" со  TFT-дисплеј, USB и AUX-IN приклучок, читач на SD картичка  
Подготовка за мобилен телефон Bluetooth  
Електронски систем за греење  

 
Фабричко обложување на седиштата во штоф "Double Grid"  

 
 
 -
 
 
 

Челични фелни 6.5J x 16, гуми 205/65 R16 C 107/105T, со намалено триење  
 

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

Делумно поцинкувана каросерија

Електронска заштита имобилајзер "Transponder"

2 седишта напред во кабината

Трето стоп-светло

Наслони за глава висинско подесиви

Без прозори во товарниот (патничкиот) дел
Фиксни странични прозори во товарниот (патничкиот) дел

Менувач во инструмент таблата тип "Joystick"

Задна единечна врата без прозор, се отвара нагоре
Задна единечна врата со прозор грејан, се отвара нагоре

Странична десна лизгачка врата

Задно светло за магла 

Дневни светла
Регулирање на височината на фаровите

Термоизолациони зелено тонирани стакла

Воздушно перниче за возач

Hill Hold - Помош при тргнување на нагорнина

ASR - контрола на пролизгување
EDL - електронско блокирање на диференцијалот

Сет за поправка наместо резервна гума

Гумен под во кабина

Облагање на страниците - фибер плоча полувисока
Облагање на страниците - фибер плоча до висина на прозорите

Тапациран кров во кабина, кров од фибер плоча во патничкиот/ товарниот простор - кај низок покрив

Без обложување на подот во товарниот (патничкиот) дел

ESP - електронска стабилизирачка програма 
ABS - антиблокирачки систем на сопирачките

Резервоар 13l за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue®

Start-stop систем сo регенеративно сопирање
SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија

BA - асистенција при кочење



TRANSPORTER T6.1

Код Tovarno* Kombi*

Полуавтоматска клима во кабина "Climatic" KH6 € 1.306 80.987 ден. € 1.306 80.987 ден.
Систем за греење во кабина и втор систем за греење во 
тов./патничкиот простор, со одделна контрола

KC1 € 283 17.540 ден. € 283 17.540 ден.

Полуавтоматска клима во кабина "Climatic", и втор систем за 
греење во тов./патничкиот простор, со одделна контрола

KC2 € 1.584 98.222 ден. € 1.426 88.385 ден.

Полуавтоматска клима во кабина "Climatic", втор испарувач и 
втор систем за греење и вентилација во тов./патничкиот простор

KC4 € 2.011 124.684 ден. € 1.852 114.847 ден.

Дополнителен грејач 9M5 € 328 20.361 ден.  

Стационарно загревање на воздухот со тајмер ZW4 € 1.925 119.346 ден. € 1.925 119.346 ден.
Стационарно загревање на воздухот со тајмер со далечинско 
управување

ZW6 € 2.202 136.504 ден. € 2.202 136.504 ден.

Стационарно загревање на воздухот и водата со тајмер со 
далечинско управување

ZW7 € 3.050 189.123 ден. € 3.050 189.123 ден.

Загревање на водата со тајмер 7VE € 1.202 74.505 ден. € 1.202 74.505 ден.
Загревање на водата со тајмер со далечинско управување 7VL € 1.476 91.511 ден. € 1.476 91.511 ден.
Воздушен филтер за земји со зголемена запрашеност со 
покажувач на заситеност

1L2 € 122 7.550 ден. € 122 7.550 ден.

Воздушни перничиња за возач и совозач, со можност за 
деактивирање на совозачкото перниче

4UF € 332 20.590 ден. € 332 20.590 ден.

Странични воздушни перничиња + воздушни перничиња за 
главата за возач и совозач

4X3 € 481 29.817 ден. € 427 26.462 ден.

Странични и завесни воздушни перничиња за возач 4X6 € 240 14.871 ден. - -

Радио CD-MP3 "Composition Colour" сo 6.5" екран во боја, 
4 звучници, 2 USB приклучоци, Volkswagen Car-Net App-Connect

ZI4 € 250 15.481 ден. € 250 15.481 ден.

Радио систем "Composition Media" сo 8" екран во боја, 6 
звучници, 2 USB приклучоци, App-Connect со можност за 
безжично поврзување, гласовни команди

ZI6 € 584 36.223 ден. € 584 36.223 ден.

Навигациски систем "Discover Media" сo сo 8" екран во боја, 6 
звучници, 2 USB приклучоци, App-Connect со можност за 
безжично поврзување, гласовни команди

ZI7 € 1.010 62.609 ден. € 1.010 62.609 ден.

