
Çmimore

Model i vitit 2022

Model Përshkrimi kW KF Ndërruesi g/km Karburanti

përfshirë 18% TVSH

CD13LMX5 Golf Life 1.5 eTSI 110 150 DSG 7 107 Benzinë 30,930 €              

CD132XX5 Golf Life 2.0 TDI 85 115 M6 99 Naftë 28,697 €              

CD132ZX5 Golf Life 2.0 TDI 85 115 DSG 7 102 Naftë 31,018 €              

CD136ZX5 Golf Life 2.0 TDI 110 150 DSG 7 102 Naftë 32,940 €              

CD14LMX5 Golf Style 1.5 eTSI 110 150 DSG 7 109 Benzinë 34,167 €              

CD146ZX5 Golf Style 2.0 TDI 110 150 DSG 7 103 Naftë 36,147 €              

Pr. No.

PF1

PB4

8T6

RBB

RCB

KA2

8G1

4K5

79H

6XQ

PRD

PLA

PLD

PW1

9JB

* NEDC combined CO2 emission

Golf

Çmimi i modelit

Kontrolli i dritave të gjata "Light Assist"

Përshkrimi i pajisjeve të zgjedhura pa pagesë - disponueshmëria i nënshtrohet modelit të zgjedhur

Sistemi i mbajtjes së korsisë "Lane Assist", kamera multifunksionale, pasqyrat e jashtme te palueshme elektrikisht

Ulësja e shoferit ergoAktive me rregullim elektrik dhe me memorje, mbështetje Lumbare në ulëset e përparme, rregullim elektrik 

dhe funksion masazhe në ulësen e shoferit

Sistemi Cruise control përfshirë limituesin e shpejtësisë 

Radio system "Ready 2 Discover" (10" color touchscreen, FM radio reception, App-Connect incl. Wireless for Apple CarPlay, 6 + 1 

speakers)

Sistemi i Navigacionit "Discover Pro" (Ekran 10" me prekje shumëngjyrësh, kontrolli me zë, FM/DAB + radio reception, App-

Connect incl. App-Connect wireless for Apple CarPlay, 6 + 1 speakers)

Kamera mbrapa

Keyless access, hapje dhe mbyllje e veturës pa çelës me buton për ndezje, pa Safelock

Sistem ndihmues për ndërrimin e korsisë " Side Assist ", Rear Traffic Alert dhe exit warning system

Pasqyret e jashtme të palueshme me ngrohje dhe me sistemin e memorjes

Rrota rezervë prej çeliku, me kurësim hapsire(dimenzion të vogël) përfshirë vinçin dhe veglat përcjellëse

Verzioni për duhanpirës, tabëlla dhe ndezësi i cigares

Paketa dimërore "Plus"

(Ulëset e para dhe të pasme me ngrohje, timoni me ngrohje, "Air Care Climatronic" kontrolli automatik i klimës me tre zona, uji për 

larjen e xhamit para automatikisht i ngrohur)

383 044 333 380

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.

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. AKT: 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.

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

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

Paketa Light & Vision (Pasqyra e brendshme me zbehje automatike, sensori i shiut)

Paketa Light & Vision (Kontrolli i dirtave te gjata "Light Assist", pasqyra e brendshme me errësim automatik, sensori i shiut)

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5

www.bakiautomobile.com

info@bakiautomobile.com

Kontakt:

http://www.bakiautomobile.com/
mailto:info@bakiautomobile.com


Model i vitit 2022

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

Eksterieri Life Style

5 Dyer me hapje dhe mbyllje të xhamave në mënyrë elektrike S S

Xhamat me ngjyrë të gjelbërt, termoizolues S S

Fellne alumini "Norfolk", 16 ", 7J x 16, gomat 205/55 R16 S -

Fellne alumini "Belmont", 17 ", 7.5J x 17, gomat 225/45 R17 - S

Dritat para LED reflektor S -

Dritat para LED Plus projektor - S

Kombinimi i dritave LED mbrapa S S

Lajsne e iluminuar LED mes dritave para - S

Dritat për mot të keq dhe dritat këndore - S

Shirit i kromuar në anën e poshtme të xhamave anësore - S

Interieri
Timoni multifunksional i veshur me lëkurë me tiptronik, për DSG S S

Ulëset mbrapa të pandashme, mbështetëset e pasëm të ndashëm dhe të palosshëm në mënyrë asimetrike dhe me mbështetëse krahu në 

