ROK PRODUKCJI 2021

NOWA ŠKODA ENYAQ iV
DOŁADUJ ŻYCIE

ELEKTRYCZNY SUV
Zasięg do 536 km

Odkryj nową elektryczną ŠKODĘ ENYAQ iV

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE:

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO:

MOC I PRZYSPIESZENIE
nawet 204 KM mocy i przyspieszenie 8,5 s
do 100 km/h w przypadku wersji 80

POMPA CIEPŁA
zapewniająca wysoką wydajność
w warunkach zimowych

WNĘTRZA DESIGN SELECTION
nowoczesne wzornictwo i ekologiczne materiały

ZASIĘG
do 536 km na jednym ładowaniu*

NOWOCZESNY SYSTEM INFOTAINMENT
z ekranem 13" i cyfrowym zestawem wskaźników

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ
nie musisz odrywać wzroku od drogi

KRÓTKI CZAS ŁADOWANIA
nawet w 38 minut**

OŚWIETLENIE MATRIX LED
zwiększające bezpieczeństwo po zmroku

KOMPLET ASYSTENTÓW BEZPIECZEŃSTWA
oraz do 9 poduszek bezpieczeństwa

NAPĘD ELEKTRYCZNY:

*Zasięg dla samochodów może się różnić w związku z różnicami w wyposażeniu. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów/obciążenia ładunkiem i topografii terenu.
**Dotyczy ładowania od 5% do 80% pojemności akumulatora wysokowoltowego wersji ENYAQ 80 wyposażonej w możliwość ładowania z mocą 125 kW.
Niektóre z prezentowanych elementów stanowią wyposażenie opcjonalne. Szczegóły w dalszej części cennika oraz u sprzedawców.
Systemy wspierające kierowcę działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

Ceny i wersje wyposażenia

ENYAQ iV 60

ENYAQ iV 80

Cena:

182 300 zł

Cena:

211 700 zł

Rata od (RRSO 9,23%):

1 823 zł

Rata od (RRSO 9,23%):

2 117 zł1

Pojemność akumulatora brutto:

62 kWh

Pojemność akumulatora brutto:

82 kWh

Maksymalny zasięg WLTP:

412 km

Maksymalny zasięg WLTP:

536 km

Moc:

179 KM (132 kW)

Moc:

204 KM (150 kW)

Przyspieszenie 0-100 km/h:

8,7 s

Przyspieszenie 0-100 km/h:

8,5 s

1

Wybrane wyposażenie standardowe:

Wyposażenie wersji 60 oraz dodatkowo:

» Front Assist i Turn Assist - asystent skrętu

» Kamera cofania

» Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz
pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, poduszka
centralna, dezaktywacja poduszki pasażera z przodu

» DRIVE MODE SELECT - wybór profilu jazdy

» Ekran systemu Infotainment 13"
» System nawigacji
» Infotainment Online - 3 lata

» Czujniki parkowania z przodu
» Relingi w kolorze srebrnym
» 2-ramienna skórzana podgrzewana kierownica z manetkami
do zmiany poziomu rekuperacji

» Bluetooth, 8 głośników, Funkcja SmartLink

» CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
» Światła LED Basic, oświetlenie Ambient
» Relingi dachowe w kolorze czarnym
» Czujniki parkowania z tyłu

Informujemy, że ŠKODA ENYAQ iV prezentowana jest obecnie jedynie w wybranych wersjach planowanych dla roku produkcji 2021. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA.
Podana rata miesięczna wynosi 1% ceny samochodu i jest to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat dla firm. Założenia przyjęte przy kalkulacji rat:
ŠKODA Kredyt Niskich Rat - 25% wkładu własnego, umowa na 36 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km, finalna rata określona w umowie.
ŠKODA Leasing Niskich Rat -10% opłaty wstępnej, umowa na 36 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km, finalna rata określona w umowie.