Подготовка за мобилен телефон Comfort со функција за 
индуктивно полнење

9IJ € 353 21.886 ден. € 353 21.886 ден.

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

7AQ € 300 18.607 ден. € 300 18.607 ден.

Д О П О Л Н И Т Е Л Н И    О П Ц И И 

Загревање и 
климатизација

Воздушни перничиња

Инфозабава
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Д О П О Л Н И Т Е Л Н И    О П Ц И И 

Помош за задржување во лента Lane Assist, темпомат Z0W € 732 45.374 ден. € 732 45.374 ден.
Помош за задржување во лента Lane Assist, склопување на 
надворешни ретровизори

Z0V € 542 33.630 ден. € 542 33.630 ден.

Помош за задржување во лента Lane Assist, предупредување 
при промена на лента Side Assist, темпомат, склопување на 
надворешни ретровизори

Z0X € 1.274 79.005 ден. € 1.274 79.005 ден.

"Front Assist" со функцијата "City Emergency Braking" 6K2 € 287 17.768 ден. € 287 17.768 ден.
Адаптивен темпомат ACC до 210 km/h и "Front Assist" со 
функцијата "City Emergency Braking"  

PAC € 784 48.577 ден. € 784 48.577 ден.

Динамичко препознавање на сообраќајни знаци QR9 € 256 15.862 ден. € 256 15.862 ден.
Систем за регулација на брзина 8T6 € 298 18.455 ден. € 298 18.455 ден.
Борд компјутер "Plus" и систем за детекција на замор ZEN € 229 14.184 ден. € 229 14.184 ден.
Борд компјутер "Premium" со дисплеј во боја и систем за 
детекција на замор

ZEO € 368 22.802 ден. € 368 22.802 ден.

Паркинг сензор, позади 7X1 € 341 21.124 ден. € 341 21.124 ден.
Паркинг сензор, позади и напред 7X2 € 603 37.367 ден. € 603 37.367 ден.
Park Assist со паркинг сензор, позади и напред и за странична 
заштита

7X5 € 825 51.170 ден. € 825 51.170 ден.

Камера со поглед позади KA1 € 266 16.472 ден. € 266 16.472 ден.
Систем за маневрирање со приколка Trailer Assist со камера со 
поглед позади (динамички линии) PAR € 533 33.020 ден. € 533 33.020 ден.

Систем за маневрирање со приколка Trailer Assist, сензори за 
паркирање, позади и камера со поглед позади (динамички PAS € 870 53.915 ден. € 870 53.915 ден.

Систем за маневрирање со приколка Trailer Assist, сензори за 
паркирање, напред и позади и камера со поглед позади 

 

PAT € 1.129 70.006 ден. € 1.129 70.006 ден.

Систем за маневрирање со приколка Trailer Assist, Park Assist со 
сензори за паркирање, напред и позади, сензори за странична 

       

PAU € 1.358 84.190 ден. € 1.358 84.190 ден.

Мултифункционален кожен волан 2FD € 369 22.878 ден. € 369 22.878 ден.
"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)

Z4A € 241 14.947 ден. € 241 14.947 ден.

Греено ветробранско стакло (само со Z4A) 4GR € 210 13.040 ден. € 210 13.040 ден.
Надворешни ретровизори  со електрично подесување, 
загревање и склопување

6XP € 150 9.304 ден. € 150 9.304 ден.

Манеулна регенерација на DPF филтер во состојхба на 
мирување

9HC € 502 31.114 ден. € 502 31.114 ден.

Асистенција за долги светла Light Assist 8G1 € 141 8.770 ден. € 141 8.770 ден.
Светла за магла во браникот со светла за осветлување на 
кривините

8WH € 333 20.666 ден. € 333 20.666 ден.

LED фарови со LED дневни светла, автоматско регулирање на 
висината на фаровите, LED задни светла

PXE € 1.182 73.285 ден. € 1.182 73.285 ден.

LED фарови со LED дневни светла, автоматско регулирање на 
висината на фаровите, стандардни задни светла - кај задна 
дупла крилна врата

PXH € 1.022 63.372 ден. € 1.022 63.372 ден.

LED црвени задни светла 8VG € 169 10.448 ден. € 169 10.448 ден.
Фиксна - во комбинација со ESP вкл. контрола на приколка 1D1 € 654 40.570 ден. € 654 40.570 ден.
Демонтажна и заклучлива - во комбинација со ESP вкл. 
контрола на приколка

1D2 € 811 50.255 ден. € 811 50.255 ден.

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

1D7 € 232 14.413 ден. € 232 14.413 ден.

