
אבזור מרכזי

  כרית ניתוק מתג + אויר כריות 4 ,רמקוליםMP3,  2קורא דיסק-רדיו ,אוויר מיזוג מערכת,חשמליים חלונות 2 ,סרבטרוניק כח הגה ,קפיצי מפתח שלט + מרכזית נעילה

,ABSנוסע EDL, TCS, ESP, BAS city –חירום בלימת מערכת ,, emergency brake function, צמיגים R14175/70, מערכת Hill Hold, קדמית קריאה תאורת,  

ומאחור מלפנים כוסות מחזיקי ,מודולרי מטען תא משטח ,TOP-TETHER -ו ISOFIX עיגון נקודות

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

UPקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל  מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל  

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל  

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

1213D1UP 1.0 75hp move up Man.59,23710,66369,90042,80662,101011,21903742132

1213D3UP 1.0 75hp move up Auto67,71212,18879,90047,05670,119011,21903724132

8471531,0000000000צבע מטאלי002 63



-אבזור מרכזי

 :6C12EZ - טרדנליין )ס"כ 90( 1.2 פולו הערה

Start מערכת ,חשמליים חלונות4 ,אלקטרומכאני -כח הגה ,קפיצי מפתח שלט + מרכזית נעילה & Stop, מיזוג מערכת ,אדים הפשרת עם חשמלית מתכווננות צד מראות  

,ABSנוסע כרית ניתוק מתג + אויר כריות 4, לגובה מתכוון נהג מושב , רמקולים4 , מקומית מולטימדיה מערכת, אוויר EDL, TCS, ESP, BAS  צמיגים ,,

R14175/70,מערכת  Hill Hold, מלא בגודל חלופי גלגל ,,הרכב בצבע ידיות+מראות בתי  

: בנוסף  כוללים אלה דגמים 6C13EV+6C13EZ -קומפורטליין )ס"כ 90( 1.2 פולו הערה
  ,מובנית  Bluetoothדיבורית ', אינץ 5ומסך מגע בגודל  MP3לשליטה על תפריטי הרכב עם תמיכה בקבצי  Composition Colourמערכת מולטימדיה מדגם , רמקולים נוספים 2

אחסון מתחת למושבים  מגירות , 2/3 -ו 1/3 -משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ל ,מודולריתא מטען עם משטח , עורתפקודי מצופים -בלם יד והגה רב, ידית הילוכים
.R15 185/6צמיגים  ,הקדמיים

: בנוסףדגמים אלה כוללים  .  6C13FZ-קומפורטליין) ס"כ 110( 1.2פולו  הערה
. אחסון וחישוקי סגסוגתיד קדמית בעלת תא משענת , הקדמיפנסי ערפל בפגוש 

 

.  
               .

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

פולוקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל 

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

6C13EVTSI ידני Comfortline (90 כ"ס) 84,66115,23999,90055,89386,441011,21904724138פולו 1200

6C12EZTrendline DSG (90 כ"ס)91,44116,459107,90061,80492,831021,51303724135פולו 1200

6C13EZComfortline DSG TSI (90 כ"ס) 95,67817,222112,90064,12098,138021,51303724135פולו 1200

6C13FZComfortline DSG TSI (110 כ"ס) 101,61018,290119,90067,541103,960021,51303724135פולו 1200

8471531,0000000000צבע מטאלי002 02

02 3DR 4,237-763-5,000-3,184-4,50600000-תצורת 3 דלתות

02 PS17,7971,4039,2004,8277,80700000 גג פנוראמי



V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

גולףקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל 

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

5G12DZ Trendline DSG TSI BM  (105 כ"ס) 113,47520,425133,90069,352112,991031,79607724375גולף  1200

5G12GZTrendline DSG TSI BM (122 כ"ס) 127,03422,866149,90081,532128,356042,11704724377גולף  1400

5G13GZComfortl ine DSG TSI BM (122 כ"ס) 139,74625,154164,90089,563141,160052,40404724377גולף  1400

5G19TXTSI BM ידני GTI (220 כ"ס) 180,42432,476212,900105,959177,748063,35610724362גולף  2000

5G19TYGTI DSG TSI BM (220 כ"ס) 192,28834,612226,900110,762188,430063,35612724362גולף  2000

