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Polo
V48מספר מחירון

10/11/2019תאריך תוקף

Poloקבוצת דגם

קוד 
הדגם / 
תוספת 
מקורית

תאור הדגם
מחיר 
מלא 
בש״ח

מע״מ 
בש״ח

מחיר 
מלא 
כולל 
מע״מ

מחיר 
דיפלומט 

בש״ח

מחיר עולה 
חדש כולל 

מע״מ בש״ח

מחיר 
מונית/סיור 
ותיור כולל 

מע״מ

קבוצת 
אגרה

אגרת 
רישוי 
בש״ח

קבוצת 
זיהום

קוד 
לוי 

יצחק

AW13LVComfortline MG 80,25613,64493,90056,59182,277011,23705724098 פולו 1.0 ל' 95 כ"ס ידני
AW13LZComfortline DSG 95,64116,259111,90064,17196,490021,52908724096 פולו 1.0 ל' 95 כ"ס
AW13KZComfortline DSG 105,89718,003123,90069,293106,102031,80908724108 פולו 1.0 ל' 115 כ"ס
1,7092912,0001,1261,72900000 צבע מטאלי002 02

אביזרי בטיחות
 	*ACC מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
 	AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 	Front Assist מערכת לניטור מרחק מלפנים
 	PPP - מערכת פרואקטיבית להגנה על הנוסעים
 	LED תאורת נהיגת יום יעודית
 	Fatigue Detection מערכת התראת עייפות
מערכת Hill Hold למניעת הידרדרות	 
6 כריות אוויר	 
מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע	 
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים	 
מובילאיי בהתקנה מקומית	 

אביזרי תפעול 
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "8 ודיבורית BT מובנית	 
 מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play )אפל( 	 

או Android Auto )גוגל(
שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך	 
6 רמקולים 	 
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ״קלימטרוניק״ 2 איזורים	 
מצלמה אחורית	 
מראה מרכזית מתכהה	 
 	 Coming Home Leaving Home תאורת חניה אוטומטית
מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעת עצירה	 
חיישן תאורה וגשם	 

אבזור פנימי
מושבי Comfort קדמיים עם תמיכה לגב התחתון 	 
בלם יד, גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור	 
משענת יד קדמית	 

אבזור חיצוני
פנסי ערפל קדמיים ותאורת פנייה 	 
חישוקי סגסוגת "15	 
 	185/65 R15 מידת צמיגים

* בדגם DSG בלבד	 

אביזרי תפעול 
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח	 
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית 	 

אבזור חיצוני
גג שמש פנוראמי עם הפעלה חשמלית	 
פנסי LED אחוריים	 
חלונות אחוריים מושחמים	 
חישוקי סגסוגת ״16	 
 	195/55 R16 :מידת צמיגים

אבזור פנימי
טעינה אלחוטית לטלפון נייד	 

:Comfortline 95 כ״ס TSI פולו 1.0 ל׳

פולו 1.0 ל׳ TSI 115 כ״ס Comfortline כוללת בנוסף:



Polo GTI
V48מספר מחירון

10/11/2019תאריך תוקף

Poloקבוצת דגם

קוד 
הדגם / 
תוספת 
מקורית

תאור הדגם
מחיר 
מלא 
בש״ח

מע״מ 
בש״ח

מחיר 
מלא 
כולל 
מע״מ

מחיר 
דיפלומט 

בש״ח

מחיר עולה 
חדש כולל 

מע״מ בש״ח

מחיר 
מונית/סיור 
ותיור כולל 

מע״מ

קבוצת 
אגרה

אגרת 
רישוי 
בש״ח

קבוצת 
זיהום

קוד 
לוי 

יצחק

AW19TYDSG 2.0 ל' 200 כ"ס GTI 147,77825,122172,90091,361145,835052,41213724127 פולו
1,7092912,0001,1261,72900000צבע מטאלי002 02

אביזרי תפעול
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "8 ודיבורית bt מובנית	 
 	 Car Play לחיבור לטלפון הנייד באמצעות App Connect מערכת

)אפל( או Android Auto )גוגל(
שליטה מההגה על מערכת השמע, מחשב הדרך והעברת 	 

הילוכים
6 רמקולים	 
מערכת keyless לכניסה והנעה ללא מפתח 	 
מערכת בקרת אקלים מפוצלת "קלימטרוניק" 2 איזורים	 
מצלמה אחורית	 
חיישני חניה קדמיים ואחוריים	 
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית	 
מראה מרכזית מתכהה	 
 	Coming Home Leaving Home תאורת חניה אוטומטית
מערכת start & stop להדממת המנוע בעת עצירה	 
חיישן תאורה וגשם	 
אבזור חיצוניבורר מצבי נהיגה  	 

