
2.0 TDI DSG 7 4x4

€ 30 650

€ 32 350

€ 33 950

€ 31 650

€ 33 350

€ 34 950

€ 36 400 € 37 400

€ 26 600
Cena sākot no:

1.5 TSI MAN 6
110kW (150zs) 

1.5 TSI DSG 7
110kW (150zs) 

2.0 TSI DSG 7 4x4
200kW (272zs) 

€ 26 600

€ 28 700

€ 33 900

€ 27 600

€ 29 700

€ 34 900

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

Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 27. augusta 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

Kontaktinformācija: 



€ 490

LIGHT BRUSHED dekoratīvie salona elementi

CARBON dekoratīvie salona elementi

Sporta tipa priekšējie sēdekļi ar perforētu melnas alcantara/ādas apdari un pelēkām vīlēm

Nemetāliskā virsbūves krāsa:
Candy White 9P9P

CHR

MET
Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa:

Moon White 2Y2Y

Brilliant Silver 8E8E

Alumīnija pedāļu uzlikas

Glancēti melni virsbūves elementi - sānu spoguļu korpusi, radiatora restes ietvars, radiatora restes 
elementi, priekšējā bampera apakšējā līste, sānu logu ietvari, durvju moldingi, spoileris uz bagāžas 
nodalījuma vāka (nav pieejams Combi). Jumta spoileris virsbūves krāsā (pieejams tikai Combi). 
Aizmugurējais difuzors ar hromētu līsti

Sliekšņu dekoratīvās uzlikas priekšā un aizmugurē

Quartz Grey F6F6

Steel Grey M3M3 € 335

Premium metāliskā virsbūves krāsa:
Velvet Red K1K1

Ekskluzīvā virsbūves metāliskā krāsa: 
Dragon Skin 

€ 1040EXC

XTR

7M3

Diski un riepas

Business Grey 2C2C

Black Magic Pearl 1Z1Z

CHR € 220

€ 840

 Vieglmetāla diski VEGA ANTHRACITE ar vasaras riepām 235/40 R19

Vieglmetāla diski ZENITH GLOSSY BLACK ar vasaras riepām 235/45 R18

Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku PJA

Drošība un vadītāja palīgsistēmas

Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja 
bremzēšanas kontroli MSR, pretbuksēšanas sistēmu ASR, elektronisko diferenciāļa bloķēšanu XDS+ 
un EDL, hidraulisko bremžu asistentu HBA, stūrēšanas palīgsistēmu DSR, bremžu žāvēšanas sistēmu 
RBS, piekabes stabilitātes kontroli TSA+ un atkārtotas sadursmes novēršanas sistēmu MKB

Priekšējos sēdekļos integrēti galvas balsti

Vizuāls un akustisks brīdinājums par nepiesprādzētām drošības jostām priekšējos sēdekļos

Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem un drošības spilvenu aizkari

Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu

Sānu drošības spilveni aizmugurē sēdošajiem

PE1

Uzzini vairāk!

Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens

LIGHT ASSIST ar lietus sensoru - gaismu asistents ar COMING/LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT 
un DAY LIGHT funkciju. Pieejams tikai ar klimata kontroli PH1 vai  lietus sensoru PRE un elektriski 
nolokāmiem ārējiem spoguļiem - PW1/PW2

PRE

8K3

Lietus sensors. Pieejams ar sānu spoguļiem - PW1/PW2

CREW PROTECT ASSIST - proaktīvā aizsardzības sistēma ar avārijas bremzēšanu, priekšējo 
drošības jostu priekšlaicīgu spriegošanu, logu un lūkas automātisku aizvēršanu. Tikai kopā ar 
sānu drošības spilveniem aizmugurē sēdošajiem PE2.

DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma

FRONT ASSIST - satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas un 
bremzēšanas funkciju

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER 8T6

PDA

EM1

7W2

6K2

PE0

PE2

9P5

€ 290

€ 40

€ 140

18’’

19’’
€ 980

https://goo.gl/FnwQxe


ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 160 km/h 
un ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER PLI

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 210 km/h 
un ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER

BLIND SPOT DETECTION - aklās zonas uzraudzības asistents PWB

PLG

€ 350

€ 680

€ 360

AUTO LIGHT ASSIST - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana. Pieejams tikai ar klimata 
kontroli PH1 vai  lietus sensoru PRE un elektriski nolokāmiem ārējiem spoguļiem - PW1/PW2, 
un LIGHT ASSIST - 8K3

SMART LIGHT ASSIST pakotne - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana, kā arī  regulēšana, 
lai neapžilbinātu priekšā braucošos vadītājus. Aprīkota ar multifunkcionālo kameru, 
LANE ASSISTANT - braukšanas joslu uzturēšanas asistentu un BLIND SPOT DETECT - aklās zonas 
uzraudzības asistentu. Pieejams ar biksenona priekšējiem lukturiem - PN0

Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

TRAVEL ASSISTANT - ceļa zīmju atpazīšanas sistēma. Pieejams ar sānu spoguļiem - PW1/PW2 
un navigācijas sistēmām - RAC/RAG

Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

7X1

Atpakaļskata kamera ar mazgāšanas sistēmu. Pieejama ar aizmugurējā stikla tīrītāju 8M1

PARK ASSIST - stāvvietā novietošanas asistents ar priekšējiem un aizmugurējiem sensoriem

Elektroniskais imobilaizers

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

TPM+ - riepu spiediena kontrole 

Elektroniskā stāvbremze

Biksenona priekšējie lukturi ar ADAPTIVE FRONTLIGHT SYSYTEM funkciju - automātiskā 
lukturu augstuma regulēšana atkarībā no braukšanas ātruma. LED dienas gaitas gaismas, 
COMING HOME funkcija. Pieejams ar LIGHT ASSITANT funkciju 8K3, lietus sensoru PRE, 
klimata kontroli PH1 un spoguļu automātisko aptumšošanos - PW1/PW2 PN

UG1

PKT

Tonēti priekšējie miglas lukturi ar līkumu izgaismošanas funkciju

Priekšējie miglas lukturi ar līkumu izgaismošanas funkciju PNB

LED aizmugures lukturi

PPA

7X2

PNG

LED II pakotne - LED TOP aizmugurējie lukturi, LED aizmugurējā numura apgaismojumu 
un LED iekāpšanas laukuma apgaismojumu PNE

ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklī

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā

3G2

Bērnu drošības slēdzis aizmugurējām durvīm

€ 40

0

KA2

PWD

PNC

€ 970

€ 70

€ 350

Stūres

Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, radio un 
telefona vadību. Pieejama ar DSG pārnesumkārbām

Apsildāma, sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. 
Pieejama Sportline versijai

Apsildāma, sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, 
radio un telefona vadību. Pieejama Sportline versijai ar DSG pārnesumkārbām

Komforts un funkcionalitāte

Centrālā atslēga ar tālvadību

KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas sistēma

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs ar komforta funkciju un drošības slēdzi

PK

P17

P16

CLIMATRONIC 2-zonu klimata kontrole - gaisa kondicionieris ar elektronisku vadību, kombinētu 
putekļu un putekšņu filtru, mitruma un saules intensitātes sensoru, automātisku recirkulāciju un 
cimdu nodalījuma dzesēšanas funkciju. Pieejama ar sānu spoguļu automātisko aptumšošanos - 
PW1/PW2

CLIMATRONIC 3-zonu klimata kontrole - gaisa kondicionieris ar elektronisku vadību, kombinētu 
putekļu un putekšņu filtru, mitruma un saules intensitātes sensoru, automātisku recirkulāciju un 
cimdu nodalījuma dzesēšanas funkciju

7

PH1

PH2 € 250

€ 260

€ 600

€ 300

€ 250

€ 340

Elektriski regulējama panorāmas stikla lūka Combi virsbūvei. Nav pieejama ar briļļu turētāju

Elektriski regulējama stikla lūka (1002x1200mm). Nav pieejama Combi un ar briļļu turētāju

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs

PROGRESSIVE STEERING – adaptīvais stūres pastiprinātājs. Pieejams ar sporta piekari PFB vai 
ADAPTIVE CHASSIS CONTROL sistēmu PFC. Nav iespējams ar 1,4TSI 92kW un 1,6TDI 88kW

Elektriska bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana. 
Combi pieejama ar bagāžas pārsegu - 3U2/3U7

VIRTUAL PEDAL - ar kājas žestu vadāmas elektriski atveramas/aizveramas bagāžas nodalījuma 
durvis. Pieejams ar KESSY sistēmu PK7, Combi ar bagāžas pārsegu - 3U2/3U7