Подготовка за багажник - стандарден покрив 3S4 € 128 7.931 ден. € 128 7.931 ден.
Втор акумулатор 8FB € 263 16.320 ден. € 263 16.320 ден.
За надворешни потрошувачи   IS1 € 85 5.262 ден. € 85 5.262 ден.

Лизгачка врата - лево 5Q2 € 740 45.908 ден. € 740 45.908 ден.
Електрично отварање на лизгачката врата, лево со серво 
затварање

5Q4 € 1.290 79.996 ден. € 1.290 79.996 ден.

Лизгачка врата, лево со серво затварање 5Q7 € 882 54.678 ден. € 882 54.678 ден.
Електрично отварање на лизгачката врата, десно со серво 
затварање

5R4 € 549 34.012 ден. € 549 34.012 ден.

Лизгачка врата, десно со серво затварање 5R7 € 141 8.770 ден. € 141 8.770 ден.
Електрично отварање на лизгачките врати, десно и лево со 
серво затварање

PT4 € 1.839 114.008 ден. € 1.839 114.008 ден.

Задната единечна врата без прозор со серво затварање 3RH € 143 8.846 ден. - -
Задната единечна врата со прозор со серво затварање 3RJ € 143 8.846 ден. € 143 8.846 ден.
Задната единечна врата со прозор ZH7 € 36 2.212 ден. - -
Електрично отварање на задната единечна врата 4E8 € 46 2.822 ден. € 46 2.822 ден.
Електрично управување на задната единечна врата со серво 
затварање

ZEH € 840 52.085 ден. € 802 49.721 ден.

Задна дупла крилна врата со прозори ZH1 € 322 19.980 ден. € 287 17.768 ден.
Задна дупла крилна врата без прозори ZH2 € 287 17.768 ден. € 287 17.768 ден.
Мрежички за задна дупла крилна врата 4Y1 € 41 2.517 ден. € 41 2.517 ден.
Отварање на задната крилна врата под агол 2500 (само кај долго 
растојание)

5V4 € 450 27.911 ден. € 450 27.911 ден.

Систем за миење, брисач и греан заден прозор 4HS € 173 10.753 ден. € 135 8.389 ден.
Фабричко обложување со штоф "Bricks" N0E € 108 6.711 ден. € 108 6.711 ден.
Фабричко обложување со синтетичка кожа "Mesh N2Q € 41 2.517 ден. € 41 2.517 ден.
Фабричко обложување со робусен штоф за седиштата во 
кабина, со синтетичка кожа "Mesh за останатите седишта

N0R € 129 8.007 ден. € 129 8.007 ден.

Дупла клупа - вкупно три седишта, простор за складирање под 
клупата со заклучување

33C € 341 21.124 ден. € 341 21.124 ден.

Дупла клупа - вкупно три седишта, фиока за складирање под 
клупата

3SW € 426 26.386 ден. - -

Комфор и 
функционалност

Светла

Кука

Лизгачки врати

Задна врата

Обложување на
седиштата
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Дупла клупа - вкупно три седишта, простор за складирање под 
клупата  со заклучување, преклопување на наслонот

33D € 426 26.386 ден. € 426 26.386 ден.

Дупла клупа - вкупно три седишта, фиока за складирање под 
клупата, преклопување на наслонот

33E € 512 31.724 ден. - -

Висинско подесување на возачко седиште 3L1 € 48 2.974 ден. € 48 2.974 ден.
Висинско подесување на возачко и совозачко седиште 3L3 € 106 6.558 ден. € 106 6.558 ден.
Наслон за раце за возачко и совозачко седиште 4S1 € 194 12.049 ден. € 194 12.049 ден.
Наслон за раце за возачко седиште 4S2 € 102 6.330 ден. € 102 6.330 ден.
Наслон за слабина за за возачко седиште 7P5 € 46 2.822 ден. € 46 2.822 ден.
Наслони за слабина за за возачко и совозачко седиште 7P4 € 102 6.330 ден. € 102 6.330 ден.
Наслони за слабина за седиштата во кабината (електрично 
подесување на возачкото, без наслон за слабина на 
совозачкото)

7P9 € 173 10.753 ден. € 173 10.753 ден.

Загревање на возачкото седиште 4A1 € 198 12.278 ден. € 198 12.278 ден.
Загревање на двете седишта-посебна регулација 4A3 € 402 24.937 ден. € 402 24.937 ден.
1-ви ред - 2 седишта лево со раконаслон кон ходникот 3UB - - € 538 33.325 ден.
1-ви ред - 3 седишта -  дупла клупа + единечно седиште, десно 
со Easy Entry функција

3UE - - € 1.039 64.439 ден.

