13.04.2021

2021 BNK 21 06 nolu Volkswagen 2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

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

114.107,07 ₺
118.457,35 ₺
119.530,80 ₺
144.995,06 ₺

ÖTV5
(%50)
(%80)
57.053,53 ₺
59.228,68 ₺
59.765,40 ₺
115.996,05 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

30.808,91 ₺
31.983,48 ₺
32.273,32 ₺
46.978,40 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
630,50 ₺
630,50 ₺
630,50 ₺
630,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

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

346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺

203.300 ₺
211.000 ₺
212.900 ₺
309.300 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

1.880 ₺
7.310 ₺

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: 13/04/2021'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.

13.04.2021

YENİ GOLF⁴

1,0 TSI 110 PS Impression Man.
1,0 eTSI 110 PS Life DSG
1,0 eTSI 110 PS Style DSG
1,0 eTSI 110 PS R-Line DSG
1,5 eTSI 150 PS Style DSG
1,5 eTSI 150 PS R-Line DSG

2021 BNK 21 06 nolu Volkswagen 2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

NET FİYAT

129.926,28 ₺
159.166,44 ₺
175.503,54 ₺
185.202,22 ₺
192.326,51 ₺
201.978,11 ₺

ÖTV5
(%80)

64.963,14 ₺
127.333,15 ₺
140.402,83 ₺
148.161,77 ₺
153.861,21 ₺
161.582,49 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

35.080,09 ₺
51.569,93 ₺
56.863,15 ₺
60.005,52 ₺
62.313,79 ₺
65.440,91 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
630,50 ₺
630,50 ₺
630,50 ₺
630,50 ₺
1.098,50 ₺
1.098,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

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

346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺

231.300 ₺
339.400 ₺
374.100 ₺
394.700 ₺
410.300 ₺
430.800 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

3.090 ₺
9.460 ₺

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: 13/04/2021'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 6.760 TL, limon sarısı, mercan kırmızısı ve yarış mavisi renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 4.370 TL, aytaşı grisi renk seçeneği opsiyonel olup
tavsiye edilen net fiyatı 1.220 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.

13.04.2021

T-ROC⁴

1,5 TSI ACT 150 PS Highline DSG

2021 BNK 21 06 nolu Volkswagen 2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

NET FİYAT

197.270,01 ₺

ÖTV5
(%80)

157.816,01 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

63.915,48 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
1.098,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6
353,39 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

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

346,60 ₺

420.800 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

2.410 ₺
10.330 ₺

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: 13/04/2021'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) Turmerik sarısı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen
net fiyatı 3.690 TL'dir. Farklı renkte tavan seçeneği opsiyonel olup opak renk ile tercih edilmesi durumunda tavsiye edilen net fiyatı 4.000 TL, metalik renk ile tercih edilmesi
durumunda tavsiye edilen net fiyatı 6.090 TL, turmerik sarısı renk ile tercih edilmesi durumunda tavsiye edilen net fiyatı 7.330 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.

13.04.2021

2021 BNK 21 06

nolu Volkswagen 2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi 1/2/3 TL
5

NET FİYAT

4

YENİ TIGUAN

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

218.268,13 ₺
244.162,67 ₺
260.311,45 ₺
261.641,87 ₺
279.946,95 ₺

ÖTV
(%80)
(%150)

KDV
(%18)

174.614,50 ₺
195.330,14 ₺
208.249,16 ₺
392.462,80 ₺
419.920,43 ₺

70.718,87 ₺
79.108,70 ₺
84.340,91 ₺
117.738,84 ₺
125.976,13 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

MOTORLU
TAŞITLAR
5
VERGİSİ

5

1.098,50 ₺
1.098,50 ₺
1.098,50 ₺
3.056,50 ₺
3.056,50 ₺

TRAFİK TESCİL
OPAK RENK
TRAFİK TESCİL VE
VE RUHSAT
TAVSİYE EDİLEN
RUHSAT İŞLEMLERİ
İŞLEMLERİ RESMİ
ANAHTAR TESLİM
HİZMET BEDELİ7
5/6
1/2/3/8
BEDELLERİ
FİYATI
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺

346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺

3/5

3.550 ₺

METALİK RENK

PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN

465.400 ₺
520.400 ₺
554.700 ₺
775.600 ₺
829.600 ₺

3/5

11.120 ₺

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: 13/04/2021'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 7.800 TL, aytaşı grisi renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 1.970 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. d) Panoramik açılır cam tavan Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulmaktadır.
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.

#

13.04.2021

2021 BNK 21 06

nolu Volkswagen 2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi 1/2/3 TL

5

TIGUAN ALLSPACE

4

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

NET FİYAT

247.646,66 ₺
274.576,98 ₺

ÖTV
(%80)

198.117,33 ₺
219.661,59 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

5

KDV
(%18)

80.237,52 ₺
88.962,94 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
5
VERGİSİ
1.098,50 ₺
1.098,50 ₺

TRAFİK TESCİL
OPAK RENK
TRAFİK TESCİL VE
VE RUHSAT
TAVSİYE EDİLEN
RUHSAT İŞLEMLERİ
İŞLEMLERİ RESMİ
ANAHTAR TESLİM
HİZMET BEDELİ7
5/6
1/2/3/8
BEDELLERİ
FİYATI
353,39 ₺
353,39 ₺

346,60 ₺
346,60 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

527.800 ₺
585.000 ₺
4.070 ₺
11.880 ₺

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: 13/04/2021'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 5.520 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.

#

13.04.2021

2021 BNK 21 06 nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi 1/2/3 TL

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
2,0 TDI SCR 150 PS Business DSG
2,0 TDI SCR 150 PS Elegance DSG

192.750,24 ₺
219.492,24 ₺
265.019,54 ₺
239.472,38 ₺
287.811,36 ₺

ÖTV5
(%80)
(%150)

KDV5
(%18)

154.200,19 ₺
175.593,79 ₺
212.015,63 ₺
359.208,56 ₺
431.717,04 ₺

62.451,08 ₺
71.115,48 ₺
85.866,33 ₺
107.762,57 ₺
129.515,11 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
1.098,50 ₺
1.098,50 ₺
1.098,50 ₺
3.056,50 ₺
3.056,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ
RESMİ
BEDELLERİ5/6

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺

346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR
TESLİM
FİYATI1/2/3/8
411.200 ₺
468.000 ₺
564.700 ₺
710.200 ₺
852.800 ₺
2.790 ₺
9.320 ₺

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: 13/04/2021'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
8.980 TL'dir. Okyanus Mavisi ve Yarış Mavisi renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 5.270 TL'dir. Yarış mavisi sadece Elegance donanım seviyesinde opsiyonel
renk seçeneği olarak sunulmaktadır. 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.

#

13.04.2021

PASSAT VARIANT4

1,5 TSI ACT 150 PS Business DSG
1,5 TSI ACT 150 PS Elegance DSG

2021 BNK 21 06 nolu Volkswagen 2020 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi 1/2/3 TL

NET FİYAT

235.593,93 ₺
282.157,02 ₺

ÖTV5
(%80)
(%150)
188.475,15 ₺
225.725,62 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi

KDV5
(%18)

76.332,43 ₺
91.418,87 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
VERGİSİ5
1.098,50 ₺
1.098,50 ₺

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ
RESMİ
BEDELLERİ5/6

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ7

353,39 ₺
353,39 ₺

346,60 ₺
346,60 ₺

METALİK RENK3/5
PANORAMİK AÇILIR CAM TAVAN3/5

OPAK RENK
TAVSİYE EDİLEN
ANAHTAR
TESLİM
FİYATI1/2/3/8
502.200 ₺
601.100 ₺
2.790 ₺
10.260 ₺

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: 13/04/2021'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
8.980 TL'dir. Okyanus Mavisi ve Yarış Mavisi renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 5.270 TL'dir. Yarış mavisi sadece Elegance donanım seviyesinde opsiyonel
renk seçeneği olarak sunulmaktadır. 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.

#

13.04.2021

2021 BNK 21 06 nolu Volkswagen 2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

5

TOUAREG⁴

3,0 V6 TDI SCR 286 PS Premium 4M Tiptr.
3,0 V6 TDI SCR 286 PS Elegance 4M Tiptr.
3,0 V6 TDI SCR 286 PS R-Line 4M Tiptr.

ÖTV
(%220)

NET FİYAT

568.063,30 ₺
568.063,30 ₺
585.806,94 ₺

1.249.739,25 ₺
1.249.739,25 ₺
1.288.775,27 ₺

5

KDV
(%18)

327.204,46 ₺
327.204,46 ₺
337.424,80 ₺

MOTORLU
TAŞITLAR
5
VERGİSİ

TRAFİK TESCİL
VE RUHSAT
İŞLEMLERİ RESMİ
BEDELLERİ5/6

6.393,00 ₺
6.393,00 ₺
6.393,00 ₺

353,39 ₺
353,39 ₺
353,39 ₺

1/2/3

TL

TRAFİK TESCİL VE
RUHSAT İŞLEMLERİ
7
HİZMET BEDELİ

OPAK RENK TAVSİYE
EDİLEN ANAHTAR
1/2/3/8
TESLİM FİYATI

346,60 ₺
346,60 ₺
346,60 ₺

2.152.100 ₺
2.152.100 ₺
2.219.100 ₺

Volkswagen Binek Araç Tavsiye Edilen Aksesuar Net Fiyat Listesi
METALİK RENK3/5

6.450 ₺

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: 13/04/2021'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, Oryx beyazı, Sechura beji
ve Yarış mavisi renk seçenekleri tavsiye edilen net fiyatı 15.840 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.

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

#