1N7

PH9

PH0

€ 1020

€ 1140

€ 150

€ 410

€ 570



Apsildāms vējstikls. Pieejams tikai kopā ar automātiski aptumšojošiem spoguļiem PW1/PW2

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi 

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar automātisko aptumšošanos un atmiņas funkciju. 
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos. Lietus sensors. 
Pieejams ar elektriski regulējamiem sēdekļiem - PB0/PB1

Priekšējo sēdekļu apsilde

Priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsilde

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju un izgaismojumu kāju zonā. 
Pieejams kopā ar sānu spoguļiem PW1.

Mehāniski regulējams priekšējo sēdekļu augstums

Regulējams atzveltnes izliekums priekšējiem sēdekļiem

PKV € 260

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40

Attālinātas aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšana funkcija no bagāžas nodalījuma UK

Atlokāms elkoņu balsts aizmugurē sēdošajiem

DIGITAL INSTRUMENT PANEL - krāsainais 10,25" ekrāns ar Clasic, Extend, Modern, Basic izvēlnēm. 
Pieejams ar Radio BOLERO - RAC vai navigācijas sistēmām RAB/RAG

COLOUR MAXI DOT krāsaina info sistēma 

9S0

LED PLUS pakotne - LED salona izgaismojuma pakete ar izgaismotiem durvju rokturiem, 
izgaismojums kāju zonā un izgaismotiem spogulīšiem saules sargos, LED lasīšanas lampām priekšā 
un aizmugurē

€ 490

12V rozete bagāžas nodalījumā. Pieejama tikai Combi

230V rozete aiz priekšā sēdošo elkoņu balsta, USB kontaktligzda priekšējā konsolē, 2 USB 
kontaktligzdas aizmugurē. Pieejams ar radio Bolero RAB vai radionavigācijas sistēmām RAC/RAG

12V rozetes priekšā un aizmugurē

RA

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma

€ 220

Sporta piekare ar par 15 mm samazinātu klīrensu. Nav pieejams ar 1.4TSI/92kW dzinēju, 
ar adaptīvo piekari PFC, pakotni sliktiem ceļiem PF1, dzinēja aizsargu PF0

ADAPTIVE CHASSIS CONTROL - adaptīvā piekare, iekļaujot DRIVING MODE SELECT - 
braukšanas režīma izvēles sistēmu. Nav iespējams ar 1,4TSI/92kW un ar pakotni sliktiem ceļiem 
PF1, sporta piekari PFB PFC

PFB

PFD

4

PNF

9S6

3

PK2

PB0

4A4

4A3

PW1

€ 230

€ 80

€ 950

Jumta reliņi glancēti melnā krāsā. Pieejami tikai Combi

Interjera izgaismojums kāju zonā priekšā sēdošiem

Durvju iekšējo rokturu izgaismošana

Lietussargi priekšējās durvīs

Atlokāms elkoņu balsts aizmugurē sēdošajiem ar digitālu pulksteni aizmugurē sēdošajiem. 
Pulkstenis nav pieejams ar 3-zonu klimata kontroli PH2.

Briļļu turētājs griestos. Nav pieejams ar jumta lūku

Atvilktne zem priekšējā pasažiera sēdekļa. 
Nav pieejama ar elektriski regulējamiem sēdekļiem - PB1/4V1

Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs

Atkritumu tvertne priekšējās durvīs

Priekšējie saules sargi ar izgaismotiem spogulīšiem

Izvelkami saules sargi, integrēti aizmugurējās sānu durvīs

Siltumizolējoši un 5% tonēti sānu un aizmugurējais stikls

SUNSET - papildus aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla tonējums 35%

Troksni slāpējoši priekšējie sānu stikli un SUNSET - papildus aizmugurējo sānu un aizmugurējā 
stikla tonējums 35% PKY

Izgaismots cimdu nodalījums ar dzesēšanas funkciju

Autonomā apsildes sistēma ar tālvadību. 
TDI dzinējiem no komplektācijas izslēdz papildus gaisa sildītāju 7E6 PHD

