
Çmimore

Model i vitit 2021

Model kW KF Ndërruesi g/Km Karburanti

Përfshirë 18% TVSH

AX13BZX5 Tiguan Life 1.5 TSI 110 150 DSG 7 130 Benzinë 35,087 €

AX130TX5 Tiguan Life 2.0 TDI 4MOTION 110 150 DSG 7 129 Naftë 39,921 €

AX15YTX5 Tiguan R-Line 2.0 TSI 4MOTION 180 245 DSG 7 167 Benzinë 44,937 €

AX150TX5 Tiguan R-Line 2.0 TDI 4MOTION 110 150 DSG 7 132 Naftë 43,337 €

AX159TX5 Tiguan R-Line 2.0 TDI 4MOTION 147 200 DSG 7 140 Naftë 45,418 €

Pr. No. Përshkrimi i paisjeve të përzgjedhura pa pagesë - disponueshmëria i nënshtrohet modelit të zgjedhur

RBB Radio "Ready 2 Discover" (8,0" color touchscreen, FM/DAB+ Radio, Bluetooth, 8 autoparlantë)

9WJ App-Connect (Apple CarPlay-wired/wireless, Google Android Auto, Mirrorlink)

9S0 Instrument tabela digjitale, shumëngjyrëshe, me mundësi të përzgjedhjes së shikueshmërisë

RBD Radio-navigation Discover Media (FM/DAB+ Radio, Bluetooth, 8 autoparlantë)

KA2 Kamera në pjesën e pasme

6XP Pasqyret e jashtme të palueshme me funksionin e uljes së pasqyrës së pasagjerit dhe dritë rrethuese

8T6 Cruise control me limituesin e shpejtësisë

4I3 Çasja dhe nisja pa çelës

6E4 Mbështetësja e krahut para me ndërfaqe USB-C dhe prizë karikimi USB

PA2 Paketa e kromit (Tregerat në kulm ngjyrë argjendi , llajsne kromi rreth xhamave)

WN3 Paketa e sigurisë ( Airbag për gjunjë për shoferin, monitorimi i këmbësorëve)

4E7 Hapja e bagazhit në mënyrë elektrike

1N7 Timoni progresiv

3S1 Tregerat në kulm, argjend

7K3 Sistemi i monitorimit të presionit të gomave, matja e drejtpërdrejtë

PRA Rrota rezervë, çelik, me hapsirë dhe peshë kursyese, për automjetet me fellne alumini duke përfshirë çantën e mjeteve

PJQ

Tiguan

Fellne alumini "Frankfurt" 7 J x 18, Airstop® gomat 235/55 R 18, rezistencë e optimizuar e rrotullimit- për LIFE 

TSI, TDI, 4MOTION dhe DSG janë marka tregtare të Volkswagen Gruppe në Gjermani dhe vende të tjera. TDI: Motor dizel me injeksion të drejtpërdrejtë të karburantit, 

karikim Turbo, linjë karburanti me cilindër me presion të lartë Common Rail dhe DPF

(Filtri i grimcave Diesel). OPF: Filtri i grimcave për motorin me benzinë. SCR: Reduktim selektiv katalitik (i oksideve të azotit NOx në tymrat e shkarkimit). TSI: Motori me 

benzinë me injeksion të drejtpërdrejtë të shtresuar të karburantit dhe sharrë turbo të vetme ose të dyfishtë.

М: Kutia e shpejtësisë manual (5 ose 6 shpejtësi). DSG: Kutia e shpejtësisë automatike me tufë të dyfishtë me ndërrim të drejtpërdrejtë (shpejtësi 6 ose 7). 4MOTION: 4 

rrota të përhershme drejtojnë me transferim automatik të forcës tërheqëse.

Kjo listë çmimesh është për qëllime informacioni dhe se të gjitha çmimet janë të rekomandueshme dhe jo të detyrueshme.


Prodhuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar fushën e ofertës, specifikimet detajet dhe disponueshmërinë e modeleve dhe pajisjeve

Përshkrimi Çmimi i modelit

2 Vite Garancion pa kufizim në kilometra, 3 vite Garancion në ngjyrë të jashtme, 12 vite Garancion në karoseri kundër korezionit.

