
1.5 TSI MAN 6

1.0 TSI MAN 6
85kW (115zs) 

1.0 TSI DSG 7
85kW (115zs) 

2.0 TDI MAN 6
110kW (150zs) € 24 500

€ 26 900

€ 21 700

€ 23 300

1.5 TSI DGS 7 4x4

€ 23 400

€ 25 000

€ 30 900

Karoq

€ 22 500

€ 24 100 € 26 000

€ 19 100

€ 20 700

€ 20 750

€ 22 400

€ 26 400 € 28 300

€ 19 100
Cena sākot no:

NEUZKRĪTOŠI IZCILS
PILNĪGI JAUNAIS ŠKODA KAROQ

Kontaktinformācija: 

Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 1. novembra 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, , 



€ 440

Energy Blue 

€ 440 € 440

EXC € 930 € 930 € 930Velvet Red premium

Durvju rokturi melnā krāsā

Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā

Durvju rokturi virsbūves krāsā

PIANO BLACK dekoratīvie salona elementi

GRAPHITE METALLIC dekoratīvie salona elementi

Melna auduma salona apdare

CHROM/DARK BRUSHED dekoratīvie salona elementi

Siltumizolējoši un 5% tonēti sānu un aizmugurējais stikls

DARK CHROM/DARK BRUSHED dekoratīvie salona elementi

Ādas salona apdare. Pieejama ar VARIOFLEX sēdekļu sistēmām PWR/PWD. 
Nav pieejama ar elektriski regulējamiem priekšējiem sēdekļiem ar atmiņas funkciju PWC, 
dubultā bagāžas nodalījuma grīdu PKR, proaktīvās aizsardzības sistēmu CREW PROTECT 
ASSIST 7W2, sānu drošības spilveniem aizmugurē sēdošajiem PE4, FAMILY pakotni PXA, 
nolokāmu priekšējo pasažiera sēdekļa atzveltni PHJ

Melna vai melna/bēša auduma salona apdare

Alumīnija pedāļu uzlikas

Plastikāta riteņu arku uzlikas. Pieejamas ar 4x4 piedziņu

Auduma/ādas salona apdare. Pieejama ar VARIOFLEX sēdekļu sistēmām PWR/PWD. 
Nav pieejama ar elektriski regulējamiem priekšējiem sēdekļiem ar atmiņas funkciju PWC, 
dubultā bagāžas nodalījuma grīdu PKR, proaktīvās aizsardzības sistēmu CREW PROTECT 
ASSIST 7W2, sānu drošības spilveniem aizmugurē sēdošajiem PE4, FAMILY pakotni PXA, 
nolokāmu priekšējo pasažiera sēdekļa atzveltni PHJ

Sliekšņu dekoratīvās uzlikas priekšā un aizmugurē

Melna vai pelēka auduma salona apdare

Riteņu diski un riepas

GRAINED DIAMOND dekoratīvie salona elementi

€ 110

7M7

€ 700

€ 85 € 85

€ 60

Nemetāliskā virsbūves krāsa:
Candy White CHR € 140 € 140 € 140

Vieglmetāla diski CASTOR ar vasaras riepām 215/60 R16

Vieglmetāla diski TRITON ar vasaras riepām 215/55 R17. 
Elegance versijai aizvieto standarta diskus.4x4 versijai 225/55 R17

Speciālā krāsa:

SPE € 290 € 290 € 290

16’’

5MJ

€ 1105ML € 110

PLB € 1440 € 1440

PLC € 700

€ 140 € 140€ 1406EE

€ 60

17’’

KAROQ

MET

€ 0PJ2

PJ0

VF1

https://goo.gl/ix8Ebf
https://goo.gl/ix8Ebf


Vieglmetāla diski RATIKON ar vasaras riepām 215/55 R17.  
Active un Ambition versijai aizvieto standarta diskus.4x4 versijai 225/55 R17