Salona apgaismojums ar lasīšanas lampām priekšā un aizmugurē

Bagāžas nodalījuma izgaismojums

Automātiski atbīdāms bagāžas nodalījuma pārsegs. Pieejams tikai Combi

Bagāžas nodalījuma pārsegs ar bagāžas sietu. Pieejams ar izvelkamiem saules sargiem 3Y1/3Y3. 
Nav pieejams Combi un ar izvelkamiem saules sargiem 3Y4

Automātiski atbīdāms bagāžas nodalījuma pārsegs ar multifunkcionālu kabatu. 
Pieejams tikai Combi

4KF

3Y4

3LE

€ 990

€ 20

3U7

3U2

3U3

€ 20

€ 160

€ 130

€ 60

€ 110

Nolokāms sakabes āķis

Bagāžas stiprināšanas sietu sistēma bagāžas nodalījumā

Slēpju maiss aiz aizmugurējā sēdekļa elkoņu balsta

6M3

3X5

PK0 € 810

€ 110

€ 50



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

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. 
Pieejama tikai Combi ar kompakto rezerves riteni pilna izmēra rezerves riteņa vietā

Bagāžas nodalījumu atdalošs siets. Pieejams tikai Combi

Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju. Combi virsbūvei iekļauts standartā

Papildus elektriskais gaisa sildītājs TDI dzinējiem

8M1

Uzlādējams LED kabatas lukturītis ar magnētu, integrēts bagāžas nodalījumā

€ 80

Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs priekšā

Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas 9T1

9JC

9E3

3GN

Dzinēja un ātrumkārbas plastikāta papildus aizsargs

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

PF € 110

Tekstila grīdas paklāji

START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju

0TD

0

P0S

7E6

3CX

€ 160

€ 150

€ 30

Audio un multimēdiju sistēmas

8 skaļruņu audio sistēma

BOLERO radio - 8" krāsains skārienjūtīgs sensoru ekrāns, SD karšu lasītājs, USB, DIGITAL VOICE 
ENHANCEMENT sistēma, brīvroku Bluetooth® instalācija mobilajam tālrunim. Pieejams ar brīvroku 
sistēmu PT1 un SmartLink+ sistēmu RA0. RAB

COLUMBUS navigācijas sistēma - 9.2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, DVD atskaņotājs, 
SmartLink+ sistēma, 2 SD karšu lasītāji, USB un SSD 64 GB cietais disks, WLAN, balss vadība, 
Eiropas valstu kartes, DIGITAL VOICE ENHANCEMENT sistēma, brīvroku Bluetooth® instalācija 
mobilajam tālrunim. Pieejams ar brīvroku sistēmu PT3/QV3 un ar SmartLink+ sistēmu RA0/RA1

AMUNDSEN navigācijas sistēma - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, 2 SD karšu lasītāji, USB, 
Eiropas valstu kartes, DIGITAL VOICE ENHANCEMENT sistēma. Pieejams ar brīvroku sistēmu 
PT4/PT5 un SmartLink+ sistēmu RA0

CANTON SOUND SYSTEM - audio sistēma ar 610W kopējo jaudu, 11 skaļruņiem, sabvūferi 
un digitālo ekvalaizeri. Pieejams ar KESSY - PK7.

Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX un WIRELESS CHARGING - nodrošina bezvadu 
savienojumu ar ārējo antenu un bezvadu telefona akumulatora lādēšanu

Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX, WIRELESS CHARGING, WiFi un LTE, rSAP - 
nodrošina bezvadu savienojumu ar ārējo antenu, bezvadu telefona akumulatora lādēšanu un 
bezvadu interneta pieslēgumu no sistēmā ievietotas SIM kartes. 
Pieejama ar COLUMBUS navigācijas sistēmu RAG un SmartLink+ sistēmu - RA0/9WX

Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX, WIRELESS CHARGING, WiFi - nodrošina bezvadu 
savienojumu ar ārējo antenu, bezvadu telefona akumulatora lādēšanu un bezvadu interneta tīklu. 
Pieejama ar navigācijas sistēmām RAC/RAG un SmartLink+ sistēmu - RA0/9WX

DAB - digitālā radio uztvērējs

SmartLink+ funkcija un MEDIA COMMAND aplikācija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, 
Android Auto, SmartGate viedierīču ekrāna satura dublēšanas iespēju navigācijas sistēmas ekrānā. 
Nodrošina navigācijas sistēmas attālinātu vadību ar WiFi tīklam pieslēgtu viedierīci. 
Pieejams ar navigācijas sistēmu RAG un brīvroku sistēmām PT2/PT3/PT5

