
Çmimore

Model i vitit 2022

Model Përshkrimi kW KF Ndërruesi g/km Karburanti

duke përfshirë 18% TVSH

3H833ZX5 Arteon Elegance 2.0 TDI 110 150 DSG 7 107 Naftë 44,621 €

3H837ZX5 Arteon Elegance 2.0 TDI 147 200 DSG 7 120 Naftë 45,132 €

3H837TX5 Arteon Elegance 2.0 TDI 4MOTION 147 200 DSG 7 128 Naftë 47,163 €

3H843ZX5 Arteon R-Line 2.0 TDI 110 150 DSG 7 107 Naftë 45,373 €

3H847ZX5 Arteon R-Line 2.0 TDI 147 200 DSG 7 120 Naftë 45,619 €

3H847TX5 Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION 147 200 DSG 7 128 Naftë 47,639 €

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

Pr. No. Përshkrimi i pajisjeve të zgjedhura falas - disponueshmëria i nënshtrohet modelit të zgjedhur

P11

WFA

PA6

PD1

RBG

PW1

KA6

W12

PE1

7X2

9JC

* NEDC combined CO2 emission

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.

Paketa e duhanpirësve, tavëll dhe ndezës cigareje

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

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.

Paketa dimërore e kombinuar me paketën e lëkurës

(Kontroll automatik i klimës me tre zona "Air Care Climatronic" me filtër ajri të përforcuar dhe kontrolle në pjesën e pasme, ndërfaqe USB-C dhe 

USB ndërfaqe për mbushje, 230-V prizë në kanzolën e pasme, ulëset e para dhe të pasme me ngrohje)

Park Distance Control, sensorë dhe sinjale paralajmëruese për pengesat para dhe mbrapa

Paketa NCAP

(Monitoruesi i këmbësorëve dhe riaktivizimi, rripat e sigurimit me 3 pika shtrëngimi për ulëset e pasme, airbag për shoferin dhe pasagjerin duke 

përfshirë airbag-un për gjunjë për shoferin, sinjal dhe dritë paralajmëruese për mos vërien e rripit të sigurimit)

Paketa Easy Open & Close

(sistemi i kyçjes dhe nisjes pa çelës "Keyless"pa Safelock, bagazhi i kontrolluar nga sensori, hapja dhe mbyllja me telekomandë)

Çmimi i modelit

Arteon

Sistemi i kamerave me pamje 360°

Sistemi i navigacionit "Discover Media" (ekran 8" me prekje dhe ngjyra, FM/DAB + radio reception, 8 autoparlantë, 2x porte USB-C, Bluetooth, 

App- Connect përfshirë Wireless për Apple CarPlay) 

IQ.Light LED headlights

(Kontrolli i avansuar i dritave të gjata "Dynamic Light Assist",dritat LED të ditës, kontrolli dinamik i diapazonit të dritës me dritë dinamike të 

kthesës, dritat për mot të keq, shirit me diritë LED mes dritave të para) 

Paketa Lights & Vision përfshirë kontrollin për drita të gjata "Light Assist"

Paketa e ndriçimit të ambientit

(Ndriçim ambienti me 30 ngjyra, hyrje LED)

Inserte dekorative nga alumini "Silver Rise" për kanzolën qëndrore dhe panelet e dyerve

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5
www.bakiautomobile.com

info@bakiautomobile.com

Kontakt:
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Model i vitit 2022

Paisjet standarte
S - Pajisjet standarde; O - pajisje shtesë; - Opsioni nuk përfshihet / nuk është i disponueshëm

Eksterieri Elegance R-Line

Kombinimi i dritave të pasme LED 3D me sinjalin dinamik të kthesave S S

Fellne alumini "Muscat", 18" Te zeza, diamond-turned surface, 8J x 18, Airstop® gomat 245/45 R18
S -

Fellne alumini "Sebring", 18", Hiri metalike, Airstop® gomat 245/45 R18 - S

Llajsne të kromit rreth xhamave S S

Ditat para LED me drita të ditës S S

Llajnse nga kromi në pjesët e poshtme të dyerve S S

Mbrojtësit komfor S -

Mbrojtësit e para në stilin "R", panele trapezoidale kromi në mbrojtësit e pasëm - S

Xhami i parëm termoizolues ngjyrë jeshile, me ngrohje dhe izolim nga zhurmat e jashtme S S

Xhamat mbrapa të errësuar S S

Interieri
Elemente nga kromi tek dorezat e dyerve nga brenda, ndërruesi i dritave dhe tek flutrat e klimës S S

Inserte dekorative "Piano Black"për kanzolën para dhe panelet e dyerve S -

Headlining in titanium black - S

Inserte dekorative nga druri "Eucalyptus"për kanzolën para dhe panelet e dyerve S -

