
UZLĀDĒJIET DZĪVI 
AR JAUNO UN PILNĪGI ELEKTRISKO 

ŠKODA ENYAQ iV

IZVEIDO SAVU
JAUNO ENYAQ:

KONFIGURATORS.SKODA.LV

€ 35 100
Cena sākot no:

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, 
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2020. gada 1. septembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez 
iepriekšēja brīdinājuma.

ŠKODA ENYAQ CENAS

50*

Aprīkojums Akumulatora kapacitāte Maksimālā jauda

55 kWh 109 kW € 35 100

Cena

60 62 kWh 132 kW € 39 100

80 82 kWh  150 kW € 45 500

ENYAQ iV

ENYAQ iV

ENYAQ iV

Sniedzamība 
(aprēķinātā WLTP)

340 km

390 km

 510 km

ENYAQ iV 50 340 km ENYAQ iV 60 390 km

Uzlādes laiks

ENYAQ iV 80 510 km

Uzlādējiet mājās pa nakti vai pie biroja darba dienas laikā ar maiņstrāvas uzlādi līdz 100% no baterijas ietilpības

Izmaksas

7h 30 min -

-

Uzlādes 
jauda

7,2 kW

11 kW

Viena uzlāde
Izmaksas uz 100 km

€ 8,00
€ 2,35

Uzlādes laiks Izmaksas

6h 45 min
Viena uzlāde
Izmaksas uz 100 km

€ 9,00
€ 2,30

-

Uzlādes laiks Izmaksas

7h 30 min
Viena uzlāde
Izmaksas uz 100 km

€ 12,00
€ 2,35

ENYAQ iV 50 340 km / 272 km ENYAQ iV 60 390 km / 312 km

Uzlādes laiks

ENYAQ iV 80 510 km / 408 km

Uzlādējiet kādā no 72 ātrās uzlādes stacijām Latvijā ar līdzstrāvas uzlādi līdz 80% no baterijas ietilpības, īsā laika periodā

Izmaksas

50 minUzlādes 
jauda

50 kW
Viena uzlāde
Izmaksas uz 100 km

€ 7,90
€ 2,90

Uzlādes laiks Izmaksas

55 min Viena uzlāde
Izmaksas uz 100 km

€ 8,90
€ 2,85

Uzlādes laiks Izmaksas

70 min Viena uzlāde
Izmaksas uz 100 km

€ 11,50
€ 2,80

Visas uzlādes izmaksas ir aprēķinātas ņemot vidējo tarifu mājās un zemāko vidējo tarifu ātrajās publiskās uzlādes stacijās.
Visi minētie dati un informācija ir provizoriski un var mainīties. Tehniskie dati, t.i. sniedzamība un elektrības patēriņš ir balstīti uz aprēķiniem atbilstoši  WLTP ciklam, tie nav balstīti 
uz oficiālo homologāciju; ŠKODA patur tiesības izmainīt informāciju, īpaši cenas, datumus, krāsas un norādītos šajā cenu lapā tehniskos datus.

ŠKODA ENYAQ iV UZLĀDES IESPĒJAS UN IZMAKSAS

 *Ražošanas sākums 2021. gada rudenī

Kontaktinformācija: 
Rīga - Green Motors SIA, + 371 67 115 600, , info@greenmotors.lv www.greenmotors.lv
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, , info@verteauto.lv www.verteauto.lv
Valmiera - Mūsu Auto Valmiera SIA, + 371 64 220 777, , info-valmiera@mmg.lv www.musuautovalmiera.skoda.lv
Liepāja – Skandi Motors, filiāle Liepāja, + 371 63 483 600, ,skoda.liepaja@skandimotors.lv  www.skodaliepaja.lv

