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TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
ACT Aktyvaus cilindrų valdymo technologija
4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
SCR Selektyvioji katalizinė redukcija – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
OPF Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
BM „BlueMotion“ technologija su ekonomiško riedėjimo laisvąja eiga sistema
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:
- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio  
 ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos
 mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
- Kainininkas išleistas 23.08.2021. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Kainos
Allspace

Benzininiai varikliai

Dyzeliniai varikliai

Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR su PVM Įvedimo į rinką kaina EUR, su PVM Nuolaida EUR, su PVM

1.5 TSI OPF 6MAN 110 / 150 Life 33 870 31 350 2 520
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Life 35 791 33 125 2 666
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 Elegance 38 329 35 474 2 855
1.5 TSI OPF DSG-7 110 / 150 R-Line 39 696 36 739 2 957
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 Elegance 42 023 38 892 3 131
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 180 / 245 Elegance 44 422 41 111 3 311
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 140 / 190 R-Line 43 391 40 157 3 234
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 180 / 245 R-Line 45 791 42 378 3 413

Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR su PVM Įvedimo į rinką kaina EUR, su PVM Nuolaida EUR, su PVM

2.0 TDI SCR 6MAN 110 / 150 Life 36 267 33 567 2 700
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Life 38 192 35 348 2 844
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Elegance 40 729 37 694 3 035
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 R-Line 42 098 38 962 3 136
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 Life 40 300 37 298 3 002
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 Elegance 42 839 39 647 3 192
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 Elegance 44 839 41 497 3 342
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 110 / 150 R-Line 44 206 40 913 3 293
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 R-Line 46 209 42 765 3 444

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Išorės įranga   
Lengvojo lydinio ratlankiai „Kingston“ 7J x 18, 

mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios)  ●   

235/55 R18 padangos

Lengvojo lydinio ratlankiai „Frankfurt“ 7J x 18, 

mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios)   ●  

235/55 R18 padangos

Lengvojo lydinio ratlankiai „Valencia“ 8,5J x 19, Volkswagen R, 

mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios)    ● 

255/45 R19 padangos

Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai ● ● ●

Chromuotos juostos prie šoninių langų ● ● ●

Priekiniai šviesos diodų žibintai ●  

Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ ●  

IQ.LIGHT – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai  ● ● 

 - Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis ir dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis    

 - Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos    

 - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“    

 - Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis    

 - Užtamsinti galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis   

Kėbulo spalvos „R-Line“ dizaino bamperiai   ●

„R-Line“ dizaino galinis aptakas   ●

Sidabrinės spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ● ● ●

Galinis rūko žibintas ● ● ●

Aplinką sudarantis apšvietimas, apšviečiami eksterjero dizaino elementai priekyje  ● ●

R-LineEleganceLife

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Vidaus įranga   
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Life“ ●  

Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“  ● 

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „R-Line“ su vidinėmis dalimis iš sintetinės vilnos „ArtVelours“   ●

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas ● ● ●

Komfortiškos priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu ●  

Aukščiausio komforto priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu  ● ●

Dekoratyviniai intarpai „Barrel Craft“ prietaisų panelėje ir priekinių durų apmušimuose ● ● 

Dekoratyviniai „Carbon Gray“ spalvos intarpai prietaisų panelėje ir priekinių durų apmušimuose   ●

Juodos spalvos lubų apmušimas   ●

Asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu ● ● ●

Išilgine kryptimi nustatoma galinė sėdynė ● ● ●

Visiškai nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas ● ● ●

Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis ● ● ●

Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas (su pavarų perjungimo galimybe su DSG) ● ● 

Oda aptrauktas sportinis šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais, pavarų perjungimo galimybe ir „R“ logotipu   ●

Priekinis vidurinis ranktūris su išskleidžiamu gėrimų laikikliu be slankiojo uždangalo ●  

Priekinis vidurinis ranktūris su išskleidžiamu gėrimų laikikliu su slankiuoju uždangalu  ● ●

