Polo
Polo 1.0 TSI 75 PS Manuel / Trendline
FATURA TUTARI: 55.944 TL / KREDİ TUTARI: 37.972 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)
Aylık taksit tutarı - (TL)
36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)
1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

17.972 TL
687 TL
38.601 TL
1669 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

689 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

190 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
62.647 TL

Aylık 687 TL taksit tutarı; 55.944 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Polo 1.0 75
PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 17.972 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 687 TL, 36. ve son taksit tutarı
ise 38.601 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 62.647 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
**Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Polo 1.0
75PS manuel Trendline modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede 75.000 km. için
yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “190 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Polo modelinin ortalama CO2 salınımı 88 -116 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,4 – 5,1 lt/100km
değerleri değerleri arasındadır. Sayfadaki Polo araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık
gösterebilir.

Golf
Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel / Midline Plus
FATURA TUTARI: 87.771 TL / KREDİ TUTARI: 53.886 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)
Aylık taksit tutarı - (TL)
36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)
1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

33.886 TL
921 TL
57.051 TL
2.401 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

823 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

270 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
89.286 TL

Aylık 921 TL taksit tutarı; 87.771 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Yeni Golf 1.0
TSI 110 PS Manuel Midline Plus için geçerlidir.
Peşinat tutarı 33.886 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 921 TL, 36. ve son taksit tutarı
ise 57.051 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 89.286 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
**Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Yeni Golf
1.0 TSI 110 PS Manuel Midline Plus modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede
75.000 km. için yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “270 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Golf modelinin ortalama CO2 salınımı 102 -122 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,9 – 5,3 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Golf araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

Beetle
Yeni Beetle 1.2 TSI 105 PS Manuel / Style
FATURA TUTARI: 99.696 TL / KREDİ TUTARI: 59.848 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)

39.848 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.371 TL

36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)

49.848 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

4.322 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

823 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

300 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
97.835 TL

Aylık 1.371 TL taksit tutarı; 99.696 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Yeni Beetle
1.2 TSI 105 PS Manuel / Style için geçerlidir.
Peşinat tutarı 39.848 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.371 TL, 36. ve son taksit tutarı
ise 49.848 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 97.835 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
** Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Yeni Beetle
1.2 TSI 105 PS Manuel modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede 75.000 km. için
yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “300 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Beetle modelinin ortalama CO2 salınımı 119 -126 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,1 – 5,5 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Beetle araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

Scirocco
Scirocco 1.4 TSI 125 PS Manuel / Sportline
FATURA TUTARI: 117.551 TL / KREDİ TUTARI: 68.776 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)

48.776 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.424 TL

36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)

62.302 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.822 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

823 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

343 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
112.071 TL

Aylık 1.424 TL taksit tutarı; 115.551 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Scirocco
1.4 TSI 125 PS Manuel için geçerlidir.
Peşinat tutarı 48.776 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.424 TL, 36. ve son taksit tutarı
ise 63.478 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 113.349 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
**Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Scirocco 1.4
TSI 125 PS Manuel modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede 75.000 km. için
yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “343 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Scirocco modelinin ortalama CO2 salınımı 120 -125 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,2 – 5,4 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Scirocco araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık
gösterebilir.

Jetta
Jetta 1.2 TSI 105 PS Manuel / Trendline
FATURA TUTARI: 82.662 TL / KREDİ TUTARI: 51.322 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)
Aylık taksit tutarı - (TL)
36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)
1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

31.322 TL
917 TL
52.903 TL
2.476 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

823 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

257 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
84.988 TL

Aylık 917 TL taksit tutarı; 82.662 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Jetta 1.2 TSI
105 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 31.322 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 917 TL, 36. ve son taksit tutarı
ise 52.903 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 84.988 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
**Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Jetta 1.2 TSI
105 PS Manuel Trendline modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede 75.000 km.
için yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “257 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Jetta modelinin ortalama CO2 salınımı 112 -123 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,5 – 5,4 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Jetta araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

