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Izvedba Moč Menjalnik Emisija Koda Life Style R-Line
kW (KM) CO2** MPC* v € MPC* v € MPC* v €

Modeli z bencinskim 
motorjem

1.0 TSI 70 (95) 5-st. ročni CS1*MV04 19.461

1.0 TSI 81 (110) 6-st. ročni CS1*FX04 20.197 22.040 22.470

1.0 TSI avt. 81 (110) 7-st. DSG CS1*FZ04 22.116 23.953 24.386

1.5 TSI avt. 110 (150) 7-st. DSG CS15NZ04 26.271

* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
** CO2 vrednosti so informativne. Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za to vozilo zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, 
kot bodo izmerjene po postopku WLTP. Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!  
Več informacij najdete na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp.

https://www.volkswagen.si/wltp
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Oprema Koda Life Style R-Line MPC* €

AKCIJSKI PAKETI/POSEBNI PAKETI
paket tehnik 
– Digital Cockpit Pro 
– ogrevana sprednja sedeža 
– paket Luči in Vidljivosti

W14 ○ 709

…, za Life 
– Digital Cockpit Pro 
– ogrevana sprednja sedeža 
– paket Luči in Vidljivosti Plus

W00 ○ 836

paket Digital Cockpit Paket 
– Digital Cockpit Pro 
– dodatno zatemnjeno zadnje in stranski stekli 
– Keyless Access

W01 ○ ○ 644

,… v kombinaciji z Desing paketom Black Style W01WBS ○ 989
,… v kombinaciji z Roof pack W01PDR ○ ○ 677
Design paket "Black Style" & Roof pack 
– 4 aluminijasta platišča Misano v črni barvi 
– pnevmatike 215/15 R 18 
– zadnje in stranski stekli dodatno zatemnjeni 
– črne obrobe okoli zunanjih stekel 
– ohišji zunanjih ogledal v črni barvi 
(samo v dvobarvni kombinaciji, s streho v črni barvi)

WBSPDR ○ 566

,… v kombinaciji s paketom Digital Cockpit
W01WBS 

PDR
○ 1.008

INFOTAINMENT
radio-navigacijski sistem Discover Media s "Streaming & Internet" 
- 8'' barvni zaslon občutljiv na dotik 
- 6 zvočnikov 
- prikazovanje prometnih znakov

ZBD ○ ○ ○ 557

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Life Style R-Line MPC* €

radio-navigacijski sistem Discover Pro s "Streaming & Internet" 
- 9,2'' barvni zaslon občutljiv na dotik 
- 6 zvočnikov 
- prikazovanje prometnih znakov 
- glasovno upravljanje

ZCB ○ ○ 1.383

zvočni sistem Beats 
- 8 kanalni digitalni ojačevalec 
- skupna izhodna moč 300W 
- globokotonec

PBS ○ ○ 556

KOMFORTNA IN FUNKCIJSKA OPREMA
digitalni kombiniran instrument 
- Digital Cockpit Pro 
- 10,25'' barvni zaslon 
(samo v kombinaciji z RBB, ZBD ali ZCB)

9S0 ○ ○ ○ 313

Keyless Access 
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila 
- zagon motorja preko posebne tipke

4I3 ○ ○ ○ 345

Keyless Access 
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila 
- zagon motorja preko posebne tipke 
- protivlomno varovalo 
(na voljo samo v kombinaciji z alarmno napravo)

4F2 ○ ○ ○ 622

Paket Luči in Vidljivosti z Light Assist 
– asistenca Light Assist 
– notranje ogledalo z avtomatskim zasenčenjem 
– senzor za dež

WLA ○ 232

Paket Luči in Vidljivosti 
– notranje ogledalo z avtomatskim zasenčenjem 
– senzor za dež

WLB ○ ○ ○ 141

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Life Style R-Line MPC* €

IQ. Light LED matrični žarometi   
- asistenca za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist 
- LED zadnje luči z dinamičnim smernikom 
- osvetljena letev med sprednjima žarometoma

PXA ○ ● ● 1.101

ledvena opora za sprednja sedeža 7P4 ○ ● ● 109
ogrevana sprednja sedeža 4A3 ○ ○ ○ 304
Design paket "Visual Green" 
– dekorativni elementi "Visual Green" za armaturno ploščo in vratne obloge spredaj 
– sredinski deli sedežev v tkanini "Tracks 2"