R-LineEleganceLife

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale ● ● ●

Bagažinės uždangalas ● ● ●

Bagažo tinklas ● ● ●

Apšviečiamos priekinių durų apsauginės slenksčių juostos iš aliuminio ● ● 

Priekinių durų apsauginės slenksčių juostos iš aliuminio su „R“ logotipais   ●

Pedalai ir pakoja iš pašiaušto nerūdijančio plieno   ●

Kojų srities apšvietimas priekyje ● ● ●

30 spalvų aplinką sudarantis interjero apšvietimas ● ● ●

Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale ● ● ●

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis ● ● ●

Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ● ● ●

Papildomas nuimamas bagažinės apšvietimo šviestuvas, kuris gali būti naudojamas kaip šviesos signalas ● ● ●

Į du aukščio lygius nustatomos bagažinės grindys ● ● ●

Įrankių komplektas ir domkratas ● ● ●

Vietą ir svorį taupantis atsarginis ratas ● ● ●

Nuotolinis galinės sėdynės atlošo atrakinimas ● ● ●

   

R-LineEleganceLife
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Bazinė įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Saugumo įranga   
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas ● ● ●

Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio deaktyvuojama), kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje ● ● ●

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje ● ● ●

Šoninės oro pagalvės šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose  ● ●

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ● ● ●

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas ●   

 - Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“    

 - Automatinis atstumo reguliavimas (ACC)  

 modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su „Stop & Go“ funkcija    

 - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo funkcija   

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas  ● ● 

 - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“    

 - Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“    

 - Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas „Side Assist“ ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas    

 - Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“    

 - Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „Stop & Go“ funkcija    

 - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo funkcija   

R-LineEleganceLife

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Nuovargio atpažinimo sistema ● ● ●

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema („Pre-Crash“)  ● ●

Pėsčiųjų atpažinimo sistema ● ● ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu paslauga „eCall“ ● ● ●

ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškų kėdučių montavimui ant galinių sėdynių ● ● ●

Elektromechaninis stovėjimo stabdys su „Auto Hold“ funkcija ● ● ●

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas) ● ● ●

Važiavimo nuokalne asistentas (tik „4Motion“ modeliams) ● ● ●

   

R-LineEleganceLife
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Bazinė įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Funkcionalumas ir kita įranga   
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ●

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas ● ● ●

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai ●  

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija  ● ●

Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ su užrakinimo apsauga  ● ●

Sensorinis galinio dangčio atidarymas ir galinio dangčio uždarymas elektra  ● 

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis ●  ●

Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, „Leaving Home“ ir „Coming Home“ funkcijos ● ● ●

Automatinis 3 zonų oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ ● ● ●

Lietaus sensorius ● ● ●

Žiemos paketas ● ● ● 

 - Šildomos priekinės sėdynės    

 - Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai   

Parkavimo atstumo kontrolė – įspėjamieji signalai kliūčių priekyje ir gale atveju ● ● ●

Parkavimo asistentas „Park Assist“  ● ●

Galinio vaizdo kamera  ● 

Skaitmeninis aktyvus informacinis ekranas ● ● ●

Radijo sistema „Ready 2 Discover“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą su 20,3 cm jutikliniu ekranu ●   

 - Paruošimas navigacijos sistemos „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugas, aktyvavimui   

R-LineEleganceLife

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą su 20,3 cm jutikliniu ekranu  ● ● 

 - Radijo    

 - MP3 ir WMA atkūrimas    

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas   

8 garsiakalbiai ● ● ●

„App-Connect“ su „App-Connect Wireless“ ● ● ●

„Bluetooth“ sąsaja mobiliajam telefonui ● ● ●

2 USB-C jungtys priekyje, 1 USB-C įkrovimo lizdas vidurinės konsolės gale ● ● ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+ ● ● ●

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ paslaugoms ● ● ●

„Start-Stop“ sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ● ●

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ● ● ●

Važiavimo profilio pasirinkimas (tik „4Motion“ modeliams) ● ● ●

12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale ir bagažinėje ● ● ●

    

  

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) ● ● ●

Automobilio literatūra ● ● ●

 

R-LineEleganceLife
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Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Ratlankiai ir padangos     
Lengvojo lydinio ratlankiai „Frankfurt“ R18 PJQ ○   151 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 18      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/55 R18 padangos       

  

Lengvojo lydinio ratlankiai „Victoria Falls“ R19 PJI ○   598 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 19      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/50 R19 padangos      

    ○  379

Lengvojo lydinio tamsios grafito spalvos ratlankiai „Auckland“ R19, Volkswagen R PJG  ○  478 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 19      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/50 R19 padangos       

  

