
FL SUPERBMY2023 AMBITION STYLE

>STYLE>AMBITION

7 х airbags(para dhe anash për shoferin dhe pasagjerin 
e përparmë, airbag perde dhe një airbag gjuri për 
shoferin)

Hill Hold assistant 

FRONT ASSIST – radar për automatikduke u ndalur

Sensorë parkimi të pasëm me Manovrim asist

Sensori i shiut me ndihmës drite

Dritare elektrike ne te gjitha dyert

El. derë e rregullueshme, e palosshme dhe e errësuar 
automatikishtpasqyra me ngrohje

Butoni i ndezjes KESSY Go me një bllokim qendror të 
derës në telekomandë

Radio BOLERO me ekran 8 inç, BT, USB-C, kontroll 
zanor, WLAN, radio radio dixhitale

Smart Link (me valë për Apple)

Kabinë virtuale – Bord kompjuter digjital

Kontrolli i lundrimit me një kufizues shpejtësie

Mbështetësja e krahut qendror përpara

Kuti magazinimi me mbulesë në panelin anësor të 
dhomës së bagazhit (mbulesa në të dyja anët) plus 
elementë të ngarkesës

Sensorë parkimi para dhe mbrapa me manovrim asist

Driver activity alert system

ASSIST ANËSORE

Pasqyrat e dyerve me funksion memorie

Parkim prapa kamera

AMUNDSEN sistem navigimi me 8” shfaq,WLAN, kuti 
karikimi me valë, radio në internet

KESSY Full Advance – bllokim dere pa çelës për të 
gjitha dyert

Uleset e para dhe te pasme me ngrohje

Sediljet e përparme të rregullueshme elektrike, 
drejtues me funksion memorie

Ndriçim I ambientit te brendshëm LED

18” Rrotat alumini ZENIT

Tapiceri lëkure ose Alcantara

Inserte decorative Argeno Zebrano

E brendshme lëkure e zezë style
E brendshme lëkure e style bezhë

Fenerët Full LED Matrix Beam me kontroll dinamik të 
këndit dhe një efekt mirëseardhjeje

Dritat LED të sipërme të pasme me një tregues i 
animuar i drejtimit

Llambat e përparme të mjegullësme një funksion 
këndor

Timoni shumëfunksional prej lëkure me 2 fole me 
ngrohje (me pedale ndërrimi për DSG)

Fenerët e përparmë Sistemi i larjes nën presion të 
lartë

El. dera e dhomës së bagazhit

CLIMATRONIC (3 zona) me rregullim të temperaturës 
në tre zona

Ngrohje për sediljet e përparme

Mbështetje mesit për sediljet e përparme

Blinds për xhamat e pasmë

17” Rrotat alumini STRATOS

Rrota rezervë prej çeliku

Inserte dekorative të krehura

Ambition E zezë/ E brendshme pëlhurë gri

Shtesë për Ambition
(* = 4)(* = 3)

Motorri Ndrruesi Kodi i 
modelit

Pajisje serike

1.5 TSI ACT (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 3V3*ND23 32.840€ 36.750€

2.0 TSI (140 kW / 190 HP) - EU6 DSG7 3V3*QD23 34.480€ 38.390€

2.0 TSI 4x4 (206 kW / 280 HP) - EU6 DSG7 3V3*WZ23 38.660 € 42.860€

2.0 TDI EVO (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 3V3*4D23 35.220 € 39.140 €

2.0 TDI EVO (147 kW / 200 HP) - EU6 DSG7 3V3*9D23 36.820 € 40.730 €

2.0 TDI EVO 4x4 (147 kW / 200 HP) - EU6 DSG7 3V3*9Z23 38.900 € 42.820 €
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AMBITION STYLEPajisje opsionale: kodi

E jashtme dhe e brendshme
Fshirës i dritares së pasme (standarde për Combi) 8M1 85 € 85 €

Ngrohja e sediljeve të përparme dhe të pasme 4A4 255 € S

Pragjet dekorative të dyerve para dhe mbrapa 7M3 32 € S

Ngrohje elektrike shtesë e kabinës (vetëm për motorët me naftë) 7E6 165 € 165 €

Tavanë elektrike, vetëm për limozinë PH9 1.112 € 1.112 €

Tavanë elektrike panoramike, për Combi PH0 1.251 € 1.251 €

Xhami me ngrohje PKV 288 € 288 €

Sedilja e shoferit e rregullueshme elektrike me mbështetje lumbare dhe funksion memorie PB0 543 € -

Sediljet e përparme të rregullueshme elektrike me mbështetje mesit, sedilja e shoferit me funksion memorie PB1 1.013 € S

Sediljet e përparme të rregullueshme elektrike me mbështetje lumbare dhe funksion memorie PB4 1.086 € 75 €

Sediljet e përparme të rregullueshme elektrike me funksion memorie, rregullim të thellësisë së jastëkut të sediljeve dhe funksion masazhi PB7 - 572 €

KESSY Full Advance - bllokim qendror i dyerve pa çelës për të gjitha dyert PK8 278 € S

E brendshme lëkure / Alcantara PL6 - 0 €

E brendshme lëkure (vetëm në kombinim me PB1) PL1 1.573 € S

Pjesa e brendshme prej lëkure me sedilje të përparme të ventiluara KSHP - 490 €

Mbajtëse tabletash IA1 26 € 26 €

Paketa e gjumit - mbështetëse koke të ndryshueshme të sediljeve dhe batanijeve të jashtme (kërkon PL1 PKL) 3Q7 111 € 111 €

Paketë e vogël lëkure me timon lëkure shumëfunksionale me ngrohje sportive me 3 fole (me pedale për modelet DSG) PLQ 121 € 121 €

Paketa e zezë (skarë e përparme / formim i parakolpit midis dritave të mjegullës / mbulesave të dritareve anësore / kapakëve të pasqyrave të 
dyerve / shiritave të çatisë (për Combi) / derdhjes dhe pllakës së emrit në derën e pestë) PBL 233 € 233 €

Përgatitja për shiritin tërheqës 1D7 188 € 188 €

Shirit rimorkimi, rrotullues PK0 908 € 908 €

Mbulesa e bagazhit me rrjetë 3U3 20 € 20 €

Futje dekorative me furçë të errët 5 MQ 117 € -

Futje dekorative të krehura ngjyrë bezhë 5 MT - 0 €

Paketa e preferuar - prizë 230V, x 2 priza USB para dhe mbrapa, mbajtëse tableti (kërkon 4KF) PKL 226 € 226 €

Dritaret anash akustike me SUNSET PKY 381 € 381 €

Palosja në distancë e mbështetëses së pasme nga ndarja e bagazhit MB3 90 € 90 €

PERENDIMI I DIELLIT 4 KF 237 € 237 €

Pedale virtuale, automatike, hapje/mbyllje elektrike e bagazhit në sensor PK9 180 € 180 €

Siguria
Kontroll i përshtatur i lundrimit deri në 210 km/orë me funksionin "ndiq për të ndaluar". PLG 464 € 464 €

Аdaptive pezullimi - Kontrolli dinamik i shasisë përfshirë. ZGJIDHJA E MODIT TË DREJTIMIT PFC 1.003 € 1.003 €

Alarmi me monitorim të brendshëm, përfshirë. Funksioni SAFE PK6 317 € -

Alarmi me monitorim të brendshëm për sistemin KESSY, përfshirë. Funksioni SAFE PK7 597 € 317 €

LANE ASSIST - sistemi i mirëmbajtjes së korsive PWA 523 € -

SIDE ASSIST - sistem zbulimi i pikave të verbër, deri në 70 m PWB 560 € S

ASSIST ANËS + ASSIST KORSI PWC 1.083 € 523 €

SIDE ASSIST + LANE ASSIST me drejtim aktiv në korsi (me Emergency Assist për DSG) (kërkon PLG 9S0) PWF 1.239 € 679 €

ASISTI I UDHËTIMIT (Ndihmë në korsi me orientim aktiv në korsi/kontroll adaptiv i lundrimit deri në 210 km/h me funksionin "ndiq për të 
ndaluar" / Kabinë virtuale) (me Ndihmë Emergjente për DSG) (kërkon RND) PWG 1.027 € 1.027 €

Përgatitje për ankorimin e sediljeve për fëmijë me sistem sigurie ISOFIX në sediljen e pasagjerit 3G2 46 € 46 €

