
Çmimore

Model i vitit 2022

Model kW KF Ndërruesi g/km Karburanti

përfshirë 18% TVSH

CR71SJX5 Touareg Touareg 3.0 V6 TDI 4MOTION 210 286 AG 8 184 Naftë 62,295 €

CR72SJX5 Touareg Atmosphere 3.0 V6 TDI 4MOTION 210 286 AG 8 184 Naftë 68,360 €

CR73SJX5 Touareg Elegance 3.0 V6 TDI 4MOTION 210 286 AG 8 184 Naftë 68,360 €

CR75SJX5 Touareg R-Line 3.0 V6 TDI 4MOTION 210 286 AG 8 184 Naftë 71,279 €

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

8G1

PTC

PNT

WW1

WB1

WLB

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

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

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

Touareg

Përshkrimi

Paketa e lëkurës"Vienna" me ulëse ergoComfort para ( anët e përparme të mbështetëseve dhe pjesët e jashtme të ulëseve të pasme të veshura me 

lëkurë "Vienna" panelet e dyerve me prerje, ulëset e para me ngrohje, zhbllokimi nga distanca për mbështetëset e ulëseve të pasme,mbështetëset e 

kokave të ulëseve të para me siguri të optimizuar, mbështetëse krahu mbrapa, mbështetja lumbare për ulëset e para e rregullueshme nga ana 

pneumatike, uji për larësin e dritave të para automatikisht i ngrohur)

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 

Ulëset e para të rregullueshme elektrikisht, ulësja e shoferit me mbështetëse të gjunjëve me rregullim të gjatësisë

- për variantin Touareg vetëm në kombinim me paketën e lëkurës (WLB)

Paketa dimërore

 (Ulëset e para me ngrohje, uji për pastrimin e dritave automatikisht i ngrohur) 

Soul Black Headliner

Paketa Lights & Vision (Pasqyret me dritë në mbrojtësin ndaj diellit, pasqyret e jashtme të rregullueshme elektrikisht, të palueshme dhe me ngrohje, 

errësim automatik, pasqyra e pasagjerit me funksion të uljes, kontrolli automatik i dritave me drita LED të ndara të ditës dhe funksioni "Coming Home" dhe 

"Leaving Home")

Kontrolli i dritave të gjata"Light Assist"

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

Çmimi i modelit

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

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5

www.bakiautomobile.com

info@bakiautomobile.com

Kontakt

383 044 333 380
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Model i vitit 2022

Pajisje standarde

S - Përfshirë; O - E disponueshme me ose pa shtesë; - Nuk përfshihet/Nuk disponohet.

Eksterieri Touareg Atmposhere Elegance R-Line

Fellne alumini "Cascade", 18", 8J x 18, gomat 235/65 R18 S - - -

Fellne alumini "Cordova", 18", 8J x 18, gomat 235/65 R18 - S - -

Fellne alumini "Concordia", 18", 8J x 18, gomat 235/65 R18 - - S -

Fellne alumini "Sebring", 19", Anthracite, Volkswagen R, 8.5J x 19, gomat 255/55 R19 - - - S

Xhami i pëparëm i laminuar, izolues ndaj nxehtësisë dhe zhuramve S S S S

Dritat mbrapa LED S S S S

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

Tregerat në kulm, argjend S S S S

Llajsne kromi rreth xhamave anësor - S S S

Mbrojtësi me ngjyrë të automjetit, pjesët e poshtme me të zezë S - - -

Pjesët e poshtme të mbrojtësve dhe dorezat e dyerve me ngjyrë të automjetit, me shirita nga kromi, Air inlets with slats in chrome - S S -

Mbrojtësit në stilin "R", mbrojtësit dhe pjesët e poshtme me ngjyrë të automjetit - - - S

Kontroll dinamik i rrezes së dritave S S S S

Xhamat termoizolues ngjyrë jeshile,për xhamat para dhe mbrapa S S S S

Larësi i dritave S S S S

Touareg
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Interieri
Mbulesa e hapësirës së bagazhit S S S S

