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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 
atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.10.2016. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Volkswagen Leasing – veiklos nuomos paslaugą teikia DNB bankas. Veiklos nuomos terminas – 5 metai. Pradinė įmoka – 20 %. Likutinė vertė – 34%. Taikomas ridos apribojimas – 90 000 km. Sutarties mokestis 
– 0,5 % nuo automobilio kainos, bet ne mažiau kaip 150 Eur. Metinė kintama palūkanų norma – 2,25 % + 6 mėn. EURIBOR. Veiklos nuomos mėnesinė įmoka – nuo 162,3 Eur iki 182,92 Eur. Automobilio kaina 
su PVM – nuo 18547 Eur iki 20904 Eur, bendra paskolos gavėjo mokama suma – nuo 19920,71 iki 22431,01 Eur, bendra paskolos kainos metinė norma – nuo 2,57 % iki 2,61 %. Skaičiavimo pavyzdys pateiktas, 
taikant 2016-09-12 galiojusią 6 mėn. EURIBOR palūkanų normą - 0,00 %, prie jos pridedant 2,25 % dydžio DNB maržą.

Modelis Automobilio 
aprašymas Variklis Galia Transmisija

Vidutinės 
degalų 

sąnaudos

CO2 
emisija

Pardavimo 
kaina

Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas l/100km g/km su PVM, EUR

1632EX Trendline Extra 1.2 TSI BMT 77 / 105 6MAN 5.1 114 16 174

1632KX Trendline Extra 1.4 TSI BMT 92 / 125 6MAN 5.4 122 17 134

1632KZ Trendline Extra 1.4 TSI BMT 92 / 125 DSG-7 5.2 116 18 935

16325V Trendline Extra 2.0 TDI BMT 81 / 110 5MAN 4.0 107 19 491

16325Z Trendline Extra 2.0 TDI BMT 81 / 110 DSG-7 4.2 106 21 290

1633KX Comfortline 1.4 TSI BMT 92 / 125 6MAN 5.4 122 18 563

1633KZ Comfortline 1.4 TSI BMT 92 / 125 DSG-7 5.2 116 20 374

16335V Comfortline 2.0 TDI BMT 81 / 110 5MAN 4.0 107 20 933

16335Z Comfortline 2.0 TDI BMT 81 / 110 DSG-7 4.2 106 22 743
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IŠORĖS ĮRANGA

Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ● ●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos ● ●
Lengvojo lydinio ratlankiai "Navarra" 6,5J x 16, vasarinės padangos 205/55 R16 ● ●
Juodos spalvos radiatoriaus grotelės ●
Juodos spalvos radiatoriaus grotelės su chromuotomis juostelėmis ant grotelių lamelių ●
Kėbulo spalvos bamperiai ● ●
VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Doryc" ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Sienna" ●
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas ●
Priekinių sėdynių aukščio ir juosmens atramų reguliavimas ●
Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas ●
Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas,  
su viduriniu ranktūriu ir negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu ●
Dekoratyviniai intarpai "Checkerplate Titanium 5" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose ●
Dekoratyviniai intarpai "Engineered Zebrano" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose ●
Oda aptrauktas vairas (3-jų stipinų) ir oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena ●
Reguliuojamo aukščio priekinis vidurinis ranktūris, nustatomas išilgine kryptimi, su daiktadėže ●
Daiktadėžė su dangteliu stogo konsolėje ●
Kišenės daiktams ant priekinių sėdynių atlošų ●
Apšviečiama daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su vėsinimu ● ●
Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ● ●
Du skaitymo šviestuvai priekyje, du skaitymo šviestuvai gale ● ●
Chromuoti elementai ant galinio vaizdo veidrodžių nustatymo jungiklio ir langų kėliklių jungiklių ●
ĮRANGA SAUGUMUI