Inserte dekorative, alumin - S

Pragjet e dyerve me inserte të çelikut inox S S

Drita e interierit me funksionin e fikjes dhe zbehjes së ngadalshme, 2 LED drita të leximit S S

Njësia e dritës LED në pjesën e përparme tek këmbët S S

Mbështetëse krahu në pjesën para me hapësirë magazinimi, 2 ventilues të ajrit në pjesën e pasme S S

Timoni multifunksional i veshur me lëkurë, me butona kontrollues dhe shift paddles S S

Ndërruesi i shpejtësive i veshur me lëkurë S S

Pedalet të ngjyrosura me çelik inox S S

Ulësja e pasme e pandashme, e palosshme në mënyrë asimetrike me mbështetëse krahu me hapje , mundësi depërtimi në bagazh S S

Shtroja tekstili mat para dhe mbrapa S S

Ulëset e para top komfort S S

Ulëset e para me rregullim të lartësisë,Ulësja e shoferit ErgoComfort me rregullim elektrik të mbështetëses S S

Panelet qëndrore të ulëseve të para dhe të pasme me mikrofiber "ArtVelours", pjesët e brendshme me lëkurë "Vienna" S -

Panelet qëndrore të ulëseve të para dhe të pasme me mikrofibër "ArtVelours" - S

Siguria
3 Mbështetëse koke në pjesën e pasme S S

Airbag për shoferin dhe pasagjerin, airbag-u i pasagjerit me mundësi deaktivizimi duke përfshirë airbag për gjunjë për shoferin S S

Rrypat e sigurisë automatik me tri pika shtrëngimi dhe tensioner për ulëset e pasme. S S

Rrypat e sigurisë me tri pika shtrëngimi, para me rregullim të lartësisë dhe tensioner S S

Hyrje LED (dritat paralajmëruese në teknologjinë LED në dyert e përparme) S S

Programi i stabilizimit elektronik dhe përforcuesi elektromekanik i frenimit - S

Pasqyrja e brendshme me errësim automatik S S

Sistemi i airbagëve në formë të perdeve për pasagjerët para dhe mbrapa duke përfshirë airbag-at anësor para S S

Sistemi i monitorimit të presionit të gomave S S

Mbështetëset për kokë para me siguri të optimizuar S S

Paralajmërim grafik dhe akustik për mosvënjen e rrypave të sigurisë para dhe mbrapa S S

Imbolizer elektronik S S

Arteon
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Funksioni
Prizë 12V në konsolën e pasme qëndrore S S

8 autoparlantë S S

Pasqyret e jashtme me ndriçim të ambientit dhe ulje të pasqyrës së pasgjerit,të palosshme dhe me ngrohje, pasqyra e shoferit me funksion të errësimit S S

Tempomat përfshirë limituesin e shpejtësisë S S

Asistenca për ngjitje tatpjetzë S S

Instrument tabela digjitale shumëngjyrëshe "Pro"  dhe me përzgjedhje të profileve të ndryshme të informacionit. S S

Diversity antenna for FM reception S S

Freni i dorës elektromekanikë me funksionin Auto Hold S S

Kontrolli automatik i dritave të ditës me drita të ditës me funksionin "Leaving home" dhe me funksion manual "Coming home" S S

Hapja e bagazhit nga distanca S S

Asistenca për drita të gjata "Light Asist" S S

Grumbulli i instrumenteve me shpejtësimatës elektronik, kilometrazh dhe matës udhëtimi, takometër S S

Mbështetje lumbare për ulëset e para, të rregullueshme elektrikisht nga ana e shoferit. S S

Kontrolli dinamik i diapazonit të dritave S S

Sistemi i alarmit të shoferit S S

Radio "Ready 2 Discover" (8" color touchscreen, FM radio reception, 8 speakers, 2 x USB-C ports, Bluetooth, App-Connect incl. 

Wireless for Apple CarPlay)
S S

App-Connect incl. App-Connect wireless for Apple CarPlay and wired Google Android Auto S S

Timoni progresiv S S

Senzori i shiut S S

Uji për pastrimin e xhamit automatikisht i ngrohur S S

Nisja pa çelës pa safelock S S

Sistemi Start-Stop me frenim gjenerues S S

Ndërfaqja e telefonit celular S S

Ndërfaqja USB-C S S

Ulëset e para me ngrohje S S

Kontrolli i distancës së parkimit,sensorët dhe sinjalet paralajmëruese për pengesat përpara dhe pas S S

Kamera multifunksionale S S
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Pajisjet shtesë (Modeli / Linja specifike)
S - Pajisjet standarde; Opsioni nuk përfshihet / nuk është i disponueshëm

