
1.0 TSI DSG 7
81kW (110zs) € 15 800 € 16 900

€ 16 750

€ 18 000

Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 27. septembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Degvielas patēriņu un CO  izmešus konkrētajam modelim un dzinējam iespējams noskaidrot pie ŠKODA dīlera.2

Rīga - Green Motors SIA, + 371 67 115 600, , info@greenmotors.lv www.greenmotors.lv
info-valmiera@mmg.lv www.musuautovalmiera.skoda.lvValmiera - Mūsu Auto Valmiera SIA, + 371 64 220 777, , 

Kontaktinformācija: 



1.0 TSI DSG 7
81kW (110zs) € 15 300 € 16 400

€ 16 250

€ 17 500

€ 13 400

€ 14 050

€ 14 550

€ 15 150

Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 27. septembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Degvielas patēriņu un CO  izmešus konkrētajam modelim un dzinējam iespējams noskaidrot pie ŠKODA dīlera.2

Rīga - Green Motors SIA, + 371 67 115 600, , info@greenmotors.lv www.greenmotors.lv
info-valmiera@mmg.lv www.musuautovalmiera.skoda.lvValmiera - Mūsu Auto Valmiera SIA, + 371 64 220 777, , 

Kontaktinformācija: 



€ 0Energy Blue K4K4 € 0

€ 640 € 640 € 640XTRPAINT BOX individuālā krāsa - vairāk nekā 50 krāsu izvēle. Plašāku informāciju jautāt pārdevējam

Bamperi virsbūves krāsā

Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā

Sānu spoguļu korpusu augšējās malas virsbūves krāsā

Hromēta līste priekšējā bampera lejasdaļā

Hromētas logu līstes

PIANO BLACK dekoratīvie salona elementi

Sānu durvju aizsargmoldingi virsbūves krāsā

Hromēts radiatora restes ietvars

Hromētas logu līstes un līste priekšējā bampera lejasdaļā 

IMAGE pakotne - pagarināts aizmugurējais stikls, melni sānu spoguļu korpusi, tonēti aizmugurējie 
lukturi un tonēti miglas lukturi. Nav pieejams Liftback versijai, ar panorāmas jumtu PGD un 
EMOTION pakotni PST

DARK BRUSHED dekoratīvie salona elementi

Active melna auduma salona apdare

EMOTION pakotne - panorāmas stikla jumts, pagarināts aizmugurējais stikls, melns aizmugurējais 
spoileris, melni sānu spoguļu korpusi, tonēti aizmugurējie lukturi un tonēti miglas lukturi ar 
CORNER funkciju. Nav pieejams ar SPORT pakotni WBB un IMAGE pakotni WBI, kā arī briļļu 
turētāju. Pieejams tikai Spaceback versijai

Auduma/ādas salona apdare. Nav pieejams ar SPORT pakotni WBB

Elegance melna vai bēša auduma salona apdare

Panorāmas stikla jumts. Nav pieejams ar briļļu turētāju. Pieejams tikai Spaceback versijai

Ambition melna auduma salona apdare

LIGHT BRUSHED dekoratīvie salona elementi

Dizaina pakotne Monte Carlo: 17“ vieglmetāla diski TORINOar vasaras riepām 215/40 R17, 
aizmugures spoileris un izplūdes difuzors melnā krāsā, aizmugurējo logu tonējums, glancēta 
priekšējā radiatora reste, melni krāsoti atpakalskata spoguļi, Bi-Xenon lampas, priekšējie miglas 
lukturi ar corner funkciju, trīsspieķu sporta ādas apdares stūre, sporta tipa sēdekļi, dekoratīvā salona 
apdare carbon efektu, sporta tipa pedāļi un sliekšņu uzlikas, tekstila paklājiņi. Pieejams ar dizaina 
interjeru  Dynamic Red (HG). Nav iespējams ar krāsām G0G0, 4K4K un ar Sporta pakotni WBB, 
kā arī  PST, PGD, WBI

SPORT pakotne - sporta priekšējie sēdekļi, alumīnija pedāļu uzlikas, PIANO BLACK dekoratīvie 
salona elementi. Pieejama ar DYNAMIC GREY salona apdari ET. Nav pieejama ar auduma/
ādas salona apdari WM0

