
Ценовник

Моделска година 2023

Код Опис kW КС Менувач g/km Гориво

вкл. данок на моторни возила и 18% ДДВ

CD13LMX5 Golf Life 1.5 eTSI 110 150 DSG 7 107 Бензин 2.117.744 ден            34.240 €              

CD132XX5 Golf Life 2.0 TDI 85 115 M6 99 Дизел 1.939.987 ден            31.366 €              

CD132ZX5 Golf Life 2.0 TDI 85 115 DSG 7 99 Дизел 2.126.836 ден            34.387 €              

CD137ZX5 Golf Life 2.0 TDI 110 150 DSG 7 101 Дизел 2.262.720 ден            36.584 €              

CD14LMX5 Golf Style 1.5 eTSI 110 150 DSG 7 109 Бензин 2.364.278 ден            38.226 €              

CD147ZX5 Golf Style 2.0 TDI 110 150 DSG 7 103 Дизел 2.542.715 ден            41.111 €              

CD15LMX5 Golf R-Line 1.5 TSI 110 150 DSG 7 119 Бензин 2.604.998 ден            42.118 €              

CD157ZX5 Golf R-Line 2.0 TDI 110 150 DSG 7 103 Дизел 2.790.239 ден            45.113 €              

Код

PF1

PG4

PF3

PB4

RBB

RCB

KA2

4K5 Keyless пристап и систем за заклучување на возилото и стартување на моторот без Safelock

79H Помош при менување на лента „Side Assist“, предупредување за сообраќај зад возилото

PRD Резервно тркало со намалени димензии, алат и дигалка

PLA

8G1

PW1

9JB Изведба за пушачи со пепелник и запалка

* NEDC комбинирана CO₂ емисија

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на опремата, како и цените.

TSI, TDI, 4MOTION и DSG се трговски марки на Volkswagen Group во во Германија и други држави. TDI: Дизел мотор со директно вбризгување на гориво, 

натполнење, Common Rail (довод на гориво до цилиндрите преку заедничка линија со висок притисок) и DPF (филтер за цврсти честички). OPF: Филтер за 

цврсти честички кај бензински мотор. SCR: Селективна каталичка редукција (на азотни оксиди NOx во издувните гасови). TSI: Бензински мотор со директно 

слоевито вбризгување и натполнење. eTSI: Бензински мотор со директно слоевито вбризгување и натполнење потпомогнат од електромотор - mild hybrid. 

PHEV: приклучно хибридно електрично возило со електричен М: Рачен менувач со 6 степени. DSG: Автоматски менувач со двојна спојка и 6 или 7 степени. 

4MOTION: Постојан погон на сите тркала со автоматска распределба на погонската сила. и бензински мотор. за рачна промена на брзините кај DSG 

менувачите. LED: Нискоенергетски полупроводнички извори на светлина. ACT Активна контрола на цилиндрите. Side Assist: Систем за помош при промена на 

лента на возење. Lane Assist: Систем за помош за задржување на лентата на возење. Comfort Travel Assist: Систем за помош при возење на подолги релации. 

App-Connect Wireless: Apple CarPlay и Google Android Auto - Апликација достапна во зависност од географската локација овозможуваат поврзување со 

компатибилни паметни телефони и употреба на одредени апликации преку екранот на инфозабавниот систем. Со поновите генерации на Apple iPhone 

поврзувањето е бежично.

2 год. гаранција на возилото без лимит на изминати километри, 3 год. гаранција на бојата, 12 год. гаранција против пробивање на каросеријата од корозија. 