Lengvojo lydinio tamsios grafito spalvos ratlankiai „Suzuka“ R20, Volkswagen R PJB   ○ 379 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 20      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/40 R20 padangos      

 tik su PSF arba WDD    

Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Suzuka“ R20, Volkswagen R PJS   ○ 379 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 20      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/40 R20 padangos      

 tik su WBS ir WDD arba WBS ir PSF     

Lengvojo lydinio ratlankiai „Misano“ R20, Volkswagen R PJT   ○ 379 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 20      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/40 R20 padangos      

 tik su PSF arba WDD      

Slėgio padangose kontrolės sistema (tiesioginis matavimas) 7K3 ○ ○ ○ 165

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line

www.volkswagen.lt
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Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Saugumo įranga     
Šoninės oro pagalvės šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose 4X4 ○ ● ● 345

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema su „Front Assist“ ir „Side Assist“ sistemomis 7W4 ○ ● ● 140

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas PFA ○   536 

 - Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas „Side Assist“ ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas      

 - Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema su „Front Assist“ ir „Side Assist“ sistemomis      

 tik su 6YD arba WL3      

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Plus“ PFC/ PFD ○ ● ● 803 

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas      

 - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“      

 - Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas „Side Assist“ ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas      

 - Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“      

 - Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema su „Front Assist“ ir „Side Assist“ sistemomis      

 - Parkavimo asistentas „Park Assist“      

 tik su 6YD arba WL3 ir RBD arba RCB      

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line

www.volkswagen.lt
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Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Apšvietimas     
Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai PXA ○   1209 

 - Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis      

 - Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos      

 - Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis     

IQ.LIGHT – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai PXB ○ ● ● 1770 

 - Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis  

    ir dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis      

 - Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos      

 - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“      

 - Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis      

 - Užtamsinti galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis     

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line

www.volkswagen.lt
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Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos     
Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą RBD ○ ● ● 551 

 - MP3 ir WMA atkūrimas      

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas     

Navigacijos sistema „Discover Pro“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą RCB ○   1300 

 - 23,3 cm jutiklinis ekranas      

 - Valdymas gestais      

 - MP3 ir WMA atkūrimas   ○ ○ 955 

 - Žodinių komandų atpažinimas (valdymas žodinėmis komandomis)      

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas     

Žodinių komandų atpažinimas (valdymas žodinėmis komandomis) QH1 ○ ○ ○ 201

„Harman Kardon“ garso sistema 8RI ○ ○ ○ 785 

 - 16 kanalų skaitmeninis stiprintuvas      

 - 8+1 garsiakalbiai      

 - Žemųjų dažnių kolonėlė      

 - Bendroji išvesties galia 480 W     

Projekcinis ekranas KS2 ○ ○ ○ 515

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ paslaugoms YOS ○ ○ ○ 258 

 tik su RBD   

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line

www.volkswagen.lt


Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 15

Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Prisijungimo galimybės     

Klimatizavimo įranga     

Sąsaja mobiliajam telefonui „Comfort“ 9IJ ○ ○ ○ 424

     

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu WHA ○ ○ ○ 1159

Šildomos šoninės galinės sėdynės PW2 ○ ○ ○ 231

Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas WFH ○ ○ ○ 315 

 tik su 9IJ     

Elektra valdomas panoraminis stoglangis PS2 ○ ○ ○ 1169

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line
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Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Interjero apdaila ir sėdynės     
Odos paketas „Vienna“, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija WL1 ○   2574 

 - Sėdynių intarpai ir šonų apmušimai iš perforuotos odos „Vienna“   ○  2268 

 - Aukščiausio komforto priekinės sėdynės      

 - Vėdinamos priekinės sėdynės      

 - Vairuotojo sėdynės nustatymas elektra su atminties funkcija      

 - Vairuotojo sėdynė su juosmens atramos reguliavimu elektra    

 - Nenulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas      

 - Be stalčių po priekinėmis sėdynėmis      

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija ir aplinkos apšvietimu     

Odos paketas „Vienna“, priekinės sėdynės su atminties funkcija WL3 ○   2847 

 - Sėdynių intarpai ir šonų apmušimai iš perforuotos odos „Vienna“   ○  2542 

 - Aukščiausio komforto priekinės sėdynės      

 - Vėdinamos priekinės sėdynės      

 - Priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija      

 - Vairuotojo sėdynė su patogaus įlipimo funkcija    

 - Priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas elektra      

 - Nenulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas      

 - Be stalčių po priekinėmis sėdynėmis      

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija ir aplinkos apšvietimu     

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line

www.volkswagen.lt


Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 17

Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

„R-Line“ eksterjeras / interjero apdaila ir sėdynės     
Odos paketas „Vienna“, Volkswagen R, priekinės sėdynės su atminties funkcija WL4   ○ 2542 