1-ви ред - 3 седишта -  дупла клупа + единечно седиште, лево со 
Easy Entry функција

3UF - - € 1.039 64.439 ден.

1-ви ред - 3- тројна клупа (преклопна) 3UM - - € 811 50.255 ден.
1-ви ред - 3 седишта -  3 индивидуални седишта, со Easy Entry 
функција на надворешните седишта

4C4 - - € 1.215 75.344 ден.

2-ри ред - 3-тројна клупа, преклопна (не може да биде користена 
во 3-ти ред)

3VF - - € 811 50.255 ден.

2-ри ред - 2 седна клупа со раконаслон 3VB - - € 538 33.325 ден.
3-ти ред - 3 седишта - само кај долго растојание 3WB - - € 811 50.255 ден.
Модуларен систем за поставување на седиштата 2Q1 - - € 149 9.227 ден.
Облагање на подот со тепих во кабината 5AE € 97 6.024 ден. € 97 6.024 ден.
Гумен под во тов./патничкиот простор ZU2 € 212 13.117 ден. € 212 13.117 ден.
кај долго растојание ZU2 € 250 15.481 ден. € 250 15.481 ден.
Универзален под во тов./патничкиот простор ZU0 € 426 26.386 ден. € 426 26.386 ден.
кај долго растојание ZU0 € 456 28.292 ден. € 456 28.292 ден.
Гумен под, Загревање на кабина патнички простор, Влезно 
скалило осветлено, Дополнителен греач

ZS9 - - € 806 49.950 ден.

кај долго растојание ZS9 - - € 836 51.856 ден.
Преграден ѕид - висок, без прозорец ZZ2 € 277 17.158 ден. - -
Преграден ѕид - висок, со фиксен прозорец ZZ3 € 325 20.132 ден. - -
Преграден ѕид - висок, со лизгачки прозорец ZZ4 € 392 24.327 ден. - -
Преграден ѕид - висок, без прозорец 3CF - - € 277 17.158 ден.
Преграден ѕид - висок, со фиксен прозорец 3CG - - € 325 20.132 ден.
Преграден ѕид - до пола висина 3CQ - - € 155 9.609 ден.
Тапацирање со фибер плоча до пола висина на странични 
панели во товарниот простор

5DB € 263 16.320 ден.  

кај долго растојание 5DB € 312 19.370 ден.  

Тапацирање со плута до цела висина на странични панели во 
товарниот простор, C-шини за побезбедување товар поставени 
на страниците

ZZ0 € 488 30.275 ден. - -

кај долго растојание ZZ0 € 571 35.384 ден. - -
Лизгачки прозор напред, фиксен прозорец позади во 
тов./патничкиот простор, лево

4FN - - € 261 16.167 ден.

Фиксен прозор напред, затворен панел позади во 
тов./патничкиот простор, лево

4FT € 226 14.032 ден. б.д. б.д.

Лизгачки прозор напред, затворен панел позади во 
тов./патничкиот простор, лево

4FU € 491 30.427 ден. € 261 16.167 ден.

Лизгачки прозор напред, фиксен прозорец позади во 
тов./патничкиот простор, десно

4JN - - € 261 16.167 ден.

Фиксен прозор напред, затворен панел позади во 
тов./патничкиот простор, десно

4JT € 226 14.032 ден. б.д. б.д.

Лизгачки прозор напред, затворен панел позади во 
тов./патничкиот простор, десно

4JU € 491 30.427 ден. € 261 16.167 ден.

Затемнети прозори во патничкиот простор QL5 € 378 23.412 ден. € 378 23.412 ден.
Челично резервно тркало 1G2 € 73 4.499 ден. € 73 4.499 ден.
Алуминиумско резервно тркало 1G3 € 292 18.073 ден. € 292 18.073 ден.
Сигурносна завртка за Алуминиумски фелни 1PB € 43 2.669 ден. € 43 2.669 ден.
Челични фелни 7J x 17 CS4 € 758 46.976 ден. € 758 46.976 ден.
Алуминиумски фелни "Aracaju" 7J x 17, сребрени, поклопци за 
aлуминиумски фелни Z0B € 1.779 110.271 ден. € 1.779 110.271 ден.

Алуминиумски фелни "Aracaju" 7J x 17, црни, полирани, 
поклопци за алуминиумски фелни Z0C € 1.906 118.202 ден. € 1.906 118.202 ден.

Алуминиумски фелни "Posada" 7J x 17, црни, полирани,  
поклопци за алуминиумски фелни Z0D € 1.906 118.202 ден. € 1.906 118.202 ден.

Алуминиумски фелни "Teresina" 8J x 18, црни, полирани, 
поклопци за алуминиумски фелни Z0F € 2.646 164.034 ден. € 2.646 164.034 ден.