Зимски пакет „Plus“

(греење на предните и задните седишта, греење на воланот, „Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на 

клима и автоматски загреани прскалки на ветробранското стакло)

Адаптивен темпомат со автономно сопирање за итни случаи Front Assist, Travel Assist, Lane Assist, Emergency Assist, 

електрично преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, мултифункционална камера

Пакет Lights & Vision

(автоматско затемнување на средниот внатрешен ретровизор, сензор за дожд)

Асистент за долги светла „Light Assist“

ergoActive возачко седиште со електрично подесување, меморија, масажа и потпора за бутовите, вкл. лумбарна 

поддршка на предните седишта, ел. прилагодлива на возачко седиште

Радио „Ready 2 Discover“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, FM радио прием, App-Connect, вкл. бежично за Apple CarPlay, 6 + 1 звучници)

Навигациски систем „Discover Pro“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, говорно бирање, FM/DAB + радио прием, App-Connect вкл. App-Connect 

безжично за Apple CarPlay, 6 + 1 звучници)

Задна камера

Golf

При конфигурирање и избор на возило, Ве молиме за консултација со продажните советници кај Вашиот Volkswagen партнер околу точната сериска, 

дополнителна опрема и крајната цена на Вашето возило. Можни се ненамерни печатни грешки при составувањето на ценовникот, за кои однапред Ви се 

извинуваме.

Предложена малопродажна цена

Опис на дел од опремата без доплата - достапност во зависност од одбраниот модел

Помош при задржување на лента „Lane Assist“, електрично преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, 

мултифункционална камера

Адаптивен темпомат со автономно сопирање за итни случаи Front Assist

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner


Моделска година 2023

Сериска опрема
S - Вклучено; O - Достапно без или со доплата; - Не е вклучено/Не е достапно;

Надворешност Life Style R-Line

5 врати со електрично движени стакла S S S

Предни светла LED, рефлекторски S - -

Предни светла LED Plus, проекторски - S -

Задни светла во LED комбинирана изведба S S S

Осветлена LED лајсна меѓу предните светла - S -

Светло за лоши временски услови и осветлување во свиоци - S -

Зелено тонирани термоизолациони стакла S S -

Стакло за приватност за задните странични прозорци и задното стакло - - S

Хромирана лајсна на долната линија на страничните стакла - S -

Алу фелни „Norfolk“, 16", 7Ј x 16, гуми 205/55 R16 S - -

Алу фелни „Belmont“, 17", 7.5Ј x 17, гуми 225/45 R17 - S -

Алу фелни „Valencia“, 17", 7.5Ј x 17, гуми 225/45 R17 - - S

Внатрешност
Мултифункционален кожен волан, за DSG и со типтроник S S -

Мултифункционален спортски волан обложен со кожа, со контрола на допир и типтроник - - S

Неподелена задна клупа, асиметрично поделен и преклоплив заден наслон со централен потпирач за раце S S S

Централен потпирач за раце напред, висински и налолжно подесив S S S

Преслекување на седиштата во текстил „Maze“ S - -

Преслекување на седиштата во текстил „ArtVelours“ - S -

Преслекување на седишта во текстил ,,R-Line'', внатрешните страни на страничната подршка во текстил ArtVelours- R-Line - - S

Предните седишта со висинско подесување S - S

Лумбална поддршка на предните седишта S - -

Амбиентално осветлување во внатрешноста  со можност за избор од 10 бои S - -

Амбиентално осветлување во внатрешноста  со можност за избор од 30 бои - S S

ergoActive возачко седиште со електрично подесување, меморија, масажа и потпора за бутовите, вкл. лумбална поддршка на 

предните седишта, ел. прилагодлива на возачко седиште
- S -

Лумбална поддршка на предните седишта, на возачката страна со електрично подесување и функција за масажа - S -

Текстилни патосници напред и назад - S S

Безбедност
Електронска контрола на стабилноста со електромеханичко засилување на сопирањето S S S

Воздушни перничиња за возач и совозач со можност за деактивирање на совозачкото перниче S S S

Воздушни завеси напред и назад, странични воздушни перничиња напред, централно воздушнно перниче напред S S S

Функционалност
Дигитален кокпит „Pro“ во повеќе бои со можност за избор на повеќе инфо-профили S S S

Стартување на моторот без клуч „Keyless Start“, централно заклучување со далечинско управување, без Safelock S S S

Електрично подесиви надворешни ретровизори S S S

Паркинг сензори напред и назад со графичко и звучно предупредување за пречки S S S