 - Sėdynių intarpai ir šonų apmušimai iš perforuotos odos „Vienna“      

 - „R“ logotipai priekinėse sėdynėse      

 - Vėdinamos priekinės sėdynės      

 - Priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija      

 - Vairuotojo sėdynė su patogaus įlipimo funkcija      

 - Priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas elektra      

 - Nenulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas      

 - Be stalčių po priekinėmis sėdynėmis      

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija ir aplinkos apšvietimu     

„R-Line“ dizaino paketas „Black Style“ WBS   ○ 403 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai „Valencia“ 8,5J x 19 (juodos spalvos), Volkswagen R      

 - Juodos spalvos stogo bėgeliai      

 - Kėbulo spalvos „R-Line Black Style“ dizaino bamperiai      

 - Juodos spalvos „R-Line“ dizaino galinis aptakas      

 - Juodos spalvos durų ir galinio bamperio apdailos juostos      

 - Juodos spalvos oro įleidimo angų grotelių lamelės ir radiatoriaus grotelės      

 - Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai      

 - Juodos spalvos šoninių langų apdaila      

 - 90 % užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas      

 ribota kėbulo spalvų pasiūla     

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line
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Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Funkcionalumas ir kita įranga     
230 voltų lizdas  9Z3 ○ ○ ○ 115

„Easy Open“ paketas su užrakinimo apsauga PE2 ○   380 

 - Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ su užrakinimo apsauga   ●   

 - Sensorinis galinio dangčio atidarymas ir galinio dangčio uždarymas elektra    ○ 23

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija 6YD ○ ● ● 165

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu 1M6 ○ ○ ○ 803

Priekinė dugno apsauga įskaitant apsaugą nuo akmenukų 1SK ○ ○ ○ 241

Apsauga nuo akmenukų 1SL ○ ○ ○ 132

Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JC ○ ○ ○ 28

Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinio sustojimo ženklas 1T3 ○ ○ ○ 0

Pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir įspėjamoji liemenė 1T9 ○ ○  18 

     ○ 4

Bagažinės skiriamasis tinklas (tinklinė pertvara) 3CX ○ ○ ○ 165

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika 1N7 ○ ○ ○ 206

Važiavimo profilio pasirinkimas 2H5 ○ ○ ○ 165 

 bazinė įranga „4Motion“ modeliams     

Galinio vaizdo kamera KA2 ○ ● ○ 375

360° aplinkos matymo sistema „Area View“, įskaitant galinio vaizdo kamerą KA6 ○  ○ 730 

    ○  355

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale su atstumo kontrole 7X5 ○ ● ● 197

Manevravimo su priekaba sistema „Trailer Assist“ su parkavimo asistentu „Park Assist“ 8A9 ○   479 

 tik su 1M6   ○ ○ 283

2 vienvietės sėdynės trečioje sėdynių eilėje PG4 ○ ○ ○ 629

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line
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Papildoma įranga
Allspace

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Važiuoklė     

Garantija     

Sportinis paketas PSF ○ ○ ○ 258 

 - Sportinė važiuoklė – 10 mm mažesnė prošvaisa      

 - Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika     

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC) WDD ○ ○ ○ 952 

 - Važiavimo profilio pasirinkimas      

 - 10 mm sumažinta prošvaisa (išskyrus „4Motion“ modelius)     

     

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 534

     

Kaina EUR 
įskaitant PVMEleganceLifeKodas R-Line
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Kėbulo spalvų pasiūla

 
0Q0Q
„Pure White“

 
H7H7
„Atlantik Blue“ 
metallic

 
2T2T
„Deep Black“ 
pearlescent

 
K2K2
„Pyrit Silber“ 
metallic

 
Z3Z3
„Petroleum Blue“ 
metallic
ne su „R-Line“

 
2R2R
„Platinum Grey“ 
metallic

 
P8P8
„Kings Red“ metallic
ne su „R-Line“

 
0R0R 
„Oryx White“  
pearl effect

Kėbulo spalva „Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva

0 € 557 €

557 €557 €

557 € 557 €695 €

935 €

Allspace

www.volkswagen.lt


Suteikite savo automobiliui šiek 

tiek išskirtinumo. Nuo pagrindinių 

elementų iki specifinių priedų ir 

stilingų gyvenimo būdo atributų. 