https://cc.skoda-auto.com/visualizer/lva/lv-LV/trimline-scenic?activePage=trimlines&color=H6H6&configurationId=&extraEquipments=&id=LVA%3Bskoda%3B2021%3B5AZCC2%3B0%3BGYE9YE9%3Bmda20200331104014%3Blv-LV%3B%3B64001%3B64001&interior=EM&modifiedPages=&snapshotVersion=d2d1e087-7243-4019-bee4-efdf27f8c33e&trimline=5AC%7C506400164001&visitedPages=
https://cc.skoda-auto.com/visualizer/lva/lv-LV/trimline-scenic?activePage=trimlines&color=H6H6&configurationId=&extraEquipments=&id=LVA%3Bskoda%3B2021%3B5AZCC2%3B0%3BGYE9YE9%3Bmda20200331104014%3Blv-LV%3B%3B64001%3B64001&interior=EM&modifiedPages=&snapshotVersion=d2d1e087-7243-4019-bee4-efdf27f8c33e&trimline=5AC%7C506400164001&visitedPages=
https://cc.skoda-auto.com/visualizer/lva/lv-LV/trimline-scenic?activePage=trimlines&color=H6H6&configurationId=&extraEquipments=&id=LVA%3Bskoda%3B2021%3B5AZCC2%3B0%3BGYE9YE9%3Bmda20200331104014%3Blv-LV%3B%3B64001%3B64001&interior=EM&modifiedPages=&snapshotVersion=d2d1e087-7243-4019-bee4-efdf27f8c33e&trimline=5AC%7C506400164001&visitedPages=
https://cc.skoda-auto.com/visualizer/lva/lv-LV/trimline-scenic?activePage=trimlines&color=H6H6&configurationId=&extraEquipments=&id=LVA%3Bskoda%3B2021%3B5AZCC2%3B0%3BGYE9YE9%3Bmda20200331104014%3Blv-LV%3B%3B64001%3B64001&interior=EM&modifiedPages=&snapshotVersion=d2d1e087-7243-4019-bee4-efdf27f8c33e&trimline=5AC%7C506400164001&visitedPages=




€ 633

Energy Blue K4K4

€ 633 € 633

Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā

Melni sānu logu ietvari 

Siltumizolējoši un 5% tonēti sānu un aizmugurējais stikls

Dizaina pakotne Studio: melna un pelēka auduma salona apdare

Jumta reliņi sudraba krāsā

Dizaina pakotne Loft: melna un pelēka auduma / ādas imitācijas salona apdare, manuāla priekšējo 
sēdekļu augstuma regulēšna ar jostas vietas regulāciju, grīdas paklāji priekšā un aizmugurē, 
rokas balts aizmugurē, kāju apgaismojums priekšā un aizmugurē, dekoratīvās paneļa ielikas 
"Alu Brushed", 4 skaļruņi aizmugurē, LED salona apgaismojums aizmugurē, 4 papildu skaļruņi 
aizmugurē, lietussargs vadītāja durvīs

Hromēti sānu logu ietvari 

Dizaina pakotne Eco Suite: melna/brūna ādas salona apdare, ādas paneļa apdare, dekoratīvās paneļa 
ielikas  "Piano Black"

Dizaina pakotne Lounge: Alcantara/ādas salona apdare, durvju apdare Alcantara, dekoratīvās 
paneļa ielikas "Anodized Cross"

Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma durvīm

Dizaina pakotne Lodge: Vilnas tipa auduma salona apdare brūnā krāsā, dekoratīvās paneļa ielikas 
"Silver square haptic"

Riteņu diski un riepas

Jumta reliņi melnā krāsā

Tērauda diski "ANDROMEDA" ar vasaras riepām 235/60 

Speciālā virsbūves krāsa:
EXC € 1051 € 1051 € 1051

PLB € 1837 € 1837

MET

Dizaina pakotne Suite Black: melna ādas salona apdare, ādas paneļa apdare,  dekoratīvās paneļa 
ielikas "Piano Black" PLC € 1531 € 1531

Vieglmetāla diski "PROTEUS" ar vasaras riepām  235/55 
Aizstāj standarta diskus

0NA € 0€ 0€ 0

PLD € 1327 € 1327

PLA € 612 € 612

PL9 € 1122

PG0

PG1

Vieglmetāla diski "REGULUS" pelēka antracīta, ar vasaras riepām 235/55
Aizstāj standarta diskus PJC € 117€ 1133

Vieglmetāla diski "REGULUS" pelēka antracīta, ar vasaras riepām 
235/55 priekšā un 255/50 R19 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus € 117PJK

Arctic Silver H6H6

Black Magic 1Z1Z

Brilliant Silver 8E8E

Moon White 2Y2Y

Quartz Grey 6F6F

Race Blue 8X8X

Velvet Red K1K1

€ 0 € 0 € 0

Vieglmetāla diski "BETRIA" pelēka antracīta ar vasaras riepām 
235/45 priekšā, 255/40 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus

Vieglmetāla diski "BETRIA" pelēka antracīta ar vasaras riepām 235/45
Aizstāj standarta diskus € 1321

€ 1321

PJF

PJL

18’’

19’’

21’’