1,2712291,5003291900000צבע מטאלי 002 03

03 LUM Enjoy 5,0859156,0003,0395,04000000724376חבילת אבזור

03 3DR4,237-763-5,000-1,766-3,84100000-תצורת 3 דלתות

03 XEN"18 13,9832,51716,5008,44813,90300000חבילת פנסי קסנון, תאורת פנייה דינמית וחישוקים מדגם אוסטין

03 PJ94,6618395,5002,9714,70700000חישוקי סגסוגת בגודל 18" מדגם אוסטין

03 PDD7,2031,2978,5004,5087,23600000מתלים אדפטיביים

03 WL314,3222,57816,9008,90914,36100000מושבים בריפוד  עור

03 PB22,6274733,1001,7762,70100000כוונון חשמלי למושב הנהג - מותנה במרכב 5 דלתות וריפודי עור

03 KYLStandard key and remote for GTI-4,237-763-5,000-3,266-4,54400000

03 4KF2,2033972,6001,4822,26100000חלונות צד  אחוריים ושמשה אחורית כהים

03 WDA3,8146864,5002,4143,84300000חיישני חניה קדמיים ואחוריים

03 WDB"Park Assist" 5,0009005,9003,1185,01700000מערכת סיוע לחניה

03 KA11,6102901,9001,0271,62600000מצלמה אחורית

03 6XQ1,7803202,1001,1331,79700000מראות צד  מתקפלות חשמלית

03 UF8 IPOD Media-In -4668455020842900000חיבור

03 PEDאחורית LED 2,9665343,5001,8472,97500000תאורת

03 8WH8,3901,5109,9004,9548,28800000חבילת גג פנוראמי ופנסי ערפל

03 PXB10,1691,83112,0006,32410,19600000תאורת קסנון עם תאורת פנייה דינאמית ופס קישוט אדום

03 PI77,6271,3739,0004,8037,67500000חישוקי סגסוגת בגודל 18" מדגם סנטיאגו

03 PS17,7971,4039,2004,9007,84100000 גג פנוראמי



טרנדליין )ס"כ 105( 1.2 גולף הערה

,  מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים, חלונות חשמליים, נעילה מרכזית עם שלט הכוללת פתיחת תא מטען , להדממת המנוע בעת עצירהStar&Stopמערכת 

,  פתחי מיזוג לנוסעים מאחור, קלימטרוניקמסוג  לצידומערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע , בעל קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה Servotronicהגה כוח מסוג 

מחשב  , AUXשקע מולטימדיה , רמקולים 8', אינץ 5ומסך מגע בגודל  MP3לשליטה על תפריטי הרכב עם תמיכה בקבצי Composition Colourמערכת מולטימדיה מדגם 

מערכת למניעת נעילת , Immobilizerשולל הנעה מקורי , תאורת קריאה אישית מלפנים , מראות איפור משולבות בסוככי השמש, אחוריתאנטנה משולבת בשמשה, דרך 

-ABSגלגלים  Anti Locking Brake System ,מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרוניתEDL- Electronic Differential Lock  ,מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת-  
XDS , מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכבישTCS – Traction Control System’ , מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעהESP- Electronic 

Stability Program , מערכת לסיוע בבלימות חירוםBAS- Brake Assist System , מערכת לבלימת הרכב אחרי תאונהMulti-Collision Brake , פונקציתבלם יד חשמלי עם  

Auto Hold , לצידוזוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע ,

חגורות בטיחות  , כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג, זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב, לצידולנהג ולנוסע  צידיותזוג כריות אוויר , הקדמית בצד הנוסע האוירמתג לניתוק כרית 

גלגל חלופי קטן חוסך , בלמי דיסק 4, להתקנה קלה ובטוחה של מושבי בטיחות לילדים   Top Tether -וIsofixנקודות עיגון, עם כוונון לגובה וקדם מותחן  פירוטכניותקדמיות 

מאפרה  , משענת יד קדמית מתכווננת בעלת תא אחסון, מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק, Pepperריפודי בד מדגם , גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור, מקום ומשקל

מנורות  , בתי מראות וידיות בצבע הרכב, R15 195/65צמיגים , משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת, תא כפפות ננעל ומקורר עם תאורה, מחזיק כוסות מלפנים , ומצת

איתות במראות צד

:כוללת בנוסף את האבזור הבא טרנדליין) ס"כ 122( 1.4גולף הערה 

כוללת יכולת השמעת קבצי  B.Tדיבורית ', אינץ 5.8ומסך מגע בגודל  MP3לשליטה על תפריטי הרכב עם תמיכה בקבצי  Composition Mediaמערכת מולטימדיה מדגם 

USBשקע לחיבור ,  מערכת בקרת שיוט עם פונקציית הגבלת מהירות, שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך, )(A2DPאודיו 

