
Nowy Scirocco - cennik
rok modelowy 2015 | rok produkcji 2014

Ceny PLN z VAT

1.4 TSI 125 KM (92 kW), BlueMotion Technology, 6 biegowy 90 190  

2.0 TSI 180 KM (132 kW), BlueMotion Technology, 6 biegowy 97 490  

2.0 TSI 180 KM (132 kW), BlueMotion Technology, DSG, 6 stopniowa 105 690  

2.0 TSI 220 KM (162 kW), BlueMotion Technology, 6 biegowy 108 790  

2.0 TSI 220 KM (162 kW), BlueMotion Technology, DSG, 6 stopniowa 116 990  

2.0 TDI-CR 150 KM (110 kW), BlueMotion Technology, 6 biegowy 107 490  

2.0 TDI-CR 150 KM (110 kW), BlueMotion Technology, DSG, 6 stopniowa 115 690  

2.0 TDI-CR 184 KM (135 kW), BlueMotion Technology, 6 biegowy 114 790  

2.0 TDI-CR 184 KM (135 kW), BlueMotion Technology, DSG, 6 stopniowa 122 990  

Dane na podstawie świadectw homologacji typu
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Nowy Scirocco - cennik  
Wyposażenie standardowe

Zewnętrzne 

Kierunkowskazy LED zintegrowane w obudowach lusterek bocznych 

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia 

Nadwozie 4 - miejscowe 

Szyby termoizolacyjne 

Światła tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane 

Końcówka rury wydechowej, podwójna, chromowana - dla 2,0 TSI 220 KM 

Wewnętrzne 

Dodatkowe wskaźniki na desce rozdzielczej
- wskaźniki temperatury oleju, ciśnienia doładowania oraz stoper 

Lusterka "Make-up" w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, podświetlane 

Fotele przednie z regulacją wysokości, sportowe 

Oparcie tylnej kanapy symetrycznie dzielone, składane 

Podłokietnik z przodu ze schowkiem 

System "Easy Entry" 

Podsufitka w kolorze czarnym - dla 2,0 TSI 220 KM oraz 2,0 TSI 280 KM 

Kierownica 3 ramienna i dźwignia zmiany biegów, sportowa, obszyte skórą 

Tapicerka siedzeń "Matthiew" 

Wstawki wykończeniowe wnętrza "Titansilber Printed" 

Bezpieczeństwo 

Asystent podjazdu (Hill hold) 

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania 

Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na zewnętrznych siedzeniach z tyłu 

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera 

Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu 

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 

Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobiliser) 

Elektryczne i funkcjonalne 

Centralny zamek, zdalnie sterowany 

Gniazdo zasilające 12V w bagażniku 

Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic" 

Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach 

Komputer pokładowy "MFA Plus" 

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne 

Szyby elektrycznie sterowane z przodu 

Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu 

System Start-Stop - wyłączanie silnika na postoju 

System radiowy "RCD 310" z MP3 i 8 głośnikami 

Koła i opony 

Obręcze ze stopów metali lekkich "Long Beach" 7J x 17
- Opony 205/50 R 17 dla 1,4 TSI 125 KM
Opony 225/45 R 17 

Obręcze ze stopów metali lekkich "Spa" 8J x 17 - dla 2,0 TSI 220 KM
Opony 225/45 R 17 

Koło zapasowe, stalowe, dojazdowe 

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Nowy Scirocco - cennik  
Wyposażenie dodatkowe

Dach szklany, panoramiczny, elektrycznie sterowany  3 490 

Kierownica multifunkcyjna z funkcją Tiptronic
- multifunkcyjna, trójramienna kierownica obszyta skórą
- sterowanie radiem, komputerem pokładowym i telefonem
- możliwość sterowania zmianą biegów na kierownicy 

 1 380 

Kierownica multifunkcyjna
- multifunkcyjna, trójramienna kierownica obszyta skórą
- sterowanie radiem, komputerem pokładowym i telefonem 

 980 

Reflektory Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów  3 200 

Reflektory przeciwmgielne  920 

System "Light Assist" - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe  660 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 65%)  840 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 90%)  1 110 