ŠKODA ENYAQ APRĪKOJUMS 50 60 80

https://cc.skoda-auto.com/visualizer/lva/lv-LV/colors-scenic?activePage=colors&color=H6H6&configurationId=&extraEquipments=&id=LVA%3Bskoda%3B2021%3B5AZCC2%3B0%3BGYE9YE9%3Bmda20200331104014%3Blv-LV%3B%3B64001%3B64001&interior=EM&modifiedPages=&snapshotVersion=d2d1e087-7243-4019-bee4-efdf27f8c33e&trimline=5AC%7C506400164001&visitedPages=trimlines
https://cc.skoda-auto.com/visualizer/lva/lv-LV/wheels-scenic?activePage=wheels&color=H6H6&configurationId=&extraEquipments=&id=LVA%3Bskoda%3B2021%3B5AZCC2%3B0%3BGYE9YE9%3Bmda20200331104014%3Blv-LV%3B%3B64001%3B64001&interior=EM&modifiedPages=&snapshotVersion=d2d1e087-7243-4019-bee4-efdf27f8c33e&trimline=5AC%7C506400164001&visitedPages=trimlines


Drošība un vadītāja palīgsistēmas

Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC

Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem

Vizuāls un akustisks brīdinājums par nepiesprādzētām drošības jostām 

Sānu drošības spilveni aizmugurē sēdošajiem

Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību. Pieejams tikai ar PDB

Sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem un drošības spilvenu aizkari

HILL HOLD CONTROL - braukšanas uzsākšanas asistents ar pretripošanas funkciju atpakaļgaitā

Elektroniskā stāvbremze ar AUTOHOLD funkciju (novērš automašīnas nejaušu kustību, 
deaktivizējas, kad tiek nospiests gāzes pedālis)

Elektroniskais imobilaizers

7K1

LED lukturi Basic: LED tuvās gaismas, LED tālās gaismas, LED dienas gaismas lukturi

LED aizmugures lukturi

Disku bremzes priekšā  

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā

Riepu spiediena kontrole TPM+

Uzzini vairāk!

9P6

UG

€ 230 € 230

6C4

7AL

Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu

PE1

1

€ 230

€ 383 € 383€ 383

Stūres

Centrālā atslēga ar tālvadību

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

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs ar drošības slēdzi

Komforts un funkcionalitāte

KESSY GO - bezatslēgas dzinēja iedarbināšanas sistēma

Apsildāma divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību

Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību 2FD

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi 

PHA

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs

Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos

Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis

Regulējams atzveltnes izliekums priekšējiem sēdekļiem

Mehāniski regulējams priekšējo sēdekļu augstums

Elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem 6E3

Elektriski nolokāmi sānu atpakaļskata spoguļi

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma PWD

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER 8T6

Nolokāma otrās rindas sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40

LIGHT ASSIST ar lietus sensoru - gaismu asistents ar COMING/LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT 
un DAY LIGHT funkcijām

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

2FT

Interjera izgaismojums kāju zonā priekšā un aizmugurē sēdošiem

Priekšējie saules sargi ar izgaismotiem spogulīšiem

Izgaismots cimdu nodalījums funkciju

Lietussarga turētājs vadītāja durvīs (kopā ar lietussargu)

12V rozete bagāžas nodalījumā

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma

Atpakaļskata kamera ar mazgāšanas sistēmu PWF

Aizmugurējie stāvvietā novietošanās sensori 7X1

Priekšējie stāvvietā novietošanas sensori 7X2

Salona apgaismojums priekšā un aizmugurē

Riepu remontkomplekts - 12V kompresors un bojājuma labošanas putas

https://www.skoda.lv/modeli/enyaq/enyaq


Divas LED lampas bagāžas nodalījumā

Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju

Tekstila grīdas paklāji 0TD

Bagāžas nodalījuma izgaismojums

Climate Basic: apsildāmi priekšējie sēdekļi, apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas, 
CLIMATRONIC 3-zonu klimata kontrole

Climate Plus: apsildāms vējstikls, apsildāmi priekšējie un aizmugurējie sēdekļi, apsildāmas vējstikla 
apskalotāju sprauslas, CLIMATRONIC 3-zonu klimata kontrole

Family Basic: Izvelkami saules sargi integrēti aizmugurējās sānu durvīs, aizmugurējo durvju 
elektroniskā bloķēšanas sistēma, 230V rozete pieslēgvieta aiz priekšējo sēdekļu elkoņu balsta, 
USB-C pieslēgvieta viduskonsolē datu pārraidei un uzlādei. 50. versijai tikai ar salona apdari PL9.

