2020 Model Volkswagen Binek Araç Modelleri
2020 POLO
Polo 1.0 TSI Comfortline DSG

POLO FATURA TUTARI: 188.969 TL
KREDİ TUTARI: 118.124 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,64

Yıllık faiz oranı - (%)

%19,68

Peşinat - (TL)

70.845 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

2.557 TL

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

124.830 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

2.000 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

5.345 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

659 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

1.300 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

214.318 TL

Yukarıdaki teklif; Polo 1.0 TSI Comfortline DSG modeli için geçerlidir. Diğer Polo
modellerinin AutoCredit ödeme koşulları hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili
Satıcılarından edinebilirsiniz.
Volkswagen AutoCredit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Teklifteki kasko bedeli 1.662 TL olup, kasko bedeli araç renk ve donanıma göre değişmekte
olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık göstermektedir.
** Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup teklifteki
Polo 1.0 TSI Comfortline 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” “523 TL”,
tüzel kişi başvurularda “1.100 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Polo modelinin ortalama CO2 salınımı 110 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,1 – 6,0 lt/100km
değerleri arasındadır.

TR : Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. // EN : Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.

2020 PASSAT
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Impression

PASSAT FATURA TUTARI: 371.201 TL
KREDİ TUTARI: 209.600 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,64

Yıllık faiz oranı - (%)

%19,68

Peşinat - (TL)

161.601 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

4.381TL

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

222.720 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.000 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

6.743 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

1.151 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

1.300 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

376.056 TL

Yukarıdaki teklif; Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Impression modeli için geçerlidir. Diğer
Passat modellerinin AutoCredit ödeme koşulları hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili
Satıcılarından edinebilirsiniz.
Volkswagen AutoCredit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Teklifteki kasko bedeli 2.378 TL olup, kasko bedeli araç renk ve donanıma göre değişmekte
olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık göstermektedir.
** Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup teklifteki
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Impression 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” “899 TL”,
tüzel kişi başvurularda “1.100 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Passat modelinin ortalama CO2 salınımı 122 - 126 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,4 – 6,9
lt/100km değerleri arasındadır.

TR : Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. // EN : Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.

2020 YENİ TIGUAN
Yeni Tiguan 1,5 TSI 150 PS DSG Life

TIGUAN FATURA TUTARI: 420.301 TL
KREDİ TUTARI: 234.150 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,64

Yıllık faiz oranı - (%)

%19,68

Peşinat - (TL)

186.151 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

4.990 TL

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

241.592 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.000 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

6.743 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

1.280 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

1.300 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

416.273 TL

Yukarıdaki teklif; Yeni Tiguan 1,5 TSI 150 PS DSG Life modeli için geçerlidir. Diğer Tiguan
modellerinin AutoCredit ödeme koşulları hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili
Satıcılarından edinebilirsiniz.
Volkswagen AutoCredit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Teklifteki kasko bedeli 2.628 TL olup, kasko bedeli araç renk ve donanıma göre değişmekte
olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık göstermektedir.
** Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup teklifteki
Yeni Tiguan 1,5 TSI 150 PS DSG Life 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” “802 TL”,
tüzel kişi başvurularda “1.100 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tiguan modelinin ortalama CO2 salınımı 137 - 139 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,2 – 7,5
lt/100km değerleri arasındadır.

TR : Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. // EN : Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.

2020 TIGUAN ALLSPACE
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Comfortline

TIGUAN ALLSPACE FATURA TUTARI: 476.901 TL
KREDİ TUTARI: 262.450 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,64

Yıllık faiz oranı - (%)

%19,68

Peşinat - (TL)

214.451 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

5.583 TL

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

269.981 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.500 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

6.743 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

1.431 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

1.300 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

465.386 TL

Yukarıdaki teklif; Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Comfortline modeli için
geçerlidir. Diğer Tiguan Allspace modellerinin AutoCredit ödeme koşulları hakkında detaylı
bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından edinebilirsiniz.
Volkswagen AutoCredit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Teklifteki kasko bedeli 4.525 TL olup, kasko bedeli araç renk ve donanıma göre değişmekte
olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık göstermektedir.
** Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup teklifteki
Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Comfortline 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” “1.122 TL”,
tüzel kişi başvurularda “1.100 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tiguan Allspace modelinin ortalama CO2 salınımı 143 - 145 g/km, ortalama yakıt tüketimi
5,6 – 7,6 lt/100km değerleri arasındadır.

TR : Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. // EN : Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.

2020 T-ROC
T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Highline

T-ROC FATURA TUTARI: 303.303 TL
KREDİ TUTARI: 175.651 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,64

Yıllık faiz oranı - (%)

%19,68

Peşinat - (TL)

127.652 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

3.747TL

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

185.014 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

2.500 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

6.743 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

1.157 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

1.300 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

376.198 TL

Yukarıdaki teklif; T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Highline modeli için geçerlidir.
AutoCredit ödeme koşulları hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından
edinebilirsiniz.
Volkswagen AutoCredit imkânından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*Teklifteki kasko bedeli 1.878 TL olup, kasko bedeli araç renk ve donanıma göre değişmekte
olup, kasko fiyatı kişiye göre farklılık göstermektedir.
** Uzatılmış garanti bedeli aracın beygir gücüne göre farklılık göstermekte olup teklifteki TRoc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Highline 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” “910 TL”,
tüzel kişi başvurularda “1.100 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
T-Roc modelinin ortalama CO2 salınımı 127 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,6 lt/100km
değerlerine sahiptir.

TR : Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. // EN : Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.

Geri Alım Şartları
VW Finans’ın geri alım garantisi sunduğu VW Auto Credit sisteminde aracın 36. ayda ikinci
el piyasa değeri tespit edilir. Araç alımı sırasında yapılan sözleşmede yıpranma koşulları
belirlenir. 36 aylık vade sonunda aracın 75 bin kilometreyi geçmesi halinde her 5 bin
kilometre için yüzde 3 değer kaybı uygulanır. Ayrıca bağımsız bir eksper şirketi tarafından
aracın yıpranma durumu da kontrol edilir. Yıpranmaların başlangıçtaki sözleşmede belirtilen
koşullardan farklı olması durumunda yüzde 3 değer kaybı uygulanır. Aracın değişmiş veya
boyanmış parça sayısı 4 veya daha fazla ise her bir hasar için yüzde 3 değer kaybı daha
uygulanır.
Sayfadaki araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık gösterebilir. Kampanya 1 – 31
Ocak 2021 tarihleri arasında kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında 2020
model tüm Volkswagen Binek Araçlar için geçerli olup stoklar ile sınırlıdır.
Kredi ve finansman şart ve seçenekleri Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.- Volkswagen
Finans tarafından sağlanmaktadır.

TR : Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. // EN : Contains corporate information. It should only be shared in a
controlled manner with the relevant teams and third parties.