XDS - blokada mechanizmu różnicowego  930 

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją "DCC"  3 630 

Elektryczne i funkcjonalne 

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza, czujnikiem przechyłu oraz z komfortowym otwieraniem i
zamykaniem pojedynczych drzwi 

 1 280 

Instalacja telefonu "Premium"  2 140 

Instalacja telefonu "Start"  1 070 

Komputer pokładowy "MFA Premium"  810 

System "Keyless Access" - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu  1 640 

System nawigacji satelitarnej "RNS 315"  2 950 

System nawigacji satelitarnej "RNS 510"  7 720 

System "Park Assist" - wspomaganie parkowania  3 100 

System "Park Pilot"  2 210 

System radiowy "RCD 510"  1 510 

System "Rear Assist" - kamera cofania  930 

Tempomat  1 990 

Koła i opony 

Obręcze aluminiowe "Interlagos"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18, samouszczelniające się 

 2 700 

Obręcze aluminiowe "Lisboa"
- obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18 

 2 700 

Obręcze aluminiowe "Lugano" VW Individual czarne - dla Pakietu "R-Line" Exterieur
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 1 910 

Obręcze aluminiowe "Lugano" VW Individual czarne
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 5 120 

Obręcze aluminiowe "Mallory"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 17
- opony 235/45 R17, samouszczelniające się 

 1 300 

Obręcze aluminiowe "Shanghai"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 7J x 17
- opony 225/45 R17 

 0 

Obręcze aluminiowe "Talladega" - dla Pakietu "R-Line" Exterieur
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18 

 0 

Obręcze aluminiowe "Talladega" - dla Pakietu "R-Line" Exterieur
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 1 910 

Obręcze aluminiowe "Talladega"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18 

 3 210 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Obręcze aluminiowe "Talladega"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 5 120 

Pakiety 

Pakiet "Czujnik deszczu"
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
- czujnik deszczu
- włączanie świateł z funkcją Leaving home, automatyczne
- funkcja Coming home, manualna
- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu 

 790 

Pakiet "Lusterka"
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
- czujnik deszczu
- włączanie świateł z funkcją Leaving home, automatyczne
- funkcja Coming home, manualna
- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
- lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją oświetlenia przestrzeni wokół drzwi
- lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przy włączonym biegu wstecznym, automatycznie obniżane 

 1 520 

Pakiet "R-Line" Exterieur
- obręcze ze stopu metali lekkich Salvador 8J x 18
- opony 235/40 R18, samouszczelniające się
- progi w stylistyce R-Line, lakierowane w kolorze nadwozia,
- reflektory przeciwmgielne
- spojler dachowy, lakierowany w kolorze nadwozia, sportowy
- zderzaki w stylistyce R-Line, lakierowane w kolorze nadwozia 

 8 710 

Pakiet "R-Line" Interieur
- podsufitka w kolorze czarnym
- wstawki wykończeniowe wnętrza "Carbon Touch"
- kierownica skórzana, multifunkcyjna z logo "R-Line"
- listwy progowe, aluminiowe z logo R-Line
- nakładki na pedały, aluminiowe
- tapicerka siedzeń "Race" 

 3 570 

Pakiet "Sportowy"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich "Donington" 8x17
- opony 235/45 R17
- śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
- reflektory przeciwmgielne
- nakładki na pedały, aluminiowe
- podsufitka w kolorze czarnym
- tylne szyby, przyciemniane
- tapicerka siedzeń "Greg" - w połączeniu z Alcantarą
- dywaniki materiałowe 

 1 700 

Pakiet "Zimowy"
- podgrzewane fotele przednie
- spryskiwacze reflektorów
- ogrzewane dysze spryskiwaczy (szyba przednia)
- kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy 

 1 610 

Lakiery 

lakier metaliczny  2 180 

lakier perłowy  2 180 

lakier specjalny, biały "Pure"  480 

lakier specjalny, czerwony "Flash"  670 

Wnętrza 

"Matthew" - siedzenia sportowe  S 

Program przedłużonej opieki serwisowej "Volkswagen Safe+"

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 40000 km 

 1 550 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 80000 km 

 2 250 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 120000 km 

 3 400 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 50000 km 

 2 600 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 100000 km 

 3 600 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 150000 km 

 5 200 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 30000 km 

 750 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 60000 km 

 1 100 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 90000 km 

 1 500 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim
użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach:            http://www.volkswagen.pl/recykling    . 