Hroma pakotne - hromētas pārnesumkārbas sviras un stāvbremzes roktura detaļas

€ 160

7TN

WCZ

WBB

€ 680

€ 260 € 260

€ 2890

Nemetāliskā virsbūves krāsa:
Candy White

Corrida Red CHR € 130 € 130 € 130

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa

Speciālā nemetāliskā virsbūves krāsa:
 Laser White J3J3 € 260 € 260 € 260SPE

PST

PGD

WBI

7TD

7TH

4B2

4ZG

4ZH

4ZP

6FM € 20

€ 120

€ 40

€ 120

€ 50 € 50 € 50

€ 30

€ 150

€ 680

€ 1100 € 1100

€ 680 € 680

MET

€ 390 € 390 € 390

https://goo.gl/onCjzg


Vieglmetāla diski MATONE BLACK ar vasaras riepām 185/60 R15

Vieglmetāla diski VIGO ar vasaras riepām 215/45 R16

Vieglmetāla diski MATO ar vasaras riepām 185/60 R15

€ 750 € 750PCC

PJD

17" vieglmetāla diski CAMELOT ar vasaras riepām 215/40 R17
Nav pieejami ar pakotni sliktiem ceļiem PK4

Vieglmetāla diski EVORA ar vasaras riepām 215/45 R16 € 750PCE

Vieglmetāla diski VIGO BLACK ar vasaras riepām 215/45 R16

Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku. 1.6TDI/85kW dzinējam kompaktais rezerves ritenis

17" vieglmetāla diski TRIUS ar vasaras riepām 215/40 R17
Nav pieejami ar pakotni sliktiem ceļiem PK4

€ 560 € 560

€ 850 € 850PCF

€ 750

€ 1040

PJB

PCJ

Drošība un vadītāja palīgsistēmas

Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja 
bremzēšanas kontroli MSR, pretbuksēšanas sistēmu ASR, elektronisko diferenciāļa bloķēšanu EDL, 
hidraulisko bremžu asistentu HBA

Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu

Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem

Drošības spilvenu aizkari

Trīspunktu drošības jostas aizmugurējiem sēdekļiem

Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem

Trīspunktu drošības jostas ar spriegotājiem priekšējiem sēdekļiem

Riepu spiediena kontrole

Elektroniskais imobilaizers

Vizuāls un akustisks brīdinājums par nepiesprādzētām drošības jostām

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā

FRONT ASSIST - satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas un 
bremzēšanas funkciju. Pieejams tikai kopā ar SWING radio vai navigācijas sistēmu - RAH/RAI 
un ārējo hroma pakotni - 4ZG/4ZH

DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma. 
Pieejams ar radio vai navigācijas sistēmām - RAH/RAI

6K2

Halogēna priekšējie lukturi

PDB
Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību
Pieejams tikai kopā ar SWING radio sistēmu - RAH

HILL HOLD CONTROL - braukšanas uzsākšanas asistents ar pretripošanas funkciju atpakaļgaitā. 
Standartā ar DSG pārnesumkārbu

Uzzini vairāk!

€ 70 € 70 € 70

€ 230

PWH

Halogēna priekšējie lukturi ar LED dienas gaitas gaismām

LIGHT AND RAIN ASSIST ar lietus sensoru - gaismu asistents ar COMING/LEAVING HOME, 
TUNNEL LIGHT un DAY LIGHT funkciju. Pieejams tikai kopā ar SWING radio RAH vai navigācijas 
sistēmu RAI € 280 € 225

Vieglmetāla diski MATONE ar vasaras riepām 185/60 R15 € 430 € 430

Diski un riepas

Vasaras riepas 185/60 R15 ar īpaši zemu rites pretestību
Pieejamas ar 15" diskiem - PCA/PJ1/PJD/PCB

Tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām un vasaras riepām 185/60 R15 PCA

H2U

PCB

15’’

16’’

17’’