:כוללת בנוסף את האבזור הבא קומפורטליין) ס"כ 122( 1.4גולף הערה 

כיוונון לגובה של שני המושבים  , משענת יד אחורית, קדמיים  Comfortמושבי, עיטור כרום במתגי האורות ובמתגי כיוונון המראות, "”Torontoמדגם    R16חישוקי סגסוגת 

בתא המטען  ו   12Vשקע , מחשב דרך מורחב, מראות מוארות בסוככי השמש הקדמיים, תאורת קריאה מלפנים ומאחור, מגירת אחסון מתחת למושב הנוסע, הקדמיים

פנסי ערפל קדמיים

Golfאבזור מרכזי 

חבילות אבזור

Enjoy חבילת
כוללת יכולת השמעת קבצי  B.Tדיבורית ', אינץ 5.8ומסך מגע בגודל  MP3לשליטה על תפריטי הרכב עם תמיכה בקבצי  Composition Mediaמערכת מולטימדיה מדגם 

USBשקע לחיבור ,  מערכת בקרת שיוט עם פונקציית הגבלת מהירות, שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך, )(A2DPאודיו 

Golf GTIאבזור מרכזי 

)  ס"כ GTI 2.0  )220גולף 

,  מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים, חלונות חשמליים, לפתיחה והנעה ללא מפתח  KEYLESSמערכת , להדממת המנוע בעת עצירהStar&Stopמערכת 

,  פתחי מיזוג לנוסעים מאחור, קלימטרוניקמסוג  לצידומערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע , בעל קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה Servotronicהגה כוח מסוג  

כוללת יכולת השמעת קבצי  B.Tדיבורית ', אינץ 5.8ומסך מגע בגודל  MP3לשליטה על תפריטי הרכב עם תמיכה בקבצי  Composition Mediaמערכת מולטימדיה מדגם 

,  AUXשקע מולטימדיה , רמקולים USB ,8שקע לחיבור ,  מערכת בקרת שיוט עם פונקציית הגבלת מהירות, שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך, )(A2DPאודיו 

מערכת למניעת  , Immobilizerשולל הנעה מקורי , תאורת קריאה אישית מלפנים , מראות איפור משולבות בסוככי השמש, אחוריתאנטנה משולבת בשמשה, מחשב דרך 

-ABSנעילת גלגלים  Anti Locking Brake System ,מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרוניתEDL- Electronic Differential Lock  ,  מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

– TCSמערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש , XDS -מורחבת Traction Control System’ , מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעהESP-
Electronic Stability Program , מערכת לסיוע בבלימות חירוםBAS- Brake Assist System , מערכת לבלימת הרכב אחרי תאונהMulti-Collision Brake ,  בלם יד חשמלי

, לצידוזוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע , Auto Holdעם פונקציית 

חגורות בטיחות  , כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג, זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב, לצידולנהג ולנוסע  צידיותזוג כריות אוויר , הקדמית בצד הנוסע האוירמתג לניתוק כרית 

גלגל חלופי קטן חוסך , בלמי דיסק 4, להתקנה קלה ובטוחה של מושבי בטיחות לילדים   Top Tether -וIsofixנקודות עיגון, עם כוונון לגובה וקדם מותחן  פירוטכניותקדמיות 

,  משענת יד קדמית מתכווננת בעלת תא אחסון, מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק,  Clarkריפודי בד משובצים מדגם , גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור, מקום ומשקל

חישוקי סגסוגת מדגם  , R17 225/45צמיגים , משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת, תא כפפות ננעל ומקורר עם תאורה, מחזיק כוסות מלפנים , מאפרה ומצת

Brooklyn,חלון זכוכית פנוראמי בגג עם הפעלה חשמלית והטיה אנכית, מנורות איתות במראות צד, בתי מראות וידיות בצבע הרכב.



טרנדליין )ס"כSportsvan  1.2 )110 גולף הערה

חלונות חשמליים,נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי הכוללת פתיחת תא מטען ,BlueMotion  -להדממת המנוע בעת עצירה כחלק מטכנולוגיית ה Star & Stopמערכת 

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לנהג ולנוסע , הגה כוח מסוג אלקטרומכני בעל קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה, מראות צד מתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים
כוללת  B.Tדיבורית ', אינץ 5.8ומסך מגע בגודל  MP3לשליטה על תפריטי הרכב עם תמיכה בקבצי  Composition Mediaמערכת מולטימדיה מדגם , קלימטרוניקמסוג  לצידו

