Beetle

Официален вносител на Volkswagen за България

ЦЕНОВА ЛИСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Beetle
Код Описание на модела
PC2 Пакет "Комфорт"
- Двузонален климатроник "Climatronic" с отделно регулиране на лява и дясна зона
- Преден подлакътник
- Темпомат (GRA)
RKZ Радио CD MP3-плейър "RCD 510"

Basic

Design

Sport

732,-

732,-



542,-

542,-

542,-

3 844,-

3 844,-

3 844,-

( Невъзможно в комбинация с дигитален радиоприемник - QV3.)

- Мултифункционален цветен 6.5" (16.5 см) TFT дисплей (формат 16:9), резолюция 400:240
- Touchscreen екран
- Слот за SD карта памет
- CD-чейнджър за 6 диска
- 8 тонколони отпред и отзад, 4x20 вата
- Вход за външни аудиоизточници AUX IN
R2Z Радионавигационна система "RNS 510"
(Само в комбинация с мултифункционален централен дисплей "Plus"

-

9Q5. Невъзможно в комбинация с дигитален радиоприемник - QV3.)

- Мултифункционален цветен 6.5" (16.5 см) TFT дисплей (формат 16:9), резолюция 800:480
- Touchscreen екран
- Изобразяване на информацията от навигационната система върху мултифункционалния централен дисплей (MFA)
- 2D -или 3D възпроизвеждане на данни от навигацията
- Възпроизвеждане на аудио CD-та на (формат MP3 и WMA) и възпроизвеждане на видео DVD-та
- Възпроизвеждане на аудио CD-та по време на активна навигация
- Видео DVD възпроизвеждане на картина само при спрял автомобил
- Гласово въвеждане на навигационни и радиокоманди
- 30GB твърд диск за записване на данни от навигацията и от CD/DVD
- Слот за SD карта памет
- Радиосистема 4х20 вата, 8 високоговорителя
- Гласова и оптическа навигация, DVD за Източна Европа
- Динамична навигация посредством RDS TMC тунер
- Вход за външни аудиоизточници AUX IN
WS1 Озвучителна система "Fender Sound" I
1 318,- 1 318,-

1 150,-

(Само в комбинация с радиосистема "RCD 510" - RKZ или радионавигационна система "RNS 510" - R2Z.)

- 10-канален дигитален усилвател
- 8 високоговорителя
- 400 вата обща мощност
- Subwoofer
- Мултимедийна букса MEDIA IN с кабел адаптер за USB
- Дифузно осветление със светлинна лайстна на вратата и на пръстена на високоговорителя с възможност за избор между три цвята
WS2 Озвучителна система "Fender Sound" II
1 364,- 1 364,- 1 194,(Само в комбинация с радиосистема "RCD 510" - RKZ или радионавигационна система "RNS 510" - R2Z.)

- 10-канален дигитален усилвател
- 8 високоговорителя
- 400 вата обща мощност
- Subwoofer
- Мултимедийна букса MEDIA IN с кабел адаптер за iPod/iPhone
- Дифузно осветление със светлинна лайстна на вратата и на пръстена на високоговорителя с възможност за избор между три цвята
UF6 Мултимедийна букса MEDIA IN с кабел адаптер за USB
309,309,309,UF8 Мултимедийна букса MEDIA IN с кабел адаптер за iPod/iPhone
352,352,352,QV3 Дигитален радиоприемник
401,401,401,(Само в комбинация с радиосистема "RCD 310".)

9Q5 Мултифункционален централен дисплей "Plus" (MFA)
…, в комбинация с радионавигационна система "RNS 510"
9IA Подготовка за автотелефон (Hands Free Set)
7P4 Лумбална настройка на облегалките на предните седалки
 = Серийно оборудване

110,б.д.
603,-

– = Не се предлага
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110,б.д.
603,343,-




603,

б. д. = Без доплащане

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Basic

Beetle
PA1 Kожен волан (3 спици)
- Кожена ръкохватка на скоростния лост и дръжка на ръчната спирачка
PA2 Кожен мултифункционален волан (3 спици)

Design

Sport

288,-

288,-



868,-

868,-

580,-

(Управление на мултифункционален дисплей, радио и телефон. Само в комбинация с мултифункционален централен дисплей "Plus" - 9Q5.)

- Кожена ръкохватка на скоростния лост и дръжка на ръчната спирачка
PA3 Кожен мултифункционален волан (3 спици) с типтроник-управление на скоростите от волана

1 075,-

1 075,-

787,-

(Само при модели с DSG. Управление на мултифункционален дисплей, радио и телефон. Само в комбинация с мултифункционален централен
дисплей "Plus" - 9Q5.)

- Кожена ръкохватка на скоростния лост и дръжка на ръчната спирачка
PL1 ПАКЕТ КОЖЕНО ОБОРУДВАНЕ "VIENNA" със спортни предни седалки

4 628,-

4 628,-

4 406,-

721,-

721,-

721,-

208,358,-

208,358,-

208,358,-

484,-

484,-

484,-

92,1 306,-

92,1 306,-

92,1 306,-

-

-

2 217,-

(Само в комбинация кожен волан - PA1 или мултифункционален кожен волан - PA2/PA3.)

PT1
PW1
PLA

WWA

- Кожени: седалищни части и вътрешна част на страничните опори на седалките
- Отопление на предните седалки
- Лумбална настройка на облегалките на предните седалки
- Джобове за багаж в облегалките на предните седалки
Парк - пилот, преден и заден с акустичен сигнал
- Датчик за контрол на налягането в гумите
Ел. прибиране и настройка на страничните огледала
ПАКЕТ "СВЕТЛИНА И ВИДИМОСТ"
- Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане
- Сензор за дъжд
- Две светлини за четене отпред
- Индиректно LED осветление на арматурното табло в червен цвят
ЗИМЕН ПАКЕТ
(В комбинация с пакет кожено оборудване "Vienna" - PL1 се поръчва код 9T1.)