Nota prawna
Cennik zawiera sugerowane ceny brutto, dostępne u autoryzowanych Partnerów VW. Uwzgledniają one koszty transportu oraz wydania samochodu. Cennik nie stanowi oferty handlowej. Ze względu
na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych w cenniku. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi
elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Nowy Scirocco R - cennik
rok modelowy 2015 | rok produkcji 2014

Ceny PLN z VAT

2.0 TSI 280 KM (206 kW), 6 biegowy 137 690  

2.0 TSI 280 KM (206 kW), DSG, 6 biegowy 146 290  

Dane na podstawie świadectw homologacji typu
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Nowy Scirocco R - cennik  
Wyposażenie standardowe

Zewnętrzne 

Kierunkowskazy LED zintegrowane w obudowach lusterek bocznych 

Nadwozie 4 - miejscowe 

Szyby termoizolacyjne 

Światła tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane 

Reflektory Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
- kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
- spryskiwacze reflektorów 

Końcówka rury wydechowej chromowana, jedna po lewej i jedna po prawej stronie 

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze srebrnym matowym 

Osłona wlotu powietrza w kolorze czarnym z logo "R" 

Światła LED do jazdy dziennej w zderzaku 

Zaciski hamulcowe w kolorze czarnym, z przodu z logo "R" 

Zawieszenie sportowe, nadwozie obnizone o 15 mm 

Zderzaki sportowe, lakierowane w kolorze nadwozia 

Wewnętrzne 

Dodatkowe wskaźniki na desce rozdzielczej
- wskaźniki temperatury oleju, ciśnienia doładowania oraz stoper 

Lusterka "Make-up" w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, podświetlane 

Fotele przednie z regulacją wysokości, sportowe 

Oparcie tylnej kanapy symetrycznie dzielone, składane 

Podłokietnik z przodu ze schowkiem 

System "Easy Entry" 

Podsufitka w kolorze czarnym - dla 2,0 TSI 220 KM oraz 2,0 TSI 280 KM 

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, sportowa, obszyta skórą,
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem 

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, sportowa, obszyta skórą z funkcją Tiptronic - dla samochodów z DSG
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem
- łopatki do zmiany biegów przy kierownicy 

Tapicerka siedzeń "Race" 

Wstawki wykończeniowe wnętrza "Carbon Touch" 

Dywaniki z przodu i z tyłu 

Listwy progowe, aluminiowe z logo R 

Nakładki na pedały, aluminiowe 

Bezpieczeństwo 

Asystent podjazdu (Hill hold) 

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania 

Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na zewnętrznych siedzeniach z tyłu 

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera 

Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu 

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 

Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobiliser) 

XDS - blokada mechanizmu różnicowego 

Elektryczne i funkcjonalne 

Centralny zamek, zdalnie sterowany 

Gniazdo zasilające 12V w bagażniku 

Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic" 

Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach 

Komputer pokładowy "MFA Plus" 

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Szyby elektrycznie sterowane z przodu 

Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu 

System radiowy "RCD 310" z MP3 i 8 głośnikami 

Koła i opony 

Obręcze ze stopów metali lekkich "Cadiz" 8J x 18
Opony 235/40 R 18 

Koło zapasowe, stalowe, dojazdowe 

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym 

Pakiety 

Pakiet "Czujnik deszczu"
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
- czujnik deszczu
- włączanie świateł z funkcją Leaving home, automatyczne
- funkcja Coming home, manualna
- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Nowy Scirocco R - cennik  
Wyposażenie dodatkowe

Dach szklany, panoramiczny, elektrycznie sterowany  3 490 

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym  0 

System "Light Assist" - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe  660 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 65%)  840 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 90%)  1 110 

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją "DCC"  3 630 

Elektryczne i funkcjonalne 

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza, czujnikiem przechyłu oraz z komfortowym otwieraniem i
zamykaniem pojedynczych drzwi 

 1 280 

Instalacja telefonu "Premium"  2 140 

Instalacja telefonu "Start"  1 070 

Komputer pokładowy "MFA Premium"  810 

Możliwość rezygnacji ze standardowej klimatyzacji  0 

System "Keyless Access" - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu  1 640 

System nawigacji satelitarnej "RNS 315"  2 950 

System nawigacji satelitarnej "RNS 510"  7 720 

System "Park Pilot"  2 210 

System radiowy "RCD 510"  1 510 

System "Rear Assist" - kamera cofania  930 

Koła i opony 

Obręcze aluminiowe "Cadiz"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 2 880 

Obręcze aluminiowe "Lugano" VW Individual czarne
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 3 270 

Pakiety 

Pakiet dla palących
- popielniczka z przodu i z tyłu
- zapalniczka z przodu zamiast gniazdka 12V 

 100 

Pakiet "Lusterka"
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
- czujnik deszczu
- włączanie świateł z funkcją Leaving home, automatyczne
- funkcja Coming home, manualna
- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
- lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją oświetlenia przestrzeni wokół drzwi
- lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przy włączonym biegu wstecznym, automatycznie obniżane 

 730 

Pakiet "Zimowy"
- podgrzewane fotele przednie
- spryskiwacze reflektorów
- ogrzewane dysze spryskiwaczy (szyba przednia)
- kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy 

 600 

Lakiery 

lakier uniwersalny  S 

lakier metaliczny  2 180 

lakier perłowy  2 180 

lakier specjalny, biały "Pure"  480 

Wnętrza 

"Race" - siedzenia sportowe  S 

Program przedłużonej opieki serwisowej "Volkswagen Safe+"

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 40000 km 

 1 550 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 80000 km 

 2 250 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 120000 km 

 3 400 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 50000 km 

 2 600 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 100000 km 

 3 600 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 150000 km 

 5 200 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 30000 km 

 750 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 60000 km 

 1 100 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 90000 km 

 1 500 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim
użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach:            http://www.volkswagen.pl/recykling    . 

Nota prawna
Cennik zawiera sugerowane ceny brutto, dostępne u autoryzowanych Partnerów VW. Uwzgledniają one koszty transportu oraz wydania samochodu. Cennik nie stanowi oferty handlowej. Ze względu
na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych w cenniku. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi
elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Cennik obowiązuje od 08.08.2014 10
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Nowy Scirocco - cennik
 
Wersja promocyjna Perfectline
 
rok modelowy 2015 | rok produkcji 2014

Ceny PLN z VAT

1.4 TSI 125 KM (92 kW), BlueMotion Technology, 6 biegowy 82 690  

Dane na podstawie świadectw homologacji typu
Cennik obowiązuje od 08.08.2014 11



Nowy Scirocco - cennik 
Wersja promocyjna Perfectline
Wyposażenie standardowe

Zewnętrzne 

Kierunkowskazy LED zintegrowane w obudowach lusterek bocznych 

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia 

Nadwozie 4 - miejscowe 

Szyby termoizolacyjne 

Światła tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane 

Wewnętrzne 

Dodatkowe wskaźniki na desce rozdzielczej
- wskaźniki temperatury oleju, ciśnienia doładowania oraz stoper 

Lusterka "Make-up" w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, podświetlane 

Fotele przednie z regulacją wysokości, sportowe 

Oparcie tylnej kanapy symetrycznie dzielone, składane 

Podłokietnik z przodu ze schowkiem 

System "Easy Entry" 

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, sportowa, obszyta skórą,
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem 

Tapicerka siedzeń "Matthiew" 

Wstawki wykończeniowe wnętrza "Titansilber Printed" 

Bezpieczeństwo 

Asystent podjazdu (Hill hold) 

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania 

Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na zewnętrznych siedzeniach z tyłu 

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera 

Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu 

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 

Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobiliser) 

Elektryczne i funkcjonalne 

Centralny zamek, zdalnie sterowany 

Gniazdo zasilające 12V w bagażniku 

Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic" 

Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach 

Komputer pokładowy "MFA Plus" 

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne 

Szyby elektrycznie sterowane z przodu 

Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu 

System Start-Stop - wyłączanie silnika na postoju 

System radiowy "RCD 310" z MP3 i 8 głośnikami 

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza, czujnikiem przechyłu oraz z komfortowym otwieraniem i zamykaniem
pojedynczych drzwi 

System "Park Pilot"
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- wyświetlanie sylwetki pojazdu i odległości od przeszkody na wyświetlaczu radia 

Koła i opony 

Obręcze ze stopów metali lekkich "Long Beach" 7J x 17
Opony 205/50 R 17 

Koło zapasowe, stalowe, dojazdowe 

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Nowy Scirocco - cennik
Wersja promocyjna Perfectline

 
 
Wyposażenie dodatkowe

Dach szklany, panoramiczny, elektrycznie sterowany  3 490 

Reflektory Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów  3 200 

Reflektory przeciwmgielne  920 

System "Light Assist" - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe  660 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 65%)  840 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 90%)  1 110 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 90%) - dla Pakietu Sportowego  270 

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją "DCC"  3 630 

Elektryczne i funkcjonalne 

Instalacja telefonu "Premium"  2 140 

Instalacja telefonu "Start"  1 070 

Komputer pokładowy "MFA Premium"  810 

Możliwość rezygnacji ze standardowej klimatyzacji  0 

System "Keyless Access" - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu  1 640 

System nawigacji satelitarnej "RNS 315"  2 950 

System nawigacji satelitarnej "RNS 510"  7 720 

System "Park Assist" - wspomaganie parkowania  890 

System radiowy "RCD 510"  1 510 

System "Rear Assist" - kamera cofania  930 

Tempomat  1 990 

Koła i opony 

Obręcze aluminiowe "Interlagos" - dla Pakietu Sportowego
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18, samouszczelniające się 

 2 470 

Obręcze aluminiowe "Interlagos"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18, samouszczelniające się 

 2 700 

Obręcze aluminiowe "Lisboa"
- obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18 

 2 700 

Obręcze aluminiowe "Lugano" VW Individual czarne
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 5 120 

Obręcze aluminiowe "Mallory"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 17
- opony 235/45 R17, samouszczelniające się 

 1 300 

Obręcze aluminiowe "Shanghai"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 7J x 17
- opony 225/45 R17 

 0 

Obręcze aluminiowe "Talladega"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18 

 3 210 

Obręcze aluminiowe "Talladega"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 5 120 

Pakiety 

Pakiet "Czujnik deszczu"
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
- czujnik deszczu
- włączanie świateł z funkcją Leaving home, automatyczne
- funkcja Coming home, manualna
- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu 

 790 

Pakiet dla palących
- popielniczka z przodu i z tyłu
- zapalniczka z przodu zamiast gniazdka 12V 

 100 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Pakiet "Lusterka"
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
- czujnik deszczu
- włączanie świateł z funkcją Leaving home, automatyczne
- funkcja Coming home, manualna
- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
- lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją oświetlenia przestrzeni wokół drzwi
- lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przy włączonym biegu wstecznym, automatycznie obniżane 

 1 520 

Pakiet "R-Line" Exterieur
- obręcze ze stopu metali lekkich Salvador 8J x 18
- opony 235/40 R18, samouszczelniające się
- progi w stylistyce R-Line, lakierowane w kolorze nadwozia,
- reflektory przeciwmgielne
- spojler dachowy, lakierowany w kolorze nadwozia, sportowy
- zderzaki w stylistyce R-Line, lakierowane w kolorze nadwozia 

 8 710 

Pakiet "R-Line" Interieur
- podsufitka w kolorze czarnym
- wstawki wykończeniowe wnętrza "Carbon Touch"
- kierownica skórzana, multifunkcyjna z logo "R-Line"
- listwy progowe, aluminiowe z logo R-Line
- nakładki na pedały, aluminiowe
- tapicerka siedzeń "Race" 

 3 570 

Pakiet "Sportowy"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich "Donington" 8x17
- opony 235/45 R17
- śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
- reflektory przeciwmgielne
- nakładki na pedały, aluminiowe
- podsufitka w kolorze czarnym
- tylne szyby, przyciemniane
- tapicerka siedzeń "Greg" - w połączeniu z Alcantarą
- dywaniki materiałowe 

 1 700 

Pakiet "Zimowy"
- podgrzewane fotele przednie
- spryskiwacze reflektorów
- ogrzewane dysze spryskiwaczy (szyba przednia)
- kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy 

 1 610 

Lakiery 

lakier metaliczny  2 180 

lakier perłowy  2 180 

lakier specjalny, biały "Pure"  480 

lakier specjalny, czerwony "Flash"  670 

Wnętrza 

"Matthew" - siedzenia sportowe  S 

"Race" - siedzenia sportowe  0 

Program przedłużonej opieki serwisowej "Volkswagen Safe+"

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 40000 km 

 1 550 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 80000 km 

 2 250 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 120000 km 

 3 400 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 50000 km 

 2 600 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 100000 km 

 3 600 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 150000 km 

 5 200 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 30000 km 

 750 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 60000 km 

 1 100 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 90000 km 

 1 500 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim
użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach:            http://www.volkswagen.pl/recykling    . 