וחיבור  AUXשקע  ,'    USBשקע לחיבור ,  הגבלת מהירות פונקציתמערכת בקרת שיוט עם , שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך, )(A2DPיכולת השמעת קבצי אודיו 

-ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים , Immobilizerשולל הנעה מקורי , מחשב דרך, רמקולים Card SD ,8 -אופציונאלי  ל Anti Locking Brake System , מערכת נעילת

-EDLדיפרנציאל אלקטרונית Electronic Differential Lock  ,מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת- XDS , מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכבישTCS 
– Traction Control System’ , מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעהESP- Electronic Stability Program , מערכת לסיוע בבלימות חירוםBAS-

Brake Assist System , מערכת לבלימת הרכב אחרי תאונהMulti-Collision Brake , פונקציתבלם יד חשמלי עם Auto Hold , לצידוזוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע ,

מושב אחורי מתכוונת לרוחק, משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת לשלושה חלקים, התראה קולית וחווי בלוח השעונים כאשר נוסעי הרכב מקדימה ומאחור אינם חגורים

פנסי ערפל קדמיים ואחוריים עם תאורת פנייה קדמית  , איתות במראות צד מנורות,הרכבבתי מראות וידיות בצבע , R15 195/65צמיגים , תא כפפות ננעל ומקורר עם תאורה

פסי גג בצבע שחור,דינאמית 

חבילות אבזור

Vision חבילת
ליציאה בטוחה מחנייה  RTAלאיתור שטח מת ומערכת   "Blind spot "מערכת •

פסי גג בצבע כסף•

  Toronto""מדגם     R16  205/55חישוקי סגסוגת •

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

גולף ספורטסוואןקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל 

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

AM12BZTrendline DSG TSI (110 כ"ס) 122,79722,103144,90069,595119,963042,11708724366גולף ספורט-ואן 1200

1,2712291,5003291900000צבע מטאלי 002 73

73 PJ3Vision 9,3221,67811,0006,4169,63600000 חבילת



אבזור מרכזי

  :Beetle )ס"כ 105( 1.2 חיפושית הערה

RCDמקורי דיסק-רדיו ,מפוצלת אקלים בקרת מערכת ,מבריק שחור קדמי פאנל ,חשמליים חלונות 2 ,סרבטרוניק כח הגה ,קפיצי מפתח שלט + מרכזית נעילה   קורא510

MP3 נוסע כרית ניתוק מתג + אויר כריות 6 , טוויטרים4 +רמקוליםּ 4  ,הדרך ומחשב השמע מערכת על מההגה שליטה ,מגע מסך עםABS, EDL, TCS, ESP, BAS ,,,  

215/60 בגודל סגסוגת חישוקי R16,  עיגון נקודות ,קדמית קריאה תאורת ISOFIX ו- TOP-TETHER, מתכווננות צד מראות ,לגובה מתכווננים קדמיים מושבים ,ערפל פנסי  

חשמלית

:Design )ס"כ 105( 1.2 חיפושית הערה

דיסק -רדיו, מערכת בקרת אקלים מפוצלת, פאנל קדמי בצבע הרכב, חלונות חשמליים 2, הגה כח סרבטרוניק, נעילה מרכזית, לגישה והנעה ללא מפתח KEYLESSמערכת 

, טוויטרים 4+ רמקוליםּ 4, שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך, עם מסך מגע MP3קורא  RCD 510מקורי

-TOP -ו ISOFIXנקודות עיגון , תאורת קריאה קדמית,  R16 215/60חישוקי סגסוגת בגודל ,  , ABS, EDL,   CS, ESP, BASמתג ניתוק כרית נוסע+ כריות אויר  6
TETHER ,חלון גג פנוראמי, מראות צד מתכווננות חשמלית ומתקפלות, מושבי קומפורט קדמיים מתכווננים לגובה, תאורת קסנון עם פנסי לד קדמיים, פנסי ערפל.

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

חיפושיתקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל  מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל  

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל  

קבוצת

 אגרה
אגרת 

רישוי בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

5C12D5DSG  (105 כ"ס) 114,32220,578134,90065,122111,844042,11707724018חיפושית 1200

5C13D5Design DSG (105 כ"ס) 127,03422,866149,90072,749124,458052,40407724021חיפושית 1200

2,9665343,5001,7272,91900000צבע מטאלי002 06



: )ס"כ 105( TDI 1.6 טה'וג )ס"כ 122( 1.4 גטה הערה

  .מובנית דיבורית עם מקומית בהתקנה הוגו מסוג מולטימדיה מערכת ,מפוצלת דיגיטלית אקלים בקרת מערכת ,מטען תא פתיחת כולל קפיצי מפתח שלט + מרכזית נעילה

