2017 Yeni POLO
Yeni Polo 1.0 75 PS Manuel / Trendline

YENİ POLO / FATURA TUTARI: 69.683 TL KREDİ TUTARI: 48.778 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

20.905 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

854 TL

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

48.081 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

1.669 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

843 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

269 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

77.946 TL

Aylık 854 TL taksit tutarı; 69.683 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Yeni Polo 1.0 75 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 20.905 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 854 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 48.081 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24, yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 77.946 TL’dir.
VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 1.669 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 tablodaki
Yeni Polo 1.0 75 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” “269 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yeni Polo modelinin ortalama CO2 salınımı 110 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,1 – 6,0
lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Yeni Polo araç renk ve donanım özellikleri
açısından farklılık gösterebilir.

2018 Yeni POLO
Yeni Polo 1.0 75 PS Manuel / Trendline

YENİ POLO / FATURA TUTARI: 85.284 TL KREDİ TUTARI: 59.699 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,6

Peşinat - (TL)

25.585 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.075 TL

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

58.846 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

1.669 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

689 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

327 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

900 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

96.481 TL

Aylık 1.075 TL taksit tutarı; 85.284 TL tavsiye edilen fatura tutarıyla satışa sunulan Yeni
Polo 1.0 75 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 25.585 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.075 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 58.846 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,6'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 96.481 TL’dir.
VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 1.669 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 tablodaki
Yeni Polo 1.0 75 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” “327 TL”,
tüzel kişi başvurularda “900 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yeni Polo modelinin ortalama CO2 salınımı 110 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,1 – 6,0
lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Yeni Polo araç renk ve donanım özellikleri
açısından farklılık gösterebilir.

2017 Yeni GOLF
Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel / Midline Plus

YENİ GOLF / FATURA TUTARI: 97.383 TL KREDİ TUTARI: 68.168 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

29.215 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.272 TL

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

63.298 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

2.401 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1,022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

375 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

107.824 TL

Aylık 1.272 TL taksit tutarı; 97.383 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Midline Plus için geçerlidir.
Peşinat tutarı 29.215 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.272 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 63.298 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24, yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 107.824
TL’dir. VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 2.401 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 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” “375 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yeni Golf modelinin ortalama CO2 salınımı 109 – 112 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,1 –
6,0 lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Yeni Golf araç renk ve donanım özellikleri
açısından farklılık gösterebilir.

2018 Yeni GOLF
Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel / Midline Plus

YENİ GOLF / FATURA TUTARI: 116.584 TL KREDİ TUTARI: 78.292 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,6

Peşinat - (TL)

38.292 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.445 TL

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

75.780 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

2.401 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

823 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

429 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

900 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

126.347 TL

Aylık 1.445 TL taksit tutarı; 116.584 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Midline Plus için geçerlidir.
Peşinat tutarı 38.292 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.445 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 75.780 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,6'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 126.347 TL’dir.
VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 2.401 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 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” “429 TL”,
tüzel kişi başvurularda “900 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yeni Golf modelinin ortalama CO2 salınımı 109 – 112 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,1 –
6,0 lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Yeni Golf araç renk ve donanım özellikleri
açısından farklılık gösterebilir.

2017 BEETLE
Beetle 1.2 TSI 105 PS Manuel / Style

BEETLE / FATURA TUTARI: 110.952 TL KREDİ TUTARI: 75.476 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

35.476 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.786 TL

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

55.476 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

4.250 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1,022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

424 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

117.955 TL

Aylık 1.786 TL taksit tutarı; 110.952 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Beetle 1.2 TSI 105 PS Style Manuel için geçerlidir.
Peşinat tutarı 35.476 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.786 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 55.476 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24, yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 117.955
TL’dir. VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 4.250 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 tablodaki
Beetle 1.2 TSI 105 PS Style 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” “424 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Beetle modelinin ortalama CO2 salınımı 123 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,6 – 6,5 lt/100km
değerleri arasındadır. Sayfadaki Beetle araç renk ve donanım özellikleri açısından farklılık
gösterebilir.

2017 JETTA
Jetta 1.2 TSI 105 PS Manuel / Trendline

JETTA / FATURA TUTARI: 92.183 TL KREDİ TUTARI: 64.528 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

27.655 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.234 TL

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

58.997 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

2.476 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1,022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

356 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

102.182 TL

Aylık 1.234 TL taksit tutarı; 92.183 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Jetta 1.2 TSI 105 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 27.655 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.234 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 58.997 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24, yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 102.182
TL’dir. VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 2.476 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 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” “356 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Jetta modelinin ortalama CO2 salınımı 114 - 117 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,2 – 6,3
lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Jetta araç renk ve donanım özellikleri açısından
farklılık gösterebilir.

