
Çmimore

Model i vitit 2022

Model Përshkrimi kW KF Ndërruesi g/km Karburanti

duke përfshirë TVSH 18%

AE12GVX5 Polo Polo 1.0 MPI 59 80 M5 108 Benzinë 17,922 €              

Rr.Prishtinë- Ferizaj km.5

www.bakiautomobile.com

info@bakiautomobile.com

Kontakt:

383 044 333 380

Polo

Çmimi i modelit

TSI, TDI, 4MOTION dhe DSG janë marka tregtare të Volkswagen Group në Gjermani dhe vende të tjera. TDI: Motor dizel me injeksion të drejtpërdrejtë të karburantit, 

karikim Turbo, linjë karburanti me cilindër me presion të lartë Common Rail dhe DPF (filtri i grimcave të naftës). OPF: Filtri i grimcave për motorin me benzinë. SCR: 

Reduktim selektiv katalitik (i oksideve të azotit NOx në tymrat e shkarkimit). TSI: Motori me benzinë me injeksion të drejtpërdrejtë të shtresuar të karburantit dhe sharrë 

turbo të vetme ose të dyfishtë. М: Kutia e shpejtësisë manual (5 ose 6 shpejtësi). DSG: Kutia e shpejtësisë automatike me tufë të dyfishtë me ndërrim të drejtpërdrejtë 

(shpejtësia 6 ose 7).4MOTION 4 rrota të përhershme drejtojnë me transferim automatik të forcës tërheqëse. Tiptronic: Program manual i ndërrimit të ingranazheve për 

kutitë e shpejtësisë DSG. LED: Diodë Emetuese e Dritës - Burime drite gjysmëpërçuese me energji të ulët. ACT: Koha aktive e cilindrit Side Assist: Lane changing 

asssitant system. Lane Assist: Lane keeping assistance system. Comfort Travel Assist: Long-distance driving assistance system. App-Connect Wireless: Apple CarPlay 

and Google Android Auto - App Disponueshmëria e aplikacionit i nënshtrohet lidhjes gjeo-vendndodhje me smartphone të pajtueshëm dhe duke përdorur aplikacione të 

caktuara përmes ekranit të sistemit infotainment. Lidhje pa tel me brezat e rinj të Apple iPhone.

Prodhuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar fushën e ofertës, specifikimet detajet dhe disponueshmërinë e modeleve dhe pajisjeve

2 Vite Garancion pa kufizim në kilometra, 3 vite Garancion në ngjyrë të jashtme, 12 vite Garancion në karoseri kundër korezionit.

Gjatë konfigurimit të automjetit, ju lutemi konsultohuni me partnerin tuaj Baki Automobile në lidhje me standartin, paisjet shtesë dhe çmimin përfundimtar të automjetit 

tuaj.Ne ju kërkojmë falje për ndonjë gabim të mundshëm të paqëllimtë gjatë përpilimit të kësaj çmimoreje.

Kjo listë çmimesh është për qëllime informacioni dhe se të gjitha çmimet janë të rekomandueshme dhe jo të detyrueshme
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Model i vitit 2022

Paisjet standarte
S - Paisje standarte; - Opsioni nuk përfshihet / nuk është i disponueshëm

Eksterieri Polo

5 Dyer S

Xhamat elektrikë S

Shtëpizat e pasqyreve dhe dorezat e dyerve me ngjyrë të automjetit S

Pasqyret e jashtme të rregullueshme elektrikisht dhe me ngrohje S

Mbrojtësit me ngjyrë të automjetit, grila e radiatorit me shirit të kromit S

Xham sigurie i petëzuar në xhamin e parëm, izolues i nxehtësisë S

Lustrim i gjelbër izolues termik, anësor dhe i pasmë S

Dritat LED me drita LED te ndara te dites S

Kombinimi i dritave LED mbrapa S

Kontrolli automatik i dritave me drita LED te ndara te drejtimit gjate dites dhe ndriçimi gjate hyrjes dhe daljes S

Rrota çeliku, 15 ", mbulesa dekorative të rrotave, 5.5J x 15, goma 185/65 R15, rezistencë e ulët e rrotullimit S

Interieri
Ceramique headliner S

Inserte dekorative "Licorice Black" në kanzolën qendrore dhe panelet e dyerve të para S

Inserte të pëlhurës në ulëset e para dhe të pasme S

Ulësja e shoferit me rregullim të lartësisë S

Mbështetëse koke me siguri të optimizuar S

3 Mbështetëse koke për ulëset e pasme S

Timoni multifunksional S

Illuminated vanity mirrors in the sun visors S

Ulëset e pasme të pandashme, mbështetësja e pandarë mund të paloset S

Dritat e brendshme me funksionin e vonesës së fikjes dhe zbehjes, 2 drita leximi në pjesën e përparme dhe 2 në pjesën e pasme S

Ndriçimi i hapësirës së bagazhit S

Mbulesa e hapësirës së bagazhit S

Paketa e duhanpirësit, tavëll dhe çakmak përpara S

Siguria
Sistemi i alarmit për shoferin (Detektuesi i shoferit të lodhur) S

Sistemi autonom frenimit emergjent "Front Assist" S

Sistemi i mbajtjes se automjetit ne vijat kufizuese "Lane Assist" S

Sistemi proaktiv i mbrojtjes së udhëtarëve në kombinim me "Front Assist" S

Monitorimi i këmbësorëve S

Airbag për shoferin dhe pasagjerin, Airbag-u i pasagjerit me mundesi deaktivizimi S