SmartLink+ funkcija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, Android Auto, SmartGate viedierīču 
ekrāna satura dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā. Pieejams ar radio vai 
navigācijas sistēmām - RAB/RAC/RAG

CARE CONNECT 1 gada abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, 
automašīnas tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu 
nepieciešamības gadījumā

INFOTAINMENT ONLINE un CARE CONNECT 1 gada abonements. 
Pieejams ar navigācijas sistēmu RAC/RAG

YOQ

YOY € 0

Garantija

Ražotāja garantija - 4 gadi ar 120 000 km nobraukuma ierobežojumu

Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu EAEA9

EA2

€ 590

9WX

RA0

QV3

PT5

PT3

PT1

RA3

RAG

RAC € 530

€ 1300

€ 390

€ 0

€ 100

€ 70

€ 530

Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 27. augusta 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

Kontaktinformācija: 







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

1.5 TSI/110 kW 
ACT

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)

Pārnesumkārba

Sajūgs

Piedziņas tips

Maksimālais ātrums (km/h)
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

Apgriešanās diametrs (m)

Maksimālais griezes moments 
-1(Nm / min )

Emisijas norma
Degviela

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

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu 
un aktīvo cilindru 
menedžmenta tehnoloģiju

2.0 TSI/140 kW 

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu

2.0 TSI / 200 kW
4x4

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu

2.0 TDI / 110 kW 2.0 TDI / 140 kW

4 / 1495

110/5000–6000

250/1500–3500

Benzīns RON 95

220

8.6 (8.8)

11.7

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks 
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG)

1435 (1450)

628 (632)

1988 (2007)

710 (720)

1600

66

4 / 1998
140/4000–6200 
(140/5100–6200)

Benzīns RON 95

232

8.0 (8.1)

11.7

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks 
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG)

1485 (1495)

627 (625)

2037 (2045)

740

1800

66

320/1450–3900
(250/1250–5000)

4 / 1984

Benzīns RON 95

243

7.1

11.7

Pilnpiedziņa
Elektro-hidraulisks 
daudz disku

Automātiska 6 pakāpju 
DSG

1650

715

2290

750

2200

66

200/5600–6500

350/1700–6500

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

4 / 1968

Dīzeļdegviela

220 (217)

8.8 (9.0)

11.7

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks 
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG)

1520 (1570)

620

2065 (2115)

750

2000

66

110/3500–4000

340/1750–3000

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

4 / 1968

Dīzeļdegviela

237 (235)

8.0 (7.7)

11.7

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks 
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 6 pakāpju 
DSG)

1555 (1575)

650 (636)

2130 (2136)

750

2000

66

140/3500–4000

400/1750–3250
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Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu 
un aktīvo cilindru 
menedžmenta tehnoloģiju

2.0 TSI/140 kW 

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu

4 / 1495

110/5000–6000

250/1500–3500

Benzīns RON 95

220

8.6 (8.8)

11.7

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks 
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG)

1435 (1450)

628 (632)

1988 (2007)

710 (720)

1600

66

4 / 1998
140/4000–6200 
(140/5100–6200)

Benzīns RON 95

232

8.0 (8.1)

11.7

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks 
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG)

1485 (1495)

627 (625)

2037 (2045)

740

1800

66

320/1450–3900
(250/1250–5000)

2.0 TSI / 200 kW
4x4

Benzīna turbo dzinējs 
ar tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu

2.0 TDI / 110 kW

4 / 1984

Benzīns RON 95

243

7.1

11.7

Pilnpiedziņa
Elektro-hidraulisks 
daudz disku

Automātiska 6 pakāpju 
DSG

1650

715

2290

750

2200

66

200/5600–6500

350/1700–6500

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

4 / 1968

Dīzeļdegviela

218 (214)

8.9 (9.1)

11.7

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks 
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju 
DSG)

1545 (1595)

640 (664)

2110 (2184)

750

2000

66

110/3500–4000

340/1750–3000

2.0 TDI / 140 kW

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

4 / 1968

Dīzeļdegviela

235 (233)

8.1 (7.8)

11.7

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks 
daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 6 pakāpju 
DSG)

1580 (1600)

665

2170 (2190)

750

2000

66

140/3500–4000

400/1750–3250
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