€ 469

Comfort Seat Basic: elektriski regulējams vadītāja sēdeklis (regulējams sēdekļa augstums, 
attālums no stūres, sēdekļa spilvens un atzveltnes slīpums un jostas vietas balsts), ar atmiņas 
funkciju. Pieejams tikai ar PSB

Parking Basic: Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē ar atpakaļskata kameru

Assisted Drive Basic: SIDE ASSIST - aklās zonas kontroles sistēma, kas pārrauga zonu 
automašīnas sānos un aiz automašīnas brīdinot autovadītāju par tuvojošos transporta līdzekli, 
adaptīvā kruīza kontrole, pasažieru drošības sistēma. 50. un 60. versijām pieejams tikai ar PFA/PFB  

Convenience Plus:  KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja 
iedarbināšanas sistēma,tonētie stikli aizmugurē (SunSet), papildu trokšņu mazināšanas pakete, 
vadītāja noguruma uzraudzības sistēma; tālruņa bezvadu uzlāde; VIRTUAL PEDAL - ar kājas žestu 
vadāmas elektriski atveramas/aizveramas bagāžas nodalījuma durvis; "Infotainment Online". 
Nav pieejams ar PDA

Family Plus: Saliekamie galdi priekšējo sēdekļu aizmugurē, Sleep pakotne aizmugurē, izvelkami 
saules sargi integrēti aizmugurējās sānu durvīs, aizmugurējo durvju elektroniskā bloķēšanas sistēma, 
230V rozete pieslēgvieta aiz priekšējo sēdekļu elkoņu balsta, USB-C pieslēgvieta viduskonsolē datu 
pārraidei un uzlādei. 50. versijai tikai ar salona apdari PL9.

Convenience Basic: KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja 
iedarbināšanas sistēma,tonētie stikli aizmugurē (SunSet), papildu trokšņu mazināšanas pakete, 
vadītāja noguruma uzraudzības sistēma; tālruņa bezvadu uzlāde. Nav pieejams ar PDB. 50. versija 
pieejams tikai ar Loft PL9

Assisted Drive Plus: SIDE ASSIST - aklās zonas kontroles sistēma, kas pārrauga zonu automašīnas 
sānos un aiz automašīnas brīdinot autovadītāju par tuvojošos transporta līdzekli, adaptīvā kruīza 
kontrole, pasažieru drošības sistēma, Travel assist, Ārkārtas apstāšanās. 
50. un 60. versijām pieejams tikai ar PFA/PFB  

€ 847PDA

PDB

PXB

PB0

PPA

PSA

PSB € 1071

€ 806 € 806

€ 592

€ 510 € 510

€ 531 € 531

€ 1449 € 1449

€ 806

Comfort Seat Plus: elektriski regulējami priekšējie sēdekļi (regulējams sēdekļa augstums, 
attālums no stūres, sēdekļa spilvens un atzveltnes slīpums un jostas vietas balsts), vadītāja sēdeklis 
ar atmiņu un masāžas funkciju. Pieejams tikai ar PSA / PSB PB1 € 1031 € 1031

Parking Plus: PARK ASSIST - stāvvietā novietošanas asistents ar priekšējiem un aizmugurējiem 
sensoriem; Area View kameru sistēma (4 kameras) PPB € 898

Light & View Basic: LED priekšējie lukturi ar MATRIX gaismām ar staru sadalīšanu, attālums un 
virziens tiek automātiski regulēts, Full LED aizmugērie lukturi ar animētiem virzienrādītājiem un 
luktura mazgātājiem PK8 € 1306

Light & View Plus: LED priekšējie lukturi ar MATRIX gaismām ar staru sadalīšanu, attālums un 
virziens tiek automātiski regulēts,papildu LED apgaismojuma pakete Crystal Face, Full LED 
aizmugurējie lukturi ar animētiem virzienrādītājiem un luktura mazgātājiem

Drive Basic: stūres apslilde un DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma PFA € 337

PK € 1959

Drive Sport Basic: apsildāma sporta stūre, DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles 
sistēma, dinamiskā stūres sistēma

Chrome Optic: Jumta reliņi pelēkā krāsā, hromētas sānu logu līstes un radiatora reste

Comfort 50: Jumta reliņi melnā krāsā, vējstikls ar siltumizolējošu funkciju un 5% tonējumu, 
pašaptumšojošs atpakaļskata spogulis, auto novietošanas distances kontrole, 8 skaļruņu sistēma, 
atsevišķa dienas gaitas gaisma un Coming Home and Leaving Home funkcija

