01.07.2019

2018 BNK 18 22 nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

NET FİYAT

POLO⁴

1,0 75 PS Trendline Man.
1,0 TSI 95 PS Comfortline Man.
1,0 TSI 95 PS Comfortline DSG
1,0 TSI 95 PS Highline DSG
1,6 TDI SCR 80 PS Trendline Man.
1,6 TDI SCR 95 PS Comfortline Man.
1,6 TDI SCR 95 PS Comfortline DSG
1,6 TDI SCR 95 PS Highline DSG

58.559,56 ₺
63.819,64 ₺
69.664,17 ₺
77.907,01 ₺
73.810,11 ₺
79.855,31 ₺
85.971,13 ₺
90.547,40 ₺

ÖTV5
(%45)
(%50)
26.351,80 ₺
28.718,84 ₺
31.348,88 ₺
38.953,50 ₺
36.905,06 ₺
39.927,66 ₺
42.985,56 ₺
45.273,70 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

15.284,04 ₺
16.656,93 ₺
18.182,35 ₺
21.034,89 ₺
19.928,73 ₺
21.560,93 ₺
23.212,21 ₺
24.447,80 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
473,00 ₺
473,00 ₺
473,00 ₺
473,00 ₺
824,50 ₺
824,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

OPAK RENK TAVSİYE
EDİLEN ANAHTAR
TESLİM FİYATI1/2/3/8

271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

101.200 ₺
110.200 ₺
120.200 ₺
138.900 ₺
132.000 ₺
142.700 ₺
153.600 ₺
161.700 ₺

1.010 ₺
3.410 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede
belirtilen araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, aracın
tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
3- Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. Bu durumda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı
ve vergi oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: İspanya
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi tarife
değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı baz alınarak
hesaplandığından, C- Yürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV tutarları aracın motor
silindir hacmi ve taşıt değerine göre değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu farklar aracın tavsiye edilen
anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar
tarafından yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını
istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik
gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

01.07.2019

4

GOLF

1,0 TSI 110 PS Midline Plus Man.
1,0 TSI 110 PS Midline Plus DSG
1,0 TSI 110 PS Comfortline Man.
1,0 TSI 110 PS Comfortline DSG
1,0 TSI 110 PS Highline DSG
1,4 TSI 125 PS Comfortline Man.
1,4 TSI 125 PS Comfortline DSG
1,4 TSI 125 PS Highline Man.
1,4 TSI 125 PS Highline DSG
1,4 TSI 150 PS Comfortline DSG
1,4 TSI 150 PS Highline DSG
1,6 TDI 115 PS Comfortline Man.
1,6 TDI 115 PS Comfortline DSG
1,6 TDI 115 PS Highline Man.
1,6 TDI 115 PS Highline DSG

2018 BNK 18 22

NET FİYAT

79.940,90 ₺
90.537,80 ₺
84.379,60 ₺
95.057,57 ₺
103.080,17 ₺
88.061,53 ₺
98.682,99 ₺
96.253,62 ₺
106.875,08 ₺
105.067,18 ₺
113.259,27 ₺
99.417,46 ₺
109.586,95 ₺
107.327,06 ₺
115.349,66 ₺

nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi
ÖTV5
(%50)

39.970,45 ₺
45.268,90 ₺
42.189,80 ₺
47.528,79 ₺
51.540,08 ₺
44.030,76 ₺
49.341,50 ₺
48.126,81 ₺
53.437,54 ₺
52.533,59 ₺
56.629,63 ₺
49.708,73 ₺
54.793,47 ₺
53.663,53 ₺
57.674,83 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

21.584,04 ₺
24.445,21 ₺
22.782,49 ₺
25.665,54 ₺
27.831,65 ₺
23.776,61 ₺
26.644,41 ₺
25.988,48 ₺
28.856,27 ₺
28.368,14 ₺
30.580,00 ₺
26.842,71 ₺
29.588,48 ₺
28.978,31 ₺
31.144,41 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
473,00 ₺
516,50 ₺
516,50 ₺
516,50 ₺
516,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR TESLİM
FİYATI1/2/3/8

271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

142.500 ₺
161.300 ₺
150.400 ₺
169.300 ₺
183.500 ₺
157.300 ₺
176.100 ₺
171.800 ₺
190.600 ₺
187.400 ₺
201.900 ₺
177.400 ₺
195.400 ₺
191.400 ₺
205.600 ₺
1.170 ₺
4.580 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede
belirtilen araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle,
aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
3- a) Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. b) Oryx beyazı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen
net fiyatı 3.270 TL'dir. Turmerik sarısı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 1.700 TL'dir. c) Bu maddede belirtilen (a) ve (b) seçeneklerinin geçerli olduğu
durumlarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı ve vergi oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar
teslim fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: Almanya
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi tarife
değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı baz
alınarak hesaplandığından, C- Yürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV tutarları
aracın motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu farklar aracın
tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar
tarafından yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını
istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya
değişkenlik gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

01.07.2019

GOLF R⁴

2,0 TSI 310 PS R 4M DSG

2018 BNK 18 22 nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

NET FİYAT

211.124,66 ₺

ÖTV5
(%110)

232.237,12 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

79.805,12 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
2.501,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
260,40 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

OPAK RENK TAVSİYE
EDİLEN ANAHTAR
TESLİM FİYATI1/2/3/8

271,20 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

526.200 ₺

2.000 ₺
5.550 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede
belirtilen araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, aracın
tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
3- a) Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. b) Oryx beyazı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net
fiyatı 5.550 TL'dir. Turmerik sarısı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 2.820 TL'dir. c) Bu maddede belirtilen (a) ve (b) seçeneklerinin geçerli olduğu
durumlarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı ve vergi oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim
fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: Almanya
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi tarife
değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı baz alınarak
hesaplandığından, C- Yürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV tutarları aracın motor
silindir hacmi ve taşıt değerine göre değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu farklar aracın tavsiye edilen
anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar
tarafından yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını
istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik
gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

01.07.2019

TIGUAN4

1,4 TSI 125 PS Trendline Man.
1,4 TSI ACT 150 PS Trendline DSG
1,4 TSI 125 PS Comfortline Man.
1,4 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG
1,4 TSI ACT 150 PS Highline DSG
1,6 TDI SCR 115 PS Trendline Man.
1,6 TDI SCR 115 PS Comfortline Man.
1,6 TDI SCR 115 PS Highline Man.
2,0 TDI SCR 150 PS 4M Comfortline DSG
2,0 TDI SCR 150 PS 4M Highline DSG

2018 BNK 18 22

NET FİYAT

99.925,93 ₺
117.722,54 ₺
109.473,95 ₺
127.578,87 ₺
140.714,46 ₺
114.558,70 ₺
124.347,93 ₺
137.748,36 ₺
135.452,08 ₺
148.799,53 ₺

nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi
ÖTV5
(%50)
(%60)
(%100)
49.962,97 ₺
58.861,27 ₺
54.736,98 ₺
76.547,32 ₺
84.428,68 ₺
57.279,35 ₺
74.608,76 ₺
82.649,01 ₺
135.452,08 ₺
148.799,53 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

26.980,00 ₺
31.785,09 ₺
29.557,97 ₺
36.742,71 ₺
40.525,76 ₺
30.930,85 ₺
35.812,21 ₺
39.671,53 ₺
48.762,75 ₺
53.567,83 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
2.501,50 ₺
2.501,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ
RESMİ
BEDELLERİ5/6
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR
TESLİM
FİYATI1/2/3/8

271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺

178.300 ₺
209.800 ₺
195.200 ₺
242.300 ₺
267.100 ₺
204.200 ₺
236.200 ₺
261.500 ₺
322.700 ₺
354.200 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

2.240 ₺
5.730 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir.
Listede belirtilen araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu
nedenle, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
3- a) Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. b) Oryx beyazı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye
edilen net fiyatı 5.450 TL'dir. c) Bu maddede belirtilen (a) ve (b) seçeneklerinin geçerli olduğu durumlarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı ve
vergi oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: Almanya
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi
tarife değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı
baz alınarak hesaplandığından, C- Yürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV
tutarları aracın motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu
farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü
şahıslar tarafından yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar
tarafından yapılmasını istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili
satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

01.07.2019

TIGUAN ALLSPACE4

1,4 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG
1,4 TSI ACT 150 PS Highline DSG
2,0 TDI SCR 150 PS 4M Highline DSG

2018 BNK 18 22

NET FİYAT

146.487,76 ₺
162.642,43 ₺
171.939,83 ₺

nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi
ÖTV5
(%60)
(%110)
87.892,66 ₺
97.585,46 ₺
189.133,81 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

42.188,48 ₺
46.841,02 ₺
64.993,26 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
899,50 ₺
899,50 ₺
2.501,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ
RESMİ
BEDELLERİ5/6
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR
TESLİM
FİYATI1/2/3/8

271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺

278.000 ₺
308.500 ₺
429.100 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

2.370 ₺
6.030 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir.
Listede belirtilen araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu
nedenle, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
3- a) Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. b) Ateş turuncusu renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye
edilen net fiyatı 3.150 TL'dir. c) Bu maddede belirtilen (a) ve (b) seçeneklerinin geçerli olduğu durumlarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı ve
vergi oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: Meksika
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi
tarife değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı
baz alınarak hesaplandığından, C- Yürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV
tutarları aracın motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu
farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü
şahıslar tarafından yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar
tarafından yapılmasını istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili
satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

01.07.2019

2018 BNK 18 22

nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi
5

NET FİYAT

PASSAT4

1,4 TSI 125 PS Trendline Man.
1,4 TSI 125 PS Trendline DSG
1,4 TSI 125 PS Comfortline Man.
1,4 TSI 125 PS Comfortline DSG
1,4 TSI 125 PS Highline Man.
1,4 TSI 125 PS Highline DSG
1,4 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG
1,4 TSI ACT 150 PS Highline DSG
1,6 TDI 120 PS Trendline Man.
1,6 TDI 120 PS Trendline DSG
1,6 TDI 120 PS Impression DSG
1,6 TDI 120 PS Comfortline Man.
1,6 TDI 120 PS Comfortline DSG
1,6 TDI 120 PS Highline Man.
1,6 TDI 120 PS Highline DSG
2,0 TDI 150 PS Comfortline DSG
2,0 TDI 150 PS Highline DSG
2,0 TDI SCR 190 PS Highline DSG
2,0 TDI SCR 240 PS Highline 4M DSG

ÖTV
(%50)
(%60)
(%100)
(%110)

93.767,74 ₺
111.564,35 ₺
105.801,64 ₺
123.447,51 ₺
127.843,70 ₺
145.640,31 ₺
132.875,48 ₺
155.121,24 ₺
112.750,79 ₺
129.114,88 ₺
135.100,05 ₺
118.570,00 ₺
134.199,63 ₺
146.805,56 ₺
163.225,05 ₺
134.477,50 ₺
153.672,42 ₺
164.096,14 ₺
182.109,32 ₺
0

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

46.883,87 ₺
55.782,18 ₺
52.900,82 ₺
74.068,51 ₺
76.706,22 ₺
87.384,18 ₺
79.725,29 ₺
93.072,74 ₺
56.375,40 ₺
77.468,93 ₺
81.060,03 ₺
59.285,00 ₺
80.519,78 ₺
88.083,34 ₺
97.935,03 ₺
134.477,50 ₺
153.672,42 ₺
164.096,14 ₺
200.320,25 ₺

KDV5
(%18)

25.317,29 ₺
30.122,37 ₺
28.566,44 ₺
35.552,88 ₺
36.818,98 ₺
41.944,41 ₺
38.268,14 ₺
44.674,92 ₺
30.442,71 ₺
37.185,09 ₺
38.908,82 ₺
32.013,90 ₺
38.649,49 ₺
42.280,00 ₺
47.008,82 ₺
48.411,90 ₺
55.322,07 ₺
59.074,61 ₺
68.837,32 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
5
VERGİSİ
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
2.501,50 ₺
2.501,50 ₺
2.501,50 ₺
2.501,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺

271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR TESLİM
FİYATI1/2/3/8
167.400 ₺
198.900 ₺
188.700 ₺
234.500 ₺
242.800 ₺
276.400 ₺
252.300 ₺
294.300 ₺
201.000 ₺
245.200 ₺
256.500 ₺
211.300 ₺
254.800 ₺
278.600 ₺
309.600 ₺
320.400 ₺
365.700 ₺
390.300 ₺
454.300 ₺
1.660 ₺
5.030 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede belirtilen
araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, aracın tavsiye edilen
anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
3- a) Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. b) Oryx beyazı ve Nar kırmızı renk seçenekleri opsiyonel olup tavsiye
edilen net fiyatı 4.080 TL'dir. c) Bu maddede belirtilen (a) ve (b) seçeneklerinin geçerli olduğu durumlarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı ve vergi oranı ile MTV
tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: Almanya
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi tarife
değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı baz alınarak
hesaplandığından, C- Yürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV tutarları aracın motor silindir
hacmi ve taşıt değerine göre değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim
fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından
yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını istemesi halinde,
hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

01.07.2019

PASSAT VARIANT4

1,4 TSI 125 PS Comfortline DSG
1,4 TSI 125 PS Highline DSG
1,4 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG
1,4 TSI ACT 150 PS Highline DSG
1,6 TDI 120 PS Comfortline Man.
1,6 TDI 120 PS Comfortline DSG
1,6 TDI 120 PS Highline Man.
1,6 TDI 120 PS Highline DSG
2,0 TDI SCR 240 PS Highline 4M DSG

2018 BNK 18 22 nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

NET FİYAT

123.447,51 ₺
145.640,31 ₺
132.875,48 ₺
155.121,24 ₺
124.771,66 ₺
141.244,12 ₺
146.805,56 ₺
163.225,05 ₺
182.109,32 ₺

ÖTV5
(%60)
(%110)
74.068,51 ₺
87.384,18 ₺
79.725,29 ₺
93.072,74 ₺
74.863,00 ₺
84.746,47 ₺
88.083,34 ₺
97.935,03 ₺
200.320,25 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)
35.552,88 ₺
41.944,41 ₺
38.268,14 ₺
44.674,92 ₺
35.934,24 ₺
40.678,31 ₺
42.280,00 ₺
47.008,82 ₺
68.837,32 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
899,50 ₺
2.501,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺

271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR TESLİM
FİYATI1/2/3/8
234.500 ₺
276.400 ₺
252.300 ₺
294.300 ₺
237.000 ₺
268.100 ₺
278.600 ₺
309.600 ₺
454.300 ₺
1.660 ₺
5.330 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur.Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede belirtilen
araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, aracın tavsiye edilen
anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
3- a) Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. b) Oryx beyazı ve Nar kırmızı renk seçenekleri opsiyonel olup
tavsiye edilen net fiyatı 4.080 TL'dir. c) Bu maddede belirtilen (a) ve (b) seçeneklerinin geçerli olduğu durumlarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı ve vergi
oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: Almanya
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi tarife
değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı baz alınarak
hesaplandığından, C- Yürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV tutarları aracın motor
silindir hacmi ve taşıt değerine göre değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar
teslim fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar
tarafından yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını
istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik
gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

01.07.2019

2018 BNK 18 22

NET FİYAT

4

ARTEON

1,5 TSI ACT 150 PS Elegance DSG
1,5 TSI ACT 150 PS R-Line DSG
2,0 TDI SCR 150 PS Elegance DSG
2,0 TDI SCR 240 PS Elegance 4M DSG
2,0 TDI SCR 240 PS R-Line 4M DSG

nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi 1/2/3 TL
ÖTV5
(%60)
(%100)
(%110)

162.907,26 ₺
162.907,26 ₺
162.952,08 ₺
180.939,02 ₺
180.939,02 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

97.744,35 ₺
97.744,35 ₺
162.952,08 ₺
199.032,93 ₺
199.032,93 ₺

KDV5
(%18)
46.917,29 ₺
46.917,29 ₺
58.662,75 ₺
68.394,95 ₺
68.394,95 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
899,50 ₺
899,50 ₺
2.501,50 ₺
2.501,50 ₺
2.501,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺
260,40 ₺

271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺
271,20 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

OPAK RENK TAVSİYE
EDİLEN ANAHTAR TESLİM
FİYATI1/2/3/8
309.000 ₺
309.000 ₺
387.600 ₺
451.400 ₺
451.400 ₺
2.360 ₺
5.780 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede belirtilen araçlar
stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, aracın tavsiye edilen anahtar teslim
fiyatı değişebilecektir.
3- a) Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. b) Oryx beyazı ve Nar kırmızı renk seçenekleri opsiyonel olup tavsiye edilen
net fiyatı 5.820 TL'dir. Turmerik sarısı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 3.930 TL'dir. c) Bu maddede belirtilen (a) ve (b) seçeneklerinin geçerli olduğu durumlarda,
yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı ve vergi oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: Almanya
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi tarife değişikliklerine
bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı baz alınarak hesaplandığından, CYürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV tutarları aracın motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre
değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından
yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını istemesi halinde, hizmet
bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.
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YENİ TOUAREG⁴

3,0 V6 TDI SCR 286 PS 4M Tiptr.

2018 BNK 18 22 nolu Volkswagen 2018 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

NET FİYAT

359.790,22 ₺

ÖTV5
(%160)

KDV5
(%18)

575.664,35 ₺

168.381,82 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
5.232,00 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
260,40 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

OPAK RENK TAVSİYE
EDİLEN ANAHTAR
TESLİM FİYATI1/2/3/8

271,20 ₺

1.109.600 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

4.220 ₺
7.100 ₺

1- Doğuş Otomotiv üretim, ithalat gibi nedenlere bağlı olarak aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2- Bu fiyat listesindeki fiyatların uygulanmaya başladığı tarih: 01/07/2019'dur. Tavsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede
belirtilen araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, aracın
tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
3- a) Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. b) Malbec kırmızı, Okyanus mavisi ve Oryx beyazı renk
seçenekleri tavsiye edilen net fiyatı 10.360 TL'dir. c) Bu maddede belirtilen (a) ve (b) seçeneklerinin geçerli olduğu durumlarda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV
matrahı ve vergi oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
4- Menşei: Slovakya
5- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesinde belirtilen, araca ilişkin her türlü vergi (ÖTV, KDV, MTV vb.), trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri; A- resmi tarife
değişikliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, B- ÖTV oranları, aracın ithalatı aşamasında döviz kurundaki değişiklikler sebebi ile KDV matrahı baz alınarak
hesaplandığından, C- Yürürlükteki mevzuat uyarınca; a) ÖTV oranları aracın motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişebileceğinden, b) MTV tutarları aracın motor
silindir hacmi ve taşıt değerine göre değişebileceğinden, bu nedenlerle oluşabilecek fiyat farkı/farkları müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu farklar aracın tavsiye edilen
anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
6- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri plaka bedeli, ruhsat bedeli, ruhsat tescil bedeli ve damga vergisinden ibaret olup, bu bedeller müşteriye aittir.
7- Trafik tescil ve ruhsat işlemleri müşteri tarafından veya müşterinin talebi halinde müşteriye vekaleten yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar
tarafından yapılabilmektedir. Müşterinin trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmetinin yetkili satıcı veya yetkili satıcının yetkilendireceği üçüncü şahıslar tarafından yapılmasını
istemesi halinde, hizmet bedeli yetkili satıcı ile müşteri arasında belirlenir. Bu nedenle, trafik tescil ve ruhsat işlemleri hizmet bedeli yetkili satıcıdan yetkili satıcıya değişkenlik
gösterebilir.
8- Trafik sigorta poliçe bedeli yukarıda belirtilmiş olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına dahil olmayıp, bu bedel müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.