Звучници напред и назад, 6 + 1 S S S

Поврзување со мобилен телефон Bluetooth со можност за бежично полнење S S S

Поврзување со компатибилни паметни телефони App-Connect (Apple CarPlay, Google Android Auto, ), зависно од гео-локација S - -

Поврзување со компатибилни паметни телефони App-Connect вклучително App-Connect бежично (Apple CarPlay, Google Android Auto,), зависно од гео-локација- S S

Електрична паркинг сопирачка со Auto Hold функција S S S

Внатрешен ретровизор, самозатемнувачки, сензор за дожд S S S

Резервно тркало со намалени димензии, алат и дигалка S S S

Предупредувачки триаголник S S S

Радио „Composition“ 

(8.25" екран во боја чувствителен на допир, FM радио прием)
S - -

Радио „Ready 2 Discover“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, FM радио прием, App-Connect, вкл. бежично за Apple CarPlay, 6 + 1 звучници)
- S S

„Climatronic“ автоматски клима уред со филтер за воздух со активен јаглен S - -

„Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на клима, со филтер за воздух и контролен панел за патниците назад - S S

Golf



Дополнителна опрема 
(во зависност од нивото на опременост и моделот)

S - Вклучено; - Не е вклучено/Не е достапно;

x

Опрема без доплата
Мултифункционален кожен волан, за рачен менувач PU2 0 € - -

Помош при задржување на лента „Lane Assist“, електрично преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, 

мултифункционална камера
PF1 0 € - -

Адаптивен темпомат со автономно сопирање за итни случаи Front Assist PG4 0 € - -

Адаптивен темпомат со автономно сопирање за итни случаи Front Assist, Travel Assist, Lane Assist, Emergency Assist, електрично 

преклопливи ретровизори со периметарско осветлување, мултифункционална камера
PF3 - 0 € 0 €

Помош при менување на лента „Side Assist“ 7Y1 0 € - -

Помош при менување на лента „Side Assist“, предупредување за сообраќај зад возилото 79H - 0 € 0 €

Пакет Lights & Vision

(автоматско затемнување на средниот внатрешен ретровизор, сензор за дожд)
PLA 0 € 0 € 0 €

Асистент за долги светла „Light Assist“ 8G1 0 € 0 € 0 €

Задна камера KA2 0 € 0 € 0 €

Изведба за пушачи со пепелник и запалка 9JB 0 € 0 € 0 €

Систем за заклучување и стартување на моторот без клуч „Keyless Access“ без Safelock 4K5 O 0 € 0 €

Навигациски систем „Discover Pro“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, говорно бирање, FM/DAB + радио прием, App-Connect вкл. App-Connect безжично за 

Apple CarPlay, 6 + 1 звучници)

RCB O 0 € 0 €

Надворешност
Универзална боја, Бела Pure White и Сива Urano Grey UNI 0 € 0 € 0 €

Универзална боја, Сива Moonstone Grey UMG 104 € 104 € 104 €

Металик боја x MET 395 € 395 € 395 €

Ексклузивна металик боја, Жолта Lime Yellow и Црвена Kings Red MEX 551 € 551 € 551 €

Бисерен ефект боја, Бела Oryx White PMU 826 € 826 € 826 €

Дополнително затемнети задните странични и задното стакло 4KF 281 € 281 € 295 €

Панорамски сончев покрив, издигнувачки/лизгачки PS1 1.123 € 1.123 € 1.145 €

Предни светла LED Plus, проекторски PXA 1.024 € S S

IQ.Light - Matrix LED предни светла

(проекторски LED предни светла со одделни LED дневни светла, зголемена контрола на долги светла „Dynamic Light Assist“ и 

динамична контрола на досегот на предните светла со динамично осветлување во свиоци и светло за лоши временски услови, 

задни светла во LED комбинирана изведба со динамички показатели на насока, мултифунцкионална камера)

PXD 2.036 € 1.013 € 1.013 €

Внатрешност
Амбиентално осветлување LED, избор од 30 бои, LED осветлување на просторот за нозе напред PA1 166 € S S

Комфорни предни седишта, преслекување на седиштата во текстил „ArtVelours“ WL1 437 € S -