Gjatë konfigurimit të automjetit, ju lutemi konsultohuni me partnerin tuaj Baki Automobile në lidhje me standartin, paisjet shtesë dhe çmimin përfundimtar të automjetit 

tuaj.

Ne ju kërkojmë falje për ndonjë gabim të mundshëm të paqëllimtë gjatë përpilimit të kësaj çmimoreje.

Tiptronic: Program manual i ndërrimit të ingranazheve për kutitë e shpejtësisë DSG. LED: Diodë Emetuese e Dritës - Burime drite gjysmëpërçuese me energji të ulët. 

ACT: Koha aktive e cilindrit

383 044 333 380

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km.5
www.bakiautomobile.com

Email:info@bakiautomobile.com

Kontakt:

http://www.bakiautomobile.com/


Model i vitit 2021

Paisjet standarte
S - Përfshirë; O - Në dispozicion me ose pa shtesë; - Nuk përfshihet / Nuk disponohet;

Eksterieri Life R-Line

5 Dyer me xhama te kontrollueshem elektrikisht S S

Shtëpizat e pasqyreve dhe dorezat e dyerve me ngjyrë të automjetit S S

Tregerat në kulm ngjyrë të zezë S S

Xhamat termoizolues ngjyrë jeshile, xhamat mbrapa të errësuar S S

Fellne alumini "Montana", 17", 7J x 17, gomat 215/65 R17, rezistenca e optimizuar e rrotullimit S -

Fellne alumini "Frankfurt", 18", 7J x 18, Airstop® gomat 235/55 R18, rezistenca e optimizuar e rrotullimit - për 4MOTION S -

Fellne alumini "Valencia", 19", 8.5J x 19, Volkswagen R, Airstop® gomat 255/45 R19, rezistenca e optimizuar e rrotullimit - për 4MOTION - S

Mbrojtësit me ngyrë të automjetit, pjesët e poshtme të zeza S -

Llasjne të zeza rreth xhamave S -

Dritat para LED, Reflektorë S -

Dritat para LED, Projektor, me drita LED të ditës dhe drita dinamike në kthesa - S

Mbrojtësit me ngjyrë të automjetit në stilin"R-Line" së bashku me elemente dekorative nga kromi. - S

Spoileri mbrapa në "R" Style - S

Llajsne nga kromi rreth xhamave - S

Interieri
Hapsire (fjoke) ne tavan S S

Ulësja e pasme e ndashme në mënyrë asimetrike, e lëvizshme në mënyrë gjatësore dhe e palosshme me mundësi qasje në bagazh, me mbështetësen e dorës në qendër S S

Dritë e hyrjes në dyert e para S S

Pasqyra e brendshme me erësim automatik S S

Ulësja e pasagjerit para komplet e palueshme S S

Mbështetje lumbare për ulëset e para S S

Paketa e duhanpirësve S S

Ndërruesi nga lëkura S S

Ulëset e para me rregullim të lartësisë S S

Fijokë nën ulëset e para S S

Ulëset e para komfort S -

Inserte nga pëlhura "Shooting Star"ne uleset e para dhe ne pjesen anesore te uleseve mbrapa S -

Inserte dekorative"Weave" per pjesen para dhe tek dyert e para S -

Timon multifunksional i mbështjellë me lëkurë me pedale S -

Mbështetëse krahu para S -

Shtroja mat para dhe mbrapa S -

Ulëset e para top komfort - S

Pjesët anësore të ulseve të veshura me pëlhurë"Sardegna"pjesët e brendshme të ulëseve në "ArtVelours" microfleece - S

Tiguan



Inserte dekorative "Carbon Gray" në panelin para dhe në panelet e dyerve - S

Drita e ambientit me mundësi të përzgjedhjes prej 30 ngjyrave - S

Timoni multifunksional nga lëkura me butona kontrollues - S

Mbështetëse e dorës në pjesën e parë të veturës me hapsirë poshtë saj, me rregullim të lartësisë dhe gjatësisë , me  hapsirë për ventilim për pjesën pas saj - S