PAA ○ 129

oblazinjenje "ArtVelours"   
- sredinski del sedežev iz mikrotkanine 
- športno komfortna sedeža spredaj

PAB ○ 590

brezžično induktivno polnjenje telefona 9ZV ○ ○ ○ 109
tekstilni predpražniki spredaj in zadaj 0TD ○ ● ● 100
vlečna kljuka 1D2 ○ ○ ○ 713

VARNOSTNI IN ASISTENČNI SISTEMI
alarmna naprava 
- nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko

WD1 ○ ○ ○ 279

Asistenčni paket  
- asistenca za menjavo voznih pasov Side Assist 
- proaktivna zaščita potnikov v kombinaciji s sistemom Front Assist 
- parkirna asistenca za samodejno parkiranje Park Assist

PF2 ○ ○ ○ 873

IZGLED
univerzalna barva laka: ascot grey 6U6U ○ ○ ○ b
,… v kombinaciji s črno streho 6U2T ○ 204
univerzalna barva laka: čista bela 0Q0Q ○ ○ ○ 204
,… v kombinaciji s črno streho 0Q2T ○ 428
kovinska barva laka: kraljevo rdeča P8P8 ○ ○ ○ 635
,… v kombinaciji s črno streho P82T ○ 860

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Life Style R-Line MPC* €

kovinska ali biserna barva ○ ○ ○ 499
,… v kombinaciji s črno streho ○ 722
Design paket "Black Style" 
– 4 aluminijasta platišča Misano v črni barvi 
– pnevmatike 215/15 R 18 
– zadnje in stranski stekli dodatno zatemnjeni 
– črne obrobe okoli zunanjih stekel 
– ohišji zunanjih ogledal v črni barvi

WBS ○ 547

,… v kombinaciji z Roof pack WBSPDR ○ 331
Roof pack 
- zadnje steklo in stranska stekla od B stebrička dodatno zatemnjena 
- ohišji zunanjih vzvratnih ogledal v črni barvi 
(samo v dvobarvni kombinaciji, s streho v črni barvi)

PDR ○ ○ 235

strešno okno 
- električno pomično panoramsko strešno okno 
(odpadejo strešne letve)

PS1 ○ ○ ○ 855

zadnje steklo in stranski stekli zadaj dodatno zatemnjena 4KF ○ ○ ○ 204

PODVOZJE
Izbira voznega profila 
– izbira voznega profila 
– elektronska zapora diferenciala XDS

PDE ○ ○ 286

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
platišča Everett v črni barvi s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 6 J x 16 
– pnevmatike 205/60 R 16

PJA ○ 133

platišča Bangalore 
– 4 aluminijasta platišča 6,5 J x 17 
– pnevmatike 205/55 R 17

PJJ ○ 446

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Life Style R-Line MPC* €

platišča Tokio v črni barvi s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 6,5 J x 17 
– pnevmatike 205/55 R 17

PJD ○ 45

platišča Funchal v adamantno srebrni barvi 
– 4 aluminijasta platišča 7 J x 18 
– pnevmatike 215/45 R 18

PJN ○ 313

platišča Misano v črni barvi s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 7 J x 18 
– pnevmatike 215/45 R 18

PJT ○ 313

JAMSTVO
podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. leto $I5 ○ ○ ○ 244
podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 5. in 6. leto $I6 ○ ○ ○ 488

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno  
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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storitve

Volkswagen  
storitve

Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z 

ugodnimi pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in 

številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko 

financiranja, zavarovanja in vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Več informacij lahko 

dobite na www.porscheleasing.si.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju svojih kupcev. Poleg 

osnovne 2-letne garancije za novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije 

vam kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program jamstev in storitev, s 

katerimi boste v vožnji lahko brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov, 

odvisno od tega, kaj nastopi prej.

Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen. Jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 24 ur na dan 

in v vseh evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v 

najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. 

Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen velja za 

celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu 

Volkswagen v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico. 

Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volkswagen: 080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.

http://www.porscheleasing.si


Taigo

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV.  
Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene.  
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. 
Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Cene v 
ceniku vključujejo davek na motorna vozila, ki je izračunan za konkretno vozilo. Ker je znesek davka na motorna 
vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme 
vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico 
tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo 
poslužite konfiguratorja oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca. 

Datum izdaje: 1. 12. 2021 
Št. izdaje: 2021/02

Proizvajalec: Volkswagen AG, Nemčija 
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana

https://www.volkswagen.si/
https://www.volkswagen.si/taigo
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