RCD מסוג מקורי דיסק-רדיו -מונית שחרור בתנאי(   ומחשב השמע מערכת על מההגה שליטה ,מורחב דרך מחשב ,טוויטרים ארבעה + רמקולים ארבעה,) MP3 קורא 310

  R16 205/55, 6 צמיגים ,עור ציפוי עם הילוכים וידית יד בלם  ,עור מצופה צלעות 3 -מכני-אלקטרו סרבטרוניק הגה ,בשמשה משולבת אנטנה, )'ל 1.6 בדגמי למעט( הדרך

,ABS :בטיחות מערכות ,אוויר כריות EDL, TCS, ESP,BAS, מערכת Hill Hold מתכוונת( קדמית-מרכזית יד משענת ,מתכווניםלגובה ונוסע נהג מושב ,הדרדרות למניעת  

.תנועה ושולל ,איחסון תא עם )ולרוחק לגובה

: טרנדליין )ס"כ 105( 1.2 טה'ג הערה

  + רמקולים ארבעה ,מובנית דיבורית עם  מקומית בהתקנה הוגו מסוג מולטימדיה מערכת ,מפוצלת דיגיטלית אקלים בקרת מערכת ,קפיצי מפתח שלט + מרכזית נעילה

     ,R16 205/55 צמיגים ,עור ציפוי עם הילוכים וידית יד בלם ,עור מצופה צלעות 3 -מכני-אלקטרו סרבטרוניק הגה ,בשמשה משולבת אנטנה ,דרך מחשב ,טוויטרים ארבעה

,ABS:בטיחות מערכות ,אוויר כריות 6 EDL, TCS, ESP,BAS,מערכת Hill Hold קדמית- מרכזית יד משענת ,מתכווניםלגובה ונוסע נהג מושב , הדרדרות למניעת  

.תנועה ושולל ,איחסון תא עם )ולרוחק לגובה מתכוונת(

אבזור מרכזי

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

ג' טהקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל 

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

1622D5Trendline DSG TSI (105 כ"ס) 112,28820,212132,50068,074110,578031,79606724105ג'טה 1200

1622G5Trendline DSG TSI (122 כ"ס) 123,30522,195145,50073,046120,734042,11708724333ג'טה 1400

162221Trendline 'ידני-5-היל TDI (105 כ"ס) 131,27123,629154,90076,403127,955104,90342,11714724346ג'טה 1600

1,2712291,5002691600000צבע מטאלי 002 20



חבילות אבזור

אבזור מרכזי

: קומפורטליין )ס"כ 160( 1.8 פאסאט הערה

  עם מקורית מולטימדיה מערכת ,מפוצלת דיגיטלית אקלים בקרת מערכת ,חשמלי חנייה בלם ,Press&Drive  הנעה מערכת ,מטען תא פתיחת כולל שלט עם מרכזית נעילה

RCDמסוג MP3וקורא מגע מסך   על מההגה שליטה ,מורחב דרך מחשב ,שיוט בקרת ,רמקולים 8 ,בשמשה משולבת אנטנה ,RCD310 לבן בצבע הדיזל לדגמי* 510

 הגב למשענת חשמלי כוונון ,לגובה ידנית מתכווננים קדמיים Comfort מושבי,)סרווטרוניק( הרכב למהירות מותאמת קשיחות עם כוח הגה ,הדרך מחשב ועל השמע מערכת

  :בטיחות מערכות ,אויר כריות 6 ,אנאלוגי שעון ,סינוור למניעת מתכהה מרכזית מראה ,ומאחור מלפנים אישית קריאה תאורת ,השמש בסוככי מוארות איפור מראות ,הנהג של

BAS, ABS, EDL, TCS, ESP, הדרדרות למניעת מערכת Auto Hold, עייפות התראת מערכתFatigue Detection, מערכת ,הקדמי בפגוש משולבים ערפל פנסי  

Comingתאורת Home Leaving Home, רחבים צמיגים ,הקדמיים המגבים פעולת מהירות של אוטומטי  לויסות גשם חיישן ,ייעודית יום נהיגת תאורת R16215/55 , 

  ,ומאחור הדלתות בצידי ,הצדיות לשמשות מסביב כרום פסי ,כרום מצופה קדמית גריל מסגרת ,בצמיגים אוויר לחץ ירידת על התראה מערכת ,Perugiaמסוג סגסוגת חישוקי