Su jais tikrai būsite pastebėti!

Tiguan 
Allspace 
priedai



03

01

02

01  Purvasaugiai
Ilgaamžiai ir patvarūs: originalūs 
Volkswagen purvasaugiai veiksmingai 
apsaugo kėbulo dugną ir bamperius nuo 
purvo gausos. Be to, jie ženkliai sumažina 
nuo kelio keliamų akmenukų smūgių 
pavojų ir apsaugo nuo vandens purslų.

Priekiniai purvasaugiai 

5NA075111

67 €

Galiniai purvasaugiai

5NL075101

78 €

02  Universalūs kilimėliai 
visiems sezonams
Originalūs, universalūs Volkswagen 
kilimėliai visiems sezonams apsaugo 
Jūsų automobilio interjerą nuo purvo 
ir drėgmės. Jie sukonstruoti taip, kad 
puikiai atitiktų savo vietą, juos lengva 
nuvalyti, o apatinė jų dalis yra neslidi. 
Išskirtinį vizualinį privalumą sukuria 
integruotas modelio pavadinimas. 
Kilimėliai yra 100 % perdirbami, labai 
patvarūs ir ilgaamžiai. Originaliems, 
universaliems kilimėliams visiems 
sezonams gaminti naudojamos 
medžiagos užtikrina jų ženkliai mažesnį 
svorį ir mažiau skleidžiamų kvapų, 
lyginant su įprastais guminiais kilimėliais. 
Rinkinį sudaro keturi kilimėliai, 
skirti kojų sričiai priekyje ir gale.

5NL061500 82V

92 €

03  Apsauginė slenksčių plėvelė
Priverčia atkreipti dėmesį įlipant į 
automobilį: juoda plėvelė su sidabrinės 
spalvos dekoratyvinėmis juostelėmis 
ne tik vizualiai paryškina įlipimo į Jūsų 
automobilį sritį, bet ir apsaugo jį nuo 
įbrėžimų. Kruopščiai pritaikyta juostos 
formos įlipimo slenksčio plėvelė 
lengvai priklijuojama reikiamoje vietoje. 
Vieną rinkinį sudaro keturios plėvelės, 
skirtos kojų sričiai priekyje ir gale.

5NA071310B ZMD

78 €

Allspace Originalūs priedai
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05  Bagažo skyriaus įdėklas
Originalus Volkswagen bagažo skyriaus įdėklas apsaugo bagažo 
skyrių nuo purvo ir neleidžia daiktams slysti bagažo skyriaus 
viduje. Be to, tiksliai pritaikytas iš plastiko pagamintas paviršius yra 
plaunamas, neslidus ir atsparus rūgštims. Įdėklą gaubianti maždaug 
4 cm aukščio kraštinė briauna apsaugo nuo skysčių išbėgimo ant 
automobilio grindų. Su automobilio pavadinimo užrašu.

5NL061161

94 €

04  Apsauginė bagažo skyriaus 
pakrovimo krašto plėvelė
Kruopščiai pritaikyta ir skaidri apsauginė 
bagažo skyriaus pakrovimo krašto 
plėvelė patikimai apsaugo bamperį nuo 
įbrėžimų, galinčių susidaryti pakraunant 
ir iškraunant bagažo skyrių. Greitai ir 
lengvai priklijuojama reikiamoje vietoje.

5NA061197

67 €

04

05

Allspace Originalūs priedai
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07  Nerūdijančio plieno dekoratyvinė 
pakrovimo slenksčio apsauga
Tobula apsauga sujungta su elegancija – 
plastikinis slenkstis (nerūdijančio plieno 
imitacija) tiksliai tinka ir ne tik apsaugo nuo 
įbrėžimų ar apgadinimų pakraunant ar iškraunant 
bagažą, bet ir pagerina automobilio išvaizdą.

