
Çmimore

Model i vitit 2022

Model Përshkrimi kW KF Ndërruesi g/km Karburanti

përfshirë 18% TVSH

CB23LZX4 Passat Business 2.0 TSI OPF 140 190 DSG 7 130 Benzinë 35,348 €

CB233XX4 Passat Business 2.0 TDI SCR 110 150 M6 112 Naftë 34,239 €

CB233ZX4 Passat Business 2.0 TDI SCR 110 150 DSG 7 104 Naftë 37,091 €

CB237ZX4 Passat Business 2.0 TDI SCR 147 200 DSG 7 120 Naftë 39,407 €

CB237TX4 Passat Business 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 200 DSG 7 131 Naftë 41,651 €

CB24LZX4 Passat Elegance 2.0 TSI OPF 140 190 DSG 7 130 Benzinë 40,684 €

CB243XX4 Passat Elegance 2.0 TDI SCR 110 150 M6 112 Naftë 40,216 €

CB243ZX4 Passat Elegance 2.0 TDI SCR 110 150 DSG 7 104 Naftë 43,222 €

CB247ZX4 Passat Elegance 2.0 TDI SCR 147 200 DSG 7 120 Naftë 44,743 €

CB247TX4 Passat Elegance 2.0 TDI SCR 4MOTION 147 200 DSG 7 133 Naftë 46,987 €

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

W17

RBB

RBD

9S0

9WJ

KA2

8WH

6XI

PXA

PA6

PKJ

1G2

1G3

9JC

8T6

6K2

* 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.

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 

Frenim autonom emergjent "Front Assist"

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.

IQ.Light LED Matrix headlights

(Dritat para LED projektor me drita LED të ndara të ditës, kontroll dinamik i avansuar i dritave të gjata "Dynamic Light Assist" dhe kontrolli dinamik i 

diapazonit të dritës me dritë dinamike të kthesës dhe me sinjal dinamik të kthesave, kamera multifunksionale)

Instrument tabela digjitale shumëngjyrëshe me përzgjedhjen e profileve të ndryshme të informacionit

App-Connect Wireless for Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink with compatible smartphone

Passat

Paketa e Sigurisë                                                                                                                                                                                                                                     

(Monitorimi i këmbësorëve, Airbagu për gjunjë për shoferin)

Radio system "Ready 2 Discover" (8.0" color touchscreen, FM/DAB + radio reception, Bluetooth)

Navigation system "Discover Media" (8.0" color touchscreen, FM/DAB + radio reception, Bluetooth)

Çmimi i modelit

Kamerë në pjesën e pasme

Dritat e para të mjegullës LED me dritë statike të kthesës

Pasqyret e jashtme të palosshme elektrikisht me dritë rrethuese, pasqyra e shoferit me errësim automatik

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

Cruise control duke përfshirë kufizuesin e shpejtësisë

Drita e ambientit "Plus", shumëngjyrëshe 

Pakoja e ulëseve mbrapa (Klima automatike "Air Care Climatoric" me kontroll automatik në 3 zona me filtër të përmisuar të ajrit dhe kontroll automatik 

në pjesën e pasme, 2 USB-C porte në pjesën e parë, 1 USB-C port në pjesën e pasme)

Rrota rezervë, çeliku, me dimensione të reduktuara

Rrota rezervë, alumini, me përmasa standarde të rrotave dhe gomave

Pakoja për duhanpirës

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5

www.bakiautomobile.com

info@bakiautomobile.com

Kontakt:

383 044 333 380
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Model i vitit 2022

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

Eksterieri Business Elegance

4 Dyer me hapje dhe mbyllje të xhamave elektrikisht S S

Mbrojtësit me ngjyrë të automjetit S -

Mbrojtësit me ngjyrë të automjetit dhe elemente nga kromi - S

Mbrojtësit e poshtëm,Me ngjyrë të automjetit S -

Mbrojtësit e poshtëm, Krom - S

Xhamat termoizolues, ngjyrë jeshile S S

Dritat e para LED me drita të ndara të ditës LED S S

Dritat mbrapa LED "Bazik" S S

Fellne alumini "Sepang", 16", 6.5J x 16, gomat 215/60 R16 - vetëm për motorrët më pak se140 kW S -