Vieglmetāla diski BRAGA ar vasaras riepām 215/50 R18. 4x4 versijai 225/50 R18

Vieglmetāla diski MITYKAS ar vasaras riepām 215/50 R18. 4x4 versijai 225/50 R18

17’’

€ 440

Vieglmetāla diski CRATER ar vasaras riepām 225/40 R19. 4x4 versijai 225/45 R19

Riepu remontkomplekts - 12V kompresors un bojājuma labošanas putas

PJA

Pilna izmēra rezerves ritenis ar vieglmetāla disku. Nav pieejams ar 4X4 piedziņu

Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku. Nav pieejams ar 4X4 piedziņu

€ 810

€ 130 € 130 € 130

Drošība un vadītāja palīgsistēmas

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

Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem

Vizuāls un akustisks brīdinājums par nepiesprādzētām drošības jostām 

Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem un drošības spilvenu aizkari

Sānu drošības spilveni aizmugurē sēdošajiem. Pieejami ar sēdekļu sistēmu VARIOFLEX PWR

Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu

Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību

Elektroniskais imobilaizers

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens

7K1

Elektroniskā stāvbremze

Riepu spiediena kontrole TPM+

Full-LED priekšējie lukturi ar ADAPTIVE FRONTLIGHT SYSYTEM funkciju - automātiskā lukturu 
augstuma regulēšana atkarībā no braukšanas ātruma. LED dienas gaitas gaismas un miglas lukturi 
ar līkumu izgaismošanas funkciju. Pieejami ar AUTO LIGHT ASSIST funkciju PWG

Halogēna priekšējie lukturi

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

Uzzini vairāk!

€ 75 € 75 € 75

€ 1010

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

LED dienas gaitas gaismas

€ 125 € 125

18’’

19’’

Kompaktais rezerves ritenis

€ 360 € 360

€ 440

PJC € 220 € 220 € 220

PJD € 130 € 130 € 130

8WB

Aizmugurējie LED lukturi

Priekšējie miglas lukturi € 180

DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā

PKH € 40 € 40

PWG

ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklī

AUTO LIGHT ASSIST - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana. Ambition aprīkojuma līmenim 
pieejams tikai ar sānu spoguļiem PW3 

3G2 € 30 € 30

€ 180

9P9

7W2 € 150 € 150

4UP

PDB

PFB

€ 30

€ 125

€ 290 € 290

6K2

FRONT ASSIST - satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas un 
bremzēšanas funkciju. PEDESTRIAN MONITOR - gājēju uzraudzības un aizsardzības sistēma ar 
darbības diapazonu 10 - 60 km/h

PPK
LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents. Ambition aprīkojuma līmenim pieejams 
tikai ar sānu spoguļiem PW3. Nav pieejams ar BLIND SPOT DETECT PPL € 370

PPL € 360

PPM

SPEED LIMITER - ātruma ierobežotājs 

€ 710

8T9

8T6Kruīza kontrole € 170

PPIADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 160 km/h € 270

PPJADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 210 km/h € 580

€ 270

€ 580

€ 710

€ 360

€ 370

LANE ASSIST- braukšanas joslu uzturēšanas asistents. BLIND SPOT DETECTION - aklās zonas 
uzraudzības sistēma. Ambition aprīkojuma līmenim pieejams ar sānu spoguļiem PW3

BLIND SPOT DETECTION - aklās zonas uzraudzības asistents. REAR TRAFFIC ALERT - no 
stāvvietas atpakaļgaitā izbraukšanas asistents. Ambition aprīkojumam pieejams ar sānu spoguļiem 
PW3. Nav pieejams ar LANE ASSIT- PPK