Mbështetëse e krahut para S S S S

Mbështetëse e krahut mbrapa S S S S

Kanzola qëndrore e veshur me të zezë mat dhe e kombinuar me detaje nga argjendi S S S -

Timoni multifunksional i veshur me lëkurë , with shift paddles S S S -

Timoni multifunksional sport i veshur me lëkurë, me ngrohje,dhe pedale -vetëm për R-Line - - - S

Paketa për duhanpirës, tavëll e lëvizëshme dhe ndezës cigareje para dhe mbrapa S S S S

Ulëset e para standarte S S S -

Ulëset e para ergoComfort - - - S

Ulëset e pasme dhe mbështetësja mund të palohen në mënyrë asimetrike,mund të lëvizen gjatësisht,këndi i mbështetëses mund të rregullohet S S S S

Panelet qëndrore të ulëseve të para dhe pjesët e jashtme të ulëseve mbrapa të veshura me pëlhurë "Graphite" S - - -

Paneli qëndror dhe anësor i ulëseve të para dhe paneli anësor i ulëseve mbrapa nga lëkura "Vienna" - S S -

Paneli qëndëror dhe pjeset e brendshme të uleseve para dhe mbrapa te veshura me lekure"Vienna" dhe logo "R-Line" ne uleset e para - - - S

Shtroja tekstili mat para dhe mbrapa S S S S

Ulëset e para me rregullim të lartësisë S S S -

Ulëset e para të rregullueshme në mënyrë elektrike, ulësja e shoferit me mbështetëse per gjunje dhe mundesi rregullimi te gjatesise se mbeshteteses 

se gjunjeve 
- - - S

Mbështetje lumbare për ulëset e para - S S -

Mbështetje lumbare per uleset e para te rregullueshme nga ana pneumatike - - - S

Ndriçim i ambientit me ngjyrë të bardhë - S S S

Inserte dekorative "Cortina Silver" për panelin para dhe panelet e dyerve S - - -

Inserte dekorative në fine grain "ash grain open-pore"për panelin para dhe panelet e dyerve - S - -

Inserte dekorative të ngjyrosura me "aluminum 45°"për panelin para dhe panelet e dyerve - - S -

Inserte dekorative nga alumini "Silver Wave" për panelin para dhe panelet e dyerve - - - S

Soul Black headliner - - - S

Kanzola qëndrore e zezë me shkëlqim kombinuar argjend - - - S

Paketa akustike "Extra", izolimi i zërit S S S S

Siguria
Airbag për shoferin dhe pasagjerin, Airbagu i pasagjerit me mundësi deaktivizimi S S S S

Rripat e sigurimit automatik me tri pika shtrëngimi me tensionues rripash për ulëset e pasme S S S S

Rripat e sigurimit automatik me tre pika në pjesën e përparme me rregullimin e lartësisë dhe tensionuesit e rripit S S S S

Sistemi i Airbag-eve për kokë për pasagjerët para dhe mbrapa përfshirë Airbag-et anësor S S S S

Sistemi i frenimit autonom "Front Assist" S S S S

Drita për mot të keq S S S S

Mbështetëse për kokë me siguri të optimizuar për ulëset para S S S -

Mbështetëse për kokë me siguri të optimizuar dhe logo R-Line për ulëset e para - - - S

Kutia e ndihmës së parë dhe trekëndëshi i sigurisë S S S S

Paralajmërimi me dritë dhe akustik për mosvënien e rripave të sigurisë për ulëset e para dhe të pasme S S S S

Sistemi i monitorimit të presionit të gomave S S S S

Pikat e ankorimit ISOFIX për montimin e 2 ulëseve për fëmijë në ulëset e pasme, gjithashtu për ulëset për fëmijë me madhësi i-size S S S S

Filmi i mbrojtjes së transportit me masa shtesë të mbrojtjes së transportit S S S S