Wyposażenie
BEZPIECZEŃSTWO:

60

80

60

80

ABS, EBD, RBC, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, XDS+
Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznym, poduszka centralna, dezaktywacja poduszki pasażera z przodu
Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Turn Assist - asystent skrętu
Lane Assist - asystent pasa ruchu
Immobiliser
Połączenia alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
TPM - system kontroli ciśnienia w oponach

PODRÓŻ:
DRIVE MODE SELECT - wybór profilu jazdy

WIDOCZNOŚĆ:

Patrz:
Pakiety Drive

60

80

60

80

Światła do jazdy dziennej
Funkcja COMING AND LEAVING HOME
LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
Tyle światła LED Basic
Reflektory główne LED Basic
Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
Automatycznie ściemniające się bezramkowe lusterko wsteczne
Oświetlenie Ambient (oświetlenie drzwi od wewnątrz oraz przestrzeni na nogi)
Dla wnętrza Lounge, EcoSuite, Suite i Lodge zawiera dodatkowe oświetlenie deski rozdzielczej

FUNKCJONALNOŚĆ:
Podłokietnik z przodu i z tyłu
Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu)
Parasolka w schowku drzwi kierowcy
KESSY GO - system bezkluczykowego uruchamiania samochodu
Relingi w kolorze czarnym
Relingi w kolorze srebrnym
Schowki na bokach przestrzeni bagażowej

Patrz: Pakiet
ChromeOptic

KIEROWNICE:

60

2-ramienna skórzana kierownica
2-ramienna skórzana podgrzewana kierownica z manetkami do zmiany poziomu rekuperacji
Zawiera Hands-On-Detection

AUDIO I KOMUNIKACJA:

80
-

Patrz:
Pakiety Drive

60

80

60

80

60

80

Bluetooth, obsługa głosowa
DAB (funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej)
8 głośników
Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS

SmartLink oferuje możliwość obsługi i wyświetlania na ekranie systemu Infotainment certyfikowanych aplikacji (poprzez Android Auto lub Apple CarPlay) zainstalowanych na smartfonie podłączonym za pomocą przewodu USB (dla urządzeń z systemem Android
i Apple iOS) lub bezprzewodowo (dla urządzeń z systemem Apple iOS).Działanie SmartLink uzależnione jest od wersji oprogramowania i modelu smartfona. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://compatibilitylist.skoda-auto.com

System nawigacji
Infotainment Online - 3 lata
Kolorowy ekran dotykowy systemu infotainment 13"
Cyfrowy zestaw wskaźników
2 gniazda USB-C z przodu, gniazdo 12V

KOŁA:
Zestaw naprawczy
Obręcze ze stopów lekkich PROTEUS 19”

STYLISTYKA
Chromowane listwy okien bocznych

Patrz:
Pakiet Chrome Optic

Chromowana ramka grilla

KOMFORT

60

80

Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie
Czujniki parkowania z tyłu
Czujniki parkowania z przodu

Patrz:
Pakiety Parking

Kamera cofania

Patrz:
Pakiety Parking

CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
Tempomat

ŁADOWANIE
Kabel do ładowania prądem przemiennym ze stacji ładowania
Możliwość ładowania prądem przemiennym do 11 kW (gniazdo Type 2)
Możliwość ładowania prądem stałym do 50 kW

60

80

Wnętrza - Design Selection

Loft

Lodge

Standard dla wersji 60 i 80

Cena dla wersji 60 i 80:

» Tapicerka materiałowa

» Tapicerka materiałowa z wykorzystaniem naturalnych tkanin

» Tapicerka z wykorzystaniem mikrofibry oraz elementów skórzanych

» Dekor Alu brushed

» Dekor Sliver Square Haptic

» Dekor Anodised Cross

Elegancka i ponadczasowa forma w tonacji czarno-szarej
przywołującej skojarzenia nowojorskiego loftu.
Rodziny z dziećmi docenią trwałość materiałów,
które łatwo utrzymać w czystości.

Miękkie materiały i jasne kolory sprawiają, że przestrzeń jest
przytulna i przyjazna, tworząc przyjemną atmosferę podczas
podróży.