mes
S S

Mbështetësja e dorës para me rregullim të gjatësisë dhe lartësisë S S

Materiali i ulëseve, pëlhurë "Maze" S -

Ulëset para me rregullim të lartësisë S -

Mbështetje lumbare për ulëset e para S -

Drita e ambientit me mundësi të përzgjedhjes prej 10 ngjyrave S -

Materiali i ulëseve , pëlhurë "ArtVelours" - S

Ulësja e shoferit ergoAktive me rregullim elektrik dhe me memorje, mbështetje Lumbare në ulëset e përparme, rregullim elektrik dhe 

funksion masazhe në ulësen e shoferit
- S

Mbështetje lumbare për ulëset e para, ulësja e shoferit e rregullueshme në mënyrë elektrike dhe me funksion të masazhës - S

Drita e ambientit me mundësi të përzgjedhjes prej 30 ngjyrave - S

Shtroja tekstili para+ mbrapa - S

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

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

Airbag në formë të perdeve para dhe mbrapa duke përfshirë airbag-at anësor para S S

Funksioni
Instrument tabela digjitale "Pro" shumëngjyrëshe, me mundësi të përzgjedhjes të profilit të informacionit S S

Ndezja e veturës pa çelës "Keyless Start" kyçje qendrore me telekomandë, pa Safelock S S

Pasqyret e jashtme të rregullueshme në mënyrë elektrike dhe me ngrohje S S

Sensorë parkimi para dhe mbrapa me paralajmërim grafik dhe akustik për pengesa S S

Autoparlantë para dhe mbrapa, 6+1 S S

Ndërfaqja e telefonit celular Bluetooth me aftësine e karikimit me wireless S S

App-Connect (Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrolink), Geo-dependent S S

Freni i parkimit elektromekanike me funksionin Auto Hold S S

Pasqyrë e brendshme, errësim automatik, sensori i shiut S S

Rrota rezervë me hapsirë kursyese, çanta e mjeteve dhe vinçi S S

Trekëndëshi i sigurisë S S

Radio "Composition" (8.25" color touchscreen, FM radio reception) S -

Radio "Ready 2 Discover" (10" color touchscreen, FM radio reception, App-Connect incl. Wireless for Apple CarPlay, 6 + 1 speakers) - S

Klima automatike "Climatronic"me filtër të përmirësuar të ajrit me karbon të aktivizuar S -

Klima automatike "Air Care Climatronic" 3 Zonale me filtër të përmirësuar të ajrit dhe panelin e kontrollit të pasagjerëve të pasmë - S

Golf



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

Pa pagesë
Timoni multifunksional i veshur me lëkurë, për ndërrues manual PU2 0 € -

Sistemi i mbajtjes së veturës brenda vijave kufizuese "Lane Assist", kamera multifunksionale PFA 0 € -

Sistemi i mbajtjes së veturës brenda vijave kufizuese "Lane Assist",pasqyrat e jashtme të palosshme elektrikisht me pamje të pasme me 

ndriçim rrethues, kamera multifunksionale
PF1 0 € -

Sistem ndihmues për ndërrimin e korsisë " Side Assist " 7Y1 0 € -

Sistem ndihmues për ndërrimin e korsisë " Side Assist ", Rear Traffic Alert dhe exit warning system 79H - 0 €

Kontrolli për drita të gjata "Light Assist" 8G1 0 € 0 €

Paketa Light & Vision (Pasqyra e brendshme me zbehje automatike, sensori i shiut) PLA 0 € 0 €