Pa pagesë
IQ.Light LED headlights

(Kontrolli i avansuar i dritave të gjata "Dynamic Light Assist",dritat LED të ditës, kontrolli dinamik i diapazonit të dritës me dritë dinamike 

të kthesës, dritat për mot të keq, shirit me diritë LED mes dritave të para) 

P11 0 € 0 €

Paketa Lights & Vision përfshirë kontrollin për drita të gjata "Light Assist" WFA 0 € 0 €

Inserte dekorative nga alumini "Silver Rise" për kanzolën qëndrore dhe panelet e dyerve PD1 0 € -

Paketa e ndriçimit të ambientit

(Ndriçim ambienti me 30 ngjyra, hyrje LED)
PA6 0 € 0 €

Paketa dimërore e kombinuar me paketën e lëkurës

(Kontroll automatik i klimës me tre zona "Air Care Climatronic" me filtër ajri të përforcuar dhe kontrolle në pjesën e pasme, ndërfaqe 

USB-C dhe USB ndërfaqe për mbushje, 230-V prizë në kanzolën e pasme, ulëset e para dhe të pasme me ngrohje)

PW1 0 € 0 €

Paketa NCAP

(Monitoruesi i këmbësorëve dhe riaktivizimi, rripat e sigurimit me 3 pika shtrëngimi për ulëset e pasme, airbag për shoferin dhe 

pasagjerin duke përfshirë airbag-un për gjunjë për shoferin, sinjal dhe dritë paralajmëruese për mos vërien e rripit të sigurimit)

W12 0 € 0 €

Paketa Easy Open & Close

(sistemi i kyçjes dhe nisjes pa çelës "Keyless"pa Safelock, bagazhi i kontrolluar nga sensori, hapja dhe mbyllja me telekomandë)
PE1 0 € 0 €

Sistemi i navigacionit "Discover Media" (ekran 8" me prekje dhe ngjyra, FM/DAB + radio reception, 8 autoparlantë, 2x porte USB-C, 

Bluetooth, App- Connect përfshirë Wireless për Apple CarPlay) 
RBG 0 € 0 €

Sistemi i kamerave me pamje 360° përfshirë edhe kamerën mbrapa KA6 0 € 0 €

Përzgjedhja e profilit të vozitjes, ECO funksion PDA 0 € 0 €

Paketa e duhanpirësve, tavëll dhe ndezës cigareje 9JC 0 € 0 €

Eksterieri
Ngjyrë jometalike UNI 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 403 € 403 €

Ngjyrë metalike ekskluzive MEX 565 € 565 €

Ngjyrë perlë, "Oryx White" PMU 967 € 967 €

Paketa akustike (Xhamat e parë të laminuar për të izoluar nga zhurmat ,xhamat e pasëm të errësuar, shtypja shtesë e zhurmës së 

brendshme)
PAP 624 € 624 €

Laminated safety glass, heated, infrared-reflecting windshield, sound-insulating PGW 413 € 413 €

Panorama, e ngritshme dhe e lëvizshme 3FB 1,270 € 1,270 €

Interiori
Ulëset e para të rregullueshme elektrikisht, ulësja ergoComfort me 14 mënyra rregullimi me funksion memorje dhe masazhe nga ana e 

shoferit, mbështetje lumbare me rregullim elektrik 
PH1 1,345 € 1,345 €

Ulëset e para të rregullueshme elektrikisht, ulësja ergoComfort me 14 mënyra rregullimi me funksion memorje nga ana e shoferit,  

ulëset me klimë aktive,mbështetje lumbare me rregullim elektrik 
PH4 1,689 € -

Paketa e lëkurës "Nappa"

(Inserte të lëkurës "Nappa"për ulëset para dhe mbrapa, Titanium Black headliner)
WL5 1,327 € -

Paketa e lëkurës "Nappa"

(Inserte të lëkurës "Nappa"për ulëset para dhe mbrapa)
WL6 1,119 € -

Paketa e lëkurës "Nappa/Carbon Style"

(Inserte të lëkurës "Nappa"/"Nappa Carbon Style" për ulëset para dhe mbrapa, ulëset e para sportive,mbështetëset e kokës së 

përparme të integruara në ulëse) 

WL7 - 1,767 €

Siguria
Sistemi i aribagëve në formë të perdeve duke përfshirë airbag anësor para dhe mbrapa PA1 424 € 424 €

Sistem alarmi kundër vjedhjes me monitorim të brendshëm, backup horn dhe mbrojtje tërheqëse WD5 445 € 445 €