5NA061195A

70 €

06  Chromo spalvos galinė apdaila
Žavi apdailos detalė – originali Volkswagen chromo spalvos galinė 
bagažo skyriaus dangčio apdaila akimirksniu suteikia Jūsų automobiliui 
elegantiškumo ir įmantrumo. Ji gali būti greitai ir lengvai pritvirtinama 
prie apatinio bagažo skyriaus dangčio krašto ir taip jį apsaugo.

5NA071360

67 €

06

07

Allspace Originalūs priedai
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08  Bazinis „Travel & Comfort“ 
sistemos laikiklis
Modulinė „Travel & Comfort“ sistema suteikia gausybę 
galimybių, padedančių keliauti lengviau ir patogiau. 
Pritvirtinus tinkamus Volkswagen aksesuarus prie bazinio 
laikiklio, visi daiktai yra reikiamose vietose. Bazinis laikiklis 
gali būti naudojamas derinyje su šiais priedais: universaliu 
kabliu, drabužių kabykla, atlenkiamu staliuku, „Apple 
iPad“ laikikliu, skirtu „iPad 2-4“ ir „iPad mini“, taip pat ir 
„iPad Air“ bei „Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1“ laikikliu. 
Bazinis laikiklis montuojamas, paprastai jį tvirtinant 
varžtais tarp galvos atramos kreipiančiųjų strypų.

000061122

23 €
  

09  Drabužių kabykla „Travel & Comfort“ 
sistemai
Drabužių kabykla yra tvirtinama prie bazinio laikiklio, 
naudojantis paprasta fiksavimo sistema. Drabužių kabykla 
leidžia vežti drabužius taip, kad jie nesusilamdytų, o dėl 
integruoto kablio ja galima naudotis už automobilio ribų.

000061127B

79 €

08

09

Allspace Originalūs priedai
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10  Skersiniai atraminiai strypai ant stogo
Originalūs Volkswagen skersiniai atraminiai strypai ant stogo yra 
ideali bazinė sistema visiems stogo priedams. Išbandyti pagal 
griežtus Volkswagen „City Crash Plus“ bandymo reikalavimus 
skersiniai atraminiai strypai ant stogo pagaminti iš aerodinaminio 
kontūro aliumininio profilio, prie kurio galima tvirtinti banglenčių, 
dviračių, slidžių ir snieglenčių tvirtinimus ar praktiškas stogo 
bagažines. Skersiniai atraminiai strypai ant stogo visiškai surinkti ir 
kruopščiai pritaikyti prie automobilio. Juos galima saugiai ir tiksliai 
pritvirtinti prie automobilio stogo, nenaudojant jokių įrankių. 
Lengvai sumontuojamas aerodinaminis profilis dėl savo paviršiaus 
struktūros sumažina vėjo keliamą triukšmą. Skersiniai atraminiai 
strypai ant stogo gali būti užrakinami ir apsaugomi nuo vagystės. 
Tiekiami kartu su užveržimo momentą ribojančiu veržliarakčiu.

5NL071151

275 €

11  Dviračio laikiklis
Originalus Volkswagen dviračio laikiklis, skirtas vertikaliai 
vežti dviračius ant automobilio stogo, žavi savo unikalios 
konstrukcijos rėmu ir bėgeliais ratams, kurie automatiškai 
užtikrina tinkamą dviračio padėtį. Pažangi užveržimo 
momentą ribojanti rankenėlė reguliuoja dviračio prisukimą ir 
garantuoja, kad dviratis yra tinkamai pritvirtintas. Dėl patogaus 
tvirtinimo aukščio (maždaug akių lygyje) dviračius lengva be 
didesnių pastangų pritvirtinti net ant didesnių automobilių. 
Atlaikęs išskirtinį „City Crash Plus“ bandymą dviračių laikiklis 
atitinka aukščiausius Volkswagen standartus. Dviračių 
rėmams iki 100 mm (ovaliems) arba 80 mm (apvaliems).