Спортски комфорни предни седишта,преслекување на седиштата во текстил „ArtVelours“

Премиум спортски предни седишта 

ergoActive возачко седиште со електрично подесување, меморија, масажа и потпора за бутовите, вкл. спортски комфорни 

седишта напред со лумбална поддршка, ел. прилагодлива на возачко седиште
PB2 955 € - -

ergoActive возачко седиште со електрично подесување, меморија, масажа и потпора за бутовите, вкл. лумбална поддршка на 

предните седишта, ел. прилагодлива на возачко седиште
PB4 634 € S -

Безбедност
Странични воздушни перничиња и воздушни завеси напред и назад, централно воздушно перниче напред 6C4 388 € 388 € 388 €

Алармен систем против кражба WD1 353 € 353 € 353 €

Функционалност

Пакет „Lounge“

(„Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на клима, Light & Vision, амбиентално осветлување со избор од 30 бои)
WA2 657 € S S

Систем за заклучување и стартување на моторот без клуч „Keyless Access“ без Safelock 4K5 463 € 0 € 0 €

Радио „Ready 2 Discover“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, FM радио прием, App-Connect вкл. App-Connect Wireless (безжично) за Apple CarPlay, 6 

+ 1 звучници)

RBB 778 € S S

Навигациски систем „Discover Pro“ 

(10" екран во боја чувствителен на допир, говорно бирање, FM/DAB + радио прием, App-Connect вкл. App-Connect безжично за 

Apple CarPlay, 6 + 1 звучници)

RCB 2.089 € 0 € 0 €

Пакет „Business Pro“

(Head-up дисплеј и навигациски систем „Discover Pro“ (10" екран во боја чувствителен на допир, говорно бирање, FM/DAB + радио 

прием, App-Connect вкл. App-Connect безжично за Apple CarPlay,

6 + 1 звучници)

PBB - 466 € 466 €

Озвучување „Harman Kardon“ 

(моќност 480 W со 12-канален засилувач, 8 + 1 звучници и сабвуфер)

- само во комбинација со навигација "Discover Pro"

9VG 707 € 707 € 741 €

Head-up дисплеј

- само во комбинација со навигација „Discover Pro“
KS1 728 € 728 € 728 €

Зимски пакет 

(греење на предните седишта, греење на воланот и автоматски загреани прскалки на ветробранското стакло)
WW1 650 € 650 € 650 €

Зимски пакет „Plus“ 

(греење на предните и задните седишта, греење на воланот, „Air Care Climatronic“ трозонска автоматска контрола на клима и 

автоматски загреани прскалки на ветробранското стакло)

PW1 1.220 € 1.220 € 1.244 €



Тркала и потпирање

Алу фелни „Ventura“, 17", 7.5Ј x 17, гуми 225/45 R17, сигурносни навртки PJ3 681 € 172 € -

Алу фелни „Ventura“, 17", 7.5Ј x 17, гуми 225/45 R17 со спортска динамика, 

сигурносни навртки
PI3 - - 412 €

Алу фелни „Dallas“, 18", 7.5Ј x 18, гуми 225/40 R18, сигурносни навртки PJ4 1.190 € 681 € -

Алу фелни „Bergamo“, 18", 7.5Ј x 18, гуми 225/40 R18, сигурносни навртки PJ5 1.303 € 795 € 795 €

Алу фелни „Bergamo“ црни, 18", 7.5Ј x 18, гуми 225/40 R18 со спортска динамика, 

сигурносни навртки
PJC - - 1.052 €

Адаптивна контрола на подвозје DCC со избор на профили за возење

- само со мотори над 90 KW
PDD 1.084 € 1.084 € 1.084 €

Спортско потпирање, 

- само со мотори над 90 KW
PSP 243 € 243 € S

Цените на дополнителната опрема се информативни, необврзувачки и не вклучуваат данок на моторни возила.

За пресметка на точната цена и можноста за нарачка на Вашата посакувана конфигурација обратете се кај Вашиот Volkswagen партнер.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на опремата, како и цените.

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner

