
Veljaven od 01.02.2011

Cenik Novi Eos

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija     Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana



Modeli

Novi Eos

Modeli z bencinskim motorjem:

Eos
MPC *€

1.4 TSI 90 (122) 6-st. ročni 149 1F84G204 25.153

1.4 TSI BlueMotion Technology 90 (122) 6-st. ročni 144 1F84GX04 25.425

1.4 TSI 118 (160) 6-st. ročni 157 1F84Q204 27.854

Modeli z dizelskim motorjem:

Eos
MPC *€

2.0 TDI DPF 103 (140) 6-st. ročni 138 1F847204 27.920

2.0 TDI DPF avt. 103 (140) 6-st. DSG 149 1F847304 29.788

Menjalnik
Emisija

CO2
Koda

Izvedba
Moč

kW (KM)
Menjalnik

Emisija
CO2

Koda

Izvedba
Moč

kW (KM)

*MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost); # = vozilo oz. oprema še 

ni ali ni več dobavljiva; DPF = filter za trdne delce; dodatne opombe so na zadnji strani



Dodatna oprema

Oprema Koda MPC *€

Asistenčni sistemi
parkirni sistem Park Pilot 
- akustični senzorji zadaj 

- optični prikaz parkirnega mesta

(obvezno dodatno naročiti pomik sovoznikovega ogledala proti tlem pri vzvratni vožnji ali paket 

Luči in vidljivost)

7X1 o o 492,94

parkirna asistenca Park Assist
- parkirni senzorji spredaj in zadaj

- parkirna asistenca za samodejno parkiranje

(obvezno dodatno naročiti pomik sovoznikovega ogledala proti tlem pri vzvratni vožnji ali paket 

Luči in vidljivost)

7X5 o o 842,97

asistenca Light Assist
- avtomatski vklop/izklop dolgih luči

(samo v kombinaciji z večfunkcijskim prikazovalnikom Plus ali Premium in paketom Luči in 

vidljivost)

8G1 o o 136,48

tempomat 8T2 o o 203,92

Barve
kovinska ali biserna barva 447,98

posebna barva laka: črna A1 141,30

posebna barva laka: salsa rdeča 4Y 141,30

barve v kombinaciji s črno streho
(obvezno dodatno naročiti Paket Design Black Style)

  

kovinska barva s črno streho **A1 576,43

serijska barva - candy bela s črno streho B4A1 130,06

posebna barva laka s črno streho: salsa rdeča s črno streho 4YA1 271,36

Brez oznake
brez oznake motorja na zadku 0NB o o b

Dekorativni elementi

aluminij 
- za armaturno ploščo in vratne obloge

- sredinski naslon za roke spredaj

- tekstilni predpražniki

- pedala iz legiranega jekla

- osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj

(za 90 kW samo v kombinaciji z usnjenim volanom in športnimi sedeži)

PA4 o o 467,25

orehov koreninski les 
- za armaturno ploščo in vratne obloge

- sredinski naslon za roke spredaj

- tekstilni predpražniki

- osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj

(za 90 kW samo v kombinaciji z usnjenim volanom in športnimi sedeži)

PA2 o o 500,97

topolov les
- za armaturno ploščo in vratne obloge

- sredinski naslon za roke spredaj

- tekstilni predpražniki

- osvetljen prostor za noge spredaj in zadaj

(za 90 kW samo v kombinaciji z usnjenim volanom in športnimi sedeži)

PA3 o o 500,97

Homelink (sistem za odpiranje garažnih vrat) VC1 o o 197,50

Izvedba za kadilce 9JB o o 19,27

Keyless Access     

- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila

- gumb za zagon motorja
4F2 o o 427,11

Klimatska naprava
Climatronic z avtomatskim uravnavanjem temperature za levo in desno stran PH2 o o 422,29
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o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema

Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema

Oprema Koda MPC *€90
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Luči in vidljivost

paket Luči in vidljivost ter električno poklopni zunanji ogledali:
- električni poklop zunanjih ogledal

- avtomatski vklop luči s funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo  