2017 PASSAT
Passat 1.4 TSI 125 PS Manuel / Trendline

PASSAT / FATURA TUTARI: 114.280 TL KREDİ TUTARI: 77.140 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

37.140 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.452 TL

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

69.710 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.076 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

420 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

120.541 TL

Aylık 1.452 TL taksit tutarı; 114.280 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Passat 1.4 TSI 125 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 37.140 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.452 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 69.710 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24, yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 120.541
TL’dir. VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 3.076 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 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” “420 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 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. Sayfadaki Passat araç renk ve donanım özellikleri açısından
farklılık gösterebilir.

2018 PASSAT
Passat 1.4 TSI 125 PS Manuel / Trendline

PASSAT / FATURA TUTARI: 136.816 TL KREDİ TUTARI: 88.408 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,6

Peşinat - (TL)

48.408 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.685 TL

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

83.458 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.076 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

486 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

900 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

142.444 TL

Aylık 1.679 TL taksit tutarı; 136.816 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Passat 1.4 TSI 125 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 48.408 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.679 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 83.458 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,6'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 142.444 TL’dir.
VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 3.076 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 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” “486 TL”,
tüzel kişi başvurularda “900 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. Sayfadaki Passat araç renk ve donanım özellikleri açısından
farklılık gösterebilir.

2017 PASSAT Variant
Passat Variant 1.4 TSI 125 PS DSG / Comfortline

PASSAT VARIANT / FATURA TUTARI: 160.715 TL KREDİ TUTARI:
100.357
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

60.358 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.699 TL

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

98.036 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

2.901 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

542 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

157.505 TL

Aylık 1.699 TL taksit tutarı; 160.715 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Passat Variant 1.4 TSI 125 PS Comfortline DSG için geçerlidir.
Peşinat tutarı 60.358 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.699 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 98.036 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24, yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 157.505
TL’dir. VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 2.901 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 tablodaki
Passat Variant 1.4 TSI 125 PS 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” “542 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Passat Variant modelinin ortalama CO2 salınımı 116 - 120 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,4
– 6,2 lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Passat Variant araç renk ve donanım
özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

2018 PASSAT Variant
Passat Variant 1.4 TSI 125 PS DSG / Comfortline

PASSAT VARIANT / FATURA TUTARI: 192.216 TL KREDİ TUTARI:
116.108 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,6

Peşinat - (TL)

76.108 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.995 TL

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

117.252 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

2.901 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

630 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

900 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

187.089 TL

Aylık 1.995 TL taksit tutarı; 192.216 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Passat Variant 1.4 TSI 125 PS Comfortline DSG için geçerlidir.
Peşinat tutarı 76.108 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.995 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 117.252 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,6'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 187.089 TL’dir.
VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 2.901 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 tablodaki
Passat Variant 1.4 TSI 125 PS 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” “630 TL”,
tüzel kişi başvurularda “90 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Passat Variant modelinin ortalama CO2 salınımı 116 - 120 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,4
– 6,2 lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Passat Variant araç renk ve donanım
özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

2017 Yeni ARTEON
Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Elegance

YENİ ARTEON / FATURA TUTARI: 242.615 TL KREDİ TUTARI: 141.307
TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

101.308 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

2.657 TL

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

131.012 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

6.476 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.375 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

779 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

224.038 TL

Aylık 2.657 TL taksit tutarı; 242.615 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150 PS Elegance DSG için geçerlidir.
Peşinat tutarı 101.308 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 2.657 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 131.012 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24, yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 224.038
TL’dir. VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 6.476 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 tablodaki
Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150 PS Elegance 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” “779 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yeni Arteon modelinin ortalama CO2 salınımı 131 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,8 – 7,4
lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Yeni Arteon araç renk ve donanım özellikleri
açısından farklılık gösterebilir.

2018 Yeni ARTEON
Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150 PS DSG / Elegance

YENİ ARTEON / FATURA TUTARI: 291.816 TL KREDİ TUTARI: 172.858
TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,6

Peşinat - (TL)

118.958 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

3.409 TL

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

157.581 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

6.476 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.073 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

949 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

900 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

276.886 TL

Aylık 3.409 TL taksit tutarı; 291.816 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150 PS Elegance DSG için geçerlidir.
Peşinat tutarı 118.958 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 3.409 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 157.581 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,6'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 276.886 TL’dir.
VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 6.476 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 tablodaki
Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150 PS Elegance 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” “949 TL”,
tüzel kişi başvurularda “900 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yeni Arteon modelinin ortalama CO2 salınımı 131 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,8 – 7,4
lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Yeni Arteon araç renk ve donanım özellikleri
açısından farklılık gösterebilir.