Imbolizer elektronik S S S S

Çanta e mjeteve dhe vinçi S S S S

Funksioni
Pasqyra të jashtme të rregullueshme në mënyrë elektrike, të palosshme, me ngrohje, të errësuara dhe me funksionin e uljes të pasqyrës së pasagjerit S S S S

Kontrolli i distancës së parkimi, sensorët dhe sinjalet paralajmëruese për pengesat përpara dhe prapa S S S S

Dritat automatike të drejtimit, me dritat LED ditore të drejtimit dhe funksionet "Coming home" dhe "Leaving home" S S S S

Përzgjedhja e profilit të vozitjes S S S S

Timoni elektrik S S S S

Freni i dorës elektromekanike duke përfshirë funksionin auto hold dhe Hill Assist S S S S

Adaptive Cruise Control ACC Stop & Go përfshirë limituesin e shpejtësisë S S S S

Kontroll automatik i klimës me 2 zona "Air Care Climatronic" me filtër ajri me karbon aktiv S S S S

Illuminated vanity mirrors in the sun visors S S S S

8 Autoparlantë S S S S

DAB + digital radio reception S S S S

Display multifunksional"Premium" S S S S

Sistemi i Navigacionit "Discover Pro" S S S S

Sistemi i nisjes pa çelës pa sigurim të sigurt S S S S

Lane Assist S S S S

Sistemi start-stop me rikuperimin e energjisë së frenimit S S S S

Ndërfaqja e telefonit S S S S

Rrota rezervë, me hapësirë dhe peshë kursyese S S S S

Ndërfaqja USB-C S S S S

Ulëset e para me ngrohje S S S S

Sistemi i paralajmërimit të shoferit S S S S

Hapja e bagazhit përmes çelësit S S S S

Kamera multifunksionale S S S S

Rezervuar karburanti me kapacitet 75 l S S S S

Rezervuari AdBlue® me kapacitet 24 l S S S S
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Pajisjet shtesë (Modeli/Linja specifike)
S - Përfshirë; O - E disponueshme me ose pa shtesë; - Nuk përfshihet/Nuk disponohet.

Pa pagesë
Kontrolli i dritave të gjata"Light Assist" 8G1 0 € 0 € 0 € 0 €

Paketa Lights & Vision (Pasqyret me dritë në mbrojtësin ndaj diellit, pasqyret e jashtme të rregullueshme elektrikisht, të palueshme dhe me ngrohje, 

errësim automatik, pasqyra e pasagjerit me funksion të uljes, kontrolli automatik i dritave me drita LED të ndara të ditës dhe funksioni "Coming Home" 

dhe "Leaving Home")

PTC 0 € 0 € 0 € 0 €

Soul Black Headliner PNT - 0 € 0 € -

Binarët e çatisë, të zeza

- vetëm në kombinim me R-Line "Exterior Black Style"
3S5 - - - 0 €

Paketa dimërore

 (Ulëset e para me ngrohje, uji për pastrimin e dritave automatikisht i ngrohur)
WW1 0 € - - -

Ulëset e para të rregullueshme elektrikisht, ulësja e shoferit me mbështetëse të gjunjëve me rregullim të gjatësisë

- për variantin Touareg vetëm në kombinim me paketën e lëkurës (WLB)
WB1 0 € 0 € 0 € -

Paketa e lëkurës"Vienna" me ulëse ergoComfort para ( anët e përparme të mbështetëseve dhe pjesët e jashtme të ulëseve të pasme të 

veshura me lëkurë "Vienna" panelet e dyerve me prerje, ulëset e para me ngrohje, zhbllokimi nga distanca për mbështetëset e ulëseve të 

pasme,mbështetëset e kokave të ulëseve të para me siguri të optimizuar, mbështetëse krahu mbrapa, mbështetja lumbare për ulëset e para e 

rregullueshme nga ana pneumatike, uji për larësin e dritave të para automatikisht i ngrohur)

WLB O 0 € 0 € -

Eksterieri
Ngjyrë jo metalike, e bardhë UNI 0 € 0 € 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 985 € 985 € 985 € 985 €