Shtroja mat para dhe mbrapa me qepje dekorative ngjyrë hiri - S

Elemente nga kromi tek rregulluesit e pasqyreve dhe xhamave,tek dorezat e dyerve nga pjesa e brendshme ne krom mat - S

Pllakë dekorative nga alumini"R-Line" Logo - S

Pedalet dhe pushuesi i këmbës nga çeliku inox - S

Siguria
Airbag për shoferin dhe pasagjerin,Airbag-u I shoferit me mundësi të deaktivizimit duke përfshirë edhe Airbag-un për gjunjë për shoferin S S

Programi i stabilizimit elektronik me mbështetje kundër-drejtuese, ABS, ASR, EDS, MSR dhe stabilizim rimorkio S S

Imbolizer elektronik S S

3 Mbështetëse koke për ulëset mbrapa S S

Mbështetëse për kokë të optimizuara nga siguria në pjesën e përparme, të rregullueshme për së gjati dhe lartësinë S S

Detektuesi i shoferit të lodhur "Rest Assist" S S

3 Rripa te sigurimit  për pjesën para me rregullim të lartësisë dhe shtrëngimit S S

Airbag në formë të perdeve për pjesën para dhe mbrapa duke përfshirë Airbag-at anësor para S S

Lajmërim akustik dhe me dritë për mos vërjen e rripave të sigurisë për ulëset para dhe mbrapa S S

Rrip i sigurimit automatik me 3 pika shtrëngimi për ulësen e mesme S S

Rripat e sigurimit automatik me tre pika me tensionues rripi për sediljet anësore mbrapa S S

Asistuesi për mbajtjen e korsisë "Lane Assist" S S

Trekëndëshi paralajmërues S S

Pikat e ankorimit ISOFIX për montimin e 2 ulëseve për fëmijë në ulëset e pasme, gjithashtu për ulëset për fëmijë i-Size S S

Kontroll dinamik i rrezes së dritave me drita këndore dinamike - S

Dritat për mot të ligë dhe dritat këndore - S

Funksioni
Kontrolli për zbritje nga kodra S S

Pasqyret e jashtme të rregullueshme në mënyrë elektrike dhe me ngrohje S S

Zgjedhja e profilit të vozitjes-vetëm për modelet 4Motion S S

Kontrolli i distancës së parkimit - sinjale paralajmëruese për pengesat përpara dhe pas S S

2 Porte për USB-C në pjesën para S S

Kontrolli automatik i dritave me drita LED të ndara të ditës dhe me funksionin e hyrjes dhe daljes nga vetura"Coming and Leaving Home" S S

Freni i parkimit elektromekanikë me funksionin Auto Hold S S

Dritë në bagazh S S

Kontroll automatik i klimës me 3 zona "Air Care Climatronic" me filtër të përmirësuar të ajrit dhe me panel kontrolle në pjesën e pasme S S

2 drita LED leximi në pjesën e përparme dhe 2 në pjesën e pasme S S

Drejtues elektromekanik i ndjeshëm në shpejtësi S S

Kontrolli i dritës së lartë "Light Assist" S S

8 Autoparlantë S S

Sistemi start-stop me rikuperimin e energjisë së frenimit S S

Pasqyret tek mbrojtësit e diellit të rrethuara me dritë S S

Prizë 12V në pjesën qëndrore mbrapa dhe në bagazh S S

Senzori i shiut S S

Sistemi i mbylljes qendrore pa Safelock, me telekomandë radio dhe 2 çelësa palosës të telekomandës S S

Radioja dixhitale DAB + S S

Ndërfaqja e telefonit celular Bluetooth S S

Display multifunksional "Premium" së bashku me display shumëngjyrësh S -

Radio "Composition" (6.5" color touchscreen, FM/DAB+ Radio, Bluetooth, 8 autoparlantë) S -