Sistemi i airbag-ve ne forme te perdeve perfshire airbag-et anesor para S

Rripat e sigurimit automatik me tre pika shtrengimi per uleset e para me rregullim te lartesise dhe shtrengues S

Rripat e sigurimit automatik me tre pika shtrengimi për uleset anesore të pasme me shtrengues S

Rrip sigurie me tre pika shtrengimi per ulesen ne mes prapa S

Drite dhe sinjal paralajmerues per mosverien e rripit te sigurise, per uleset e para dhe te pasme S

Spirancat ISOFIX / i-Size për ulëset për fëmijë në ulëset anësore të pasme dhe në ulësen e pasagjerit S

Sistemi i thirrjeve emergjente " eCall" S

Trekëndëshi paralajmërues S

Rrota çeliku rezervë, çanta e mjeteve dhe vinçi S

Funksioni
Instrument tabela digjitale shumëngjyrëshe me zgjedhje të profileve të ndryshme S

Radio "Composition" S

Polo
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Antenna for FM radio reception S

Digital radio reception DAB + S

Ndërfaqja e telefonit celular Bluetooth S

App-Connect (Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink) S

x Porta USB-C përpara S

4 autoparlantë S

Sistemi i kondicionimit të ajrit me filtër të përmirësuar të ajrit me karbon të aktivizuar S

Bllokim qëndrorë pa safe securing, me telekomandë radio dhe 2 çelësa të palosjes radio S

Kamera multifunksionale S

Hill start assist S

Programi i stabilizimit elektronik me ndihmën e kundër-drejtimit, ABS, ASR, EDS dhe MSR S

Timoni elektrik S

Limituesi i shpejtësisë S

Sistemi Start-Stop me frenim rigjenerues S

Sistemi i monitorimit të presionit të gomave S

Imbolizer elektronike S

Paisjet shtesë
S - Paisjet standarte; - Opsioni nuk përfshihet / nuk është i disponueshëm

Eksterieri
Ngjyrë jometalike UNI 0 €

Ngjyrë metalike MET 309 €

Ngjyrë metalike ekskluzive, Kings Red P8P8 454 €

Xhamat mbrapa të errësuar 4KF 212 €

Dritat e para të mjegullës me funksion këndor 8WH 203 €

Paketa e Dritës & Vizionit

(Kontrolli automatik i dritave me drita LED të ndara të drejtimit të ditës, dritë gjatë hyrjes dhe daljes,pasqyrë e brendshme të errësimit të dritës 

automatike, sensor shiu)

WLD 294 €

Paketa e Dritës & Vizionit përfshirë "Light Assist"

(Kontrolli për drita të gjata "Light Assist", kontrolli automatik i dritave me drita  te ndara LED te drejtimit gjate dites, ndriçimi gjate hyrjes dhe 

daljes, pasqyra e brendshme e errësimit automatik të pasqyrës, kamera multifunksionale, sensori i shiut)

WLC 389 €

Interieri
Shtroja tekstili para dhe mbrapa 0TD 106 €

Paketa e ulëseve

(Inserte të pëlhurës "Life" për ulëset e para dhe te pasme, hapësira e magazinimit nën ulëset e përparme, ulëset e para me rregullim të 

lartësisë, ulësja e pasme e pandashme,mbështetesja e paslosshme ne menyre asimetrike, xhepa ne pjesen e pasme te uleseve te para, 

mbeshtetje lumbare per uleset e para)

PBA 314 €

Ulëset e para me ngrohje 4A3 319 €

Funksioni
Cruise control me limituesin e shpejtësisë 8T6 201 €

Paketa e parkimit

(Pasqyret e jashtme te levizshme dhe te palosshme elektrikisht me funksionin e ngrohjes dhe uljes së pasqyrës së pasme në anën e pasagjerit, 

ndihmen e parkimit "Park Distance Control"sensorët e parkimit përpara dhe pas me sinjale paralajmëruese për pengesat)

WF1 546 €

Fellnet dhe suspensioni

Fellne alumini "Essex",të zeza diamond-turned surface, 5.5J x 15, gomat 185/65 R15,

low rolling resistance, wheels locks with extended theft protection

PI3 439 €

Çmimet shtesë të pajisjeve janë informuese, jo-detyruese dhe nuk përfshijnë kostot e importit.

Ju lutemi kontaktoni partnerin tuaj Baki Automobile për të kontrolluar mundësinë e porositjes dhe çmimin përfundimtar të konfigurimit tuaj të dëshiruar.

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime,

Rr.Prishtinë- Ferizaj km.5

www.bakiautomobile.com

info@bakiautomobile.com

Kontakt:

383 044 333 380
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Kombinimet e ngjyrave

Polo AE1

Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

EL Titanium Black

Pëlhurë

Pages shtesë: Jo

Për: Polo

6U6U 5W5W 2T2T

Ascot Grey Smoke Grey Deep Black

Jo metalike Metalike Efektë perlë

0Q0Q 0A0A P8P8

Pure White Reef Blue Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

8E8E

Reflex Silver

Metalike

7J7J

Vibrant Violet

Metalike
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