Fellne alumini "Istanbul", 17", 7J x 17, gomat 215/55 R17, AirStop® tires                                                                                                         vetëm për 

motorrët 140 kW e më shumë
S -

Fellne alumini "Istanbul", 17", 7J x 17, AirStop®  gomat 215/55 R17 - S

Interieri
Timon multifunksional nga lëkura, me pedale për verzionet DSG S S

Panelet e dyerve: Foam film dhe woven fabric S -

Panelet e dyerve me pamje lëkure, leatherette - S

Ulëset e pasme të pandashme, të palueshme, palosje asimetrike e mbështetëses, me mbështetëse krahu dhe pajisje të ngarkesës S S

Ulësja e shoferit ErgoComfort, me rregullimin e animit të jastëkut të ulëses, rregullim i ulëses për këmbët dhe rregullim elektrik

i mbështetësës
S S

Ulëset e para komfore S -

Ulëset e para top komfort - S

2 vende për vendosjen e gotës para me mundësi mbyllje me roletë S S

Inserte dekorative "Cross hatch" tek kanzola para dhe panelet e dyerve S -

Inserte dekorative "Dayton brushed aluminium" tek kanzola para dhe panelet e dyerve - S

Mbështetëse krahu në pjesën e parë me hapësirë nën të, me rregullim lartësie dhe gjatësie me 2 hapësira ventilimi pas S S

Ndërruesi i shpejtësive i veshur me lëkurë S S

Pllaka plastike në pragjet e dyerve S -

Pllaka prej çeliku inox në pragjet e dyerve - S

Dritë interieri LED para dhe pas me vonesë të fikjes dhe zbehjes, 2 drita leximi në pjesën e parë dhe 2 në pjesën e pasme S S

Inserte "Alcantara" në ulëset e para dhe mbrapa, pjesët e brendshme të mbështetësve me lëkurë "Vienna" - S

Passat
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Siguria
Kontroll elektronik i qëndrueshmërisë me përforcues elektromekanik të frenimit S S

Frenim autonom emergjent Front Assist S S

Disqe frenimi, para mbrapa S S

Trekëndësh i sigurisë dhe çantë e ndihmës së shpejtë S S

ISOFIX/i-Pikat e ankorimit të madhësisë (Përgatitja për rregullimin e 2 vendeve për fëmijë në ulësen e pasme) S S

Rripa sigurie automatike me tre pika, rregullimi i lartësisë së përparme dhe me pretensioners S S

Pasqyra e brendshme me errësim automatik S S

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

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

2 mbështetëse të kokës me siguri të optimizuar për ulëset përpara, me rregullim të gjatësisë dhe lartësisë S S

Imbolizer elektronik S S

Ssitemi I monitroimit të presionit të gomave S S

Paralajmërim me dritë dhe zë në rast të mos vendosjes së rripit sigurues S S

Sistemi i alarmit për shoferin S S

3 mbështetëse koke mbrapa S S

Funksioni
Radio "Composition Colour" (Ekran me prekje 6.5", FM radio reception, USB-C, 4 x 20 W, 8 autoparlantë) S S

Drejtues elektromekanik, i varur nga shpejtësia S S

Ulëset e para me ngrohje O S

Hapje e bagazhit nga largësia dhe kapakut të rezervuarit të karburantit S S

Mbyllje nga largësia me Keyless Go S S

Pasqyret e jashtme të palueshme në mënyrë elektrike dhe me ngrohje.Pasqyrja e shoferit me errësim automatik.Ndriçim ambienti S S

12 V prizë në pjesën e pasme të konzollës qendrore dhe në dhomën e bagazhit S S

Sensorë parkimi para dhe mbrapa me paralajmërim grafik dhe akustik "Park Distance Control" S S

Kontrolli automatik i dritave me drita të ndara të ditës, funksionin "Leaving Home" dhe "Coming Home" S S

Pastruesit e xhamit me kontroll të përhershëm dhe sensor shiu S S

Rregullimi i diapazonit të dritave S S

Digital radio reception DAB + S S

Dritat mbrapa të mjegullës S S

Display multifunksional "Plus" S -

Display multifunksional "Premium" me dispaly shumëngjyrësh O S

Pastruesit e dritave para automatikisht të ngrohur O S

Dritat e hyrjes LED, në dyert e para S S

Klima automatike"Air Care Climatroic"me kontroll automatik të klimës në 3 zona dhe me filtër alergjeni S S

Parkim i kontrolluar elektrikisht me Auto Hold Funktion dhe hill start assistant S S

Rrotë rezervë, çelik, 16" me gomë standarte S -

Rrotë rezervë, çelik, me madhësi dhe gomë standarte- vetëm për 140kW e më shumë S -

Rrotë rezervë, fellne, me madhësi dhe gomë standarte O S

Vinçi me veglat përcjellëse S S
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Pajisjet shtesë (Modeli / Linja specifike)
S - Pajisjet standarde; O - Pajisje shtesë; - Opsioni nuk përfshihet / nuk është i disponueshëm

Pa pagesë
Paketa e Sigurisë                                                                                                                                                                                                                                     

(Monitorimi i këmbësorëve, Airbagu për gjunjë për shoferin)
W17 0 € 0 €

Pakoja e ulëseve mbrapa me panelin e kontrollit të kondicionimit, prizën e karikimit USB-C dhe prizën 12-V PKJ 0 € 0 €

Cruise control me limituesin e shpejtësisë 8T6 0 € 0 €

Sistemi autonom i frenimit emergjent 6K2 0 € 0 €

Radio system "Ready 2 Discover" (8.0" color touchscreen, FM/DAB + radio reception, Bluetooth) RBB 0 € -

Sistemi i Navigacionit "Discover Media" (ekran shumëngjyrësh 8.0", FM radio reception, ndërfaqe USB-C,veçori navigimi me harta për Evropën në 

kujtesën e brendshme, Bluetooth)
RBD O 0 €

Instrument tabela digjitale shumëngjyrëshe me përzgjedhjen e profileve të ndryshme të informacionit 9S0 O 0 €

App-Connect Wireless - Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink with compatible smartphone 9WJ 0 € 0 €

Pasqyret e jashtme të palosshme elektrikisht me dritë rrethuese, pasqyra e shoferit me errësim automatik 6XI 0 € 0 €

Dritat e para të mjegullës LED me dritë statike të kthesës 8WH 0 € S

Kamerë në pjesën e pasme KA2 0 € 0 €

IQ.Light LED Matrix headlights

(Dritat para LED projektor me drita LED të ndara të ditës, kontroll dinamik i avansuar i dritave të gjata "Dynamic Light Assist" dhe kontrolli dinamik i 

diapazonit të dritës me dritë dinamike të kthesës dhe me sinjal dinamik të kthesave, kamera multifunksionale)

PXA O 0 €

Drita e ambientit "Plus", shumëngjyrëshe PA6 O 0 €

Eksterieri
Ngjyrë jo metalike, e bardhë"Pure White", hiri "Urano Grey", kuqe"Tornado Red" UNI 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 436 € 436 €

Ngjyrë ekskluzive metalike,e kaltërt" Aquamarine Blue",e kaltërt" Lapiz Blue"

- Lapiz Blue only in combination with W02/W04/W06
MEX 648 € 648 €

Ngjyrë perlë "Oryx White" PMU 1,074 € 1,074 €

Kukë tërheqëse, e palosshme me lëshim elektrik 1M6 1,103 € 1,103 €

Kukë me sistem manovrimi "Trailer Assist" përfshirë "Park Assist" dhe "Park Distance Control"

- only in combination with trailer hitch and rear view camera system
8A9 652 € 652 €