Paketa Light & Vision (Kontrolli i dirtave te gjata "Light Assist", pasqyra e brendshme me errësim automatik, sensori i shiut) PLD 0 € 0 €

Sistemi Cruise control përfshirë limituesin e shpejtësisë 8T6 0 € 0 €

Kamera mbrapa KA2 0 € 0 €

Verzioni për duhanpirës, tablla dhe ndezësi i cigares 9JB 0 € 0 €

Keyless access, hapje dhe mbyllje e veturës pa çelës me buton për ndezje, pa Safelock 4K5 O 0 €

Pasqyret e jashtme të palosshme elektrikisht me pamje të pasme dhe ndriçim rrethues 6XQ O 0 €

Navigation system "Discover Pro" (10" color touch screen, voice control, FM/DAB + radio reception, App-Connect incl. App-Connect 

wireless for Apple CarPlay, 6 + 1 speakers)
RCB O 0 €

Eksterieri
Ngjyra universale (jo metalike) e bardhë dhe hiri UNI 0 € 0 €

Ngjyrë universale (jo metalike) hiri "Moonstone" UMG 104 € 104 €

Ngjyrë metalike MET 395 € 395 €

Ngjyrë metalike ekskluzive"Lime Yellow" dhe "Kings Red" MEX 551 € 551 €

Ngjyrë e bardhë perlë "Oryx White" PMU 827 € 827 €

Xhamat mbrapa të errësuar 4KF 281 € 281 €

Panorama, e lëvizshme dhe e ngritshme PS1 1,123 € 1,123 €

Dritat LED Plus projektor PXA 1,024 € S

IQ.Light - Matrix LED headlights

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

dinamik i diapazonit te drites me dritë dinamike të kthesës dhe dritë të motit të keq, dritat e psme LED të kombinuara me sinjal dinamik të 

kthesave, kamera multifunksionale)

PXD 2,037 € 1,014 €

Interieri
Drita e ambientit LED, me mundësi të përzgjedhjes prej 30 ngjyrave, drita LED për pjesën e përparme tek këmbët PA1 166 € S

Ulëset e para sport komfort,materiali i ulëseve pëlhurë "ArtVelours" WL1 437 € S

Ulësja e shoferit ergoAktive me rregullim elektrik, memorje, dhe funksion të masazhës dhe me mbështetjën e rregullueshme të gjunjëve 

duke përfshirë ulëset e para sport komfort me mbështetje lumbare, rregullim elektrik i ulëses së shoferit
PB2 955 € -

Ulësja e shoferit ergoAktive me rregullim elektrik dhe me memorje, mbështetje Lumbare në ulëset e përparme, rregullim elektrik dhe 

funksion masazhe në ulësen e shoferit
PB4 634 € S

Siguria
Airbag-at anësor mbrapa duke përfshirë airbag-at anësor para dhe airbag-at në formë të perdeve 4X4 388 € 388 €

Alarmi kundër vjedhjes WD1 354 € 354 €



Funksioni
Paketa Lounge

(Klima automatike"Air Care Climatronic" me kontroll automatik të klimës në 3 zona, Light&Vision, drita e ambientit me përzgjedhje prej 30 

ngjyrave)

WA2 657 € S

Hapja dhe mbyllja e veturës pa çelës "Keyless Access"me buton për ndezje, pa Safelock 4K5 463 € 0 €

Radio "Ready 2 Discover" (10" color touchscreen, FM radio reception, App-Connect incl. Wireless for Apple CarPlay, 6 + 1 autoparlantë) RBB 738 € S

Sistemi i Navigacionit "Discover Pro" (10" color touch screen, kontrolli me zë, FM and DAB + radio reception, App-Connect wireless for 

Apple CarPlay, 6 + 1 autoparlantë)
RCB 2,090 € 0 €

Pakoja"Business Pro" 

Paketa Business Pro (Head-up Display, Sistemi i Navigacionit "Discover Pro", 10" color touch screen, kontrolli me zë, FM and DAB + radio 

reception, App-Connect wireless for Apple CarPlay, 6 + 1 autoparlantë)