Passat
Passat 1.4 TSI 125 PS Manuel / Trendline
FATURA TUTARI: 103.149 TL / KREDİ TUTARI: 61.575 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)

41.575 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.069 TL

36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)

62.921 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.076 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

823 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

308 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
100.336 TL

Aylık 1069 TL taksit tutarı; 103.149 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Passat 1.4
TSI 125 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 41.575 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1069 TL, 36. ve son taksit tutarı
ise 62.921 TL'dir. Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir.
Kredinin müşteriye toplam maliyeti 100.336 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
**Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Passat 1.4
TSI 125 PS Manuel Trendline modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede 75.000 km.
için yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “308 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Passat modelinin ortalama CO2 salınımı 101 -144 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4 – 5,5 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Passat araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

Arteon
Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 150 PS DSG / Elegance
FATURA TUTARI: 286.828 TL / KREDİ TUTARI: 153.414 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)
Aylık taksit tutarı - (TL)
36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)

133.414 TL
2.638 TL
158.035 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

6.922 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.073 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

842 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
250.370 TL

Aylık 2.638 TL taksit tutarı; 286.828 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Yeni
Arteon 2.0 TDI SCR 150 PS DSG için geçerlidir.
Peşinat tutarı 133.414 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 2.638 TL, 36. ve son taksit
tutarı ise 158.035 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 250.370 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
**Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Yeni Arteon
2.0 TDI SCR 150 PS DSG modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede 75.000 km. için
yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “842 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Arteon modelinin ortalama CO2 salınımı 114 -152 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,4 – 5,9 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Arteon araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık
gösterebilir.

Tiguan
Tiguan 1.4 TSI 125 PS Manuel / Trendline
FATURA TUTARI: 114.503 TL / KREDİ TUTARI: 67.252 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)

47.252 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.178 TL

36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)

71.232 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.922 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

823 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

337 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
112.462 TL

Aylık 1.178 TL taksit tutarı; 114.503 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Tiguan
1.4 TSI 125 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 47.252 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.178 TL, 36. ve son taksit tutarı
ise 71.232 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 112.462 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
**Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Tiguan 1.4
TSI 125 PS Manuel Trendline modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede 75.000 km.
için yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “339 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Tiguan modelinin ortalama CO2 salınımı 123 -149 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,7 – 6,1 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Tiguan araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

Touareg
Touareg V6 3.0 TDI SCR 262 PS Tiptronik / Premium
FATURA TUTARI: 531.839 TL / KREDİ TUTARI: 275.920 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,60

Peşinat - (TL)
Aylık taksit tutarı - (TL)
36. taksit tutarı (balon ödeme) - (TL)

255.920 TL
5.417 TL
249.964 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

7.922 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.602 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

1507 TL

Tüzel kişilerde - (TL)
Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

800
439.565 TL

Aylık 5.417 TL taksit tutarı; 531.839 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan Touareg
V6 3.0 TDI SCR 262 PS Tiptronik / Premium için geçerlidir.
Peşinat tutarı 255.920 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 5.417 TL, 36. ve son taksit
tutarı ise 249.964 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,60'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 439.565 TL’dir.
Volkswagen Auto Credit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Kasko bedeli araç renk ve donanımına göre değişmekte olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık
göstermektedir.
**Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup tablodaki Touareg V6
3.0 TDI SCR 262 PS Tiptronik modeli için geçerli tutar yazılmıştır. Hesaplama 36 ay vadede 75.000 km.
için yapılmıştır.
Hesaplamada gerçek kişi başvuruları için geçerli “toplam kredi tutarı x 0,005” “1507 TL”, tüzel kişi
başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Touareg modelinin ortalama CO2 salınımı 174 -180 g/km, ortalama yakıt tüketimi 6,6 – 6,9 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Touareg araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık
gösterebilir.