Panoramë, e ngritëshme dhe rrëshqitëse PS4 1,112 € 1,112 €

Xhamat mbrapa të errësuar 4KF 373 € 373 €

Dritaret anësore të përparme me absorbim akustik, me xham sigurie të përbërë, xham privatësie për xhamat e pasmë VW5 761 € 761 €

Dritaret anësore të përparme me absorbim akustik, me xham sigurie të përbërë VW6 390 € 390 €

Xhami i para me ngrohje, pa wires 

- only in combination with mobiel phone interface "Comfort" (9IJ)
PGW 407 € 407 €

Asistuesi për drita  "Light Assist"-i padisponueshëm në kombinim me dritat LED "Top" 8G1 166 € 166 €

Dritat e para të mjegullës 8WH 0 € S

IQ.Light LED Matrix headlights

(Dritat para LED projektor me drita LED të ndara të ditës, kontroll dinamik i avansuar i dritave të gjata "Dynamic Light Assist" dhe kontrolli dinamik i 

diapazonit të dritës me dritë dinamike të kthesës dhe me sinjal dinamik të kthesave, kamera multifunksionale)

PXA 2,559 € 0 €

Paketa e Eksterierit R-Line                                                                                                                                                                                   

(Logoja e R-Line në grilën e radiatorit, mbrojtësit dhe pragjet në stilin "R", dekorimi trapezoid i mbrojtësit të pasmë, majtas dhe djathtas në krom, 

zbukurimet anësore në krom)

W02 1,680 € 1,680 €

Paketa "R-Line"

(inserte pëlhure "Carbon Flag për ulëset para dhe mbrapa, tapiceritë e brendshme të veshura me lëkurë"Vienna",ulëset e para sportive, pedalet e 

veshura me çelik inox,mbrojtësit komfor R-Line, timoni multifunksional i veshur me lëkurë për DSG dhe tiptronik,panelet e dyerve me inserte të 

lëkurës eco, panelet anësore prej kromi, "Dark Diamond Flag" për kanzolën para dhe panelet e dyerve, Titanium Black headliner, pragjet e dyerve 

para dhe mbrapa në çelik inox, Dritat e mjegullës para LED në verzionin LED)

- vetëm në kombinim me fellnet PIF / PJG / PU7 / PU8 / PR9

W04 2,314 € -

"R-Line package"

(inserte lëkure |Nappa"për ulëset para dhe mbrapa, veshjet e brendshme në"Carbon Style" (rough leather), ulëset e para sportive,pedalet e veshura 

me çelik inox, R-style sill bumpers and extensions, chrome trapezoidal rear bumper, timoni multifunksional i veshur me lëkurë,sportiv për DSG me 

tiptronik, door trim with eco-leather trim, "Silver Rise" trim for instrument panel and doors, Titanium Black headliner)

- vetëm në kombinim me fellnet PIF / PJG / PU8 / PR9

W06 - 2,537 €
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Interieri
Inserte dekorative nga alumini "Dayton Brushed" 5MD 553 € S

Inserte dekorative nga druri zbukurues "Silver Birch" 7ТТ 659 € 111 €

Titanium Black headliner PDS 284 € 284 €

Pakoja e lëkurës "Vienna"

(inserte të lëkurës "Vienna"në pjesët e brendshme anësore për ulëset para dhe mbrapa, ulëset e para me ngrohje dhe sport komfort, panelet e 

dyerve me pamje lëkure dhe qepjes dekorative, uji për larësin e dritave automatikisht i ngrohur)

WL1 2,521 € -

Pakoja e lëkurës "Nappa"

 (inserte të lëkurës "Nappa"në pjesët e brendshme anësore për ulëset para dhe mbrapa, ulëset e para me ngrohje dhe sport komfort, panelet e 

dyerve me pamje lëkure dhe qepjes dekorative, uji për larësin e dritave automatikisht i ngrohur)

WL7 - 821 €

Leather package "Nappa/Carbon Style"

(Ulëset e para sportive, inserte të lëkurës "Nappa" në ulëset e para dhe të pasme, anët e brendshme të ulëseve në "Carbon Style"(lëkurë e ndarë), 

paneli i zbukurimit të derës në pamje lëkure me qepje dekorative)

- vetëm në kombinim me W04 dhe PW1/PW2

PL3 2,152 € -

Ulësja e shoferit me rregullim elektronik të mbështetjes lumbare dhe funksion masazhe 8I2 207 € 207 €

Ulësja e shoferit ErgoComfort me 14 mënyra përshtatjeje elektrike, Funksion memorje, Pozicion komoditeti për hyrjen dhe

daljen nga automjeti dhe funksionin e masazhit.Pasqyrat e jashtme me rregullim elektrik Pasqyra e vozitësit me errësim

automatik

PH1 1,285 € 1,285 €

Ulëset e para me klimë aktive (rregullimi elektrik me 12 mënyra dhe ventilimi për ulëset e përparme, ulësja e shoferit me funksion të masazhës 

përfshirë pasqyret e palueshme elektrikisht, memorje, pasqyra e shoferit automatikisht e errësuar)

-Vetëm në kombinim me interierin e lëkurës "Vienna" dhe "Nappa"

PH4 1,786 € 1,786 €

Mbështetësja e ulëses së pasagjerit plotësisht e palosshme 3H2 111 € -

Pakoja e ndriçimit të ambientit 

(single colored ambient lighting, LED entry, warning lights in all doors)
PA5 245 € -

Ambient lighting "Plus" package

(ndriçimi i ambientit me 3 ngjyra në headlinder, panelet e dyerve, kanzolën e përparme dhe kanzolën e mesit në qendër,dritat e brendshme me 

vonesë të fikjes dhe zbehjes, 2 drita LED leximi përpara dhe 2 në pjesën e pasme, hyrja LED, dritat paralajmërimi ne te gjitha dyert)

PA6 537 € 0 €

Rear seat "Plus" package

("Air Care Climatronic" kontroll automatik i klimës me tre zona me panel kontrolli në pjesën e pasme, 2 x USB-C fole përpara dhe 1 x fole karikimi 

USB-C në pjesën e pasme,  230-V prizë karikomi në qendër kanzola e pasme)

PKK 130 € 130 €

Timoni multifunksional i veshur me lëkurë, me ngrohje, për DSG dhe gjithashtu tiptronik 2FM/2FT 270 € 270 €

Timoni multifunksional i veshur me lëkurë,sportiv, me ngrohje, për DSG dhe me pedale 2PS/2PT 164 € 164 €

Roleta kundër diellit në xhamin e pasëm me rregullim elektrik 3Y2 322 € 322 €

Roleta kundër diellit në xhamin e pasëm me rregullim elektrik, roleta në xhamat e pasëm me rregullim manual 3Y5 443 € 443 €

Siguria
Paketa e sigurisë 

(Rripa sigurimi me 3 pika shtrënguese me tensionues rripi për ulëset e pasme, airbag për shoferin dhe pasagjerin, airbagu i pasagjerit me mundësi 

deaktivizimi përfshirë airbagun për gjunjë për shoferin, airbagët anësor për ulëset para dhe mbrapa përfshirë sistemin e airbagëve në formë të 

perdeve)

PAH 517 € 517 €

Function
Asistuesi i parkimit "Park Assist" përfshirë "Park Distance Control", sensorë para dhe mbrapa 7X5 323 € 323 €

Kamera me pamje 360° KA6 505 € 505 €

Qasja pa çelës"Keyless Access" përfshirë butonin start/stop 4I3 566 € 566 €

Paketa Easy Open                                                                                                                                                                                                    

(Hapja e portës së pasme dhe mbyllja elektrike e kontrolluar nga sensori, duke përfshirë Keyless Access)
PE7 736 € 736 €

Kapaku i bagazhit me hapje dhe mbyllje elektrike 4E7 383 € 383 €

Pakoja e mbrojtjes kundër vjedhjes "Plus"                                                                                                                                                                                                

me imobilizues elektrik, Back-up-Horn,monitorimi i brendshëm, mbrojtje tërheqëse dhe

mbyllje komoditeti (të gjitha hapjet e derës)