Instrument tabelë digjitale shumëngjyrëshe"Pro"me selektime të ndryshme të profilit - S

Radio "Ready 2 Discover" (ekran me prekje me ngjyra 8,0 ", FM / DAB + Radio, Bluetooth, 8 altoparlantë) - S

App-Connect incl. App-Connect Wireless for Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink - S



Pajisjet shtesë (specifike për modelin / linjën)
S - Të përfshira;  - Nuk përfshihet / Nuk disponohet;

Pa pagese
Radio "Ready 2 Discover" (8,0" color touchscreen, FM/DAB+ Radio, Bluetooth, 8 autoparlantë) RBB 0 € -

App-Connect incl. App-Connect Wireless for Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink 9WJ 0 € S

Instrument tabela digjitale, shumëngjyrëshe, me mundësi të përzgjedhjes së shikueshmërisë 9S0 0 € 0 €

Radio-navigation Discover Media (FM/DAB+ Radio, Bluetooth, 8 autoparlantë) RBD - 0 €

Kamera ne pjesen e pasme KA2 0 € 0 €

Pasqyret e jashtme të palueshme me funksionin e uljes së pasqyrës së pasagjerit dhe dritë rrethuese 6XP 0 € 0 €

Cruise control me limituesin e shpejtësisë 8T6 0 € 0 €

Çasja dhe nisja pa çelës 4I3 0 € 0 €

Mbështetësja e krahut para me ndërfaqe USB-C dhe prizë karikimi USB 6E4 0 € S

Paketa e kromit (Tregerat në kulm ngjyrë argjendi , llajsne kromi rreth xhamave) PA2 0 € -

Paketa e sigurisë ( Airbag për gjunjë për shoferin, monitorimi i këmbësorëve) WN3 0 € 0 €

Hapja e bagazhit në mënyrë elektrike 4E7 - 0 €

Timoni progresiv 1N7 - 0 €

Tregerat në kulm, argjend 3S1 - 0 €

Sistemi i monitorimit të presionit të gomave, matja e drejtpërdrejtë 7K3 0 € 0 €

Rrota rezervë, çelik, me hapsirë dhe peshë kursyese, për automjetet me fellne alumini duke përfshirë çantën e mjeteve PRA 0 € 0 €

Fellne alumini "Frankfurt" 7 J x 18, Airstop® gomat 235/55 R 18, rezistencë e optimizuar e rrotullimit- për LIFE 4MOTION PJQ 0 € -

Eksterieri
Ngjyrë universale, e bardhë ose hiri UNI 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 356 € 356 €

Ngjyre metalike ekskluzive, Kings Red MEX 495 € 495 €

Mother-of-pearl effect paint, Oryx White PMU 743 € 743 €

Panoramë, e lëvizshme dhe e ngritshme, panorama e plotë PS2 1,195 € 1,195 €

Dritat LED, Reflektor me LED drita të ndara të ditës dhe drita dinamike këndore PXA 1,167 € S

Lidhje rimorkio, palosëse, me lëshim elektrik 1M6 822 € 822 €

Sistemi i manovrimit të rimorkios Trailer Assist përfshirë Park Assist vetën në kombinim me Trailer hitch 8A9 286 € 286 €

Interieri
Paketa dimërore(Ulëset e para me ngrohje,spërkatësi i xhamit para me ngrohje automatike) WW1 294 € 294 €

Ulëset e para Ergo Aktive (Mbështetje lumbare për ulëset e para me funksion masazhe, Mbështetje me rregullim gjatësorë të mbajtëses së kofshës, Materiali i ulëseve me inserte të 

ArtVelours,panelet e dyerve të para të kombinuara me lëkurë,pa palosje të plotë të mbështetëses së ulëses së pasagjerit) kombinohet vetëm me pakon dimërore
PB1 617 € -

Paketa e Lëkurës Vienna (Ulëset e lëkurës Vienna,Ulëset e para Top-Komfort me rregullim elektrik dhe funksion të memories,pasqyret e jashtme të palueshme dhe me dritë 

rrethuese,pa fijoka nën ulëset e para,pa palosje të plotë të mbështetëses së ulëses të pasagjerit- Kombinohet vetëm me pakon dimërore
WL3 2,663 € -

Paketa e ulëseve të lëkurës Vienna R-Line,lëkurë në sipërfaqen e ulëses,Logoja R-Line në pjesën e përparme të ulëseve të para,ulëset e para Sport me rregullim elektrik dhe funksionin 

e memorjes.Pasqyret e jashtme të palueshme të rrethuara me dritë,pa fijoka nën ulëset e para.Pa palosje komplete të ulëses së pasagjerit.