גג שמש פנוראמי עם הפעלה חשמלית	 
פנסי LED קדמיים ואחוריים	 
פנסי ערפל קדמיים ואחוריים ותאורת פנייה	 
חלונות אחוריים מושחמים 	 
חישוקי סגסוגת ״17	 
 	  215/45 R17 מידת צמיגים

אביזרי בטיחות
 	 ACC מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
 	 AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 	 Front Asisst מערכת לניטור מרחק מלפנים
 	 PPP מערכת פרואקטיבית להגנה על הנוסעים
 	LED תאורת נהיגת יום ייעודית
 	XDS מערכת לנעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת
 	Fatigue Detection מערכת התראת עייפות
מערכת Hill Hold למניעת הידרדרות	 
6 כריות אוויר	 
מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע	 
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים	 
מובילאיי בהתקנה מקומית	 

אבזור פנימי
 	Active info display לוח מחוונים דיגיטלי
מושבי ספורט GTI קדמיים	 
 	"Clark" ריפודי בד מדגם
גלגל הגה ספורט GTI עם ציפוי עור	 
דוושות ספורט עם ציפוי אלומיניום	 
טעינה אלחוטית לטלפון נייד	 

פולו GTI  2.0 ל׳ TSI 200 כ״ס:



Golf
V48מספר מחירון

10/11/2019תאריך תוקף

Golfקבוצת דגם

קוד הדגם/
תוספת
מקורית

מחיר מלא תאור הדגם
בש״ח

מע״מ 
בש״ח

מחיר 
מלא כולל 

מע״מ

מחיר 
דיפלומט 

בש״ח

מחיר 
עולה 

חדש כולל 
מע״מ 
בש״ח

מחיר 
מונית/סיור 
ותיור כולל 

מע״מ

קבוצת 
אגרה

אגרת רישוי 
בש״ח

קבוצת 
זיהום

קוד לוי 
יצחק

BQ13KEComfortline Plus DSG 124,70121,199145,90081,862125,099042,12709724217גולף 1.5 ליטר 150 כ״ס
2,1373632,5001,3632,14000000צבע מטאלי002 03

אביזרי בטיחות
 	ACC מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
 	 AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעיר
 	Front Assist מערכת לניטור מרחק מלפנים
 	Lane Assist מערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
 	LED תאורת נהיגת יום ייעודית
 	XDS - מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת
 	Fatigue Detection - מערכת התראת עייפות
 	Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית
7 כריות אוויר	 
מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע	 
מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים	 

אבזור חיצוני
גג שמש פנוראמי עם הפעלה חשמלית	 
פנסי LED אחוריים	 
פנסי ערפל קדמיים ותאורת פנייה	 
חישוקי סגסוגת ״17	 
 	225/45 R17 מידת צמיגים

אביזרי תפעול
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני ״8 ודיבורית BT מובנית	 
 	  Car Play לחיבור לטלפון הנייד באמצעות APP Connect מערכת 

)אפל( או Android Auto )גוגל(   
שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך	 
8 רמקולים	 
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח	 
 מערכת בקרת אקלים מפוצלת "קלימטרוניק" 2 איזורים ופתחים מאחור	 
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית 	 
מראה מרכזית מתכהה	 
 	Coming Home Leaving Home תאורת חניה אוטומטית
מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעת עצירה	 
חיישן תאורה וגשם	 

אבזור פנימי
 	Active info display לוח מחוונים דיגיטלי
מושבי Comfort קדמיים עם תמיכה לגב התחתון 	 
גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור	 
משענת יד קדמית ואחורית	 

:Comfortline Plus גולף 1.5 ל׳ 150 כ״ס



V48מספר מחירון

10/11/2019תאריך תוקף

Golfקבוצת דגם

קוד 
הדגם / 
תוספת 
מקורית

תאור הדגם
מחיר 
מלא 
בש״ח

מע״מ 
בש״ח

מחיר 
מלא 
כולל 
מע״מ

מחיר 
דיפלומט 

בש״ח

מחיר עולה 
חדש כולל 

מע״מ בש״ח

מחיר 
מונית/סיור 
ותיור כולל 

מע״מ

קבוצת 
אגרה

אגרת 
רישוי 
בש״ח

קבוצת 
זיהום

קוד 
לוי 

יצחק

BQ19VE  Performance 2.0 ל׳ 245 כ"ס GTI 194,78633,114227,900121,185192,748063,35513724219גולף
2,1373632,5001,3632,14000000צבע מטאלי002 03
03 0048P8P 3,4195814,0002,1113,39100000צבע מטאלי מיוחד- כחול אפרפר מטאלי