€ 580

€ 1040 € 580

€ 750

€ 390

€ 290

€ 460 € 460 € 0

€ 100

€ 70 € 70 € 70

EASY LIGHT ASSIST - gaismu asistents ar COMING/LEAVING HOME funkciju

Biksenona priekšējie lukturi ar LED dienas gaitas gaismām PWT

PWJ
AUTO LIGHT ASSIST - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana. 
Pieejams tikai kopā ar SWING radio RAH vai navigācijas sistēmu RAI

€ 30

€ 490 € 490

8WS

Priekšējie miglas lukturi

Tonēti priekšējie miglas lukturi ar līkumu izgaismošanas funkciju

PWR € 190

€ 120 € 120

Tonēti aizmugures lukturi

€ 420 € 360

€ 30 € 30

€ 230 € 230

€ 40 € 40

€ 280 € 280

PJ1

PJ6

UG1

EM1

PR1

https://goo.gl/mK5Nxw
https://goo.gl/Dy3PWr


Centrālā atslēga ar tālvadību

KESSY + signalizācija - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas 
sistēma, signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību 

EASY START - bezatslēgas dzinēja iedarbināšanas sistēma

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās durvīs

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs € 170

Ērtības un funkcionalitāte

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi 

CLIMATRONIC klimata kontrole - gaisa kondicionieris ar elektronisku vadību, kombinētu putekļu 
un putekšņu filtru, mitruma sensoru un cimdu nodalījuma dzesēšanas funkciju

CLIMATIC gaisa kondicionieris

Kruīza kontrole

Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori. 
Pieejams tikai kopā ar SWING radio RAH vai navigācijas sistēmu RAI

Ziemas pakotne I - priekšējo sēdekļu apsilde, apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas

Atpakaļskata kamera. Pieejama ar aizmugurējā stikla tīrītāju 8M1, SWING radio RAH un brīvroku 
sistēmu PT1 vai navigācijas sistēmu RAI

Ziemas pakotne II - priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsilde, apsildāmas logu apskalotāju 
sprauslas, elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem

Siltumizolējoši un 5% tonēti sānu un aizmugurējais stikls

SUNSET - papildus aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla tonējums 35%

Priekšējo lukturu gaismas stara augstuma regulēšana

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs

Mehāniski regulējams vadītāja sēdekļa augstums

Mehāniski regulējams priekšējo sēdekļu augstums

Salona apgaismojums

Lasīšanas lampas

Priekšējā pasažiera saules sargs ar spogulīti

Cimdu nodalījums

Apsildāms aizmugurējais stikls

Izgaismots cimdu nodalījums

1,5l pudeļu turētāji priekšējās durvīs un 0,5l pudeļu turētāji aizmugurējās durvīs

Kabatas aiz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

Briļļu turētājs griestos

PDJ

PHZ

€ 420

PWP € 200

€ 160 € 160€ 470

€ 140€ 140

€ 50PKC

Tekstila grīdas paklāji

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne bez dalījuma

€ 40 € 400TD

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40 un elkoņu balstu, 
ar tajā iebūvētiem dzērienu turētājiem

Atlokāms elkoņu balsts aizmugurē sēdošajiem ar dzērienu turētājiem € 150

€ 60

12V rozete un dzērienu turētājs viduskonsolē

Lietussargs zem blakussēdētāja sēdekļa

Ledusskrāpis aiz degvielas bākas vāciņa

Bagāžas nodalījuma pārsegs

Bagāžas nodalījuma izgaismojums

Bagāžas stiprinājumu punkti bagāžas nodalījumā

Bagāžas nodalījuma pakotne - bagāžas stiprināšanas āķi, sīklietu nodalījumi aiz riteņu arkām, 
bagāžas sietu stiprināšanas punkti, 12V rozete

Bagāžas stiprināšanas elementi bagāžas nodalījumā

Papildus elektriskais gaisa sildītājs TDI dzinējiem

3NZ

€ 220

Priekšējo lukturu skalotāji un logu mazgājamā šķidruma līmeņa indikators

Regulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni

€ 120

MFA info sistēma

MAXI DOT info sistēma € 1109S5

Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju

FUNCTION pakotne - kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs, atkritumu tvertne priekšējo durvju 
kabatās, multimediju ierīces turētājs. Nav pieejama ar smēķētāja aprīkojumu PKD PKY

Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs € 45 € 456SJ € 45

€ 45 € 45

8M1

9S3 € 50

6E4

3N7 € 10 € 10 € 10

PWU

7X2

7X1

8T2

PHB

PHE

PDH

PDG

€ 420 € 420

€ 590 € 590

€ 170

€ 330 € 330€ 330

€ 620 € 620€ 620

€ 250 € 250

€ 140

€ 150PK2

PK1

PK5

KA1



Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs priekšā. 
Nav pieejams ar FUNCTION pakotni PKY

START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju
Pakotne sliktiem ceļiem - automašīnas apakšas plastikāta papildus aizsargs, pastiprināta piekare, 
klīrenss palielināts par 7 mm. Nav pieejama ar 17" diskiem

Bagāžas pakotne - bagāžas stiprināšanas elementi bagāžas nodalījumā
Nav pieejama ar dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PMP. Pieejama tikai Spaceback versijai.

Noņemams sakabes āķis

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Nav pieejama ar 1,6TDI/85kW dzinēju, bagāžas stirpinājumu 
komplektu PKJ un divpusējo bagāžas nodalījuma paklāju 6SJ. Pieejama tikai Spaceback versijai.

Trīsspieķu stūre, regulējama augstumā un dziļumā

Trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, ādas apdare 
ātrumpārslēgam un stāvbremzes rokturim. Pieejama ar MAXI DOT info sistēmu 9S5

Trīsspieķu ādas stūre, un ādas apdare ātrumpārslēgam un stāvbremzes rokturim

Trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, ādas apdare 
ātrumpārslēgam un stāvbremzes rokturim. Pieejama ar MAXI DOT info sistēmu 9S5, 
brīvroku sistēmu PT1 un navigācijas sistēmu RAI

Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. 
Pieejama ar MAXI DOT info sistēmu 9S5 un sporta pakotni WBB

Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. 
Pieejama ar MAXI DOT info sistēmu 9S5 un sporta pakotni WBB, brīvroku sistēmu PT1, 
navigācijas sistēmu RAI

BLUES radio - apaļš monohroms ekrāns, SD karšu lasītājs, USB un Aux-In pieslēgvietas, 
4 skaļruņi priekšā

SWING radio - 6.5" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, SD karšu lasītājs, USB un Aux-In pieslēgvietas, 
4 skaļruņi priekšā 

Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim. Pieejama ar  SWING radio RAH

2 papildu skaļruņi aizmugurē. Pieejams ar BLUES radio RAA

AMUNDSEN navigācijas sistēma - 6.5" krāsains skārienjutīgs ekrāns, SD karšu lasītājs, USB un 
Aux-In pieslēgvietas, balss vadība, brīvroku Bluetooth® instalācija mobilajam tālrunim, 
ŠKODA SURROUND skaņas sistēma ar 2 papildus skaļruņiem aizmugurē, Eiropas valstu kartes. 
Pieejama ar Infotainment Online abonementu - YOU/YOX

ŠKODA SURROUND - audio sistēma ar 6 skaļruņiem. Pieejams ar SWING radio RAH

SmartLink+ funkcija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, Android Auto, SmartGate viedierīču 
ekrāna satura dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā. Pieejama tikai ar navigācijas 
sistēmu RAI vai brīvroku sistēmu PT1 un SWING radio RAH

DAB - digitālā radio uztvērējs. Pieejams ar radio vai navigācijas sistēmu - RAH/RAI

INFOTAINMENT ONLINE 1 gada abonements - nodrošina piekļuvi izklaides un informatīviem 
pakalpojumiem. Pieejams ar AMUNDSEN navigācijas sistēmu RAI

CARE CONNECT 3 gadu abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, 
automašīnas tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu 
nepieciešamības gadījumā. Pieejams ar SWING radio RAH un  MAXI DOT info sistēmu 9S5

PK

PMP

€ 100

€ 120

€ 230

RAA

INFOTAINMENT ONLINE 1 gada un CARE CONNECT 3 gadu abonements
Pieejams ar navigācijas sistēmu RAI € 350