Signalizacija ● ●
Elektroninė stabilizavimo programa su vairo pasukimo rekomendacijos funkcija, įskaitant ABS,  
stabdymo asistentą, ASR, EDS, MSR ● ●
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ● ●
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, įskaitant šonines oro pagalves priekyje ● ●
Įkalnės asistentas ● ●
ISOFIX tvirtinimo taškai (2 vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai vientisoje galinėje sėdynėje) ● ●
Vietą taupantis atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas ● ●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo) ● ●
FUNKCINĖ ĮRANGA

Oro kondicionierius ● ●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ●
Multifunkcinis ekranas ●
Multifunkcinis ekranas "Plus" ●
Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ● ●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ●

Jetta : Bazinė įranga
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FUNKCINĖ ĮRANGA

Apšvietimo ir matomumo paketas
-  Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis, "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija
- Lietaus sensorius 
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

●

Žiemos paketas
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema 
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

●

Radijo sistema "Composition Colour"
- Spalvotas jutiklinis ekranas 
- CD diskasukis ir SD kortelių skaitytuvas 
- 8 garsiakalbiai

● ●

Paketas rūkantiesiems: peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje ● ●
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės priekyje ir gale ●
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės priekyje ir gale bei bagažinėje ●

3 metų garantija ● ●
Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ●

Jetta : Bazinė įranga
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YPATINGI VOLKSWAGEN PASIŪLYMAI

Komforto paketas
- Radijo sistema "Composition Media" su spalvotu jutikliniu ekranu ir Bluetooth mobiliojo telefono sąsaja (ZRG) 
- Oda aptrauktas multifunkcinis vairas (PU2) 
- Žiemos paketas (WW1) 
- Priekinis vidurinis ranktūris (6E3) 
- Pastovaus greičio palaikymo sistema (8T2)

W45 ○

1 597

Komforto paketas
- Oro kondicionierius "Climatronic" (PH5) 
- Oda aptrauktas multifunkcinis vairas (PU2) 
- Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis (8WH) 
- Pastovaus greičio palaikymo sistema (8T2) 
- 65 % užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas (4KF)

W46 ○

2 801

Autonominis šildymas ir vėdinimas
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Nuotolinis valdymas ir laikmatis

tik TDI modeliams 
ne su 8WH

WW2 ○ ○ 730

GARANTIJA

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 80 000 km EA5 ○ ○ 76

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 120 000 km EA6 ○ ○ 280

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 100 000 km EA8 ○ ○ 290

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ 623

KĖbULO SPALVA

Balta kėbulo spalva 0Q0Q ○ ○ 0

"Tornado Red" kėbulo spalva G2G2 ○ ○ 165

Juoda kėbulo spalva A1A1 ○ ○ 201

"Metallic" arba "Pearl effect" kėbulo spalvos XXXX ○ ○ 444

RATLANKIAI IR PADANGOS

"Atlanta"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 16 
- Padangos 205/55 R16 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

PJ1 ○ ○ 160

"Sedona"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 16 
- Padangos 205/55 R16 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

PJ4 ○ ○ 385

"Porto"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17 
- Padangos 225/45 R17 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PSF

PJ3 ○ 699

"Queensland"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17 
- Padangos 225/45 R17 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PSF

PJ6 ○ 699

"Lancaster"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17 
- Padangos 225/45 R17 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PSF

PJC ○ 699

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu 1G3 ○ ○ 327

Jetta : Papildoma įranga
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SAUGUMO ĮRANGA

"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas) EM1 ○ ○ 64

Šoninės oro pagalvės ir diržų įtempėjai gale 4X4 ○ ○ 309

"Blind Spot" sensorika ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas 7Y8 ○ ○ 340

Elektroninis diferencialo blokavimas XDS UG4 ○ 212

APŠVIETIMAS

Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis 8WH ○ 261

Apšvietimo ir matomumo paketas
-  Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis,  

"Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija
- Lietaus sensorius 
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

PLA ○ ● 172

Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"

tik su PLA
8G1 ○ ○ 139

Užtamsinti raudoni šviesos diodų galiniai žibintai 8SP ○ ○ 369

Bi-ksenoniniai priekiniai žibintai su važiavimo posūkiuose šviesomis ir atskiromis  
šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis, įskaitant priekinius rūko žibintus
- Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos 
- Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis 
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema

PXH ○ ○ 1 744

Bi-ksenoniniai priekiniai žibintai su važiavimo posūkiuose šviesomis ir atskiromis šviesos diodų dienos va-
žiavimo šviesomis, įskaitant priekinius rūko žibintus ir šviesos diodų galinius žibintus
- Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos 
- Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis 
- Užtamsinti raudoni šviesos diodų galiniai žibintai 
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema

PXD ○ ○ 2 092

GARSO SISTEMOS bEI RADIJO IR NAVIGACIJOS SISTEMOS

Radijo sistema "Composition Media"
- Spalvotas jutiklinis ekranas 
- CD diskasukis ir SD kortelių skaitytuvas 
- USB sąsaja ir AUX-IN lizdas 
- Bluetooth mobiliojo telefono sąsaja 
- 8 garsiakalbiai

ZRG ○ 309

Navigacijos sistema "Discover Media"

- 2 SD kortelių skaitytuvai

tik su ZRG

PRC / 7RE ○ ○ 726

Connectivity" paketas
- USB sąsaja 
- Mobiliojo telefono sąsaja (Bluetooth)

tik bazinei radijo sistemai "Composition Color"

WDI ○ 160

USB sąsaja (suderinama su iPod/iPhone), AUX-IN lizdas

tik su ZRG
UI4 ○ ○ 64

USB sąsaja (suderinama su iPod/iPhone)

tik su WDI
UI5 ○ 64

"Car-Net" mobiliosios “online” paslaugos "Guide & Inform" (3 metų laikotarpis)

tik su PRC
YOW ○ ○ 0

KLIMATIzAVIMAS

Oro kondicionierius "Climatronic" PH5 ○ 330

Jetta : Papildoma įranga
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INTERJERAS

Odos apdaila "Vienna" su sportinėmis priekinėmis sėdynėmis
- "Vienna" odos intarpai vidurinėse sėdynių dalyse ir vidinė sėdynių šonų pusė 
- Sportinės priekinės sėdynės 
- Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis 
- Šildomos priekinės sėdynės

WLB ○ 2 525

Odos apdaila "Vienna" su sportinėmis priekinėmis sėdynėmis, įskaitant elektra nustatomą  
vairuotojo sėdynę
- "Vienna" odos intarpai vidurinėse sėdynių dalyse ir vidinė sėdynių šonų pusė 
- Sportinės priekinės sėdynės 
- Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė ir vairuotojo sėdynės elektra reguliuojama juosmens atrama 
- Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis 
- Šildomos priekinės sėdynės

WLA ○ 2 954

Dekoratyviniai intarpai "Burr Walnut" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose 5MC ○ 96

SĖDYNĖS

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 ○ ● 111

Priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu 7P4 ○ ● 194

FUNKCIONALUMAS IR SPECIALIOJI ĮRANGA

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 4F2 ○ ○ 342

Galinio vaizdo kamera "Rear View"

tik su ZRG arba PRC
KA1 ○ ○ 212

Parkavimo atstumo kontrolė
- Akustinis įspėjamasis signalas kliūties priekyje ir gale atveju 
- Priekinio keleivio pusės galinio vaizdo veidrodžio nuleidimas

WDA ○ ○ 543

65 % užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF ○ 48

Veidrodžių paketas
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 
-  Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis,  

"Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija
- Lietaus sensorius 
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

PLB ○ 335

PLB ○ 162

Pakeliamas ir stumdomas stiklinis stoglangis PS5 ○ ○ 967

Nuimamas priekabos kablys 1D2 ○ ○ 794

Multifunkcinis ekranas "Plus" 9Q5 ○ ● 48

Multifunkcinis spalvotas ekranas "Premium" 9Q4 ○ 97

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale PFN ○ ○ 156

Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0NA ○ ○ 0

Be variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0NB ○ ○ 0

Be bazinėje įrangoje esančio oro kondicionieriaus PHA ○ ○ 0
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