Golf GTI

אביזרי תפעול
	  מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "8 ודיבורית BT מובנית 

Car play לחיבור לטלפון הנייד באמצעות App Connect מערכת  	
# )אפל( או Android Auto )גוגל(

	  שליטה מההגה על מערכת השמע, מחשב הדרך והעברת הילוכים 
	  8 רמקולים

	  מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח 
	   מערכת בקרת אקלים מפוצלת "קלימטרוניק" 2 איזורים ופתחים 

מאחור 
	  מצלמה אחורית

	  מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
	  מראה מרכזית מתכהה

Leaving Home Coming Home תאורת חניה אוטומטית  	
	  מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעת עצירה

	  חיישן תאורה וגשם

אביזרי בטיחות
ACC מערכת בקרת שיוט אדפטיבית  	

AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעיר  	
Front Assist מערכת לניטור מרחק מלפנים  	

Lane Assist מערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית  	
PPP מערכת פרואקטיבית להגנה על הנוסעים  	

LED תאורת נהיגת יום ייעודית  	
	  נעילת דיפרנציאל קדמית מכאנית

Fatigue Detection מערכת התראת עייפות  	
Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית  	

	  7 כריות אוויר
	  מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע

	  מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

אבזור חיצוני
	  גג שמש פנוראמי עם הפעלה חשמלית

	  פנסי LED קדמיים ואחוריים
	  תאורת פנייה דינאמית

	  חלונות אחוריים מושחמים
	  זוג מפלטים מצופים כרום

	  חישוקי סגסוגת ״18
 225/40 R18 מידת צמיגים  	

אבזור פנימי
Active into display לוח מחוונים דיגיטלי  	

	  מושבים קדמיים עם חימום
	  מושב נהג מתכוונן חשמלי

	  ריפודי עור
	  גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור

	  משענת יד קדמית

:Performance 2.0 ל׳ 245 כ״ס GTI גולף



:Comfortline 2x4 150 כ״ס TSI טיגואן 1.5 ל׳

Tiguan
V48מספר מחירון

10/11/2019תאריך תוקף

Tiguanקבוצת דגם

קוד הדגם 
/ תוספת 
מקורית

תאור הדגם
מחיר 
מלא 
בש״ח

מע״מ 
בש״ח

מחיר 
מלא 
כולל 
מע״מ

מחיר 
דיפלומט 

בש״ח

מחיר עולה 
חדש כולל 

מע״מ בש״ח

מחיר 
מונית/סיור 
ותיור כולל 

מע״מ

קבוצת 
אגרה

אגרת 
רישוי 
בש״ח

קבוצת 
זיהום

קוד 
לוי 

יצחק

AD13BZComfortline 145,21424,686169,90093,822145,080052,41213724690טיגואן 1.5 ל' 150 כ"ס
AD13BZ/WY3Comfortline Plus 166,58128,319194,900107,328166,423052,41213724697טיגואן 1.5 ל' 150 כ"ס

AD13RTComfortline Plus 183,67531,225214,900113,134181,132063,35515724694טיגואן 2.0 ל' 190 כ"ס
2,5644363,0001,7902,64000000צבע מטאלי002 31
31 PS212,8212,17915,0009,54913,47800000חלון גג פנוראמי

אביזרי תפעול
	 מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני ״8 ודיבורית BT מובנית

	 מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play )אפל(
   או Android Auto )גוגל(   

	 שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
	 8 רמקולים

	 מערכת בקרת אקלים מפוצלת ״קלימטרוניק״ 3 איזורים
	 מצלמה אחורית

	 מערכת Park Assist לחניה אוטומטית
	 חיישני חניה קדמיים ואחוריים

	 מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
	 מראה מרכזית מתכהה

Coming Home Leaving Home תאורת חניה אוטומטית 	
	 מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעת עצירה

	 חיישן תאורה וגשם

אביזרי בטיחות
ACC מערכת בקרת שיוט אדפטיבית 	

AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום 	
Front Assist מערכת לניטור מרחק מלפנים 	

Lane Assist מערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית 	
	 תאורת נהיגת יום ייעודית

Fatigue Detection מערכת התראת עייפות 	
Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית 	