CREW PROTECT ASSIST - me sistem të zgjeruar sigurie (Bazë para përplasjes dhe përpara) (kërkon PE2) 7W2 159 € 159 €

Paketa e rrugës së përafërt (shasi me lartësi të rritur udhëtimi +15 mm) PF1 127 € 127 €

Drejtues sportiv progresiv (vetëm në kombinim me PFB) 1N7 163 € 163 €

Kontroll aktiv i presionit të gomave 7K3 127 € 127 €

Sensorët e parkimit të pasmë 7X2 325 € S

PARK ASSIST me sensorë parkimi përpara dhe mbrapa dhe funksion ndihmës MANEUVER 7X5 662 € 337 €

Kamera parkimi me pamje nga pas KA2 388 € S

Kamera parkimi 360° me pamje nga zona KA6 864 € 475 €

ASSIST TRAILER + sensorë parkimi përpara dhe mbrapa (kërkon PK1 PB0 PWB KA6) 8A8 612 € 287 €

ASSIST PËR TRAILER + ASSIST PARKIMI (kërkon PK1 PB0 PWB KA6) 8A9 949 € 624 €

ZGJIDHJA E MODIT TË DREJTIMIT PFD 108 € 108 €

PARALAJMËRIMI I SHOFERIT - sistem alarmi për përgjumjen EM1 43 € S



Rrotat:

Rrota alumini 17” Stratos

Vërejtje:
Për versionin COMBI pagesa shtesë 1.500 € llogaritet mbi çmimet për version Limuzinë.

Rrota alumini 18” Antares

Rrota alumini 19” Canopus Rrota alumini 19” Canopus Black Rrota alumini 19” Vega AeroRrota alumini 18” Vela e Zezë

E vlefshme nga: 01.01.2023

17” Rrotat alumini - DRAKON 

Pezullim sportiv PFB 237 € 237 €

Airbagët me perde dhe airbagët anësor përpara dhe pas PE2 316 € 316 €

Mbrojtës shtesë për pjesën e përparme të pjesës së poshtme të trupit dhe mbrojtëse prej guri PF0 125 € 125 €

AMBITION STYLEPajisje opsionale: kodi

Infoargëtuese
Sistemi i navigimit AMUNDSEN me një ekran me prekje 8", kontroll zanor, WLAN, radio në internet RND 381 € S

Sistemi i navigimit 3D - COLUMBUS me një ekran me prekje 9,2", memorie 64 GB, Kontroll zanor, WLAN, radio në internet RNF 1.303 € 922 €

Sistemi i zërit CANTON (11 altoparlantë, 610 W, baraspeshues dixhital, subwoofer) (kërkon PK8) RA3 963 € 963 €

Prizë 230V me 2x USB mbrapa dhe 2x USB përpara RA6 200 € 200 €

Pasqyra qendrore e pamjes së pasme që zbehet automatikisht me një portë shtesë USB-C (kërkon PNC) 4L5 52 € 52 €

Telefoni komfort – BT, antenë me valë dhe karikim me valë PT1 296 € S

Rrota dhe goma alumini
Rrotat alumini - DRAKON Anthracite - 6.5 х 17 me goma 215/55 R17 (në seri për Ambition 2.0 TSI dhe 2.0 TDI me 200 kf) PXY 0 € -

Rrota alumini - STRATOS - 7 х 17 me goma 215/55 R17 PJ2 0 € -

Rrota alumini - ANTARES - 8 х 18 me goma 235/45 R18 PXB 410 € S

Rrota alumini- VELA AERO - 8 х 18 me goma 235/45 R18 PXG 609 € 198 €

Rrotat alumini - CANOPUS - 8 х 19 me goma 235/40 R19 PCE 873 € 462 €

Rrotat alumini- CANOPUS Black - 8 х 19 me goma 235/40 R19 PCF - 571 €

Rrotat alumini- VEGA AERO Black - 8 x 19 me goma 235/40 R19 PCC 1.071 € 661 €

Ngjyra metalike ekskluzive Velvet kuqe FLT 541 € 541 €

Ngjyra Uni blu e energjisë CHR 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 170 € 170 €