Innowacja w czystej postaci. Wyszukane wnętrze z wysokiej jakości
materiałów łączy estetykę z nowoczesnym wyglądem.

Suite

EcoSuite

Cena dla wersji 60 i 80:

7 450 zł

Cena dla wersji 60 i 80:

Lounge
3 000 zł

8 900 zł

» Tapicerka w kolorze czarnym, częściowo skórzana

» Tapicerka w kolorze koniakowym, częściowo skórzana

» Dekor Piano Black

» Dekor Piano Black

Ciesz się luksusem dzięki wnętrzu Suite wykonanym
z ekskluzywnych materiałów, w których dominuje
miękka skóra. Wnętrze dostarczy Ci wyjątkowe poczucie
komfortu i harmonii.

Wnętrze spełnia najwyższe wymagania dotyczące
komfortu. Przy produkcji skórzanej tapcerki w kolorze
koniakowym zamiast sztucznych substancji chemicznych,
użyto liści oliwek, by proces był jak najbardziej
ekologiczny.

Cena dla wersji 60 i 80:

6 450 zł

Wyposażenie dodatkowe
PAKIET CONVENIENCE:
Basic

60

80

4 150 zł

4 150 zł

6 600 zł

6 600 zł

KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu
Indukcyjna ładowarka smartfona, PHONE BOX (wzmocnienie sygnału GSM)
Dźwiękochłonne szyby boczne
SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia
Dodatkowe wygłuszenie wnętrza
DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

Plus
Pakiet Basic oraz dodatkowo:

Bezdotykowo otwierana elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

PAKIET DRIVE:

60

80

1 600 zł

-

Manetki do zmiany poziomu rekuperacji

standard

DRIVE MODE SELECT - wybór profilu jazdy

standard

Podgrzewanie kierownicy z Hands-On-Detection

standard

PAKIET DRIVE SPORT:
Basic

60
2 750 zł

80
1 150 zł

Sportowa trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica
Progresywny układ kierowniczy
Manetki do zmiany poziomu rekuperacji

standard

DRIVE MODE SELECT - wybór profilu jazdy

standard

Podgrzewanie kierownicy z Hands-On-Detection

standard

Plus
Pakiet Basic oraz dodatkowo:

Zawieszenie adaptacyjne DCC

6 100 zł

4 500 zł

PAKIET ASISSTED DRIVE:
Basic

60

80

3 900 zł

3 900 zł

5 200 zł

5 200 zł

60

80

2 900 zł

-

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - aktywny tempomat
SIDE ASSIST - funkcja monitorowania martwego pola
CREW PROTECT ASSIST – aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu

Plus
Pakiet Basic oraz dodatkowo:

PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL z TRAFFIC JAM ASSIST
TRAVEL ASSIST 2.0 - Emergency Assist, funkcja rozpoznawania znaków, Traffic Jam Assist i Adaptive Lane Assist
Pakiety Assisted Drive wymagają Pakietu Drive lub jednego z pakietów Sport Drive

PAKIET PARKING:
Basic
Czujnik parkowania z przodu

standard

Kamera cofania

standard

Plus

4 550 zł

1 700 zł

60

80

1 750 zł

1 750 zł

2 600 zł

2 600 zł

Pakiet Basic oraz dodatkowo:

Kamera AREA VIEW 360°
Pakiety Parking wymagają jednego z Pakietów Assisted Drive oraz jednego z Pakietów Convenience

PAKIET FAMILY:
Basic
Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych z tyłu
Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
Gniazdo 230 V
Dwa gniazda USB-C z tyłu (wyłącznie do ładowania urządzeń)

Plus
Pakiet Basic oraz dodatkowo:

Składane stoliki w oparciach przednich foteli
Pakiet komfortowego snu (rozkładane oparcia zewnętrznych zagłówków w drugim rzędzie siedzeń)

PAKIET CHROME OPTIC:

60

80

1 850 zł

-

Relingi dachowe w kolorze srebrnym

standard

Chromowane listwy okien bocznych

standard

PAKIET CLIMATE:
Basic

60

80

2 300 zł

2 300 zł

4 100 zł

4 100 zł

Podgrzewane fotele przednie
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną

Plus
Pakiet Basic oraz dodatkowo:

Podgrzewane zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
Podgrzewana przednia szyba

PAKIET TRANSPORT:

60

80

1 450 zł

1 450 zł

60

80

6 350 zł

6 350 zł

Zestaw siatek w bagażniku
Wielofunkcyjna podłoga bagażnika
Składanie tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej
Dodatkowy element mocujący (cargo) w komorze bagażnika

PAKIET LIGHT & VIEW:

Reflektory Full LED Matrix
Tylne światła Full LED
Spryskiwacze reflektorów przednich

PAKIET INFOTAINMENT:

60

80

4 200 zł

4 200 zł

60

80

2 500 zł

2 500 zł

5 000 zł

5 000 zł

INNE OPCJE:

60

80

Dach panoramiczny

4 700 zł

4 700 zł

Alarm

1 200 zł

1 200 zł

ŠKODA Sound System (10 głośników)

2 300 zł

2 300 zł

Boczne poduszki bezpieczeństwa - tył

1 900 zł

1 900 zł

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej

900 zł

900 zł

Przygotowanie pod hak holowniczy

950 zł

950 zł

4 400 zł

4 400 zł

300 zł

300 zł

Wyświetlacz Head-up z rzeczywistością rozszerzoną

PAKIET COMFORT SEAT:
Basic
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią i regulacją pod lędźwie

Plus
Pakiet Basic oraz dodatkowo:

Elektrycznie regulowany fotel pasażera z pamięcią i regulacją pod lędźwie
Funkcja masażu dla fotela kierowcy
Pakiety Comfort Seat wymagają jednego z Pakietów Assisted Drive

Wymaga Pakietu Convenience Basic lub Plus

Hak holowniczy (składany)
Dwustronna mata podłogi bagażnika
Możliwość ładowania prądem stałym do 100 kW DC

2 500 zł

-

Możliwość ładowania prądem stałym do 125 kW DC

-

2 500 zł

5 700 zł

5 700 zł

1 zł

1 zł

Pompa ciepła

Kabel do ładowania z gniazda 400 V/16A oraz domowego 230 V/10 A

Pozwala na wygodne ładowanie ŠKODY ENYAQ iV ze zwykłego gniazdka domowego 230 V
oraz złącza przemysłowego 400 V.

OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH:

60

80

-

PROTEUS 8J x 19” z oponami 235/55 R19
PROTEUS 8J x 19” z oponami 235/55 R19 (przód), 255/50 R19 (tył)

REGULUS Antracytowe 8J x 19” z oponami 235/55 R19
REGULUS Antracytowe 8J x 19” z oponami 235/55 R19 (przód), 255/50 R19 (tył)

VEGA Srebrne 8J x 20” z oponami 235/50 R20
VEGA Srebrne 8J x 20” (przód), 9J x 20” (tył) z oponami 235/50 R20 (przód), 255/45 R20 (tył)

BETRIA Antracytowe 8,5J x 21” z oponami 235/45 R21
BETRIA Antracytowe 8,5J x 21” (przód), 9J x 21” (tył) z oponami 235/45 R21 (przód), 255/40 R21 (tył)

LAKIERY:

850 zł

-

-

850 zł

2 900 zł

-

-

2 900 zł

6 400 zł

-

-

6 400 zł

60

80

Lakier bezpłatny
Lakier niemetalizowany Błękit Energy

3 100 zł

3 100 zł

5 150 zł

5 150 zł

Lakier metalizowany/perłowy

Lakier Czerwień Velvet

Oferta finansowa

ŠKODA KREDYT NISKICH RAT albo
ŠKODA LEASING NISKICH RAT

ŠKODA Leasing Niskich Rat
teraz dostępny również
dla Klientów Prywatnych²

Zdecyduj, jak sfinansujesz swoją nową ŠKODĘ
ŠKODA Kredyt Niskich Rat i ŠKODA Leasing Niskich Rat to nowy sposób na zawsze nowy samochód.
Przesiadając się do nowej ŠKODY spłacasz jedynie kwotę odpowiadającą utracie wartości pojazdu, zachowując zgromadzone oszczędności.
» Koszt dodatkowego wyposażenia rozkłada się na niskie raty.
» Decyzję o opcji zakończenia umowy podejmujesz na koniec kontraktu.
» Już po 2 latach samochód możesz po prostu oddać do salonu i zmienić na nowy, dopasowany do aktualnych potrzeb.

wkład własny już
od 0% ceny auta

niskie miesięczne
raty

dalsza spłata
albo zwrot pojazdu

ŠKODA Kredyt Niskich Rat to oferta kredytu Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. ŠKODA Leasing Niskich Rat to oferta leasingu przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Suma spłat w okresie umowy pokrywa jedynie przewidywaną utratę
wartości pojazdu w tym czasie. Na zakończenie okresu umowy Klient ma możliwość zwrotu pojazdu albo zatrzymania go za zapłatą kwoty określonej w umowie. W przypadku zwrotu pojazdu z ponadnormatywnym zużyciem lub przebiegiem Klient jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych
kosztów na zasadach określonych w umowie. ŠKODA Kredyt Niskich Rat - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,23%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 64 181 zł, całkowita kwota do zapłaty 83 638 zł, oprocentowanie zmienne 5,47%, całkowity
koszt kredytu 19 457 zł (w tym: odsetki 12 735 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 407 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4 315 zł), 48 miesięcznych rat równych po 771 zł; rata finalna 37 050 zł. Kalkulacjazostała dokonana na dzień 28.07.2020 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta
na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2020 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnegoi ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępnośći warunki
produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.

Spokój, pewność i najwyższa jakość

PAKIET ŠKODA PREMIUM CARE TO:
ŠKODA Premium Care
to kompleksowy pakiet korzyści,
który pozwala na utrzymanie auta
w optymalnym stanie technicznym,
w ramach opłaconych wcześniej
obowiązkowych przeglądów
(robocizna, oryginalne części i
materiały eksploatacyjne, zgodne z
planem serwisowym).
W razie nagłej awarii na drodze,
zagubienia kluczyków lub przebitej
opony gwarantuje pomoc assistance.
Wykupienie pakietu daje też pewność
naprawy samochodu
w przypadku awarii lub usterki części
objętej umową bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Czas trwania
pakietu jest zależny od wariantu, jaki
wybierzesz.

PEWNOŚĆ

Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów przeglądów wynikających ze standardowego planu serwisowego.
Nie dotyczą Cię zatem ewentualne zmiany cen przeglądów (wraz z częściami i materiałami eksploatacyjnymi).

SPOKÓJ

Powierzenie auta w ręce autoryzowanych serwisów, gwarantuje spokój o jego stan techniczny i daje pewność użycia
tylko oryginalnych części

BEZPIECZEŃSTWO

Możesz liczyć na pomoc naszych fachowców, a w razie awarii na drodze skorzystać z dostępu do usługi assistance

KOMFORT

Masz możliwość korzystania z usług wszystkich Autoryzowanych Partnerów Serwisowych ŠKODY w całej Europie

WARTOŚĆ

Samochód regularnie serwisowany w ASO, utrzymuje wyższą wartość przy odsprzedaży

CIĄGŁOŚĆ

Przy odsprzedaży samochodu w okresie obowiązywania pakietu przeglądów, przechodzi on na kolejnego właściciela

DOPASOWANIE

Sam wybierasz wariant Pakietu ŠKODA Care lub ŠKODA Premium Care - ramy czasowe i limity kilometrów