€ 0

PK8

PK5

PE3

PE4

PJ1

PJ3

PJ5

PJ4

https://goo.gl/QMXjfP


ASSISTANCE PACKAGE I - adaptīvā kruīza kontrole FRONT ASSIST ar darbības diapazonu līdz 
160 km/h, LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents un BLIND SPOPT DETECT - 
aklās zonas uzraudzības asistents, TRAFFIC JAM ASSIST - asistents braukšanai sastrēgumos, 
EMERGENCY ASSIST - avārijas apstāšanās asistents. Pieejams ar DSG automātisko ātrumkārbu. 
Ambition aprīkojuma līmenim pieejams tikai ar sānu spoguļiem PW3

ASSISTANCE PACKAGE II - adaptīvā kruīza kontrole FRONT ASSIST ar darbības diapazonu 
līdz 210 km/h, LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents un BLIND SPOPT DETECT - 
aklās zonas uzraudzības asistents, TRAFFIC JAM ASSIST - asistents braukšanai sastrēgumos, 
EMERGENCY ASSIST - avārijas apstāšanās asistents. Pieejams ar DSG automātisko ātrumkārbu. 
Ambition aprīkojuma līmenim pieejams tikai ar sānu spoguļiem PW3

TRAVEL ASSIST - ceļa zīmju atpazīšanas sistēma. Pieejama ar navigācijas sistēmām RAC/RAE. 
Ambition aprīkojuma līmenim pieejams tikai ar sānu spoguļiem PW3

PPP

Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori ar MANOEUVRE ASSIST - 
ārkārtas bremzēšanas asistentu 7X2

Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori ar MANOEUVRE ASSIST - 
ārkārtas bremzēšanas asistentu € 330

€ 620 € 300

Atpakaļskata kamera ar mazgāšanas sistēmu

€ 930
PARK ASSIST - stāvvietā novietošanas asistents ar priekšējiem un aizmugurējiem sensoriem 
un ar MANOEUVRE ASSIST - ārkārtas bremzēšanas asistentu € 600 € 600

€ 70 € 70

€ 980 € 980

Trīsspieķu stūre 

Trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību

Trīsspieķu ādas stūre. Pieejama standarta aprīkjojumā no Decembra 

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

Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību € 110

Stūres

€ 120

Centrālā atslēga ar tālvadību

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs ar drošības slēdzi

KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas sistēma

CLIMATIC gaisa kondicionieris ar putekļu un putekšņu filtru

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

Komforts un funkcionalitāte

Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs

VIRTUAL PEDAL -  ar kājas žestu vadāmas elektiski atveramas/aizveramas bagāžas 
nodalījuma durvis

Elektriska bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana

Elektriski regulējama panorāmas stikla lūka. 
Pieejama tikai ar LIGHT ASSIST funkcijuPWG. Nav pieejama ar briļļu turētāju

Apsildāms vējstikls. Nav pieejams ar 1,0TSI/85kW dzinēju

Autonomā apsildes sistēma ar tālvadību. TDI dzinējiem no komplektācijas izslēdz papildus 
gaisa sildītāju 7E6. Nav pieejama ar 1,0TSI/85kW dzinēju

Elektriski sānu atpakaļskata spoguļi ar BOARDING SPOT funkciju

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi 

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar automātisko aptumšošanos un BOARDING SPOT funkciju

€ 35

Priekšējo sēdekļu apsilde

Mehāniski regulējams priekšējo sēdekļu augstums

Priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsilde

Regulējams atzveltnes izliekums priekšējiem sēdekļiem

€ 490

Sporta tipa priekšējie sēdekļi ar TERMOFLUX auduma apdari

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40

PHB

4E7 € 410

€ 570 € 160

€ 210

€ 707P4

PWA

€ 310PWC € 310

7X5

7X1

PPN

PPQ € 1290 € 1290

€ 300

€ 260 € 260

Apsildāma trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. 
Pieejama ar sēdekļu apsildi 4A3/4A4, FRONT ASSIST funkciju PPI/PPJ, CLIMATRONIC 2-zonu 
klimata kontrole funkciju PHB PLJ

Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, 
radio un telefona vadību. Pieejama ar DSG pārnesumkārbām € 200