Ražotāja garantija - 4 gadi ar 120 000 km nobraukuma ierobežojumu

Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu € 290 € 290 € 290

1D2

PKD

€ 210

€ 100

PKJ

Stūres

Audio un multimediju sistēmas

Garantija

4

PL1

PL1

PL3

PL5

PL6

RAH

8RL

PT1

9VB

RAI

9WT

QV3

YOU

YOK

YOX

EA2

EA9

€ 350

€ 350 € 350€ 350

€ 0 € 0

€ 100 € 100€ 100

€ 150 € 150

€ 940 € 640

€ 65 € 65€ 65

€ 35

€ 110€ 110

€ 240€ 240

€ 220

€ 490€ 490 € 490

€ 140 € 140

€ 50€ 50 € 50

€ 160€ 160 € 160

€ 25€ 25 € 25

Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 27. septembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Degvielas patēriņu un CO  izmešus konkrētajam modelim un dzinējam iespējams noskaidrot pie ŠKODA dīlera.2

Pārnesumkārba
Sajūgs

Piedziņas tips

Maksimālais ātrums (km/h)

Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

Apgriešanās diametrs (m)

-1Maksimālais griezes moments (Nm / min )

Emisijas norma

Degviela

3Cilindri / Darba tilpums (cm )
-1Maksimālā jauda (kW / min )

Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju (kg)

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu (kg)
Pilnā masa

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg)

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg)

Degvielas tvertnes tilpums (l)

1.0 TSI / 70 kW

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

70/5000–5500

160/1500–3500

Benzīns RON 95

187

11.0

10.9

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska

Manuāla 5 pakāpju

1170

535

1630

580
1000

55

1.0 TSI / 81 kW

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

81/5000–5500

200/1500–3500

Benzīns RON 95

200

9.8

10.9

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska

Manuāla 6 pakāpju

1190

535

1650

590
1100

55

1.0 TSI / 81 kW

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

81/5000–5500

200/1500–3500

Benzīns RON 95

200

9.8

10.9

Priekšpiedziņa
Elektro-hidraulisks daudz disku

Automātiska 7 pakāpju DSG

1190

535

1650

590
1100

55

Kombinētais degvielas patēriņš WLTP (I/100km)
Kombinētais degvielas patēriņš NEDC (I/100km) 4,7

5,137 - 5,982

4,8

4,926 - 6,202

4,7

5,351 - 6,527
CO  izmeši NEDC (g/km)2 106 110 107
Co2 izmeši WLTP (g/km) 116,50 - 135,60 111,70 - 140,50 121,30 - 147,90



Kombinētais degvielas patēriņš WLTP (I/100km)
Kombinētais degvielas patēriņš NEDC (I/100km) 4,8

5,137 - 5,982

4,9

4,926 - 6,202

4,8

5,351 - 6,527
CO  izmeši NEDC (g/km)2 109 112 110
Co2 izmeši WLTP (g/km) 116,50 - 135,60 111,70 - 140,50 121,30 - 147,90

Pārnesumkārba
Sajūgs

Piedziņas tips

Maksimālais ātrums (km/h)

Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

Apgriešanās diametrs (m)

-1Maksimālais griezes moments (Nm / min )

Emisijas norma

Degviela

3Cilindri / Darba tilpums (cm )
-1Maksimālā jauda (kW / min )

Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju (kg)

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu (kg)
Pilnā masa

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg)

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg)

Degvielas tvertnes tilpums (l)

1.0 TSI / 70 kW

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

70/5000–5500

160/1500–3500

Benzīns RON 95

187

11.0

10.9

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska

Manuāla 5 pakāpju

1170

535

1630

580
1000

55

1.0 TSI / 81 kW

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

81/5000–5500

200/1500–3500

Benzīns RON 95

200

9.8

10.9

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska

Manuāla 6 pakāpju

1190

535

1650

590
1100

55

1.0 TSI / 81 kW

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

81/5000–5500

200/1500–3500

Benzīns RON 95

200

9.8

10.9

Priekšpiedziņa
Elektro-hidraulisks daudz disku

Automātiska 7 pakāpju DSG

1190

535

1650

590
1100

55

Degvielas patēriņu un CO  izmešus konkrētajam modelim un dzinējam iespējams noskaidrot pie ŠKODA dīlera.2
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