000071128F

151 €

12  Stogo bagažinė
Naujoji originali Volkswagen stogo bagažinė „Comfort 460“, kurios talpa 
yra apie 460 litrų, išsiskiria optimaliu aerodinaminiu dizainu, maksimaliai 
sumažinančiu nemalonų važiavimo keliamą triukšmą. Ji buvo pritaikyta 
prie naujųjų Volkswagen modelių šiuolaikinių dizaino linijų ir žavi savo 
iš anksto sumontuota greitojo tvirtinimo sistema. Naujoji bagažinė yra 
aprūpinta pažangia „DuoLift“ sistema, kuri suteikia galimybę atidaryti 
bagažinę iš abiejų pusių. Bagažinės viduje esantys 3 įtempiamieji diržai 
apsaugo daiktus nuo slankiojimo. Stogo bagažinė tvirtinama, naudojant 3 
taškų centrinį tvirtinimo mechanizmą, ir tiekiama blizgios juodos spalvos. 
Kadangi jos ilgis siekia 2,30 m, ji idealiai tinka žiemos sporto inventoriui 
vežti, nes į ją be problemų telpa visų įprastinių dydžių slidės ir snieglentės.

000071200AE

671 €

10 11

12

Allspace Originalūs priedai
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13  Markizės (rinkinys). Durims gale,  
bagažinei ir galiniams langams
Lengvai naudojamos, puikiai tinkančio dydžio: su 
Volkswagen Genuine apsauga nuo saulės galiniams 
šoniniams langams, bagažinės šoniniams langams ir 
galiniam langui apsaugosite savo automobilio vidų 
nuo tiesioginių saulės spindulių nesumenkindami 
matomumo ir saugumo kelyje. Markizes paprasta 
pritaisyti arba nuimti, kai jos nereikalingos. Jos suteikia 
papildomą apsaugą nuo UV spindulių ir žvilgsnių 
į jūsų automobilio vidų, o taip pat sumažina riziką 
būti apakintiems šviesomis kitų eismo dalyvių. 

5NL064365

264 €

14  Jungiamieji laidai
Premium USB laidas specialiai buvo sukurtas sujungti 
jūsų telefoną ar kitus mobilius įrenginius su jūsų 
Volkswagen Infotainment sistema. Jis taip pat puikiai 
priderintas prie jūsų automobilio vidaus. Būdamas 30 
cm ilgio jis leis pasidėti įrenginį šalia esančioje dėtuvėje, 
bet nėra toks ilgas, kad keltų nepatogumų. Pats laidas 
padengtas aukščiausios kokybės tekstile, o jo jungtys 
– chromuoto metalo, su Volkswagen logotipu. Žinoma, 
šiuo laidu galėsite patogiai naudotis Android Auto ar 
MirrorLink per AppConnect funkcijomis, ir aišku, jūsų 
įrenginys bus tuo pačiu metu kraunamas. Premium 
laidas ypatingai puikiai tinka naudotis išmaniojo telefono 
žemėlapiais ir visais kitais privalumais pakeliui!
Galimi laidai: į Micro-USB; USB-C arba Apple 
Lightning, gali būti 30 cm arba 70cm ilgio.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34–48 €

15  Stogo spoileris
Volkswagen Genuine stogo krašto spoileris ne tik atrodo gerai, bet ir 
veikia efektyviai. Jo pernelyg neįvertinta sportiškai atrodanti galia ženkliai 
sustiprina automobilio galą ir gerina visą aerodinamiką. Stogo spoileris yra 
pagamintas iš ypatingai atsparių ir patvarių medžiagų, ir yra puikiai priderintas 
prie galinių durelių. Spoileris yra Deep Black-Pearl Effect arba Pure White 
spalvos, bet gali būti nudažytas bet kokia jūsų automobilio spalva. 

5NA071644 C9X

384 €

13 14
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Žieminių 
padangų 
ir ratlankių  
komplektai 
už ypatingą 
kainą 

Merano, 6.5J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/65 R17 
Goodyear ULTRA GRIP  
ICE ARCTIC SUV  
Su smeigėmis 

1 573 €

Sebring, 7J x 18 ET43,  
Grey Metallic,235/55 R18, 
Goodyear ULTRA GRIP  
ICE ARCTIC, 
Su smeigėmis 

2 113 €
Merano, 6.5J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/65 R17 
Goodyear ULTRA GRIP  
ICE ARCTIC SUV GEN - 1  
Minkšta 

1 528 €

Sebring, 7J x 18 ET43, 
Grey Metallic, 235/55 R18, 
Goodyear ULTRA GRIP  
ICE 2, 
Minkšta

2 048 €

5NA071497A 8Z8/ GY790430/ GY790429

5NA071498 Z49/ GY793712/ GY793713

Allspace Originalūs priedai
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