Ngjyrë metalike ekskluzive MEX 1,392 € 1,392 € 1,392 € 1,392 €

Ngjyrë perlë, "Oryx White" PMU 2,099 € 2,099 € 2,099 € 2,099 €

Xhamat mbrapa të errësuar 4KF 392 € 392 € 392 € 392 €

Xham sigurie i laminuar në xhamin e përparëm, izolues ndaj nxehtësise dhe zhurmave përfshirë xhamin e përparëm me ngrohje 4GR 487 € 487 € 487 € 487 €

Panoramë e plotë, e ngritshme dhe e lëvizshme 3FU 1,643 € 1,643 € 1,643 € 1,643 €

IQ.Light - Matrix LED headlights

(Dritat para LED Projektor me drita LED të ndara të ditës, kontroll i avansuar i rrezeve të larta "Dynamic Light Assist", kombinimi i dritave LED 

mbrapa me sinjal dinamik te kthesave, sistemi i larjes se dritave)

WXE 2,093 € 2,093 € 2,093 € 2,093 €

Paketa Lights&Vision

(Pasqyret me dritë tek bllokuesit ndaj diellit, pasqyret e jashtme të rregullueshme elektrikisht,të palueshme dhe me ngrohje,errësim automatik dhe me 

funksionin e kujtesës, pasqyra e pasagjerit me funksion të uljes, kontrolli automatik i dritave me drita LED të ndara të ditës)

PTD 0 € 0 € 0 € 0 €

Paketa R-Line "Exterior Black Style" (Mbrojtësit në stilin"R", mbrojtësit dhe pjesët e poshtme të dyerve të ngjyrosura me ngjyrë të automjetit, air 

intakes with black fins, llajsnet rreth xhamave të zeza, shtëpizat e pasqyreve të zeza,grila e radiatorit e zezë)
P07 - - - 778 €

Paketa R-Line "Exterior Black Style" (Mbrojtësit në stilin"R", mbrojtësit dhe pjesët e poshtme të dyerve të ngjyrosura me ngjyrë të automjetit, air 

intakes with black fins, llajsnet rreth xhamave të zeza, shtëpizat e pasqyreve të zeza,grila e radiatorit e zezë, Dritat mbrapa LED të kuqe të errëta me 

sinajl dinamik të kthesës)

P08 - - - 950 €

Interieri
Ndriçim i bardhë i ambientit dhe inserte dekorative të drurit "Silver Birch"për panelin para dhe panelet e dyerve PA1 776 € - - -

Ndriçim i bardhë i ambientit dhe inserte dekorative të drurit "open-cell walnut" për panelin para dhe panelet e dyerve PA2 776 € - - -

Paketa e ambientit (ndriçimi i ambientit me 30 ngjyra, pllaka ndriçuese e pragut me çelik inox) PA4 - 392 € 392 € -

Paketa e ambientit (ndriçimi i ambientit me 30 ngjyra, pllaka ndriçuese e pragut me çelik inox, me logo"R-Line" përpara) PA5 - - - 392 €

Soul Black Headliner P00 309 € - - -

Rolete per mbrojten nga rrezet e diellit, ne dritaret prapa 3Y4 213 € 213 € 213 € 213 €

Paketa e rregullimit të bagazhit (zhbllokimi në distancë për mbështetësen e ulëses së pasme, net partition,rrejta në bagazh, hapsira e bahgazhit mat) PGB 460 € 460 € 460 € -

Paketa e menaxhimit të bagazhit (ndarje neto, rrjetë bagazhi, hapsira e bagazhit mat)- vetëm në kombinim me ulëset para komfore PGN 353 € 353 € 353 € 353 €

Kati i ndarjes së bagazhit përfshirë Sistemi i menaxhimit të bagazhit me rrip fiksimi dhe shirit të lëvizshëm në shina 3GM 384 € 384 € 384 € 384 €

Ulëset e para me klimë aktive dhe programe masazhe 4D5 1,288 € 1,288 € 1,288 € 1,288 €

Paketa dimërore (ulëset e para dhe mbrapa me ngrohje, uji për larjen e dritave para automatikisht i ngrohur) PW3 - 356 € 356 € 356 €

Paketa e memories (Ulëset e para me rregullim elektrik,ulësja e shoferit me mbështetje të gjunjëve e lëvizshme dhe me funksion të memorjes, 

pasqyret e jashtme elektrikisht të rregullueshme, të palueshme ,me ngrohje, errësuar, pasqyra e pasagjerit me funksion të uljes dhe funksion të 

memorjes)

WB2 156 € 156 € 156 € 156 €

Paketa e memories "Premium" (Timoni me rregullim elektrik për gjatësi dhe lartësi dhe me funksion të memories, ulëset e para me rregullim  

elektrik,ulësja e shoferit me mbështetje të gjunjëve e lëvizshme dhe me funksion të memorjes, pasqyret e jashtme elektrikisht të rregullueshme, të 

palueshme ,me ngrohje, errësuar, pasqyra e pasagjerit me funksion të uljes dhe funksion të memorjes)

WB3 798 € 798 € 798 € 798 €

Paketa e konektimit ( ndërfaqja USB-C dhe fole karikimi USB,App-ConnecT, ndërfaqja e telefonit celular "Business" me funksionin e karikimit 

induktiv)
WCS 706 € 706 € 706 € 706 €

Timoni multifunksional i veshur me lëkurë, sportiv, me ngrohje dhe pedale 2FT 240 € 240 € 240 € -

Prizë 230-V në kanzolën e pasme qëndrore 9Z3 131 € 131 € 131 € 131 €

Inserte dekorative nga druri "Silver Birch" në panelin para dhe panelet e dyerve 5TV 382 € - 382 € -

Inserte dekorative nga druri "open-cell walnut" në panelin para dhe panelet e dyerve 7TD 382 € 382 € - -

Paketa e lëkurës" Vienna"(anët e brendshme të mbështetëseve të ulëseve të përparme dhe pjesët e jashtme të ulëseve mbrapa me lëkurë 

"Vienna", panelet e dyerve me prerje, ulëset e para me ngrohje,mbështetëse krahu mbrapa,mbështetje lumbare për ulëset e para, uji për larjen e 

dritave para automatikisht i ngrohur) 

WLA 2,547 € - - 1,585 €

Paketa e lëkurës"Vienna" me ulëse ergoComfort para ( anët e përparme të mbështetëseve dhe pjesët e jashtme të ulëseve të pasme të 

veshura me lëkurë "Vienna" panelet e dyerve, ulëset e para me ngrohje, zhbllokimi nga distanca për mbështetëset e ulëseve të pasme,mbështetëset 

e kokave të ulëseve të para me siguri të optimizuar, mbështetëse krahu mbrapa, mbështetja lumbare për ulëset e para e rregullueshme nga ana 

pneumatike, uji për larësin e dritave të para automatikisht i ngrohur)

WLB 3,977 € 0 € 0 € -

Paketa e lëkurës" Savona" me ulëse ergoComfort para (anët e brendshme të mbështetëseve të ulëseve të para dhe anët e jashtme të ulëseve 

mbrapa të veshura me lëkurë "Savona", panelet e dyerve, zhbllokim në distancë për mbështetësen e ulëses së pasme,mbështetëset e kokes së 

ulëseve të para me siguri të optimizuar, mbështetja lumbare e ulëseve të para pneumatikisht e rregullueshme)

WLC - 2,204 € 2,204 € -

Paketa e lëkurës "Puglia" me ulëset para ergoComfort (anët e brendshme të ulëseve të para dhe pjesët e jashtme të ulëseve mbrapa të 

veshura me lëkurë "Puglia", panelet e dyerve, zhbllokim në distancë për mbështetësen e ulëses së pasme, mbështetja lumbare e ulëseve të para e 

rregullueshme pneumatikisht)

WLP - 2,790 € 2,790 € -

Paketa e lëkurës "Savona" me ulëset e para ergoComfort ( anët e brendshme të mbështetëseve të ulëseve të para dhe pjesët e jashtme të 

ulëseve mbrapa të veshura me lëkurë "Savona",logo R-Line para, panelet e dyerve)- vetëm për R-Line
WLG - - - 1,004 €
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Siguria

Paketa e Airbag (Airbag për shoferin dhe pasagjerin, airbag-u i pasagjerit me mundësi të deaktivizimit përfshirë airbag për gjunjë për shoferin dhe 

pasagjerin, airbag anësor për ulëset mbrapa përfshirë airbag-ët anësor para dhe sistemin e airbag-ëve në formë të perdeve)
PAA 617 € 617 € 617 € 617 €

Sistem alarmi kundër vjedhjes me monitorim të brendshëm, backup horn dhe mbrojtje tërheqëse 7AL 487 € 487 € 487 € 487 €

Funksioni
Mbyllja e dyerve me ndihmë elektrike GZ2 617 € 617 € 617 € 617 €

Hapja dhe mbyllja e bagazhit elektrikisht PEH 844 € 844 € 844 € 844 €

Kukë tëheqese, me levizje elektrike, duke perfshire asistimin e manovrimit, "Trailer Assist" 1D9 1,380 € 1,380 € 1,380 € 1,380 €

Paketa e komoditetit (Hapja dhe mbyllja e bahazhit elektrikisht,mbulesa e bagazhit elektrikisht e levizshme, sistemi i kyçjes dhe nisjes pa çelës 

"Keyless Access" me SAFELOCK, hapja e hapsirës së bagazhit të kontrolluar nga sensori dhe mbyllja e vonuar elektrikisht me zbllokim me 

telekomandë) - vetëm në kombinim mr sistemin e alarmit kundërvjedhjes (7AL)

PEV 1,723 € 1,723 € 1,723 € 1,723 €

Paketa Easy Open&Close (Hapja dhe mbyllja e bagazhi elektrikisht, mbulesa e hapsirës së bagazhit elektrikisht e rregullueshme,sistemi i kyçjes 

dhe nisjes pa çelës" Keyless Access" pa SAFELOCK,hapja e hapsirës së bagazhit të kontrolluar nga sensori dhe mbyllja e vonuar elektrikisht me 

zbllokim me telekomandë

PEW 1,723 € 1,723 € 1,723 € 1,723 €

"Park Assist" me "Park Distance Control" dhe kamera mbrapa PF1 675 € 675 € 675 € 675 €

Paketa Park Assist(extension to Park Assist Plus, kamera me pamje 360° përfshirë sistemin e kamerës me pamje të pasme,kamerë 

multifunksionale, Park Assist me Park Distance Control)
PF2 814 € 814 € 814 € 814 €

Sistemi i mbajtjes së veturës në vijat kufizuese "Lane Assist" dhe sistemi për ndryshimit të korsisë "Side Assist" PF5 712 € 712 € 712 € 712 €

Head-up display KS1 1,331 € 1,331 € 1,331 € 1,331 €

Klima Automatike""Air Care Climatronic" me kontroll automatik në 4 zona me filtër ajri me karbon aktiv dhe kontrolle në pjesën e pasme 9AE 934 € 934 € 934 € 934 €

Sistemi i zërimit "DYNAUDIO Conquest" (përforcues 16-kanalësh, altoparlantë 12 + 1, nënvufer, dalje totale e energjisë 730 W) 9VV - 1,814 € 1,814 € 1,814 €

App-Connect dhe "Volkswagen Media Control" 9WX 492 € 492 € 492 € 492 €

Innovision Cockpit (Sistemi i Navigacionit "Discover Premium", ndërfaqja USB-C dhe fole karikimi USB, kanzola qëndrore me të zezë 

shkëlqyese/Argjend, sistemi i navigacionit premium, instrument tabela digjitale shumëngjyrëshe me përzgjedhje të ndryshme të informacionit, App-

Connect dhe "Volkswagen Media Control", ndërfaqja e telefonit"Business" me funksionin e karikimit induktiv)

Z50 3,580 € 3,580 € 3,580 € 3,580 €
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Fellnet dhe suspensioni

Fellne alumini "Osorno", 19", 8J x 19, gomat 255/55 R19 PJB 868 € 615 € 615 € -

Fellne alumini "Tirano", 19", 8.5J x 19, gomat 255/55 R19 PJC 1,128 € 873 € 873 € -

Fellne alumini "Sebring", 19", Anthracite, Volkswagen R, 8.5J x 19, gomat 255/55 R19 PJD 1,380 € 1,128 € 1,128 € -

Fellne alumini "Esperance", 19", 8.5J x 19, gomat 255/55 R19 PJE 1,128 € 873 € 873 € -

Fellne alumini "Montero", 20", 9J x 20, gomat 285/45 R20, Bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes PJF - - 1,743 € -

Fellne alumini "Nevada", 20", Black, Volkswagen R, 9J x 20, gomat 285/45 R20,

Bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ1 2,250 € 1,996 € 1,996 € 868 €

Fellne alumini "Nevada", 20", Black, diamond-turned surface, 9J x 20, Volkswagen R,

gomat 285/45 R20, Bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ2 2,250 € 1,996 € 1,996 € 868 €

Fellne alumini "Braga", 20", Dark Graphite, diamond-turned surface, Volkswagen R, 9J x 20,

gomat 285/45 R20,Bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ3 - - 1,996 € 868 €

Fellne alumini "Braga", 20", Black, diamond-turned surface, Volkswagen R, 9J x 20,

gomat 285/45 R20, Bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ4 2,250 € 1,996 € 1,996 € 868 €

Fellne alumini "Suzuka", 21", Dark Graphite, diamond-turned surface, Volkswagen R, 9.5J x 21,

gomat 285/40 R21, Bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ5 - 2,862 € 2,862 € 1,736 €

Fellne alumini "Suzuka", 21", Black, diamond-turned surface, Volkswagen R, 9.5J x 21,

gomat 285/40 R21, Bulonat e rrotëve me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ6 - 2,862 € 2,862 € 1,736 €

Air Suspension System (all-wheel steering, air suspension with automatic self-leveling suspension, height adjustment and electronic shock absorption 

control, driving profile selection incl. driving profile "Comfort")
PSA 2,915 € 2,915 € 2,915 € 2,915 €

Air Suspension System (all-wheel steering, air suspension with automatic self-leveling suspension, height adjustment and electronic shock absorption 

control, driving profile selection incl. driving profile "Comfort")
PSL 1,996 € 1,996 € 1,996 € 1,996 €

Off-Road package

(fuel tank with capacity of 90 l, front underbody guard)
PSM 650 € 650 € 650 € 650 €

Adaptive Chassis Control (48-V electric system, all-wheel steering, air suspension with automatic self-leveling suspension, height adjustment and 

electronic shock absorption control, active roll stabilization, driving profile selection incl. driving profile "Comfort")
PSP - 6,033 € 6,033 € 6,033 €

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

Touareg CR7
Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

VM Soul Black

Pëlhurë: "Graphite"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Touareg

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M X4X4

Silicon Grey Malbec Red

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 5Q5Q

Tamarind Brown Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

VM Soul Black

Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Po (WLA)

Për: Touareg

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M X4X4

Silicon Grey Malbec Red

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 5Q5Q

Tamarind Brown Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

VM Soul Black

Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Po (WLB)

Për: Touareg

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M X4X4

Silicon Grey Malbec Red

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 5Q5Q

Tamarind Brown Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë
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Kombinimet e ngjyrave

Touareg CR7
Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

VV Raven Grey

Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Jo (WLB)

Për: Atmosphere

0Q0Q L5L5 X4X4

Pure White Antimon Silver Malbec Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 0R0R