Алуминиумски фелни "Woodstock" 7J x 17, црни, полирани, 
поклопци за алуминиумски фелни Z2S € 1.906 118.202 ден. € 1.906 118.202 ден.

Челични фелни 7J x 17 со зголемено оптоварување за возила со 
3.2t Z2X € 758 46.976 ден. € 758 46.976 ден.

Челични фелни 6.5J x 16 со зголемено оптоварување Z2Y б.д. б.д. б.д. б.д.
Алуминиумски фелни "Devonport" 7J x 17 со зголемено 
оптоварување за возила со 3.2t, поклопци за aлуминиумски Z7Z € 1.683 104.323 ден. € 1.683 104.323 ден.

Алуминиумски фелни "Clayton" 6.5J x 16, сребрени Z3E € 630 39.045 ден. € 630 39.045 ден.
Алуминиумски фелни "Devonport" 7J x 17, сребрени, поклопци за 
aлуминиумски фелни Z8F € 1.683 104.323 ден. € 1.683 104.323 ден.

Алуминиумски фелни "Springfield" 8J x 18, црни, поклопци за 
aлуминиумски фелни Z0A € 2.609 161.746 ден. € 2.609 161.746 ден.

Алуминиумски фелни "Springfield" 8J x 18, сребрени, поклопци 
за aлуминиумски фелни Z8I € 2.520 156.255 ден. € 2.520 156.255 ден.

Алуминиумски фелни "Palmerston" 8J x 18, црни, полирани, 
поклопци за aлуминиумски фелни Z3M € 2.646 164.034 ден. € 2.646 164.034 ден.

Гуми за сите сезони  235/55 R 17 103 H xl, со супер-намалено 
триење

J70 € 166 10.295 ден. € 166 10.295 ден.

Зимски гуми 215/65 R 16 C 106/104 T H1E € 347 21.505 ден. € 347 21.505 ден.

Зимски гуми 215/60 R 17 C 104/102 T H3K € 166 10.295 ден. € 166 10.295 ден.

Гуми за сите сезони 215/65 R16 C 106/104T, со намалено 
триење

Q31 € 166 10.295 ден. € 166 10.295 ден.

Гуми за сите сезони 215/60 R17 C 109/107T, со намалено 
триење

Q33 € 166 10.295 ден. € 166 10.295 ден.

Гуми за сите сезони 235/55 R17 103H XL, со намалено триење Q34 € 166 10.295 ден. € 166 10.295 ден.

Индикатор за притисок во пневматиците 7K1 € 64 3.965 ден. € 64 3.965 ден.
Зголемување на вкупната тежина - 3.000 кг 0WQ € 748 46.366 ден. € 748 46.366 ден.
Зголемување на вкупната тежина - 3.000 кг, појачано потпирање 
и амортизација, дозволено оптоварување на предната оска 1680 
kg

Z4Q € 1.009 62.533 ден. € 255 15.786 ден.

3.2-т зголемна вкупна тежина со појачани 16-инчни челични 
бандажи 6.5J x 16

PG1 € 1.520 94.257 ден. € 1.520 94.257 ден.

3.2-т зголемна вкупна тежина со појачани 17-инчни челични 
бандажи 7J x 17

PG2 € 2.278 141.232 ден. € 2.278 141.232 ден.

Појачано потпирање напред и позади - само кај нормален покрив 1BJ € 232 14.413 ден. € 232 14.413 ден.

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

1BB € 482 29.894 ден. € 482 29.894 ден.

Блокирање на диференцијалот - само кај 4MOTION® 1Y4 € 811 50.255 ден. € 811 50.255 ден.
Пушачки пакет 9JC € 37 2.288 ден. € 37 2.288 ден.
Прва помош и триаголник позади 1T3 € 28 1.754 ден. € 28 1.754 ден.
(пластичен) во бела боја со задна дупла крилна врата со греени 
прозори - кај долго растојание ZD2 € 1.611 99.900 ден. € 1.611 99.900 ден.

(пластичен) во бела боја со задна дупла крилна врата без 
прозори - кај долго растојание ZD3 € 1.587 98.375 ден. € 1.587 98.375 ден.

Браници во боја на возилото, ретровизори и рачки на вратите во 
боја на возилото

PL4 € 722 44.764 ден. € 722 44.764 ден.

Ретровизори и рачки на вратите во боја на возилото 6FF € 46 2.822 ден. € 46 2.822 ден.
Металик € 817 50.636 ден. € 817 50.636 ден.
Металик со перл ефект € 817 50.636 ден. € 817 50.636 ден.

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