  Coming Home

- senzor za dež

- notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem

- zunanje ogledalo na voznikovi strani s samodejnim zasenčenjem

P25 o o 252,09

Naprava za prostoročno telefoniranje

 

naprava za prostoročno telefoniranje Plus     
- integriran mikrofon spredaj           

- predvajanje govora preko radijskih zvočnikov spredaj                     

- podpora funkciji Bluetooth Audio      

- preklop radia na tiho delovanje       

- konzola z nosilcem za telefon in integrirana antena                 

(Za delovanje sistema je potrebno dokupiti ustrezen vmesnik. Seznam telefonov ki jih podpira 

naprava za prostoročno telefoniranje se nahaja na internetnem naslovu: http://www.volkswagen-

zubehoer.de/adapter_handy.html)                   

9ZA o o 462,43

 

naprava za prostoročno telefoniranje Premium                                 
- integrirani mikrofon spredaj      

- predvajanje govora preko radijskih zvočnikov spredaj                     

- podpora funkciji Bluetooth Audio          

- komfortno upravljanje preko večfunkcijskega volana                

- prikaz telefonskega imenika v večfunkcijskem prikazovalniku         

- preklop radia na tiho delovanje       

- glasovno upravljanje                                            

(Seznam telefonov, ki jih podpira sistem Bluetooth Premium se nahaja na internetnem naslovu: 

http://www.volkswagen-zubehoer.de/adapter_handy.html)                          

9ZU o o 476,88

Ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila 
- daljinski upravljalec

- možnost nastavitve vklopa preko ure

(obvezno dodatno naročiti večfunkcijski prikazovalnik Plus ali Premium)

PW7 o o 1.069,37

Paketi
Paket Design Black Style
- streha v črni barvi

- zadnje steklo dodatno zatemnjeno

PDH o o 104,37

Platišča in pnevmatike
aluminijasta platišča Allicante
- platišča 7J x 16

- pnevmatike 215/55 R 16

PJ3 o o 85,10

aluminijasta platišča Fontana
- platišča 7,5 J x 17

- samotesnilne pnevmatike 235/45 R 17

- sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah

PJC   o o 749,85

aluminijasta platišča Michigan
- platišča 7,5J x 17

- samotesnilne pnevmatike 235/45 R 17

- sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah

PJM o o 961,79

aluminijasta platišča Mineapolis
 - platišča 7,5 J x 17

- samotesnilne pnevmatike 235/45 R 17

- sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah

PJS o o 1.117,54

aluminijasta platišča Salamanca Volkswagen Exclusive
- platišča 7,5 J x 17 v Titanovo srebrni barvi

- samotesnilne pnevmatike 235/45 R 17

- sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah

PJE / FC1 o o 1.409,78

zasilno rezervno kolo 16''
(odpade Tyre Mobility Set)

1G6 / 1S1 o o 44,96

zasilno rezervno kolo 18"
(odpade Tyre Mobility Set)

1G9 / 1S1 o o 44,96

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema

Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema
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Podvozje
dinamično uravnavanje podvozja DCC
- približno 10 mm znižano podvozje

- kontinuirano prilagajanje blaženja cestišču in vozni situaciji

- prilagajanje servo podpore volana

- individualno nastavljive karakteristike SPORT, COMFORT in NORMAL

PDD o o 948,95

 
…, v kombinaciji s 18-colskimi platišči 

(v kombinaciji s športnim paketom odpade športno podvozje)
PDV o o 948,95

Protivetrna zaščita 7S1 o o 297,05

Radio
RCD 310 MP3:
- 4 x 20W

- 8 zvočnikov

- multimedijski priključek AUX-IN 

RGZ s s b

RCD 510 MP3:
- 4 x 20W

- 8 zvočnikov

- vgrajen CD-strežnik

- večbarvni zaslon TFT občutljiv na dotik

- multimedijski priključek AUX-IN

- reža za SD spominsko kartico

RHZ o o 375,73

zvočni sistem DYNAUDIO Confidence :
- 10 zvočnikov

- 10 kanalni digitalni ojačevalec

- skupna izhodna moč 600 W

9VE o o 1.127,18

multimedijski priključek MEDIA-IN:
- omogoča priklop zunanjih audio naprav (USB, iPod)

- prikaz informacij o izvajalcu na zaslonu radijskega ali navigacijskega sistema

- adapter za priklop USB priključka

UF6 o o 173,41

- z adapterjem za priklop iPod priključka UF8 o o 197,50

CD-strežnik za 6 CD-plošč v naslonu za roke spredaj

(samo v kombinaciji z radio-navigacijskimi sistemi, ni možno z multimedijskimi priključki MEDIA-