Tamarind Brown Oryx White

Metalike Efektë perlë

2T2T

Deep black

Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

VV Raven Grey

Lëkurë: "Savona"

Pagesë shtesë: Po (WLC)

Për: Atmosphere

0Q0Q L5L5 X4X4

Pure White Antimon Silver Malbec Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 0R0R

Tamarind Brown Oryx White

Metalike Efektë perlë

2T2T

Deep black

Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

YF Atacama Beige - Raven Grey

Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Jo (WLB)

Për: Atmosphere

0Q0Q L5L5 X4X4

Pure White Antimon Silver Malbec Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 0R0R

Tamarind Brown Oryx White

Metalike Efektë perlë

2T2T

Deep black

Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë
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Kombinimet e ngjyrave

Touareg CR7
Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

YF Atacama Beige - Raven Grey

Lëkurë: "Savona"

Pagesë shtesë: Po (WLC)

Për: Atmosphere

0Q0Q L5L5 X4X4

Pure White Antimon Silver Malbec Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 0R0R

Tamarind Brown Oryx White

Metalike Efektë perlë

2T2T

Deep black

Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

YL Pantera Black - Soul Black

Lëkurë: "Puglia"

Pagesë shtesë: Po (WLP + PNT + 4D3/4D5)

Për: Atmosphere

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 0R0R

Tamarind Brown Oryx White

Metalike Efektë perlë

2T2T

Deep black

Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

YV Florence Brown - Soul Black

Lëkurë: "Savona"

Pagesë shtesë: Po (WLC + PNT)

Për: Atmosphere

0Q0Q L5L5 X4X4

Pure White Antimon Silver Malbec Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 0R0R

Tamarind Brown Oryx White

Metalike Efektë perlë

2T2T

Deep black

Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

#Internal



Kombinimet e ngjyrave

Touareg CR7
Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

VM Soul Black

Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Jo (WLB)

Për: Elegance

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M X4X4

Silicon Grey Malbec Red

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 5Q5Q

Tamarind Brown Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

VM Soul Black

Lëkurë: "Savona"

Pagesë shtesë: Po (WLC)

Për: Elegance

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M X4X4

Silicon Grey Malbec Red

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 5Q5Q

Tamarind Brown Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

VD Mistral Grey - Grigio Grey

Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Jo (WLB)

Për: Elegance

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë
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Kombinimet e ngjyrave

Touareg CR7
Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

VD Mistral Grey - Grigio Grey

Lëkurë: "Savona"

Pagesë shtesë: Po (WLC)

Për: Elegance

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T 0R0R

Deep black Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë

YL Pantera Black - Soul Black

Lëkurë: "Puglia"

Pagesë shtesë: Po (WLP + PNT + 4D3/4D5)

Për: Elegance

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M 5Q5Q

Silicon Grey Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 0R0R

Tamarind Brown Oryx White

Metalike Efektë perlë

2T2T

Deep black

Efektë perlë

C7C7

Moonlight Blue

Efektë perlë
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Kombinimet e ngjyrave

Touareg CR7
Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

ID Soul Black - Crystal Grey

Lëkurë: "Vienna"

Pagesë shtesë: Jo

Për: R-Line

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M X4X4

Silicon Grey Malbec Red

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 5Q5Q

Tamarind Brown Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T L9L9

Deep black Lapiz Blue

Efektë perlë Metalike ekskluzive

C7C7 0R0R

Moonlight Blue Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë

ID Soul Black - Crystal Grey

Lëkurë: "Savona"

Pagesë shtesë: Po (WLG)

Për: R-Line

0Q0Q L5L5 8H8H

Pure White Antimon Silver Aquamarine Blue

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

3M3M X4X4

Silicon Grey Malbec Red

Metalike Metalike ekskluzive

3V3V 5Q5Q

Tamarind Brown Sechura Beige

Metalike Metalike ekskluzive

2T2T L9L9

Deep black Lapiz Blue

Efektë perlë Metalike ekskluzive

C7C7 0R0R

Moonlight Blue Oryx White

Efektë perlë Efektë perlë
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