PBB - 466 €

Sistemi i zërimit "Harman Kardon" 400 W power, with 12-channel amplifier, 8 + 1 speakers and subwoofer -vetëm në kombinim me 

sistemin e Navigacionit "Discover Pro"
9VG 707 € 707 €

Head-up display - vetëm në kombinim me sistemin e navigacionit "Discover Pro" KS1 728 € 728 €

Paketa dimërore

(ulëset e para me ngrohje, timoni me ngrohje dhe uji për larjen e xhamit para automatikisht i ngrohur)
WW1 650 € 650 €

Paketa dimërore "Plus"

(Ulëset e para dhe mbrapa me ngrohje, timoni me ngrohje, klima automatike"Air Care Climatronic"kontrolli automatik i klimës në 3 zona,uji 

për larjen e xhamit para automatikisht i ngrohur)

PW1 1,220 € 1,220 €

Fellnet dhe suspensioni

Fellne alumini "Ventura", 17 ", 7.5Ј x 17, gomat 225/45 R17,                                                                                                bulonat e 

rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ3 681 € 172 €

Fellne alumini "Dallas", 18 ", 7.5Ј x 18, gomat 225/40 R18,                                                                                                                                 

bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ4 1,191 € 681 €

Fellne alumini "Bergamo", 18 ", 7.5Ј x 18, gomat 225/40 R18,                                                                                                                                       

bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur kundër vjedhjes
PJ5 1,303 € 796 €

Kontrolli adaptiv i shasive DCC me zgjedhjen e profilit të vozitjes, vetura e ulur për 10 mm (vetëm me motorët mbi 90 KW) PDD 1,085 € 1,085 €

Suspensioni Sortiv,vetura më e ulët për 15mm (Vetëm për motorët me më shumë se 90KW) PSP 243 € 243 €

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

Kontakt:

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5

www.bakiautomobile.com

info@bakiautomobile.com

http://www.bakiautomobile.com/
mailto:info@bakiautomobile.com


Kombinimet e ngjyrave

Golf CD1

Model i vitit 2022

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

BD Soul Black

Pëlhurë: "Maze"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Life TSI/TDI

0Q0Q H7H7 C1C1

Pure White Atlantic Blue Lime Yellow

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K B0B0 P8P8

Urano Grey Dolphin Grey Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 8E8E 2T2T

Moonstone Grey Reflex Silver Deep Black

Jo metalike Metalike Efektë perlë

0R0R

Oryx White

Efektë perlë

CE Storm Grey

Pëlhurë: "Maze"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Life TSI/TDI

0Q0Q H7H7 C1C1

Pure White Atlantic Blue Lime Yellow

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K B0B0 P8P8

Urano Grey Dolphin Grey Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 8E8E 2T2T

Moonstone Grey Reflex Silver Deep Black

Jo metalike Metalike Efektë perlë

0R0R

Oryx White

Efektë perlë

BD Soul Black

Pëlhurë: "ArtVelours"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Style TSI/TDI 

0Q0Q H7H7 C1C1

Pure White Atlantic Blue Lime Yellow

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K B0B0 P8P8

Urano Grey Dolphin Grey Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 8E8E 2T2T

Moonstone Grey Reflex Silver Deep Black

Jo metalike Metalike Efektë perlë

0R0R

Oryx White

Efektë perlë

CE Storm Grey

Pëlhurë: "ArtVelours"

Pagesë shtesë: Jo

Për: Style TSI/TDI 

0Q0Q H7H7 C1C1

Pure White Atlantic Blue Lime Yellow

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

5K5K B0B0 P8P8

Urano Grey Dolphin Grey Kings Red

Jo metalike Metalike Metalike ekskluzive

C2C2 8E8E 2T2T

Moonstone Grey Reflex Silver Deep Black

Jo metalike Metalike Efektë perlë

0R0R

Oryx White

Efektë perlë