IN)

7A8 o o 353,25

Radijski navigacijski sistemi

RNS 315 MP3:
- večbarvni zaslon TFT občutljiv na  dotik                                 

- akustični navigacijski napotki

- optični navigacijski napotki na zaslonu večfunkcijskega prikazovalnika

- predvajanje audio CD-plošč tudi med aktivnim vodenjem do cilja            

- reža za SD spominsko kartico          

(naložena kartografija za zahodno evropo vključno s Slovenijo)    

RGY
PNB

o o 627,82

RNS 510 MP3:
- 4 x 20W

- 8 zvočnikov

- večbarvni zaslon TFT občutljiv na dotik

- DVD-predvajalnik za predvajanje video DVD-plošč (slika samo, ko vozilo miruje)

- predvajanje audio CD-plošč tudi med aktivnim vodenjem do cilja

- akustični navigacijski napotki

- optični navigacijski napotki na zaslonu večfunkcijskega prikazovalnika

- možnost izbire med 2D- in 3D-prikazom avtokart (ptičja perspektiva)

- trdi disk s prostorom 30 GB za shranjevanje navigacijskih podatkov in CD / DVD-plošč

- multimedijski priključek AUX-IN

- reža za spominsko kartico SD

- možnost delitve zaslona za vzporedni prikaz avtokarte in dodatnih informacij

(Navigacijski DVD za Zahodno Evropo (7RT) ali za Vzhodno Evropo (7RK))

R2Z o o 1.926,80

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema

Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema
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Sedeži
pritrdišče za otroški sedež ISOFIX
(priprava za pritrditev otroškega sedeža  na sovoznikov sedež)

3G2 o o 93,13

športna sprednja sedeža
- ledvena opora za sprednja sedeža

- žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev

WSS o s 218,37

električno nastavljiv voznikov sedež
- električno nastavljiva ledvena opora za voznikov sedež

- električna funkcija Easy Entry za lažji dostop do zadnjih sedežev na voznikovi strani

- predal pod sovoznikovim sedežem

(za 90 kW samo v kombinaciji s športnimi sedeži (WSS))

PB2 o o 451,19

…, v kombinaciji z usnjenim oblazinjenjem PB5 o o 403,02

električno nastavljiva sprednja sedeža: 
- električno nastavljiva ledvena opora za sprednja sedeža

- električna funkcija Easy Entry za lažji dostop do zadnjih sedežev

(za 90 kW samo v kombinaciji s športnimi sedeži (WSS))

PB4 o o 899,17

integrirana predala pod sprednjima sedežema
(ni možno v kombinaciji z električno nastavljivimi sedeži)

QN3 o o 48,17

Sredinski naslon za roke spredaj 6E3 o o 141,30

Stekla
termoizolacijsko vetrobransko steklo
(samo v kombinaciji z paketom Luči in vidljivost)

4GY o o 179,83

Športni paketi
Športni paket za platišča 17"
- športno podvozje

- pedala iz legiranega jekla

- zatemnjene zadnje luči 

(samo v kombinaciji s platišči 17")

WS8 o o 179,83

Športni paket Kansas
- aluminijasta platišča Kansas 8 J x 18 v Titanovo srebrni barvi

- samotesnilne pnevmatike 235/40 R 18

- sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah

- športno podvozje

- pedala iz legiranega jekla

- zatemnjene zadnje luči 

WJS
FC1

o o 1.851,33

Športni paket Chicago Volkswagen Exclusive
- aluminijasta platišča Chicago 8 J x 18 v Titanovo srebrni barvi

- samotesnilne pnevmatike 235/40 R 18

- sistem za posredni nadzor tlaka v pnevmatikah

- športno podvozje

- pedala iz legiranega jekla

- zatemnjene zadnje luči 

WJE
FC1

o o 1.930,01

Tekstilni predpražniki (spredaj in zadaj) 0TD o o 114,00

Usnje
usnjeno oblazinjenje Vienna:
- usnjen sredinski del in stranice sedežev

- ogrevanje sprednjih sedežev

- električno nastavljivi ledveni opori spredaj

WL6 o 2.024,75

usnjeno oblazinjenje Vienna:
- športna sprednja sedeža

- usnjen volan z aluminijastim dekorativnim elementom

- usnjen sredinski del in stranice sedežev

- usnjena glava prestavne ročice in ročica ročne zavore

- ogrevanje sprednjih sedežev

- električno nastavljivi ledveni opori spredaj

WL6 o 2.448,64

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema

Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema
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usnjeno oblazinjenje Nappa (Cool Leather(:
- usnjen sredinski del in stranice sedežev