- Отопляеми предни седалки
- Отопляеми дюзи на предното стъкло
…, в комбинация с пакет кожено оборудване "Vienna" - PL1
PXF Фарове "Bi-Xenon" /къси и дълги светлини/
- Автоматично регулиране нивото на фаровете
- LED дневни светлини
- LED осветление на регистрационния номер отзад
WTB Дизайн пакет "Turbo Black"

(Само за двигател 2.0TSI 200 к.с. Невъзможно в комбинация с екстериорни цветове "Deep Black" - 2Т2Т, "Toffee Brown" - 4Q4Q и "Moon Rock
Silver" - 0B0B.)

- Алуминиеви джанти "Tornado" 8Jx19 в черно, с гланцирана повърхност, със секретни болтове и гуми 235/40 R19
- Странични огледала в черно
- Черен надпис "Turbo" в долната част на вратите
- Странични защитни лайстни в цвета на купето с декоративна хромирана лайстна
WTS Дизайн пакет "Turbo Silver"
-

-

2 217,-

(Само за двигател 2.0TSI 200 к.с. Невъзможно в комбинация с екстериорни цветове "Denim Blue" - X0X0, "Toffee Brown" - 4Q4Q, "Reflex Silver" 8E8E, "Moon Rock Silver" - 0B0B и "Saturn Yellow" - T1T1.)

- Алуминиеви джанти "Tornado" 8Jx19 в черно, с гланцирана повърхност, със секретни болтове и гуми 235/40 R19
- Странични огледала в сребристо
- Сребрист надпис "Turbo" в долната част на вратите
- Странични защитни лайстни в цвета на купето с декоративна хромирана лайстна
Допълнителен
информационен инструмент на арматурното табло
4N3
-

260,-

260,-

(Трите допълнителни уреда предоставят информация за актуалната температура на маслото, налягането на нагнетявания от
турбокомпресора въздух, както и времето на престой и движение.)

PJ1 Алуминиеви джанти "Whirl" 6.5Jx16 със секретни болтове и гуми 215/60 R16
750,-

PJ2
PJ3
PJA
PJ5
PJ6
PJ7

Алуминиеви джанти "Rotor" 7Jx17 със секретни болтове и гуми 215/55 R17
Алуминиеви джанти "Circle White" 7Jx17 със секретни болтове и гуми 215/55 R17
Алуминиеви джанти "Circle Black" 7Jx17 със секретни болтове и гуми 215/55 R17
Алуминиеви джанти "Disc" 8Jx18 със секретни болтове и гуми 235/45 R18
Алуминиеви джанти "Twister" 8Jx18 със секретни болтове и гуми 235/45 R18
Алуминиеви джанти "Tornado" 8Jx19 Volkswagen Exclusive в черно със секр. болтове и гуми 235/40 R19

1 505,-

758,928,1 687,1 964,-

176,928,1 205,2 085,-

(Само за двигател 2.0TSI 200 к.с.)

PSF
8WH
4F2
PS1

Спортно окачване (Серия при двигател 2.0TSI 200 к.с.)
Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой
Безконтактно централно заключване и запалване "Keyless Access"
Панорамен шибедах с ел. задвижване
- Две светлини за четене отпред
- Индиректно LED осветление на арматурното табло в червен цвят

 = Серийно оборудване

– = Не се предлага
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360,611,2 194,-

-

378,-





611,2 194,-

611,2 194,-

б. д. = Без доплащане

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Basic

Beetle
WD6 Алармена система "Plus" с обемен датчик
- Две светлини за четене отпред
- Индиректно LED осветление на арматурното табло в червен цвят
PTM Текстилни стелки отпред и отзад
4KF Затъмнени задни стъкла, до 65% поглъщане на светлината
QD9 Надпис "Volkswagen" на задния капак
1T2 Светлоотразителен триъгълник
Цвят специален (черен - A1A1, червен - G2G2, жълт - T1T1, син - X0X0)
Цвят металик или перлен ефект
 = Серийно оборудване

– = Не се предлага

Design

Sport

510,-

510,-

510,-

205,484,84,20,254,822,-





484,84,20,254,822,-

484,84,20,254,822,-

б. д. = Без доплащане

TSI®, TDI® и DSG® са запазени търговски марки на Volkswagen-Gruppe в Германия и други страни. TSI® - бензин с директно впръскване, турбина и/или компресор. TDI® - CR турбодизел с директно
впръскване, Common Rail (обща шина). DSG® - шест- или седемстепенна автоматична трансмисия с два съединителя. МТ - пет- или шестстепенна механична трансмисия. Всички дизелови агрегати
са оборудвани с филтър за твърди частици - DPF. Посочените в тази листа цени и данни отговарят на наличната информация към момента на отпечатването. Вносителят си запазва правото на
промени без предварително известие. Вносителят не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Преди подписване на договор, най-учтиво Ви молим да потърсите точна информация за
серийното и допълнително оборудване от Вашия дилър. Ценовата листа важи от 01.06.2012 год. Всички цени са с включени такси и 20% ДДС в лева. 4 год. гаранция на автомобила или 120 000 км,
което от двете събития настъпи първо. 3 год. гаранция на лаковото покритие 12 год. гаранция срещу пробив от ръжда.
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