€ 250 € 125

€ 330

Apsildāma trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, radio 
un telefona vadību. Pieejama ar DSG pārnesumkārbām, sēdekļu apsildi 4A3/4A4, FRONT ASSIST 
funkciju PPI/PPJ, CLIMATRONIC 2-zonu klimata kontrolI funkciju PHB € 210 € 210PLK

PLM

€ 125

€ 200

€ 110

€ 210 € 90

PLL

PLI

PLH

PLG

€ 90

€ 370PDC

€ 500

4E6

4A4

4A3

PHC

€ 70

€ 160 € 160

€ 970 € 970 € 970

€ 190 € 190

€ 990 € 990

PW4

PW3

PW2

PW1

PH5

PK6

PK2



Aizmugurējais elkoņbalsts

VARIOFLEX sēdekļu sistēma - atsevišķi stāvoši, regulējami un izņemami aizmugurējie sēdekļi. 
Komplektācijā ar uzlādējamu LED kabatas lukturīti un 12V rozeti bagāžas nodalījumā

Elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni

Elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni, 230V ligzdu un USB pieslēgvietu 
aizmugurējiem pasažieriem. Pieejams kopā ar VARIOFLEX sēdekļu sistēmu PWR/PWD

LIGHT ASSIST - gaismu asistents ar COMING/LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT un 
DAY LIGHT funkciju

Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos un ar lietus sensoru

MAXI DOT info sistēma

PWE

9S5

VARIOFLEX sēdekļu sistēma - atsevišķi stāvoši, regulējami un izņemami aizmugurējie sēdekļi. 
Komplektācijā ar uzlādējamu LED kabatas lukturīti un 12V rozeti bagāžas nodalījumā, 
priekšējos saules sargos integrētiem, izgaismotiem spogulīšiem PWD

Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne. Ambition versijā pieejama kopā ar 
priekšējo sēdekļu atzveltņu izliekuma regulēšanu 7P4

AMBIENTE LIGHT pakotne - LED salona izgaismojums ar krāsu izvēli, interjera izgaismojums kāju 
zonā priekšā un aizmugurē sēdošiem, un izgaismots ŠKODA logo zem atvērtām priekšējām durvīm

12V rozete bagāžas nodalījumā

12V rozete viduskonsolē

€ 290

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma ar OFF-ROAD funkciju
Pieejama ar 4x4 piedziņu

Papildus automašīnas atslēga. Pieejama ar braukšanas režīma izvēles sistēmu PF2/PF3
Nav pieejama ar 1.0TSI 85kW dzinēju

Pakotne sliktiem ceļiem - automašīnas apakšas plastikāta papildus aizsargs

DIGITAL INSTRUMENT PANEL - krāsainais10,25" ekrāns ar Clasic, Extend, Modern, Basic 
izvēlnēm. Pieejams ar Radio BOLERO - RAC vai navigācijas sistēmu RAC/RAE

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma
Nav pieejams ar 1.0TSI/85kW dzinēju

COLOUR MAXI DOT krāsaina info sistēma

Atkritumu tvertne priekšējo durvju kabatā

Nolokāms sakabes āķis

Slēpju maiss UNIBAG aiz aizmugurējā sēdekļa elkoņu balsta
Pieejams ar VARIOFLEX sēdekļu sistēmu – PWD/PWR

SUNSET - papildus aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla tonējums 35%

Bagāžas stiprināšanas sietu sistēma

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Nav pieejama ar bagāžas paklāju 6SC, bagāžas stiprināšanas 
elementiem bagāžas nodalījumā 3N7, VARIOFLEX sēdekļu sistēmu PWD/PWR, FAMILY pakotni PXA, 
230V rozeti RA3, audiosistēmu RA2, salona apdari - PLA/PLB/PLC un rezerves riteņiem PJA/PJB/PJC

Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs
Nav pieejams ar dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PKR