Kombinohet vetem me Paketen Dimerore

WL4 - 2,519 €

Paketa e ambientit (Ndriçimi i ambientit në 30 ngjyra,detajet nga kromi tek ndërruesi,pragjet e dyerve te para te kombinuara me alumin,inserte dekorative Cross) PA1 332 € -

Rrjeta ndarëse tek bagazhi PG5 223 € 223 €

Siguria
Sistem alarmi kundër vjedhjes me mbikëqyrje të brendshme, paralajmërim për bri rezervë dhe tërheqje 7AS 327 € 327 €

Airbag anësor mbrapa përfshirë airbag anësor para dhe sistemi i airbag-ëve në formë të perdeve 4X4 349 € 349 €

Funksioni
Zgjedhja e profilit të vozitjes për modelet që tërheqin vetëm me rrotat e para (Front wheel drive) PPA 168 € -

Hapja e bagazhit në mënyrë elektrike 4E7 368 € 0 €

"Park Assist" steering assitance system 7X5 201 € 201 €

Kamerat me pamje 360 shkallë KA6 365 € 365 €

Radio navigacion sistem Discover Media, FM / DAB + radio, Bluetooth, 8 autoparlantë RBD 564 € 0 €

Radio navigation system Discover Pro, FM / DAB + radio, Bluetooth, 8 autoparlantë RCB 1,687 € 934 €

Sistemi i zërit Harman Kardon 480 W, altoparlantë 8 + 1, nënvufer, përforcues dixhital 16-kanalësh 8RI 803 € 803 €

Head-up display, vetëm me kombinim me sistemin e navigacionit KS2 528 € 528 €

Kontrolli me zë,vetëm me kombinim me sistemin e navigacionit QH1 206 € 206 €

Ndërfaqja e telefonit celular Comfort me karikim induktiv dhe lidhje induktive me antenën e jashtme 9IJ 435 € 435 €

Fellnet dhe Suspensioni WFH 323 € 323 €



Wheels and suspension

Fellne alumini"Tulsa" 6,5 J x 17, Dark Graphite, Diamond-turned surface, Airstop® gomat 215/65 R 17, rezistenca e optimizuar e rrotullimit,

Bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur anti-vjedhje, për 1.5 TSI DSG
PJV 155 € -

Fellne alumini "Frankfurt" 7 J x 18, Airstop® gomat 235/55 R 18, , rezistenca e optimizuar e rrotullimit.                                                                                                               Bulonat e 

rrotave me mbrojtje të zgjatur anti-vjedhje, për 1.5 TSI DSG
PJQ 509 € -

Fellne alumini "Nizza" 7 J x 18, Black, Diamond-turned surface, Airstop® gomat 235/55 R 18,  rezistenca e optimizuar e rrotullimit,

Bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur anti-vjedhje,
PJW 663 € -

Fellne alumini Misano 8.5 J x 20, Airstop® 255/40 R 20 gomat, Bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur anti-vjedhje, vetëm në kombinim me Adaptive Chassis Control WDD (DCC) PJT - 459 €

Fellne alumini Suzuka 8.5 J x 20 Dark Graphite, Airstop® 255/40 R 20 gomat, Bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur anti-vjedhje,

vetëm në kombinim me Adaptive Chassis Control WDD (DCC) 
PJB - 459 €

Paketa Black Style

Fellne alumini Valencia 8.5 J x 19 black, Airstop® 255/45 R 19 gomat,rezistenca e optimizuar e rrotullimit, Bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur anti-vjedhje,