  + קדמית יד משענת ,עור מצופים הילוכים וידית צלעות 3 הגה ,הצד במראות איתות מנורות ,בלבד הנהג בצד אוטומטית מתכהה* חימום עם חשמלית מופעלות צד מראות

  לכיוון הניתנות קדמיות ראש משענות זוג ,2/3 - ו 1/3 -ל ומתפצלת מתקפלת אחורית גב משענת ,המטען בתא תלייה וויי ,הרכב בצבע וידיות מראות בתי ,אחסון תא עם אחורית

.)אימובילייזר( מקורי תנועה שולל ,)אחורה/קדימה( ולעומק לגובה

Premium חבילת
  מראות ,הנהג למושב וזיכרונות חימום עם לגובה מתכוונים חשמליים קדמיים מושבים ,הדלתות פאנל על עור ודיפוניVienna עור ריפוד עם קדמיים מושבים ,בגג חשמלי חלון

 סיוע מערכת ,ידנית בהפעלה האחוריות בדלתות צדיים וילונות ,חשמלית בהפעלה אחורי וילון ,המרכזית הקונסולה על אלומיניום דיפוני ,חשמלית ומתכווננות מתקפלות צד

Parkלחנייה Assist הקדמית השמשה על המים למתיזי חימום ,וקדמיים אחוריים חנייה חיישני עם.

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל  מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל  

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל  

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

3623H7  Comfortline DSG TSI  (160 כ"ס) 167,71230,188197,900101,060166,636135,90052,40414724310פאסאט 1800

2,1193812,5007851,87400000צבע מטאלי 002 05

05 PREPremium 25,4244,57630,00014,52024,88416,0010000חבילת אבזור

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

פאסאטקבוצת דגם:



אבזור מרכזי

:)ס"כ CC 1.8 ) 160 פאסאט הערה

RCDמקורי דיסק- רדיו ,מפוצל אקלים בקרת מזגן ,מפתח שלט + מרכזית נעילה   רמקולים 8  ,בשמשה משולבת אנטנה ,מובנה דיסקים ומחליף מגע מסך עם MP3 קורא510

  כריות 6 ,סגסוגת חישוק עם מלא בגודל חלופי גלגל , Phoenixמסוג סגסוגת חישוקי R17 235/45 צמיגים , צלעות 3 מכני-אלקטרו סרבטרוניק הגה ,)מאחור 4 ו מלפנים 4(

ABS:בטיחות מערכות ,אויר EDL, TCS, ESP, , מערכת Auto Hold , עור ריפודי ,לגובה מתכווננים קדמיים ספורט מושבי ,עייפות להתראת מערכת Nappa, 3מושבים  

  וידית הגה ,משולבים ואלומיניום עץ דיפוני ,ומאחור מלפנים חניה חיישני ,קדמיים ערפל פנסי ,מורחב דרך מחשב ,)ההילוכים העברת על שליטה כולל( מההגה שליטה ,אחוריים

.תנועה ושולל אדים מפשיר עם מתקפלות חשמליות מראות ,הרכב בצבע וידיות מראות בתי ,שיוט בקרת ,קדמית-מרכזית יד משענת,עור מצופים הילוכים

:)ס"כ CC 2.0) 210 פאסאט הערה

RCDמקורי דיסק-רדיו ,מפוצל אקלים בקרת מזגן ,מפתח שלט+מרכזית נעילה ,מושבים 5   8  ,בשמשה משולבת אנטנה ,מובנה דיסקים ומחליף מגע מסך עם MP3קורא510

  ,סגסוגת חישוק עם מלא בגודל חלופי גלגל , Phoenixמסוג סגסוגת חישוקי ,R17 235/45 צמיגים , צלעות 3 מכני- אלקטרו סרבטרוניק הגה ,)מאחור 4 ו מלפנים 4( רמקולים

ABS:בטיחות מערכות ,אויר כריות 6 EDL, TCS, ESP,, מערכתAuto Hold , מערכת ,עייפות להתראת מערכת Easy Open, חשמלית מתכווננים קדמיים ספורט מושבים  

  ,אחורי חשמלי וילון ,ומאחור מלפנים חניה חיישני ,קדמיים ערפל פנסי ,מורחב דרך מחשב ,)ההילוכים העברת על שליטה כולל( מההגה שליטה ,Nappaעור ריפודי ,לגובה

  בורר עם אדפטיביים מתליםKeylessמפתח ללא והנעה גישה מערכת ,שיוט בקרת ,קדמית-מרכזית יד משענת ,עור מצופים הילוכים וידית הגה ,משולבים ואלומיניום עץ דיפוני