WD4 452 € 452 €

Sistemi i Navigacionit "Discover Media" (ekran me prekje 8.0" me ngjyra, FM radio reception, ndërfaqe Bluetooth, ndërfaqe USB-C , veçori navigimi 

me harta për Evropën në kujtesën e brendshme)
RBD 667 € 0 €

Sistemi i Navigacionit "Discover Pro" (ekran me prekje 9.2" shumëngjyrësh, instrument tabela digjitale me përzgjedhjen e info-profileve të 

ndryshme,navigation feature with maps for Europe on internal SSD memory, ndërfaqja e telefonit celular "Comfort" me karikim induktiv, App-

Connect, Wireless for Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink with compatible smartphones, kontroll me zë,digital radio reception DAB +)

RCB 2,922 € 1,570 €

Head-up display

- në kombinim vetëm me sistemin e Navigacionit
KS2 602 € 602 €

Ndërfaqja e telefonit celular "Comfort" me karikim induktiv (wireless) 9IJ 484 € 484 €

Instrument tabela digjitale shumëngjyrëshe me përzgjedhjen e profileve të ndryshme të informacionit. 9S0 737 € 0 €

Sistemi i zërit "Harman Kardon" (fuqia totale 700 W, altoparlantë 10 + 1 me nënvufer, përforcues dixhital 16-kanalësh) 8RI 1,899 € 1,899 €

Kontroll me zë QH1 229 € 229 €

Pakoja dimërore I

 (Ulëset e para me ngrohje, uji për larjen e xhamit para automatikisht i ngrohur)
PW1 339 € S

Pakoja dimërore II

(Ulëset e para dhe mbrapa me ngrohje, uji për larjen e xhamit para automatikisht i ngrohur)
PW2 618 € 279 €

Kontrolli i presionit të gomave (matja e drejtpërdrejtë) 7K3 163 € 163 €
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Fellnet dhe suspernsioni

(*Porositja e fellneve te aluminit per Business TSI dhe TDI, vetëm në kombinim me fellne alumini me te njëjtat 

dimensione)

Fellne alumini "Aragon", 16", 6.5Ј x 16, gomat 215/60, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes PJ1 0 € -

Fellne alumini "London", 17", 7Ј x 17, Sterling Silver, AirStop® gomat 215/55 R17,

bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PIM 842 € 171 €

Fellne alumini "Nivelles", 17" , 7Ј x 17, Black, diamond-turned surface, AirStop® gomat 215/55 R17,

bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PI4 842 € 171 €

Fellne alumini "Soho", 17", 7Ј x 17, Anthracite, diamond-turned surface, AirStop® gomat215/55 R17,

bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PI5 842 € 171 €

Fellne alumini "Sebring", 17", 7Ј x 17, Volkswagen R, Black, diamond-turned surface, AirStop® gomat 215/55 R17,

bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PU7 1,098 € 308 €

Fellne alumini "Dartford", 18", 8Ј x 18, Hiri metalike, AirStop® gomat 235/45 R18, rezistencë e ulët e rrotullimit,

bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PI6 1,776 € 913 €

Fellne alumini "Dartford", 18", 8Ј x 18, Sterling Silver, AirStop® gomat 235/45 R18, rezistencë e ulët e rrotullimit,

bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PIN 1,776 € 913 €

Fellne alumini "Boneville", 18", 8Ј x 18, Volkswagen R, Black, diamond-turned surface, AirStop® gomat 235/45 R18,

rezistencë e ulët e rrotullimit, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PU8 1,776 € 913 €

Fellne alumini "Monterey", 18", 8Ј x 18, Volkswagen R, Grey Metallic, AirStop® gomat 235/45 R18,

rezistencë e ulët e rrotullimit, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PIF 1,776 € 913 €

Fellne alumini "Liverpool", 18", 8Ј x 18, Anthracite, AirStop® gomat 235/45 R18,

rezistencë e ulët e rrotullimit, bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PI8 1,776 € 913 €