Nota prawna
Cennik zawiera sugerowane ceny brutto, dostępne u autoryzowanych Partnerów VW. Uwzgledniają one koszty transportu oraz wydania samochodu. Cennik nie stanowi oferty handlowej. Ze względu
na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych w cenniku. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi
elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Cennik obowiązuje od 08.08.2014 15
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Nowy Scirocco - cennik
Wersja promocyjna Perfectline R-Style
  
rok modelowy 2015 | rok produkcji 2014

Ceny PLN z VAT

2.0 TSI 180 KM (132 kW), BlueMotion Technology, 6 biegowy 104 790  

2.0 TSI 180 KM (132 kW), BlueMotion Technology, DSG, 6 stopniowa 112 990  

2.0 TSI 220 KM (162 kW), BlueMotion Technology, DSG, 6 stopniowa 124 290  

2.0 TDI-CR 184 KM (135 kW), BlUeMotion Technology, DSG, 6 stopniowa 130 290  

Dane na podstawie świadectw homologacji typu
Cennik obowiązuje od 08.08.2014 16



Nowy Scirocco - cennik 
Wersja promocyjna Perfectline R-Style  
Wyposażenie standardowe

Zewnętrzne 

Kierunkowskazy LED zintegrowane w obudowach lusterek bocznych 

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia 

Nadwozie 4 - miejscowe 

Szyby termoizolacyjne 

Światła tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane 

Końcówka rury wydechowej, podwójna, chromowana - dla 2,0 TSI 220 KM 

Reflektory Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
- kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
- spryskiwacze reflektorów 

Wewnętrzne 

Dodatkowe wskaźniki na desce rozdzielczej
- wskaźniki temperatury oleju, ciśnienia doładowania oraz stoper 

Lusterka "Make-up" w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, podświetlane 

Fotele przednie z regulacją wysokości, sportowe 

Oparcie tylnej kanapy symetrycznie dzielone, składane 

Podłokietnik z przodu ze schowkiem 

System "Easy Entry" 

Podsufitka w kolorze czarnym - dla 2,0 TSI 220 KM oraz 2,0 TSI 280 KM 

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, sportowa, obszyta skórą,
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem 

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, sportowa, obszyta skórą z funkcją Tiptronic - dla samochodów z DSG
- dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem
- łopatki do zmiany biegów przy kierownicy 

Tapicerka siedzeń "Matthiew" 

Wstawki wykończeniowe wnętrza "Titansilber Printed" 

Bezpieczeństwo 

Asystent podjazdu (Hill hold) 

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania 

Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na zewnętrznych siedzeniach z tyłu 

Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera 

Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu 

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach 

Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobiliser) 

Elektryczne i funkcjonalne 

Centralny zamek, zdalnie sterowany 

Gniazdo zasilające 12V w bagażniku 

Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic" 

Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach 

Komputer pokładowy "MFA Plus" 

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne 

Szyby elektrycznie sterowane z przodu 

Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu 

System Start-Stop - wyłączanie silnika na postoju 

System nawigacji satelitarnej "RNS 315"
- obsługa za pośrednictwem 5-calowego, kolorowego ekranu dotykowego
- mapa Europy (Europa Zachodnia + Polska) zainstalowana na wewnętrznym dysku twardym
- radio z odtwarzaczem CD, MP3 i ośmioma głośnikami
- instrukcje głosowe i wskazania wizualne na ekranie systemu nawigacyjnego
- gniazdo kart SD/SDHC do odtwarzania plików audio
- zintegrowane w panelu nawigacji gniazdo AUX-IN
- dynamiczne prowadzenie do celu za pośrednictwem TMC 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza, czujnikiem przechyłu oraz z komfortowym otwieraniem i zamykaniem
pojedynczych drzwi 