Xhamat mbrapa me errësim ekstra, Mbrojtësit R-Line me elemente stiluese të zeza, Llajsne të zeza rreth xhamave,Shtëpizat e pasqyreve të zeza

WBS - 590 €

Fellne alumini Suzuka 8.5 J x 20 black, Airstop® 255/40 R 20 gomat,Bulonat e rrotave me mbrojtje të zgjatur anti-vjedhje, vetëm në kombinim me Paketën Black Style Package dhe 

Adaptive Chassis Control WDD (DCC)
PJS - 459 €

 Kontrolli Adaptivë i Shasisë dhe zgjedhja e profilit të ngasjes, lartësia e shasisë +0 mm WDD 976 € 976 €

Paketa sportive (Suspensioni Sportiv duke përfshirë drejtimin progresiv,lartësia e shasisë -  10mm) PSF 463 € 463 €

Ju lutemi kontaktoni partnerin tuaj Baki Automobile për të kontrolluar mundësinë e porositjes dhe çmimin përfundimtar të konfigurimit tuaj të dëshiruar

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

383 044 333 380

Kontakt:

Email:info@bakiautomobile.com

www.bakiautomobile.com

Rr.Prishtinë-Ferizaj Km 5

http://www.bakiautomobile.com/


Kombinimet e ngjyrave

Tiguan AX1
Model i vitit 2021

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

HJ Anthracite Grey-Titanium Black

Pëlhure/ Shooting Star

Pagesë shtesë: Jo

Për: Life

5K5K B0B0 2T2T

Urano Grey Dolphin Grey Deep black

Jo metalike Metalike Metalike/Efekt perle

0Q0Q F1F1 0R0R

Pure White Ginger Brown Oryx White

Jo metalike Metallic Mother of Pearl

Metalike

C2C2 V2V2

Moonstone Grey Nightshade Blue

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

BG Titanium Black

Pëlhurë/ArtVelours

Pagesë shtesë: Po (PB1+WW1)

Për: Life

5K5K B0B0 2T2T

Urano Grey Dolphin Grey Deep black

Jo metalike Metalike Metalike/Efekt perle

0Q0Q F1F1 0R0R

Pure White Ginger Brown Oryx White

Jo metalike Metalike Mother of Pearl

C2C2 V2V2

Moonstone Grey Nightshade Blue

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike



Kombinimet e ngjyrave

Tiguan AX1
Model i vitit 2021

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

BG Titanium Black

Lëkurë

Pagesë shtesë: Po (WL3+WW1)

Për: Life

5K5K B0B0 2T2T

Urano Grey Dolphin Grey Deep black

Jo metalike Metalike Metalike / Efekt perle

0Q0Q F1F1 0R0R

Pure White Ginger Brown Oryx White

Jo metalike Metalike Mother of Pearl

C2C2 V2V2

Moonstone Grey Nightshade Blue

Jo metalike Metalike

8E8E

Reflex Silver

Metalike

OE Grey-Titanium Black-Flint Grey

Pëlhurë/Textyl Sardegna/ArtVelours

Pagesë shtesë: Jo

Për: R-Line

0Q0Q B0B0 2T2T

Pure White Dolphin Grey Deep black

Jo metalike Metalike Metalike/Efekt perle

V2V2 0R0R

Nightshade Blue Oryx White

Metalike Mother of Pearl

8E8E

Reflex Silver

Metalike

L9L9

Lapiz Blue

Metalike Ekskluzive



Kombinimet e ngjyrave

Tiguan AX1
Model i vitit 2021

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

IH Titanium Black

Lëkurë

Pagesë shtesë: Po (WL4+WW1)

Për: R-Line

0Q0Q B0B0 2T2T

Pure White Dolphin Grey Deep black

Jo metalike Metalike Metalike/ Efekt perle

V2V2 0R0R

Nightshade Blue Oryx White

Metalike Mother of Pearl

8E8E

Reflex Silver

Metalike

L9L9

Lapiz Blue

Metalike Ekskluzive