	 7 כריות אוויר 
	 מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע 

	 מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

אבזור פנימי
	 מושבי Comfort קדמיים עם תמיכה לגב התחתון

	 גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור
	 משענת יד קדמית

אבזור חיצוני
	 פנסי LED אחוריים

	 פנסי ערפל קדמיים ואחוריים ותאורת פנייה
	 פסי נשיאה בגג

	 חישוקי סגסוגת ״17
215/65 R17 מידת צמיגים 	

*במנוע 2.0 ל׳ בלבד

אביזרי תפעול
	 מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח
Area View - מערכת מצלמות 360 מעלות 	

 	 מערכת Easy Open לפתיחה וסגירה חשמלית 
  של תא המטען

	 בורר מצבי נהיגה*

אבזור פנימי
  Active Info Display לוח מחוונים דיגיטלי 	

	 מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית
	 ריפודי עור

אבזור חיצוני
	 פנסי LED קדמיים

	 חלונות אחוריים מושחמים
	 חישוקי סגסוגת "18

235/55 R18 מידת צמיגים 	

:Comfortline Plus 4x4 190 כ״ס TSI 2.0 ל׳ / Comfortline Plus 2x4 150 כ״ס TSI טיגואן 1.5 ל׳



Touareg
V48מספר מחירון

10/11/2019תאריך תוקף

Touaregקבוצת דגם

קוד הדגם/
תוספת
מקורית

מחיר מלא תאור הדגם
בש״ח

מע״מ 
בש״ח

מחיר 
מלא כולל 

מע״מ

מחיר 
דיפלומט 

בש״ח

מחיר 
עולה 

חדש כולל 
מע״מ 
בש״ח
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CR74RJTDI 427,26572,635499,900252,919406,812074,71215724663טוארג 3.0 ליטר 286 כ״ס
6,8381,1628,0005,3267,29700000צבע מטאלי002 42
10,2561,74412,0006,64710,32100000צבע פנינה מטאלי003 42
42 PJD19" SEBRING  7,6921,3089,0004,3257,43400000חישוקי סגסוגת
42 PF11,000-170-1,170-705-1,03300000-חבילת חניה כולל מצלמה אחורית
42 KS110,5001,78512,2857,66710,96700000תצוגה עילית
42 4D5active climate seats with massage10,5001,78512,2857,75611,00800000

אביזרי תפעול
 	 מערכת מולטימדיה Innovision cockpit עם מסך מגע צבעוני ״15 

   ודיבורית BT מובנית
  Car play לחיבור לטלפון הנייד באמצעות APP CONNECT מערכת 	 

  )אפל( או Android Auto )גוגל(
	 מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מפתח

	 מערכת בקרת אקלים מפוצלת "קלימטרוניק" 4 איזורים
*Area View - מערכת מצלמות 360 מעלות 	

	 מערכת Park Assist לחניה אוטומטית
	 חיישני חניה קדמיים ואחוריים 

	 מערכת Easy Open לפתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען
	 מתלי אוויר אדפטיביים

	 מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום וזכרונות
	 מראה מרכזית מתכהה

Coming Home Leaving Home תאורת חניה אוטומטית 	
	 חיישן תאורה וגשם

 Hill Decent בורר מצבי נהיגה הכולל מצב שטח וכולל מערכת 	 
  לשמירה על מהירות קבועה במדרון תלול בשטח 

* אלא אם צויין אחרת בטופס ההזמנה

אבזור פנימי
Active Info Display לוח מחוונים דיגיטלי 	

 	 מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם פונקציית חימום 
  תמיכה לגב תחתון וזכרונות במושב הנהג

	 ריפודי עור

אבזור חיצוני
	 גג שמש פנוראמי עם הפעלה חשמלית 

IQ Matrix קדמיים בטכנולוגיית LED פנסי 	
	 פנסי LED אחוריים

	 חלונות אחוריים מושחמים
	 פסי נשיאה בגג

	 חישוקי סגסוגת "18
 255/60 R18 מידת צמיגים 	

אביזרי בטיחות
ACC מערכת בקרת שיוט אדפטיבית 	

 AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום 	
Front Assist מערכת לניטור מרחק מלפנים 	

Lane Assist מערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית 	
Side Assist מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת וסיוע בעת מעבר נתיב 	

Intersection Assist מערכת סיוע בכניסה לצמתים 	
Traffic Jam Assist מערכת עזר לעומסי תנועה 	

ROP- Roll Over Prevention מערכת 	
	 תאורת נהיגת יום ייעודית LED חכמה

Fatigue Detection מערכת התראת עייפות 	
Auto Hold  מערכת למניעת הדרדרות 	

	 10 כריות אויר
	 מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע

	 מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

טוארג 3.0 ל׳ TDI 286 כ״ס:


