
N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Caravelleקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 
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 

כולל מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ

קבוצת 
אגרה

אגרת רישוי 
בש"ח

קבוצת 
זיהום

הערותקוד לוי יצחק

SHBTE2

קראוול 
קומפורטליין קצר  

 2.0TDI BMT
(110 כ"ס) 5  

הילוכים ידני

221,36837,632259,000154,174226,4370063,36615
ללקוח רגיל או סיור ותיור יש להוסיף קוד 

N9# או N8#
3B0 ללקוח ביטוח לאומי יש להוסיף קוד

SHBTF7

קראוול 
קומפורטליין קצר  

 2.0TDI BMT
(150 כ"ס) 7  
DSG הילוכים

251,28242,718294,000173,388256,2520230,00063,36615
ללקוח רגיל או סיור ותיור יש להוסיף קוד 

N9# או N8#
3B0 ללקוח ביטוח לאומי יש להוסיף קוד

SHBTM7

קראוול 
קומפורטליין קצר  

  2.0TDI BMT
(199כ"ס)  7 
DSG הילוכים

350,42759,573410,000244,103354,9480255,00074,73115

SHJTF7

קראוול 
קומפורטליין ארוך 

  2.0TDI BMT
(150 כ"ס) 7 
DSG הילוכים

255,55643,444299,000174,846259,407190,000240,00063,36615
ללקוח רגיל או סיור ותיור יש להוסיף קוד 

N9# או N8#
3B0 ללקוח ביטוח לאומי יש להוסיף קוד

SHJTM7

קראוול 
קומפורטליין ארוך 

  2.0TDI BMT
(199כ"ס)  7 
DSG הילוכים

354,70160,299415,000244,971359,115237,000265,00074,73115

8,9741,52610,5006,8039,40305,0000000צבע מטאלי001 97

צבע אפקט פנינה 002 97
(זוהר)

8,9741,52610,5006,8039,40305,0000000

97 #LX
חבילת אבזור 

 LUXURY
לקומפורטליין

42,7357,26550,00028,70643,02035,00000000

ניתנת ב- 150 כ"סבשילוב עם N8# או 
.N9#

 ,NAPPA כוללת ריפודי עור LX# חבילת
חבילת פנסי לד קדמיים ואחוריים, מושבי 

נהג ונוסע מתכווננים 
  חשמלית ודלת הרמה אחורית עם חלון 

ונפתחת חשמלית.



N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Caravelleקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 
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 

כולל מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ

קבוצת 
אגרה

אגרת רישוי 
בש"ח

קבוצת 
זיהום

הערותקוד לוי יצחק

97 #M9
חבילת מושבים 
2+2+3 למונית 

בלבד
00000100000

לתצורת מונית בלבד. חבילת M9# כוללת 
 ,PAC 7 מושבים (2+2+3), חבילת בטיחות

פתיחה חשמלית לדלתות ימין ושמאל, 
חבילת שמירה על נתיב Z0X וחישוקי 

מגנזיום "17.

97 #CS
חבילת קראוול 

קומפורטליין 
Simple

52,1378,86361,00045,35957,5760-20,0000000

לדגמי 150 כ"ס בלבד
החבילה כוללת 8 מושבים (2+3+3), דלת 

הזזה צד שמאל, 6 כ"א בבסיס גלגלים 
קצר/ 4 כ"א בבסיס גלגלים ארוך, בקרת 

שיוט, פנסי ערפל קדמיים מתכווננים 
בפניות

97 #NP חבילת מונית
נגישה פלוס

35,8976,10342,00025,21436,60225,00000000

לדגם SHJTF7 בלבד.
החבילה כוללת רכב ללא מושבים מאחורה, 

מושב בודד ליד הנהג, חבילת בטיחות 
PAC, חבילת שמירה על נתיב Z0X,  דלת 

הזזה צד שמאל, חיישני חניה מקוריים 
קדמיים ואחוריים ופנסי ערפל קדמיים 

מתכווננים בפניות, 4 כ"א

97 #N8

חבילת קראוול 
אבזור מלא 2-3-3 

לדגמי 150/110 
כ"ס

77,77813,22291,00062,60583,334110000

לדגמי 110/150 כ"ס בלבד
חבילת N8# כוללת 8 מושבים (2+3+3), 
חבילת בטיחות PAC, חבילת שמירה על 

נתיב Z0X וחישוקי מגנזיום "16,  דלת 
הזזה צד שמאל, חיישני חניה מקוריים 
קדמיים ואחוריים ופנסי ערפל קדמיים 

מתכווננים בפניות,  6 כ"א בבסיס גלגלים 
קצר/ 4 כ"א בבסיס גלגלים ארוך.

97 #N9

חבילת קראוול 
אבזור מלא 3-3-3 

לדגמי 150/110 
כ"ס

80,34213,65894,00064,66886,08101,5000000

לדגמי 110/150 כ"ס בלבד
חבילת N9# כוללת 9 מושבים (3+3+3), 
חבילת בטיחות PAC, חבילת שמירה על 

נתיב Z0X וחישוקי מגנזיום "16, דלת הזזה 
צד שמאל, חיישני חניה מקוריים קדמיים 
ואחוריים ופנסי ערפל קדמיים מתכווננים 

בפניות, 6 כ"א בבסיס גלגלים קצר/ 4 כ"א 
בבסיס גלגלים ארוך.

97 N1A
 Nappa ריפודי עור

כולל חימום 
מושבים קדמיים

37,6076,39344,00029,63439,972018,5000000LX# סטנדרט בחבילת

97 PT4 פתיחה חשמלית
לדלת ימין ושמאל

מחייב תוספת 5Q2 בדגמי בט"ל12,2222,07814,3009,41712,88319,0000000

97 PXE חבילת פנסי לד
קדמיים ואחוריים

15,3852,61518,00012,29116,3927,0007,0000000LX# סטנדרט בחבילת



N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Caravelleקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 
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 

כולל מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ

קבוצת 
אגרה

אגרת רישוי 
בש"ח

קבוצת 
זיהום

הערותקוד לוי יצחק

97 ZH1 דלתות כנף עם
חלונות

4,7868145,6003,9435,18002,1000000Rear Traffic Alert -וSide Assist ללא

97 Z0X

חבילת שמירה על 
נתיב הכוללת 

 + Lane assist
 + Side assist

Rear trafic alert

7,2651,2358,5004,7577,233000000N9# -ו N8# סטנדרט בחבילות
6XP החבילה כוללת

97 Z3F

שדרוג גלגלי 
מגנזיום 

 Devonport" 7 J"
x 17, Silver

6,8381,1628,0004,7396,9405,0005,0000000

97 ZL6 חבילת עיטורי
כרום חיצוניים

5,9831,0177,0003,9135,95404,5000000

97 ZS9
מושב כפול לצד 

הנהג לקראוול 
199 כ"ס בלבד

2,5644363,0002,5612,99801,5000000

97 3RJ מנגנון חלקי לדלת
הרמה

1,7092912,0001,3451,8161,0001,0000000

97 7X5
מערכת עזר לחניה 

- חיישני חנייה 
קד'+ אח'

7,0941,2068,3004,9357,1775,1005,1000000

97 8WH

פנסי ערפל 
קדמיים כולל 

פונקציית התאמה 
4,1036974,800002,5000לפניות

0

0

00

רלוונטי רק לתצורות בט"ל או מונית

קראוול 
קומפורטליין 

150 כ"ס

SHBTF7/SHJT
F7

  # N8 עם קוד
(לקוח רגיל או 

סיור ותיור)

 ,ESP, ABS, EDL
TCS, HBA

מנוע תקן יורו 6
מנוע מונע 

 Blue בטכנולוגיית
Motion

Start & Stop
 Driver alert

system - התרעת 
עייפות נהג

משקל כולל 3,080 
ק"ג

ריפודים:
 PX –  שחור טיטניום

 FRONT ASSIST + חבילת בטיחות- בקרת שיוט אדפטיבית
שליטה על מערכת השמע ומחשב הדרך מגלגל ההגה

משענות יד לנהג ולנוסע
6 כריות אויר + מתג נטרול כ"א נוסע - בסיס גלגלים קצר
4 כריות אויר + מתג נטרול כ"א נוסע - בסיס גלגלים ארוך

מערכת שמע מקורית Composition Colour עם מסך 6.5" +  6 
USB ו-2 שקעי BT רמקולים + דיבורית

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

פגושים, ידיות ובתי מראות בצבע הרכב
Climatronic מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל 3 איזורים מסוג

הגה כח מתכוונן
2 חלונות קדמיים חשמליים 

נעילה מרכזית + 2 שלטים
מראות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם מפשיר אדים

אימובילייזר מקורי
צג ניטור לחץ אויר בצמיגים

R16 215/65 צמיגים
 Clayton 16" חישוקי סגסוגת



N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Caravelleקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 
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 

כולל מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ

קבוצת 
אגרה

אגרת רישוי 
בש"ח

קבוצת 
זיהום

הערותקוד לוי יצחק

קראוול 
קומפורטליין 

150 כ"ס- אט"ז 
 - 

קראוול 
קומפורטליין 150 

כ"ס +

ריפודים:
 PX –  שחור טיטניום

קראוול 
קומפורטליין 

199 כ"ס 

SHBTM7
SHJTM7

 ,ESP, ABS, EDL
TCS, HBA

מנוע תקן יורו 6
מנוע מונע 

 Blue בטכנולוגיית
Motion

Start & Stop
 Driver alert

system - התרעת 
עייפות נהג

משקל כולל 3,080 

ריפודים:
 PX –  שחור טיטניום

 FRONT ,הכוללת בקרת שיוט אדפטיבית PAC חבילת בטיחות
ASSIST, שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך

משענות יד לנהג ולנוסע
6 כריות אויר + מתג נטרול כ"א נוסע - בסיס גלגלים קצר
4 כריות אויר + מתג נטרול כ"א נוסע - בסיס גלגלים ארוך

מערכת שמע מקורית Composition Colour עם מסך 6.5" +  6 
USB ו-2 שקעי BT רמקולים + דיבורית

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

פגושים, ידיות ובתי מראות בצבע הרכב
Climatronic מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל 3 איזורים מסוג

הגה כח מתכוונן
2 חלונות קדמיים חשמליים 

נעילה מרכזית + 2 שלטים
מראות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם מפשיר אדים

אימובילייזר מקורי
צג ניטור לחץ אויר בצמיגים

R17 235/55 צמיגים
Devenport 17" חישוקי סגסוגת

מושב כפול ליד הנהג- מושבים אחוריים מקוריים  (סידור 3+3+3)
דלת הזזה צד שמאל- נעולה ולא ניתן לפתיחה- ע"פ תקנות 

תעבורה



N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Single Doubleקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת 
מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 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 
כולל מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ
קבוצת אגרה

אגרת רישוי 
בש"ח

הערותקוד לוי יצחקקבוצת זיהום

SJD1F12.0 (150 כ"ס) 6 הילו' ידניTDI BMT 235,89740,103276,000160,226240,7990063,36615דבל קבינה ארוך

SJD1F7DSG '2.0 (150 כ"ס) 7 הילוTDI BMT 247,00941,991289,000166,161251,3910063,36615דבל קבינה ארוך

SJD1F94X4 DSG '2.0 (150 כ"ס) 7 הילוTDI BMT 286,32548,675335,000191,935289,4580074,73115דבל קבינה ארוך

8,3761,4249,8006,3918,876000000צבע מטאלי001 94

94 0WQ5,8971,0036,9004,0356,033000000הגדלת משקל כולל ל-3000 ק"ג

94 8WH4,0176834,7003,0814,247000000פנסי ערפל קדמיים כולל פונקציית התאמה לפניות

94 ZLS6,9231,1778,1005,7387,527000000פגושים בצבע הרכב

דאבל קבינה
יורו 6

SJD1F1
SJD1F7

משקל כולל 2,800 ק"ג
ABS, ASR, EDL, BAS  

 Start Stop מערכת 
Hill Hold  מערכת למניעת הידרדרות 

מע' ניטור לחץ אויר בצמיגים
מובילאיי (630) בהתקנה מקומית

חבילת בטיחות הכוללת בקרת שיוט אדפטיבית +
Emergency Breaking + Front Assist

מדרגה אחורית
   R16 205/65  גודל צמיגים

הכנה מקורית לוו גרירה 

ריפודים:
  PX  -  שחור טיטניום

 מושב כפול ליד הנהג
 מושב נהג-  מתכוונן לגובה עם משענת יד

 4 כריות אוויר קד' לנהג ולנוסע , כרית אוויר נוסע בעלת מתג נטרול
מערכת שמע מקורית Composition Colour עם מסך 6.5" +  6 רמקולים 

USB וחיבור BT דיבורית +
מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או 

Android Auto (גוגל)
הגה מצופה עור עם שליטה על מערכת השמע

ארגז אלומיניום מקורי
נעילת ביטחון לארגז

טבעות קשירה בארגז
דופן נפתחת של הארגז

 2 חלונות חשמל קד' ומראות חשמל מתכוונות 
מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים

בתי מראות וידיות בצבע שחור
פגושים בצבע אפור כהה

פנסי הלוגן קדמיים
תאורת נהיגת יום ייעודית

גריל קדמי עם פס כרום
 מערכת מיזוג מקורית קדמית 

 נעילה מרכזית עם שלט
מיכל דלק בעל קיבולת של 70 ליטר

ציפוי גומי ברצפת קבינה אחורית



N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Multivanקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 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 
כולל 
מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ

קבוצת 
אגרה

אגרת 
רישוי 
בש"ח

קבוצת 
זיהום

הערותקוד לוי יצחק

SHNGF7  2.0TDI BMT מולטיואן ארוך
DSG  '(150 כ"ס) 7 הילו Comfortline

358,97461,026420,000222,064350,0970282,00074,731151724721

SHMHF7 2.0TDI BMT  Highline מולטיואן קצר
DSG  '(150 כ"ס) 7 הילו

376,06863,932440,000228,961363,0260289,00074,731151724678

SHMHM7 2.0TDI BMT  Highline מולטיואן קצר
DSG  '(198 כ"ס) 7 הילו

393,16266,838460,000234,699376,6880299,00074,731151724645

7,2651,2358,5005,2177,54705,0000000צבע מטאלי001 96

7,2651,2358,5005,2177,54705,0000000צבע אפקט פנינה (זוהר)002 96

96 #CP42,7357,26550,00019,88539,370027,0000000חבילת קומפורטליין פלוס

החבילה כוללת: שולחן, פתיחה חשמלית לדלת 
אחורית, פתיחה חשמלית לדלתות הזזה, חימום 

למושבים קדמיים, מערכת עזר לחניה, ריפודי 
עור, פנסי לד קדמיים ואחוריים, דיגיטל קוקפיט 

 ,ARACAJU ומערכת דיסקובר מדיה, חישוקי
חבילת כרום

96 PT4רק לקומפורטליין. סטנדרט בהייליין.12,8212,17915,0008,79913,12909,0000000פתיחה חשמלית לדלת ימין ושמאל

96 PXEרק עבור רמת גימור קומפורטליין. סטנדרט 10,2561,74412,0007,40410,67307,0000000חבילת פנסי לד קדמיים ואחוריים
בהייליין

96 Z0B"Aracaju"  '17 רק לקומפורטליין. סטנדרט בהייליין.8551451,00062189207500000גלגלי מגנזיום

96 ZIF"Discover Media" רק לקומפורטליין. סטנדרט בהייליין.6,7521,1487,9004,8417,01104,9000000מערכת ניווט

96 ZEQרק לקומפורטליין. סטנדרט בהייליין.3,8466544,5002,8064,01602,7000000לוח מחוונים דיגיטלי והתראה לעייפות נהג

96 1D72,5644363,0001,9182,70001,5000000הכנה לוו גרירה

96 4JH00000000000חלון קבוע צד ימין מושבי נוסעים ותא מטען

96 4FH00000000000חלון קבוע צד שמאל מושבי נוסעים ותא מטען

96 7X5רק לקומפורטליין. סטנדרט בהייליין.7,0941,2068,3005,1037,37405,1000000מערכת עזר לחניה



N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Multivanקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 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 
כולל 
מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ

קבוצת 
אגרה

אגרת 
רישוי 
בש"ח

קבוצת 
זיהום

הערותקוד לוי יצחק

מולטיואן  ארוך
Comfortline

SHNGF7

TCS, HBA, ESP, ABS, EDL 
 Start & Stop

דלת הרמה אחורית עם חלון
זוג דלתות הזזה ידניות 

2 חלונות חשמליים קדמיים
חלונות הזזה בשורת מושבים שנייה

מושב בודד ליד הנהג
מושבים אחוריים מקוריים (3+2)

מושבי שורה שנייה מסתובבים
חיישני חגורת בטיחות נהג

ריפודים:
GU - שחור טיטניום

מולטיואן  קצר
Highline
SHMHF7

SHMHM7

 + Comfortline  מולטיואן

Aracaju 17" חישוקי מגנזיום
שולחן במרכז תא הנוסעים
חבילת עיטורי כרום חיצוני

ריפודים:
GV - שחור טיטניום

חבילת 
קומפורטליין 

#CP פלוס

עבור דגם
SHNGF7

Aracaju 17" חישוקי מגנזיום
שולחן במרכז תא הנוסעים
חבילת עיטורי כרום חיצוני

ריפודים:
GV - שחור טיטניום

4 כריות אויר + מתג נטרול כ"א נוסע
הגה מצופה עור עם שליטה על מערכת השמע

מערכת שמע  Composition Colour כולל 6 רמקולים, מסך מגע 6.5" 
USB מובנית ו-2 שקעי BT ודיבורית

מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית 
חיישנים אחוריים וקדמיים

מצלמת רוורס
ACC + Front assist + Emergency breaking חבילת בטיחות הכוללת

חבילת שמירה על נתיב

פגושים , ידיות ומראות בצבע הרכב
Climatronic מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-3 איזורים מסוג

Devonport "17 חישוקי מגנזיום
R17 235/55 צמיגים

ניטור לחץ אויר בצמיגים 

סיור ותיור :
צבע מטאלי/פנינה ללא תוספת תשלום

6 כריות אוויר + מתג נטרול כ"א נוסע
חלונות אחוריים כהים

פנסי לד קדמיים ואחוריים
מערכת עזר לחניה

ריפוד עור Nappa כולל חימום מושבים קדמיים

נעילה חשמלית דלתות צד
דלת תא מוטען מופעלת חשמלית

מערכת שמע Discover Media כולל 6 רמקולים, מסך מגע 8"
דיגיטל קוקפיט

חלונות אחוריים כהים
פנסי לד קדמיים ואחוריים

מערכת עזר לחניה
ריפוד עור Nappa כולל חימום מושבים קדמיים

נעילה חשמלית דלתות צד
דלת תא מוטען מופעלת חשמלית

מערכת שמע Discover Media כולל 6 רמקולים, מסך מגע 8"
דיגיטל קוקפיט



1 VWC 29/03/2020

N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Delivery Vanקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת 
מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 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 
כולל מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ
קבוצת אגרה

אגרת רישוי 
בש"ח

הערותקוד לוי יצחקקבוצת זיהום

SHA1E26 2.0  (110 כ"ס) 5 הילו' ידני יורוTDI BMT 164,10327,897192,00091,295158,1310052,417151724671משלוח  קצר

SHA1F76 יורו 'DSG 2.0 (150 כ"ס) 7 הילוTDI BMT 185,47031,530217,000102,227178,2770063,36615משלוח  קצר

SHH1E26 2.0  (110 כ"ס) 5 הילו' ידני יורוTDI BMT 172,65029,350202,00097,854167,2060052,417151724671משלוח  ארוך

SHH1F76 יורו 'DSG 2.0 (150 כ"ס) 7 הילוTDI BMT 194,01732,983227,000108,801187,3590063,366151724687משלוח  ארוך

8,2051,3959,6006,1678,615000000צבע מטאלי001 98

8,2051,3959,6006,1678,615000000צבע אפקט פנינה (זוהר)002 98

8,8031,49710,3006,6409,254000000צבע מיוחד003 98

98 #DVהכוללת בקרת שיוט, מחיצה עם 18,8123,19822,01013,45919,422000000חבילת משלוח פלוס DV# חבילת
חלון קבוע וטבעות, משקל כולל מוגדל 3200

98 0WQ7,8631,3379,2006,0068,302000000הגדלת משקל כולל ל-3000 ק"ג

98 4JT(שורה אחרי נהג) יש להוסיף בהזמנת רכב בתצורת אמבולנס1,6242761,9001,0531,634000000חלון קבוע ימני בשורה שניה

98 4X33,5906104,2002,8083,720000000ארבע כריות אויר נהג+ נוסע

98 5DB2,9915093,5002,2263,144000000דיפונים מלאים בתא מטען עד גובה חלון

98 5Q27,9491,3519,3006,0868,399000000דלת הזזה צד שמאל

98 8WH4,0176834,7003,0814,24700000פנסי ערפל קדמיים כולל פונקציית התאמה לפניות

98 PAC חבילת בטיחות הכוללת ניטור מרחק מלפנים, בקרת שיוט
אדפטיבית ובלימת חירום

6,8381,1628,0004,8987,06200000

98 PL46,9231,1778,1005,2357,28400000מראות, פגושים וידיות צבועים בצבע הרכב

98 Z0W חבילה הכוללת בקרה סטיה מנתיב אקטיבית ובקרת שיוט עם
מגביל מהירות

6,9231,1778,1005,1127,22500000

98 Z0X + Lane assist + Side assist חבילת שמירה על נתיב הכוללת
Rear trafic alert

7,2651,2358,5004,1106,97500000

98 ZD2רק במשלוח ארוך. מגיע גם עם דלתות כנף 17,0942,90620,00013,09818,06800000גג גבוה
(ZH1 אין צורך בקוד) אחוריות עם חלון

98 ZH13,4105803,9902,6303,62700000דלתות כנף עם חלונות

98 ZH22,6504503,1001,9712,78400000דלתות כנף ללא חלונות

98 ZH70000000000דלת הרמה אחורית עם חלון



2 VWC 29/03/2020

N54מספר מחירון:
01.01.2020תאריך תוקף:
T6 Delivery Vanקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת 
מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ 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 
כולל מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ
קבוצת אגרה

אגרת רישוי 
בש"ח

הערותקוד לוי יצחקקבוצת זיהום

ואן משלוח 
יורו 6

SHA1E2
SHA1F7
SHH1E2
SHH1F7

בתצורת 
משלוח עם 

ZH1
DV#ֳ

Blue Motion טכנולוגיית
ESP, HBA, TCS, ABS
דלתות כנף עם חלונות
 Start & Stop מערכת

Hill Hold  מערכת למניעת הידרדרות
מושב כפול ליד הנהג עם תא אחסון פנימי
מושב נהג-  מתכוונן לגובה עם משענת יד

חבילת #DV הכוללת בקרת שיוט, מחיצה עם חלון קבוע וטבעות, 
משקל מוגדל 3200

ריפודים:
 PX  -  שחור טיטניום

ואן משלוח 
יורו 6

SHH1E2
SHH1F7

בתצורת 
אמבולנס עם

ZD2
4JT

Blue Motion טכנולוגיית
ESP, HBA, TCS, ABS

גג גבוה
דלתות כנף עם חלונות

חלון קבוע ימני בשורה השנייה
 Start & Stop מערכת

Hill Hold  מערכת למניעת הידרדרות 
מושב כפול ליד הנהג עם תא אחסון פנימי
מושב נהג-  מתכוונן לגובה עם משענת יד

ריפודים:
 PX  -  שחור טיטניום

שתי כריות אוויר קד' לנהג ולנוסע , כרית אוויר נוסע בעלת מתג נטרול
 R16 205/65  צמיגים בגודל

מיכל דלק בעל קיבולת של 70 ליטר
מערכת שמע Composition Colour כולל 4 רמקולים ומסך מגע 

USB וחיבור BT  ,"6.5
הגה מצופה עור כולל שליטה מההגה על מערכת השמע

 2 חלונות חשמל קד' 
מראות מתכוונות חשמלית עם מפשיר אדים 

 Climatic מערכת מיזוג מקורית קדמית 
 נעילה מרכזית עם שלט

מובילאיי (630) בהתקנה מקומית

*בהזמנת הדגם ללא תוספות ZH1 ו- #DV - אין בקרת שיוט, אין מחיצה מאחורי 
הנהג, המשקל העצמי  הוא 2800 וקיימת דלת אחורית עם חלון.

שתי כריות אוויר קד' לנהג ולנוסע , כרית אוויר נוסע בעלת מתג נטרול
 R16 205/65  צמיגים בגודל

מיכל דלק בעל קיבולת של 70 ליטר
מערכת שמע Composition Colour כולל 4 רמקולים ומסך מגע 

USB וחיבור BT  ,"6.5
הגה מצופה עור כולל שליטה מההגה על מערכת השמע

 2 חלונות חשמל קד' 
מראות מתכוונות חשמלית עם מפשיר אדים 

 Climatic מערכת מיזוג מקורית קדמית 
 נעילה מרכזית עם שלט

מובילאיי (630) בהתקנה מקומית

* תצורת משלוח ללא תוספות ZH1 ו- #DV - לא זמין במלאי (רק בהזמנה מיוחדת)
** אין לפתוח הזמנות על דגמי משלוח ללקוחות בט"ל