€ 506M3

€ 380

€ 809S6

Bagāžas nodalījumu atdalošs siets

Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs priekšā 9JD € 20

Planšetes turētājs aizmugurējiem pasažieriem

FAMILY pakotne - mākslīgās ādas apdare priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurei un durvju paneļiem, 
atkritumu tvertne priekšējo durvju kabatā, aizmugurējo logu tonējums SUNSET, aizmugurējo durvju 
un logu atvēršanas bloķēšanas funkcija. Nav iespējams ar dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PKR, 
sēdekļu apdarēm PLA/PLB/PLC, sporta sēdekļiem PWC

Jumta reliņi melnā krāsā

Atlokāmi galdiņi aizmugurē sēdošajiem, integrēti priekšējo sēdekļu atzveltnēs
Nav iespējams ar regulējamu atzveltņu izliekumu 7P4, nolokāmu priekšējā pasažiera sēdekļa 
atzveltni PHJ, sporta sēdekļiem PWC

Jumta reliņi sudraba krāsā ar hromētām logu līstem

Priekšējie saules sargi ar spogulīšiem. Ambition un Elegance versijām izgaismoti

Lietussargs zem blakussēdētāja sēdekļa

Izgaismots cimdu nodalījums

Divas lasīšanas lampas priekšā sēdošajiem un viena centrālā lasīšanas lampa aizmugurē 
sēdošajiem

Bagāžas nodalījuma izgaismojums

Uzlādējams LED kabatas lukturītis ar magnētu, integrēts bagāžas nodalījumā ar
bagāžas stiprinājumu elementiem

Papildus TDI dzinēja elektriskais sildītājs. Pieejams ar TDI dzinējiem

PWR € 380

€ 1806E3

RA3 € 190 € 190

€ 90 € 90PHJ

PWF

9S0

PL4

PF2

PF3

8QG

PK4

3LE

PH7

PK

3X5

0

PKR

6SC

3CX

PKG

IA1

PXA

PG0

PG1

7N2

7E6

3N7

€ 20

€ 390

€ 150

€ 200 € 90

€ 50 € 50€ 50

€ 160 € 160

€ 20€ 20

€ 100 € 100€ 100

€ 45€ 45€ 45

€ 150 € 150

€ 110 € 110€ 110

€ 810 € 810

€ 140€ 140

€ 20€ 20 € 20

€ 160 € 160

€ 30 € 30

€ 250 € 250

€ 100 € 100

€ 290

€ 470 € 390



Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas

Tekstila grīdas paklāji

Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju

START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju

€ 40 € 400TD

8 skaļruņu audio sistēma

BOLERO radio - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, SD karšu lasītājs, USB un  pieslēgvietas. 
Pieejams ar  SmartLink+ sistēmu 9WT

SWING radio - 6.5" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, SD karšu lasītājs, USB  pieslēgvietas

AMUNDSEN navigācijas sistēma - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, 2 SD karšu lasītāji, 
USB pieslēgvietas, SmartLink+ sistēma, WLAN, balss vadība, Eiropas valstu kartes, sistēma. 
Pieejama ar brīvroku sistēmu - PT4/PT5 un Infotainment Online abonementu - YOU/YOX

COLUMBUS navigācijas sistēma - 9.2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, DVD atskaņotājs, 
SmartLink+ sistēma, 2 SD karšu lasītāji, USB pieslēgvietas, SSD 64 GB cietais disks, WLAN, 
balss vadība, Eiropas valstu kartes, sistēma. Pieejama ar brīvroku sitēmu PT2/PT3 un 
Infotainment Online abonementu - YOU/YOX € 1290

Izklaides un komunikācijas sistēmas

€ 790RAC

RAB

€ 1290

CANTON SOUND SYSTEM - audio sistēma ar 550W kopējo jaudu, 9 skaļruņiem, sabvūferi un 
digitālo ekvalaizeri. Pieejams ar rezerves riteni PJD, audiosistēmām RAB/RAC/RAE un VARIOFLEX 
sēdekļu sistēmām PWR/PWD. Nav pieejams ar dubulto bagāžas nodalījuma grīdu PKR