2017 TIGUAN
Tiguan 1.4 TSI 125 PS Manuel / Trendline

TIGUAN / FATURA TUTARI: 128.017 KREDİ TUTARI: 84.008 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

44.009 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.383 TL

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

88.004 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.922 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

467 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

136.420 TL

Aylık 1.383 TL taksit tutarı; 128.017 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Tiguan 1.4 TSI 125 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 44.009 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.383 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 88.004 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24, yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 136.420
TL’dir. VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 3.922 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 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” “467 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 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. Sayfadaki Tiguan araç renk ve donanım özellikleri açısından
farklılık gösterebilir.

2018 TIGUAN
Tiguan 1.4 TSI 125 PS Manuel / Trendline

TIGUAN / FATURA TUTARI: 155.516 TL KREDİ TUTARI: 97.758 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,6

Peşinat - (TL)

57.758 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.678 TL

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

101.797 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.976 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.022 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

539 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

900 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

160.522 TL

Aylık 1.678 TL taksit tutarı; 155.516 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Tiguan 1.4 TSI 125 PS Manuel Trendline için geçerlidir.
Peşinat tutarı 57.758 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.678 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 101.797 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,6'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 160.522 TL’dir.
VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 3.976 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 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” “539 TL”,
tüzel kişi başvurularda “900 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. Sayfadaki Tiguan araç renk ve donanım özellikleri açısından
farklılık gösterebilir.

2017 Yeni TIGUAN Allspace
Yeni Tiguan Allspace 1.4 TSI ACT 150 PS DSG / Comfortline

TIGUAN ALLSPACE / FATURA TUTARI: 191.821 KREDİ TUTARI:
115.910 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,24

Yıllık faiz oranı - (%)

%14,88

Peşinat - (TL)

75.911 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

1.888 TL

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

119.275 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.976 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.375 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

633 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

800 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

185.359 TL

Aylık 1.888 TL taksit tutarı; 191.821 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Yeni Tiguan Allspace 1.4 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG için geçerlidir.
Peşinat tutarı 75.911 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 1.888 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 119.275 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,24 , yıllık %14,88'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 185.359
TL’dir. VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış
garanti ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 3.976 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 tablodaki
Yeni Tiguan Allspace 1.4 TSI ACT 150 PS 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” “633 TL”,
tüzel kişi başvurularda “800 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yeni Tiguan Allspace modelinin ortalama CO2 salınımı 143 - 145 g/km, ortalama yakıt
tüketimi 5,6 – 7,6 lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Yeni Tiguan Allspace araç renk
ve donanım özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

2018 Yeni TIGUAN Allspace
Yeni Tiguan Allspace 1.4 TSI ACT 150 PS DSG / Comfortline

TIGUAN ALLSPACE / FATURA TUTARI: 228.216 TL KREDİ TUTARI:
134.108 TL
Aracın tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı liste fiyatı - (TL)
Vade / taksit süresi - (ay)

36

Aylık faiz oranı - (%)

%1,30

Yıllık faiz oranı - (%)

%15,6

Peşinat - (TL)

94.108 TL

Aylık taksit tutarı - (TL)

2.284TL

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

137.814 TL

1 yıllık kasko bedeli - (TL) *

3.976 TL

1 yıllık uzatılmış garanti bedeli - (TL)**

1.375 TL

Kredi tahsis bedeli:
Gerçek kişilerde - (TL)

732 TL

Tüzel kişilerde - (TL)

900 TL

Kredinin müşteriye toplam maliyeti - (TL)

217.771 TL

Aylık 2.284 TL taksit tutarı; 228.216 TL tavsiye edilen anahtar teslim tutarıyla satışa sunulan
Yeni Tiguan Allspace 1.4 TSI ACT 150 PS Comfortline DSG için geçerlidir.
Peşinat tutarı 94.108 TL, 36 ay vade seçeneğindeki aylık ödeme tutarı 2.284 TL, 36. ve son
taksit tutarı ise 137.814 TL'dir.
Faiz oranı aylık %1,30, yıllık %15,6'dir. Kredinin müşteriye toplam maliyeti 217.771 TL’dir.
VW Auto Credit imkanından faydalanmak için 1 yıllık kasko ve 1 yıllık uzatılmış garanti
ürünlerinin satın alınması zorunlu olup, bu bedeller kredi tutarına ilave edilmiştir.
*İlandaki araçta kasko bedeli 3.976 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 tablodaki
Yeni Tiguan Allspace 1.4 TSI ACT 150 PS 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” “732 TL”,
tüzel kişi başvurularda “900 TL” olan kredi tahsis ücreti kredi tutarına dahil edilecektir.
Doğuş Otomotiv’in fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yeni Tiguan Allspace modelinin ortalama CO2 salınımı 143 - 145 g/km, ortalama yakıt
tüketimi 5,6 – 7,6 lt/100km değerleri arasındadır. Sayfadaki Yeni Tiguan Allspace araç renk
ve donanım özellikleri açısından farklılık gösterebilir.

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 – 15 Ocak 2018 tarihleri arasında kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili
Satıcılarında 2017 ve 2018 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