System "Park Pilot"
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- wyświetlanie sylwetki pojazdu i odległości od przeszkody na wyświetlaczu radia 

Koła i opony 

Koło zapasowe, stalowe, dojazdowe 

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym 

Pakiety 

Pakiet "Czujnik deszczu"
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
- czujnik deszczu
- włączanie świateł z funkcją Leaving home, automatyczne
- funkcja Coming home, manualna
- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu 

Pakiet "R-Line" Exterieur
- obręcze ze stopu metali lekkich Salvador 8J x 18
- opony 235/40 R18, samouszczelniające się
- progi w stylistyce R-Line, lakierowane w kolorze nadwozia,
- reflektory przeciwmgielne
- spojler dachowy, lakierowany w kolorze nadwozia, sportowy
- zderzaki w stylistyce R-Line, lakierowane w kolorze nadwozia 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Nowy Scirocco - cennik
Wersja promocyjna Perfectline R-Style 

 
 
Wyposażenie dodatkowe

Dach szklany, panoramiczny, elektrycznie sterowany  3 490 

System "Light Assist" - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe  660 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 65%)  840 

Szyba tylna oraz boczne szyby z tyłu, dodatkowo przyciemniane (do 90%)  1 110 

XDS - blokada mechanizmu różnicowego  930 

Zawieszenie z adaptacyjną regulacją "DCC"  3 630 

Elektryczne i funkcjonalne 

Instalacja telefonu "Premium"  2 140 

Instalacja telefonu "Start"  1 070 

System "Keyless Access" - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu  1 640 

System nawigacji satelitarnej "RNS 510"  4 770 

System "Park Assist" - wspomaganie parkowania  890 

System "Rear Assist" - kamera cofania  930 

Koła i opony 

Obręcze aluminiowe "Talladega"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 18
- opony 235/40 R 18 

 0 

Obręcze aluminiowe "Talladega"
- 4 obręcze ze stopu metali lekkich 8J x 19
- opony 235/35 R 19 

 1 910 

Pakiety 

Pakiet "Lusterka"
- lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
- czujnik deszczu
- włączanie świateł z funkcją Leaving home, automatyczne
- funkcja Coming home, manualna
- oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
- lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją oświetlenia przestrzeni wokół drzwi
- lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przy włączonym biegu wstecznym, automatycznie obniżane 

 730 

Pakiet "R-Line" Interieur
- podsufitka w kolorze czarnym
- wstawki wykończeniowe wnętrza "Carbon Touch"
- kierownica skórzana, multifunkcyjna z logo "R-Line"
- listwy progowe, aluminiowe z logo R-Line
- nakładki na pedały, aluminiowe
- tapicerka siedzeń "Race" 

 3 570 

Pakiet "Zimowy"
- podgrzewane fotele przednie
- spryskiwacze reflektorów
- ogrzewane dysze spryskiwaczy (szyba przednia)
- kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy 

 1 160 

Lakiery 

lakier metaliczny  2 180 

lakier perłowy  2 180 

lakier specjalny, biały "Pure"  480 

Wnętrza 

"Matthew" - siedzenia sportowe  0 

"Merlin" - siedzenia sportowe  0 

"Race" - siedzenia sportowe  0 

Program przedłużonej opieki serwisowej "Volkswagen Safe+"

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 40000 km 

 1 550 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 80000 km 

 2 250 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 2 lata; maksymalny przebieg 120000 km 

 3 400 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 50000 km 

 2 600 

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 100000 km 

 3 600 

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 3 lata; maksymalny przebieg 150000 km 

 5 200 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 30000 km 

 750 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 60000 km 

 1 100 

Volkswagen Safe+
- dodatkowy 1 rok; maksymalny przebieg 90000 km 

 1 500 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim
użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach:            http://www.volkswagen.pl/recykling    . 

Nota prawna
Cennik zawiera sugerowane ceny brutto, dostępne u autoryzowanych Partnerów VW. Uwzgledniają one koszty transportu oraz wydania samochodu. Cennik nie stanowi oferty handlowej. Ze względu
na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych w cenniku. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi
elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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