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Cenik Jetta

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



Modeli

Nova Jetta

Modeli z bencinskim motorjem:

Comfort Sport
MPC *€ MPC *€

1.2 TSI BMT 77 (105) 6-st. ročni 114 1633EX15 19.225  

1.4 TSI BMT 92 (125) 6-st. ročni 122-124 163*KX15 20.264 21.545

1.4 TSI BMT avt. 92 (125) 7-st. DSG 116-118 163*KZ15 22.220 23.495

1.4 TSI BMT 110 (150) 6-st. ročni 122 163*FX15  21.739

1.4 TSI BMT avt. 110 (150) 7-st. DSG 117 163*FZ15  23.688

Modeli z dizelskim motorjem:

Comfort Sport
MPC *€ MPC *€

2.0 TDI BMT 81 (110) 5-st. ročni 107-109 163*5V15 21.716 22.985

2.0 TDI BMT avt. 81 (110) 7-st. DSG 106-108 163*5Z15 23.946 25.095

2.0 TDI BMT 110 (150) 6-st. ročni 106-109 163*1X15 23.726 24.877

2.0 TDI BMT avt. 110 (150) 6-st. DSG 119 16341Y15  27.037
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CO2

Koda
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Menjalnik

Emisija
CO2

*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; skupna poraba:4,0-5,4 l/100 km; dodatne opombe so na zadnji strani



Dodatna oprema

 

Oprema Koda MPC *€

Akcijski paketi/Posebni paketi      

odlagalni paket:
- predala pod sprednjima sedežema

- prtljažna mreža

  (ni na voljo v kombinaciji z usnjenim oblazinjenjem)                                                                                                                                                                                                          

PAA o o 121

zimski paket
- ogrevanje pralnih šob spredaj

- ogrevanje sprednjih sedežev

- naprava za pranje žarometov

WW1 o o 486

… v kombinaciji z usnjenim oblazinjenjem WW1 o o 390

Infotainment

radio-navigacijski sistem Discover Media
- 6,5" barvni zaslon občutljiv na dotik 

- izhodna moč 4 x 20 W                  

- 8 zvočnikov

- 2x reža za spominsko kartico                                 

- CD-predvajalnik                           

- multimedijski vmesnik USB in AUX-IN   

- naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth                             

- navigacijske karte Evrope             

- senzor približevanja zaslonu

PRC o o 666

multimedijski priključek AUX-IN
- USB reža tudi za iPod/iPhone

UI4 o o 67

digitalni radijski sprejemnik DAB+   QV3 o o 233

Izgled
kovinska ali biserna barva o o 523

posebna barva laka:  tornado rdeča, črna G2, A1 o o 157

strešno okno PS5 o o 940

zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjena 4KF o s 299

zadnje luči v tehniki LED, zatemnjene 8SP o o 326

Komfortna in funkcijska oprema  

paket Luči in vidljivost: 
- avtomatski vklop luči, funkcija "coming/leaving home"

- notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem 

- senzor za dež

PLA o s 211

električno poklopni zunanji ogledali:
- avtomatski vklop luči, funkcija "coming / leaving home"

- električni poklop zunanjih ogledal

- notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem

- osvetlitev okolice

- senzor za dež

PLB o o 380

Keyless Access 
- samodejno odklepanje in zaklepanje vozila

- zagon motorja preko posebne tipke

4I3 o o 361

…, v kombinaciji z alarmno napravo 4F2 o o 361

usnjeno oblazinjenje Vienna:
- glava prestavne ročice iz usnja

- ogrevanje sprednjih sedežev

- predala pod sprednjima sedežema 

- športna sprednja sedeža

- usnjen sredinski del in stranice sedežev

WLB o  2.682

..., za Sport WLB  o 2.351

usnjeno oblazinjenje Vienna z električno nastavljivim voznikovim sedežem:
(ni na voljo v kombinaciji z odlagalnim paketom)

WLA o  3.105

..., za Sport WLA  o 2.775
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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
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večfunkcijski trikrak usnjen volan s tipkama za upravljanje avtomatskega menjalnika, radia 
in telefona:
- prestavna ročica iz usnja

(samo v kombinaciji z DSG menjalnikom)

PU3 o 66

…, za Sport o 62

večfunkcijski prikazovalnik Premium z večbarvnim zaslonom 9Q4 o  153

…, za Sport 9Q4 o 102

biksenonski žarometi z LED dnevnimi lučmi in meglenkami:
- biksenonska žarometa za zasenčeno in dolgo luč

- dinamično uravnavanje višine svetlobnega snopa

- naprava za čiščenje žarometov

- LED dnevne luči

PXH o o 1.611

Platišča in pnevmatike
aluminijasta platišča Sedona
- 4 aluminijasta platišča Sedona 6,5J x 16

- pnevmatike 205/55 R 16

PJ4 o  240

aluminijasta platišča Queensland
- 4 aluminijasta platišča Queensland 7J x 17

- pnevmatike 225/45 R 17

PJ5  o 243

normalno rezervno kolo z aluminijastim platiščem
(samo v kombinaciji s 16" litimi platišči), odpade Tire Mobilty Set

1G3/1S1 o o 230

Varnostni in asistenčni sistemi
- hupa z lastnim napajanjem

- nadzor notranjosti ter zaščita pred odvleko
WD3 o o 313

kamera za vzvratno vožnjo Rear View KA1 o o 221

Blind Spot - senzor
- senzor za mrtvi kot z asistenco za odparkiranje

7Y8 o o 355

sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

- prikaz opozorila v večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
EM1 o s 66

- stranski zračni blazini zadaj

- zategovalnika varnostnih pasov na zunanjih sedežih zadaj
4X4 o o 329

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

Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



V tabeli so navedeni razponi razreda energetske učinkovitosti goriva, razreda oprijema na mokri podlagi 

in razreda zunanjega kotalnega hrupa glede na različno velikost pnevmatik za navedeni model vozila. 

Letne pnevmatike za model Volkswagen Jetta

Naročilo pnevmatik z drugačno specifikacijo ni možno. 

Pregled simbolov na emisijski nalepki

Klasifikacija parametrov pnevmatik 

Velikost pnevmatik

Razred energetske 

učinkovitosti goriva

Razred oprijema                 

na mokri podlagi

Razred zunanjega 

kotalnega hrupa

Razred energetske učinkovitosti goriva - ustrezne pnevmatike vam pomagajo varčevati z gorivom.

Razred oprijema na mokri podlagi - krajša zavorna pot zvišuje vašo varnost.

Razred zunanjega kotalnega hrupa - tišje pnevmatike izboljšajo vaše udobje pri vožnji

in pomagajo znižati emisije hrupa v okolje.

Skupna poraba goriva: 5,4 - 4,0 l/100 km. Emisija CO2: 125 - 103 g/km.

Več informacij o porabi goriva je na voljo v brošuri "Tehnični podatki in oprema" in v priročniku o varčni porabi

goriva, ki je brezplačno na voljo na internetni strani www.volkswagen.si



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

  in garancijskim listom,

- podaljšano jamstvo za 3., 4., 5. in 6. leto "JAMSTVO 6Plus" z omejitvijo kilometrov do 200.000,

- 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 33 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: 
Cenik Jetta

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 potštevilne 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: 07.06. 2017; Št.: 2017/02
 

Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Opombe:

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne
kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite prikombinacije 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.