  ולמראות הנהג למושב זיכרונות ,אדים מפשיר עם מתקפלות חשמליות מראות ,לאיפון כבל עם אין מדיה מתאם ,בגג חלון ,תנועה ושולל הרכב בצבע וידיות מראות בתי ,מצבים

הצד

חבילות אבזור
Luxury חבילת

Easy מערכת , מפתח ללא והנעה לפתיחה Keyless מערכת ,אנכית חשמלית הטייה עם פנוראמי גג חלון Open בשילוב אין מדיה מערכת , המטען תא של קלה לפתיחה  

  במושבים התחתון הגב לכרית חשמלית תמיכה ,אופציונליים כוונון מצבי 12 ,זיכרונות כולל חשמלית מתכוונים קדמיים ספורט מושבי , iphone/ipad -ל לחיבור ייעוד כבל

.האחרית לשמשה חשמלי ווילון חשמלית ומתכווננות מתקפלות צד מראות ,הקדמיים

 

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

CCקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל  מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל  

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל  

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

3584H7 DSG TSI (160 כ"ס) 220,25439,646259,900127,862216,559063,35614724306 פולקסווגן סי.סי. 1800

3584P6 DSG TSI (210 כ"ס) 270,25448,646318,900156,606264,428074,72514724307פולקסווגן סי.סי. 2000

2,1193812,5007851,87400000צבע מטאלי 002 47

8,0511,4499,5004,8427,99400000צבע אפקט פנינה003 47

47 LUXLuxury for CC16,9493,05120,00011,42617,40900000

47 KA2 4,1537474,9002,2614,01300000מצלמת רוורס ודיבורית מובנת



RCD מקורי דיסק-רדיו ,מפוצל אקלים בקרת מזגן ,קפיצי מפתח שלט + מרכזית נעילה   המקורי דיסק הרדיו1372G2  בדגם( מובנה דיסקים ומחליף מגע מסך עםMP3קורא 510

RCD  הינו Long מסוג סגסוגת חישוקי( .R17 225/45  צמיגים ,צלעות 3 מכני- אלקטרו סרבטרוניק הגה ,דרך מחשב ,טוויטרים 4 + רמקולים 4 , )310 Beach”", חלופי גלגל  

,ABS :בטיחות מערכות ,אוויר כריות 6 ,קטן EDL, TCS, ESP, BAS , קדמית- מרכזית יד משענת ,הקדמי בפגוש משולבים ערפל פנסי ,לגובה מתכווננים קדמיים ספורט מושבי  

 .תנועה ושולל

אבזור מרכזי

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

שירוקוקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל  מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל  

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל  

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

1372Q5DSG TSI (160 כ"ס) 160,93228,968189,90094,473158,733052,40412724360שירוקו 1400

1,6953052,0004621,42200000צבע מטאלי 002 51



אבזור מרכזי
  צלעות 3 מכני-אלקטרו סרבטרוניק הגה ,)מאחור 4 ו מלפנים 4( רמקולים שמונה ,MP3 קורא מקורי דיסק-רדיו ,מפוצל אקלים בקרת מזגן ,קפיצי מפתח שלט + מרכזית עילהנ

R16צמיגים,   :בטיחות מערכות  ,השמע ומערכת הדרך מחשב על מההגה שליטה ,שיוט בקרת מערכת ,אויר כריות 6 ,קטן חלופי גלגל,Portland מדגם סגסוגת חישוקי,215/65

ABS, EDL, TCS, ESP מערכתAuto Hold ,הקדמי בפגוש משולבים ערפל פנסי ,עור מצופים הילוכים וידית הגה ,מורחב דרך מחשב ,לגובה מתכווננים קדמיים מושבים  

 .תנועה ושולל שחורים גג פסי ,למרחק מתכווננים אחוריים מושבים ,הרכב בצבע וידיות מראות בתי ,קדמית-מרכזית יד משענת,
בלבד 'ל 1.4 בדגמי –עצירה בעת המנוע להדממתStar&Stop מערכת*

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

טיגואןקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל  מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל  

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל  

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

5N20QYTSI DSG 7 Trendline  (160 כ"ס) 152,45827,442179,90086,346148,889052,40414724508טיגואן 1400

5N20N9TSI DSG 7 Trendline  (180 כ"ס) 188,89834,002222,900111,126186,413063,35615724505טיגואן 2000