Funksioni
Ndërfaqja e telefonit celular "Comfort" (stacioni i karikimit induktiv, ndërfaqja USB-C dhe priza e karikimit USB, priza 230-V në konsolën 

e pasme qendrore)
PTC 616 € 616 €

Sistemi i navigacionit "Discover Pro" ( ekran 8" me prekje dhe ngjyra, FM/DAB + radio reception, kontrolli me ze, 8 autoparlante, 2 porte 

USB-C, Bluetooth, App-Connect perfshire Wireless per Apple CarPlay)
RCG 2,469 € 2,469 €

Sistemi i zërimit "Harman Kardon", 10 + 1 autoparlantë, 700 W total power output, digital 16-channel amplifier, subwoofer 8RI 1,427 € 1,427 €

Head-up display KS2 607 € 607 €

Park Assist me Park Distance Control 7X5 351 € 351 €
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Fellnet dhe suspensioni

Fellne alumini "Almere", 18", 8J x 18, Adamantium Silver, AirStop® gomat 245/45 R18 PJE 82 € -

Fellne alumini "Valdemossa", 18", 8J x 18, AirStop® gomat 245/45 R18 PJF 82 € -

Fellne alumini "Chennai", 19", 8J x 19, AirStop® gomat 245/40 R19 PJX 657 € -

Alloy wheels "Montevideo", 19", Black, diamond-turned surface, 8J x 19,

AirStop® tires 245/40 R19
PJW - 786 €

Fellne alumini"Rosario", 20", 8J x 20, Dark Graphite Matte, AirStop® gomat 245/35 R20 PJT 1,486 € -

Fellne alumini "Nashville", 20", Te zeza, diamond-turned surface, 8J x 20,

AirStop® gomat 245/35 R20
PJV 1,486 € 1,366 €

Kontrolli adaptiv i shasisë DCC (përzgjedhja e profilit të vozitjes, ECO funksion, shasia e ulur 15mm) P7Y 1,292 € 1,292 €

Kontrolli adaptiv i shasisë DCC për suspenzion sportiv (përzgjedhja e profilit të vozitjes, ECO funksion, shasia e ulur për 20mm) PSG 1,292 € 1,292 €

Çmimet e paisjeve shtesë janë informative, 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.

383 044 333 380

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5
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Kombinimet e ngjyrave

Arteon 3H8

Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

TO Titanium Black

Pëlhurë"ArtVelours"

Pages shtesë: Jo

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V L4L4

Pure White Manganese Grey Kingfisher Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 K2K2 P8P8

Moonstone Grey Pyrite Silver Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep Black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

TO Titanium Black

Pëlhurë "ArtVelours"

Lëkurë "Nappa"
Pages shtesë: Po (WL6)

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V L4L4

Pure White Manganese Grey Kingfisher Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 K2K2 P8P8

Moonstone Grey Pyrite Silver Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep Black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

DN Titanium Black - Florence Brown

Pëlhurë "ArtVelours"

Lëkurë "Nappa"
Pages shtesë: Po (WL5)

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V L4L4

Pure White Manganese Grey Kingfisher Blue

Jo metalike Metalike Metalike eksluzive

C2C2 K2K2 P8P8

Moonstone Grey Pyrite Silver Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike eksluzive

2T2T 0R0R

Deep Black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

YS Mistral Grey - Raven Grey

Pëlhurë "ArtVelours"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V L4L4

Pure White Manganese Grey Kingfisher Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 K2K2 P8P8

Moonstone Grey Pyrite Silver Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep Black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë
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Kombinimet e ngjyrave

Arteon 3H8

Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

YS Mistral Grey - Raven Grey

Pëlhurë "ArtVelours"

Lëkurë "Nappa"
Pagesë shtesë: Po (WL6)

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V L4L4

Pure White Manganese Grey Kingfisher Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 K2K2 P8P8

Moonstone Grey Pyrite Silver Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep Black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

LT Grigio Grey - Titanium Black

Pëlhurë "ArtVelours"

Lëkurë "Nappa"
Pagesë shtesë: Po (WL5)

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V L4L4

Pure White Manganese Grey Kingfisher Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 K2K2 P8P8

Moonstone Grey Pyrite Silver Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep Black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

OH Titanium Black

Pëlhurë "ArtVelours"

Pagesë shtesë: Jo

Për: R-Line

0Q0Q 5V5V L4L4

Pure White Manganese Grey Kingfisher Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 K2K2 P8P8

Moonstone Grey Pyrite Silver Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep Black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

OH Titanium Black

Pëlhurë "ArtVelours"

Lëkurë "Nappa"
Pagesë shtesë: Po (WL7 + PH1)

Për: R-Line

0Q0Q 5V5V L9L9

Pure White Manganese Grey Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 K2K2 P8P8

Moonstone Grey Pyrite Silver Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep Black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë
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