
SCOUT
+пакет +пакет плюс +пакет +пакет плюс 

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.) 8AG** 608,435 624,163 641,143 634,736 662,000 652,535 –

1,6 TDI 85кВт (116 к.с.) 6MG** 606,171 621,899 638,879 632,472 659,736 650,271 –

1,6 TDI 85кВт (116 к.с.) 7DSG** 649,500 665,228 682,208 675,825 703,089 693,624 –

2,0 TDI 110кВт (150 к.с.) 7DSG 4x4** 737,266 752,993 769,973 757,064 789,771 774,863 806,872

2,0 TDI 140кВт (190 к.с.) 7DSG 4x4 777,078 792,806 809,786 796,876 824,141 814,675 846,684

Пакет Ambition*
(Інформаційне радіо "BOLERO", голосове керування, Технологія 
SmartLink+, Центральний замок з безключовим доступом, з функцієй 
запуску двигуна старт/стоп (без SAFE системи) - "KESSY", Круїз-
контроль та обмежувач швидкості). 15,728 27,264

Пакет Ambition+*
(Фари Full LED з функцією AFS, протитуманні фари LED з функцією 
"CORNER", Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки 
пасажира (для всіх пасажирів), Електричне відкриття і закриття кришки 
багажника, Центральний замок з безключовим доступом, з функцієй 
запуску двигуна старт/стоп (без SAFE системи) - "KESSY", Круїз-
контроль та обмежувач швидкості).

32,707 17,799

Примітки:

З деталізованим переліком обладнання для кожної комплектації можна ознайомитися у розділі «Комплектація».

* Заміна опцій з Пакету на аналогічну або зміна переліку опцій в пакеті неможлива. 

** Доступно з 06 календарного тижня 2020 року

Прайс-лист на базові моделі автомобілей Škoda KAROQ (20 МР)
Прайс-лист дійсний з 25 листопада 2019р.

На всі автомобілі надається гарантія терміном на 2 роки без обмеження пробігу.

Доплата за колір згідно прайс-листа на додаткові опції.

МР - модельний рік,  DSG - роботизована КПП, AG - автоматична КПП.

Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату продажу.

STYLE AMBITION 

Пакет Style*
(Фари Full LED з функцією AFS, протитуманні фари LED з 
функцією "CORNER", Попереджувальний світловий сигнал 
ременя безпеки пасажира (для всіх пасажирів), Електричне 
відкриття і закриття кришки багажника, Навігаційна система 
"AMUDSEN", з'єднання Apple, голосове керування+ICC, 
Комфортна телефонія без підключення зовнішньої антени 
(WLAN), Інформаційна підтримка (Infotainment Online) 1 рік).

Пакет Style+*
(Система контролю сліпих зон "BLIND SPOT DETECT", 
Задній та передній парктронік "PARK DISTANCE 
CONTROL", Багатофункціональний дисплей на панелі 
приладів "Digital Instrument Panel").

KAROQ