PFB

PC

PKC € 837

€ 378

€ 561 € 235

Drive Sport Plus: apsildāma sporta stūre, DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma 
izvēles sistēma, dinamiskā stūres sistēma; ADAPTIVE CHASSIS CONTROL - adaptīvā piekare PFC

1

9

PXA

PWB

PWA

€ 847 € 847

€ 469

€ 837 € 837

€ 357€ 357 € 357

€ 531

€ 888

€ 1490

€ 1071 € 1071

€ 1306

€ 1255 € 918

€ 378

Sakabes āķa sagatave

Piekabes āķis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu

1D7 € 194

Tīkls starp pasažieru nodalījumu un bagāžas nodalījumu 3CX € 184 € 184

Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs 6SC

Siltumsūknis: Siltumsūkņu sistēma silda salona gaisu, patērējot mazāk enerģijas nekā parastie 
augstsprieguma sildītāji, un piedāvā lielāku diapazonu (līdz 24% vairāk) nekā elektriskajiem 
transportlīdzekļiem bez siltumsūkņa.

Sporta piekare PFE

PHC € 1173 € 1173

€ 204 € 204

Transport: dubultā bagāžas nodalījuma grīda, bagāžas nodalījuma tīklu sistēma, nolokāma 
aizmugurējā sēdekļa atzveltne 

Elektriska panorāmas jumta lūka 3FU € 969

PKP

€ 969€ 969

€ 306 € 306

1M6

€ 184

€ 54€ 54€ 54

€ 194

€ 908 € 908



8 skaļruņu audio sistēma

13" Informācijas un izklaides skārienjūtīgs ekrāns, balss vadība, SmartLink Plus, DAB radio, 
2 USB-C pieslēgvietas

10" Informācijas un izklaides skārienjūtīgs ekrāns, balss vadība, SmartLink Plus, DAB radio, 
2 USB-C pieslēgvietas

Infotainment Basic: Navigācijas sistēma ar multivides pakotni "Infotainment Online" un "Attālinātā 
piekļuve", kas ļauj piekļūt automašīnas datiem no viedtālruņa vai datora. Uz 1 gadu.

Infotainment Plus / Head up displejs -  projecē braukšanas pamatinformāciju uz priekšējā vējstikla. 
Navigācijas sistēma ar multivides pakotni "Infotainment Online" un  "Attālinātā piekļuve", kas ļauj 
piekļūt automašīnas datiem no viedtālruņa vai datora. Uz 3 gadiem. € 1622

Izklaides un komunikācijas sistēmas

RAA

€ 1622

Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim

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

Ārkārtas zvana funkcija

€ 755

RAB

€ 755

NZ2

4 skaļruņu audio sistēma

€ 755

Iebūvēts maiņstrāvas lādētājs ar maksimālo jaudu 11 kW 

Iebūvēts līdzstrāvas lādētājs ar maksimālo jaudu 100 kW (Publiskās uzlādes stacijas)  

Iebūvēts līdzstrāvas lādētājs ar maksimālo jaudu 50 kW (Publiskās uzlādes stacijas) 

Iebūvēts līdzstrāvas lādētājs ar maksimālo jaudu 125 kW (Publiskās uzlādes stacijas)  

Uzlādes līdzstrāvas kabelis MODE 3, savienošanai ar Wallbox uzlādes punktiem

Uzlāde

iV universālais uzlādes kabelis (230 V/ 400 V kontaktligzdas)

€ 510

Iebūvēts maiņstrāvas lādētājs ar maksimālo jaudu 7,2 Kw 

€ 612 € 612€ 612

€ 510€ 510

Ražotāja garantija - 4 gadi ar 120 000 km nobraukuma ierobežojumu

Augstprieguma baterijas garantija 8 gadi vai 160 000 km

Garantija

EA2

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, 
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2020. gada 1. septembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez 
iepriekšēja brīdinājuma. 

Izmēri un ietilpība

Ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu EA9 € 590 € 590€ 590

Kontaktinformācija: 
Rīga - Green Motors SIA, + 371 67 115 600, , info@greenmotors.lv www.greenmotors.lv
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, , info@verteauto.lv www.verteauto.lv
Valmiera - Mūsu Auto Valmiera SIA, + 371 64 220 777, , info-valmiera@mmg.lv www.musuautovalmiera.skoda.lv
Liepāja – Skandi Motors, filiāle Liepāja, + 371 63 483 600, ,skoda.liepaja@skandimotors.lv  www.skodaliepaja.lv
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