Fellne alumini "Verona", 19", Volkswagen R, Sterling Silver, 8Ј x 19, AirStop® gomat 235/40 R19,

bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes

- vetëm në kombinim me paketën sportive R-Line (WSR)

PJG 2,289 € 1,500 €
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Fellne alumini "Pretoria", 19", Volkswagen R, Black, 8Ј x 19, AirStop® gomat 235/40 R19,

bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes

- vetëm në kombinim me paketën sportive R-Line (WSR)

PR9 - 1,551 €

#Internal



Përzgjedhja e profilit të vozitjes, ECO funksion PDA 226 € 226 €

Bllokimi elektronik diferencial XDS 1Y3 231 € 231 €

Kontrolli adaptiv i shasisë DCC (rregulluar elektrikisht DCC, thithja e goditjeve sportive para dhe prapa, Përzgjedhja e profilit të vozitjes, funksioni 

ECO)

- standart për verzionet mbi 170 kW

PDD 1,235 € 1,235 €

Suspension sportiv (suspernzion para sportiv, vetura e ulur per - 15mm) PSF 400 € 400 €

Paketa Sportive R-Line                                                                                                                                                                                   

(Suspernsioni sportiv, vetura e ulur per -15mm,timoni progresiv, bllokimi elektronik i diferencës XDS, xhamat mbrapa të errësuar)
WSR 831 € 831 €

Paketa R-Line Sport per Kontrollin adaptiv të shasisë DCC                                                                                                                                                               

(Timoni progresiv, bllokimi elektronik i diferencës XDS, xhamat mbrapa të errësuar)
WSQ 390 € 390 €

Rrotë rezervë alumini, 16" për 16" fellne alumini 1G3 139 € -

Rrotë rezervë alumini, 17" për 17" fellne alumini 1G3 139 € -

Rrotë rezervë alumini, 18" për 18" fellne alumini 1G3 139 € -

Rrotë rezervë alumini, 19" për 19" fellne alumini 1G3 139 € -

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

www.bakiautomobile.com

info@bakiautomobile.com

Kontakt:
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Kombinimet e ngjyrave

Passat CB2

Model i vitit 2022
Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

TO Titanium Black

Pëlhurë: "Weave"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Business

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë

TO Titanium Black

Lëkurë: "Vienna"
Pagesë shtesë: Po (WL1)

Për: Business

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë

YR Mistral Grey

Lëkurë: "Vienna"
Pagesë shtesë: Po (WL1)

Për: Business

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë
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Kombinimet e ngjyrave

Passat CB2

Model i vitit 2022
Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

OK Flint Grey - Titanium Black

Pëlhurë: "Carbon Flag" - Lëkurë: "Vienna"
Pagesë shtesë: Po (W04)

Për: Business

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë

OH Black - Titanium Black

Lëkurë: "Nappa" - "Carbon Style"
Pagesë shtesë: Po (W04 + PL3)

Për: Business

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë

TO Titanium Black

Pëlhurë: "ArtVelours" - Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë

YR Mistral Grey

Pëlhurë: "ArtVelours" - Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë

CM Aquamarine Blue - Titanium Black

Pëlhurë: "ArtVelours" - Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë
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Kombinimet e ngjyrave

Passat CB2

Model i vitit 2022
Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

DN Florence Brown - Titanium Black

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

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë

OK Flint Grey - Titanium Black

Lëkurë: "Nappa" - "Carbon Style"
Pagesë shtesë: Po (W06 + PIF/PJG/PU8/PR9)

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë

OH Black - Titanium Black

Lëkurë: "Nappa" - "Carbon Style"
Pagesë shtesë: Po (W06 + PIF/PJG/PU8/PR9)

Për: Elegance

0Q0Q 5V5V 8H8H

Pure White Manganese Grey Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

G2G2 K2K2 L9L9

Tornado Red Pyrite Silver Lapiz Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive, vetëm për pakot R-Line

C2C2 2T2T 0R0R

Moonstone Grey Deep black Oryx White

Jo metalike Efektë perlë Efektë perlë
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