- ogrevanje sprednjih sedežev

- električno nastavljivi ledveni opori spredaj

WL3 o 2.509,66

usnjeno oblazinjenje Nappa (Cool Leather):
- športna sprednja sedeža

- usnjen volan z aluminijastim dekorativnim elementom

- usnjen sredinski del in stranice sedežev

- usnjena glava prestavne ročice in ročica ročne zavore

- ogrevanje sprednjih sedežev

- električno nastavljivi ledveni opori spredaj

WL3 o 2.941,58

Večfunkcijski prikazovalnik
večfunkcijski prikazovalnik Plus 9Q5 o o 244,06

..., v kombinaciji z navigacijskim sistemom RNS 510 9Q5 o o b

večfunkcijski prikazovalnik Premium z barvnim zaslonom 9Q4 o o 412,66

..., v kombinaciji z navigacijskim sistemom RNS 510 9Q4 o o 168,59

Vlečna kljuka (snemljiva) 1D2 o o 472,07

Volan
trikrak usnjen volan: prestavna ročica in ročica ročne zavore iz usnja WA1 o s 211,95

večfunkcijski trikrak usnjen volan s tipkami za upravljanje radia in telefona:
- prestavna ročica in ročica ročne zavore iz usnja

- večfunkcijski prikazovalnik plus

(pri 90 kW dodatno naročiti usnjen volan (WA1))

2PP o o 317,92

večfunkcijski trikrak usnjen volan s tipkama za upravljanje avtomatskega menjalnika, radia 
in telefona:
- prestavna ročica in ročica ročne zavore iz usnja

- večfunkcijski prikazovalnik plus

(samo v kombinaciji z DSG menjalnikom)

2FQ o o 374,12

Vreča za smuči 3X1 o o 114,00

Zimski paket 1
- ogrevanje sprednjih sedežev

- ogrevanje pralnih šob spredaj

- indikator nivoja tekočine za pranje stekel

- naprava za pranje žarometov

(za 90 kW obvezno dodatno naročiti športne sprednje sedeže)

WW1 o o 415,87

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema

Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Za našo kakovost jamčimo!
- 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov 

  in garancijskim listom

- podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto "JAMSTVO 4Plus"

- 3-letno jamstvo za lak, 

- 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,

- 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen 

- 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen.

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.

V Sloveniji imate na voljo kar 37 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Brezplačno jamstvo mobilnosti – Asistenca Volkswagen
Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenemu serviserju Volkswagen vam jamstvo mobilnosti brezplačno podaljšamo 

do naslednjega pregleda. Tako lahko jamstvo mobilnosti velja celotno življenjsko dobo vozila. V okviru jamstva mobilnosti 

Vam priznamo ASISTE

- pomoč na cesti,
- vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa Volkswagen. Če samo popravilo traja 

  dlje kot tri ure ste upravičeni do brezplačnega nadomestnega vozila do največ 3 dni.

- V primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotovimo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega 

  servisa Volkswagen, kjer vam bodo vozilo popravljali. Storitev velja na področju Slovenije. 

Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko: 

080 19 18 (ali iz tujine: +386 1 530 53 18).

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje – vse na enem mestu

V sodelovanju z družbo Porsche Kredit in Leasing vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi 

pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in 

številne nepotrebne pot

- Volkswagen kreditKlasik, 

- Volkswagen kreditPlus, 

- Volkswagen operativni leasing, 

- Volkswagen finančni leasing in 

- Volkswagen finančni leasing Plus.

- Podjetjem priporočamo tudi upravljanje voznega parka. 

Internet:
www.volkswagen.si

www.porscheleasing.si

Izdaja: 01. 02. 2011; Št.: 2011/01

Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Opombe:

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 20 % DDV in DMV. Določene paketne

kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri

pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.


