02.06.2020

2020 BNK 20 06 nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi
ÖTV5
(%50)
(%60)

NET FİYAT

POLO⁴

1,0 80 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 95 PS Comfortline DSG
1,6 TDI SCR 95 PS Highline DSG

80.352,77 ₺
82.951,64 ₺
88.488,37 ₺
108.121,98 ₺
119.461,53 ₺
124.918,91 ₺

40.176,39 ₺
41.475,82 ₺
44.244,18 ₺
54.060,99 ₺
59.730,77 ₺
74.951,35 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

21.695,25 ₺
22.396,94 ₺
23.891,86 ₺
29.192,94 ₺
32.254,61 ₺
35.976,65 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

529,50 ₺
529,50 ₺
529,50 ₺
578,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺

313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

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

332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

143.400 ₺
148.000 ₺
157.800 ₺
192.600 ₺
213.100 ₺
237.500 ₺

1.370 ₺
5.430 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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.

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır.

#

02.06.2020

4

GOLF

1,0 TSI 115 PS Midline Plus Man.
1,5 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG
1,5 TSI ACT 150 PS Highline DSG
1,6 TDI SCR 115 PS Comfortline Man.
1,6 TDI SCR 115 PS Highline Man.

nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

2020 BNK 20 06

ÖTV5
(%50)
(%60)

NET FİYAT

106.935,54 ₺
136.094,76 ₺
145.628,66 ₺
132.281,20 ₺
141.444,34 ₺

53.467,77 ₺
81.656,86 ₺
87.377,20 ₺
79.368,72 ₺
84.866,60 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

28.872,60 ₺
39.195,29 ₺
41.941,05 ₺
38.096,99 ₺
40.735,97 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

578,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺

313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

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

332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺

190.500 ₺
258.600 ₺
276.600 ₺
251.400 ₺
268.700 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

1.810 ₺
7.240 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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 5.820 TL'dir. Turmerik sarısı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 2.710 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.

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır.

#

02.06.2020

2020 BNK 20 06

nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi
5

TIGUAN4

1,5 TSI ACT 130 PS Trendline Man.
1,5 TSI ACT 150 PS Trendline DSG
1,5 TSI ACT 130 PS Comfortline Man.
1,5 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG
1,5 TSI ACT 150 PS Highline DSG
2,0 TDI SCR 150 PS 4M Comfortline DSG
2,0 TDI SCR 150 PS 4M Highline DSG

NET FİYAT

129.791,80 ₺
151.878,66 ₺
142.079,93 ₺
164.590,52 ₺
184.135,02 ₺
179.682,17 ₺
197.317,36 ₺

ÖTV
(%50)
(%60)
(%110)
77.875,08 ₺
91.127,20 ₺
85.247,96 ₺
98.754,31 ₺
110.481,01 ₺
197.650,38 ₺
217.049,09 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

37.380,04 ₺
43.741,05 ₺
40.919,02 ₺
47.402,07 ₺
53.030,88 ₺
67.919,86 ₺
74.585,96 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL
OPAK RENK
TRAFİK TESCİL VE
VE RUHSAT
TAVSİYE EDİLEN
RUHSAT İŞLEMLERİ
İŞLEMLERİ RESMİ
ANAHTAR TESLİM
7
HİZMET BEDELİ
BEDELLERİ5/6
FİYATI1/2/3/8

1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
2.801,50 ₺
2.801,50 ₺

313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺

332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

246.700 ₺
288.400 ₺
269.900 ₺
312.400 ₺
349.300 ₺
448.700 ₺
492.400 ₺
1.810 ₺
7.910 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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 5.880 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.

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır.

#

02.06.2020

TIGUAN ALLSPACE4

1,5 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG
1,5 TSI ACT 150 PS Highline DSG

2020 BNK 20 06

NET FİYAT

192.238,83 ₺
213.107,47 ₺

nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

ÖTV5
(%60)

115.343,30 ₺
127.864,48 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

55.364,78 ₺
61.374,95 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ
RESMİ
BEDELLERİ5/6

1.007,00 ₺
1.007,00 ₺

313,65 ₺
313,65 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

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

332,44 ₺
332,44 ₺

364.600 ₺
404.000 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

2.980 ₺
8.710 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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 4.040 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.

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır.

#

02.06.2020

2020 BNK 20 06

NET FİYAT

PASSAT4

1,5 TSI ACT 150 PS Impression DSG
1,5 TSI ACT 150 PS Business DSG
1,5 TSI ACT 150 PS Elegance DSG
1,6 TDI SCR 120 PS Impression DSG
1,6 TDI SCR 120 PS Business DSG
1,6 TDI SCR 120 PS Elegance DSG
2,0 TDI SCR 150 PS Business DSG
2,0 TDI SCR 150 PS Elegance DSG
2,0 TDI SCR 240 PS Elegance 4M DSG

nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi
ÖTV5
(%60)
(%110)

149.654,08 ₺
170.310,86 ₺
205.745,19 ₺
150.607,47 ₺
179.950,69 ₺
218.562,98 ₺
180.771,76 ₺
210.674,90 ₺
254.097,02 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

89.792,45 ₺
102.186,52 ₺
123.447,11 ₺
90.364,48 ₺
107.970,42 ₺
131.137,79 ₺
198.848,93 ₺
231.742,39 ₺
279.506,72 ₺

KDV5
(%18)

43.100,38 ₺
49.049,53 ₺
59.254,61 ₺
43.374,95 ₺
51.825,80 ₺
62.946,14 ₺
68.331,72 ₺
79.635,11 ₺
96.048,67 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
5
VERGİSİ
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
2.801,50 ₺
2.801,50 ₺
2.801,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺

332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR TESLİM
FİYATI1/2/3/8
284.200 ₺
323.200 ₺
390.100 ₺
286.000 ₺
341.400 ₺
414.300 ₺
451.400 ₺
525.500 ₺
633.100 ₺
2.050 ₺
6.960 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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
6.660 TL'dir. Okyanus Mavisi renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 3.900 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.

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır.

#

02.06.2020

PASSAT VARIANT4

1,5 TSI ACT 150 PS Business DSG
1,5 TSI ACT 150 PS Elegance DSG
1,6 TDI SCR 120 PS Business DSG
1,6 TDI SCR 120 PS Elegance DSG
2,0 TDI SCR 240 PS Elegance 4M DSG

2020 BNK 20 06

NET FİYAT

nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi
ÖTV5
(%60)
(%110)

182.863,83 ₺
218.933,74 ₺
189.590,52 ₺
228.997,30 ₺
258.334,31 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

109.718,30 ₺
131.360,25 ₺
113.754,31 ₺
137.398,38 ₺
284.167,74 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
5
VERGİSİ

KDV5
(%18)

52.664,78 ₺
63.052,92 ₺
54.602,07 ₺
65.951,22 ₺
97.650,37 ₺

1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
1.007,00 ₺
2.801,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺
313,65 ₺

332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺
332,44 ₺

3/5

METALİK RENK
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR TESLİM
FİYATI1/2/3/8
346.900 ₺
415.000 ₺
359.600 ₺
434.000 ₺
643.600 ₺
2.050 ₺
7.560 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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
6.660 TL'dir. Okyanus Mavisi renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 3.900 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.

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır.

#

02.06.2020

2020 BNK 20 06

NET FİYAT

ARTEON4

2,0 TDI SCR 240 PS Elegance 4M DSG
2,0 TDI SCR 240 PS R-Line 4M DSG

nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi 1/2/3 TL
ÖTV5
(%110)

230.852,47 ₺
230.852,47 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

253.937,71 ₺
253.937,71 ₺

KDV5
(%18)
87.262,23 ₺
87.262,23 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

2.801,50 ₺
2.801,50 ₺

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

313,65 ₺
313,65 ₺

332,44 ₺
332,44 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

OPAK RENK TAVSİYE
EDİLEN ANAHTAR TESLİM
FİYATI1/2/3/8
575.500 ₺
575.500 ₺
2.580 ₺
6.960 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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 7.870
TL'dir. Turmerik sarısı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 4.370 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.

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır.

#

02.06.2020

T-ROC⁴

1,5 TSI ACT 150 PS Highline DSG

2020 BNK 20 06 nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

NET FİYAT

152.355,35 ₺

ÖTV5
(%60)

91.413,21 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

43.878,34 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
1.007,00 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
313,65 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

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

332,44 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

289.300 ₺

1.790 ₺
7.000 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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) Farklı renkte tavan seçeneği opsiyonel olup opak renk ile
tercih edilmesi durumunda tavsiye edilen net fiyatı 2.980 TL, metalik renk ile tercih edilmesi durumunda tavsiye edilen net fiyatı 4.550 TL'dir. Turmerik sarısı renk seçeneği
opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 2.720 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: Portekiz
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.

02.06.2020

TOUAREG⁴

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

2020 BNK 20 06 nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

NET FİYAT

458.700,92 ₺

ÖTV5
(%160)

KDV5
(%18)

733.921,47 ₺

214.672,03 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
5.859,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
313,65 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

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

332,44 ₺

1.413.800 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

4.720 ₺
7.940 ₺

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: 02/06/2020'dir. 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 11.620 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.