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

Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim

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 RAE un DAB radio QV3tLink + funkciju € 470 € 470

SmartLink+ funkcija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, Android Auto, SmartGate viedierīču 
ekrāna satura dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā

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 AMUNDSEN navigācijas sistēmu RAC

YOU

Bluetooth® brīvroku sistēma. Pieejama ar AMUNDSEN navigācijas sistēmu RAC

€ 260

€ 530

€ 350 € 350

€ 280

€ 210€ 210

€ 280 € 280

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. 
Pieejama ar navigācijas sistēmu RAC/RAE

DAB - digitālā radio uztvērējs € 100

9WX

€ 100

€ 70 € 70

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

INFOTAINMENT ONLINE 1 gada abonements - nodrošina piekļuvi izklaides un informatīviem 
pakalpojumiem. Pieejams ar navigācijas sistēmu RAC/RAE

EMERGENCY CALL sistēma

INFOTAINMENT ONLINE 1 gada un CARE CONNECT 3 gadu abonements. 
Pieejams ar navigācijas sistēmu RAC/RAE € 360 € 360YOX

Ražotāja garantija - 4 gadi ar 120 000 km nobraukuma ierobežojumu

Pagarinātā ražotāja garantija - 1 gads vai 30 000 km nobraukuma ierobežojums

Garantija

€ 450 € 450€ 450

€ 360

YOU

€ 360 € 360YOK € 360

€ 0 € 0

€ 100

€ 160

€ 280

RAE

€ 530

9T1

€ 40

PT5

PT4

PT3

PT2

PT1

PT0

RA2

NZ4

QV3

EA2

EA9

Kontaktinformācija: 

Cenu lapa ir spēkā no 2018. gada 1. novembra 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, , 





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/85 kW

Benzīna turbo dzinējs ar tiešo 
degvielas iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999
85/5000–5500

200/2000–3500

Benzīns RON 95

187 (186)

10.6 (10.7)
10.9

Priekšpiedziņa

1340 (1361)

607 (606)

1872–1886 (1892–1909)

660 (680)

1200

50

1.5 TSI/110 kW 
ACT

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

4 / 1495
110/5000–6000

250/1500–3500

Benzīns RON 95

197 (196)

9.8 (9.9)
12.2

Priekšpiedziņa

1610 (1653)

675 (757)

2210 (2368)

750

2000

60

1.6 TDI / 85 kW

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

4 / 1598
85/3250–4000

250/1500–3200

Dīzeļdegviela

188 (187)

10.7 (10.9)
10.9

Priekšpiedziņa

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju DSG)

1426 (1441)

597 (596)

1948–1984 (1962–2000)

710 (720)

1500

50

2.0 TDI / 110 kW
DSG 7 4x4

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

4 / 1968
110/3500–4000

340/1750–3000

Dīzeļdegviela

195

9.3
10.8

Pilnpiedziņa

Elektro-hidraulisks 
daudz disku

Automātiska 7 pakāpju DSG

1591

612

2128–2161

750

2000

55

2.0 TDI / 140 kW
DSG 7 4x4

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

4 / 1968
140/3500–4000

400/1750–3250

Dīzeļdegviela

Pilnpiedziņa

Elektro-hidraulisks 
daudz disku

Automātiska 7 pakāpju DSG

55

        2.0 TDI/110 kW

Turbo dīzeļdzinējs 
ar augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

4 / 1968
110/3500–4000

340/1750–3000

Dīzeļdegviela

218 (215)

8.4 (8.5)
10.6

Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju DSG)

1332 (1352)

625

1332 (1352)

660 (670)

1600

50

Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks daudz disku)

Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks daudz disku)

Hidraulisks viena diska 
(Elektro-hidraulisks daudz disku)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju DSG)

Manuāla 6 pakāpju 
(Automātiska 7 pakāpju DSG)
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