1,6953052,0004561,41900000צבע מטאלי 002 31

31 PS910,3391,86112,2006,90910,59100000חלון גג פנוראמי

31 WL5VIENNA 21,6103,89025,50014,04521,95100000ריפוד  עור



אבזור מרכזי

:טרנדליין) ס"כ 105( 1.6 וטוראן) ס"כ140( 1.4 טוראןהערה 

,  AUXשקע מולטימדיה ,  MP3קורא RCD310מקורי דיסק -רדיו, בקרת אקלים מפוצלתמערכת , חלונות חשמל4, קפיצי כולל פתיחת תא מטעןשלט מפתח + מרכזית נעילה 

שליטה מההגה  , בלם יד מצופים עור+ ידית הילוכים + הגה , צלעות 3מכני -אלקטרו סרבטרוניקהגה , מחשב דרך מורחב, בקרת שיוט, רמקולים 8, אנטנה משולבת בשמשה

מקומות ישיבה עם אפשרויות מגוונות   7, תאורת נהיגת יום,  ABS, EDL, TCS, BAS, ESP:מערכות בטיחות, כריות אוויר 6, על מערכת השמע ותפריטי מחשב הדרך

פגושים ובתי מראות בצבע  , ערכה לתיקון תקר ומדחס לניפוח אוויר בגלגל, R15 195/65צמיגים , קדמית-משענת יד מרכזית, מושב קדמי מתכוונן לגובה, לשליפה וקיפולים

.  פסי גג שחורים, הרכב

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

טוראןקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל  מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל  

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל  

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

1T32B4Trendline DSG TSI (140 כ"ס) 156,69528,205184,90091,016154,096052,40413724455טוראן 1400

1T3224Trendline DSG TDI (105 כ"ס) 166,86430,036196,90096,108163,704131,90352,40415724457טוראן 1600

1,6953052,0008001,58000000צבע מטאלי 002 36



חבילות אבזור

אבזור מרכזי

  Luxury חבילת

 עור ריפודי חבילת ,ולגובה אחורה ,קדימה מתכווננות קדמיות ראש משענות זוג ,צד ולמראות הנהג למושב זיכרונות ,צידית ותמיכה חשמלי כיוונון עם קדמיים ביםמוש

Vienna, חשמלית הפעלה עם פנוראמי נפתח שמש גג ,צידיות ולשמשות לדלתות מסביב כרום פס ,האחורי לפגוש מסביב למדרגה כרום ציפוי ,הקדמי לגריל כרום ציפוי,  

כהים אחוריים חלונות

 מערכת ,דרך מחשב ותפריטי השמע מערכת על מההגה שליטה ,שיוט בקרת מערכת ,ידנית מתכוונן הגה גלגל ,סרבטרוניק כוח הגה ,מטען תא פתיחת כולל מרכזית נעילה

  ,חימום עם חשמלית ומתקפלות מופעלות צד מראות ,הקדמית השמשה של המים למתיזי חימום ,ואחוריים קדמיים חנייה חיישני ,רמקולים 8 ,מגע מסך עם מולטימדיה

Off    פונקצית Road, 6 בטיחות מערכות ,אוויר כריות: ROP, EDL, ABS Plus, ABS, ESP, BAS, הידרדרות למניעת מערכת,)חשמלי( מכני אלקטרו חנייה בלם Auto
Hold, עור ריפודי חבילת , פניה תאורת פונקצית עם הקדמי בפגוש משולבים ערפל פנסי ,חשמלי מותחן עם פירוטכניות מתכוונות בטיחות חגורות Cricket, 3 הגה גלגל  

  ,המטען תא דלת של ידנית וסגירה פתיחה ,Sonora מסוג סגסוגת חישוקי ,R17 235/65צמיגים ,ידנית מתכווננים Comfort מחוממים קדמיים מושבים ,עור מצופה צלעות

.שחור בצבע אורכיים גג פסי ,הצד במראות איתות מנורות  ,הרכב בצבע וידיות מראות בתי, סינוור למניעת מתכהה מרכזית מראה ,מחום מבודדות אחוריות שמשות

V38מספר מחירון:

01/1/2015תאריך תוקף:

טוארגקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש "ח

מע"מ 

בש "ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש "ח

מחיר עולה 

חדש  כולל 

מע"מ 

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת

 אגרה

אגרת 

רישוי 

בש "ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק

7P52PJ V6  - Comfort 'טיפטרוניק 8 היל TDI (245 כ"ס) 338,05160,849398,900188,502322,745074,72515724649טוארג 3000

6,7801,2208,0004,7027,02500000צבע מטאלי 002 42

42 LUXLuxury 60,16910,83171,00045,92263,52800000 חבילת אבזור

42 1M6 7,6271,3739,0004,8447,69400000וו גרירה מקורי