W naszej ofercie znajdziesz także pakiet ŠKODA Care. Dzięki niemu zyskujesz gwarancję naprawy samochodu w przypadku usterki lub awarii części objętej umową. W ramach pakietu przysługuje Ci także
Gwarancja Mobilności (assistance). Pakiet ten nie obejmuje przeglądów okresowych (robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne, zgodne z planem serwisowym).
Więcej informacji na temat pakietów ŠKODA Care i ŠKODA Premium Care znajdziesz na stronie: https://www.skoda-auto.pl/serwis/pakiety-skoda-care-i-premium-care

ŠKODA Care
Czas trwania
Limit kilometrów

ŠKODA Premium Care

3 lata

4 lata

3 lata

4 lata

3 lata

4 lata

3 lata

4 lata

60 000

80 000

120 000

160 000

60 000

80 000

120 000

160 000

-

-

-

-

200 zł

400 zł

500 zł

1000 zł

400 zł

800 zł

1000 zł

2000 zł

Gwarancja bezpłatnej naprawy samochodu w przypadku usterki lub awarii części objętej umową
Bezpłatny assistance (Gwarancja Mobilności)
Bezpłatne przeglądy okresowe *
Cena brutto

* robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne, zgodne z planem serwisowym oraz doładowanie akumulatora wysokonapięciowego, zgodnie z wytycznymi producenta samochodu.

Dane Techniczne

Pojemność
akumulatora
brutto [kWh]

Pojemność
akumulatora
netto [kWh]

Maks.
zasięg
WLTP
[km]

Moc
[kW]

Moc
[KM]

Maks.
moment
obrotowy
[Nm]

Prędkość
maksymalna
[km/h]

Przyspieszenie
0-100 km/h [s]

Zużycie energii
w cyklu mieszanym
WLTP [kWh/100 km]*

Emisja CO₂
w cyklu
mieszanym
[g/km]*

Napęd

Średnica
zawracania
[m]

ENYAQ iV 60 - silnik elektryczny

62

58

412

132

179

310

160

8,7

15,6 - 16,6

0

tylny

10,9

ENYAQ iV 80 - silnik elektryczny

82

77

536

150

204

310

160

8,5

16,7- 18,1

0

tylny

10,9

*Dane na podstawie homologacji typu.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii elekrycznej i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
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Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat (okres kredytu 36 miesięcy, wkład własny 25%, wysokość raty finalnej określona w umowie) oraz wartość netto dla
ŠKODA Leasing Niskich Rat (okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 10%, wysokość raty finalnej określona w umowie). ŠKODA Kredyt Niskich Rat - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
(RRSO) wynosi 9,23%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 64 181 zł, całkowita kwota do zapłaty 83 638 zł, oprocentowanie zmienne 5,47%, całkowity koszt kredytu 19 457 zł (w
tym: odsetki 12 735 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 407 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4 315 zł), 48 miesięcznych rat równych po 771 zł; rata finalna 37 050 zł. Kalkulacja została dokonana
na dzień 28.07.2020 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2020 oraz 2021 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty
kredytuoferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.

2

Teraz możesz skorzystać ze specjalnej oferty finansowej:
• ŠKODA Kredyt Niskich oraz ŠKODA Leasing Niskich Rat - bardzo niska rata miesięczna, spłacasz jedynie kwotę odpowiadającą utracie wartości pojazdu.
• ŠKODA Leasing Niskich Rat dla Klientów Prywatnych - leasing dla Klientów nieprowadzących działalności gospodarczej, niski koszt użytkowania samochodu oraz szybszy i łatwiejszy proces przyznawania
finansowania, dzięki większej niż w przypadku kredytu dostępności tzw. procedury uproszczonej.
• ŠKODA Leasing 102% - w najbardziej popularnym wariancie 36 miesięcy, przy opłacie wstępnej na poziomie 20% i 1% wartości końcowej, suma opłat dla Klienta to 102%.
• ŠKODA Kredyt 0% prowizji - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,16%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 41 908 zł, całkowita kwota do zapłaty 49 127 zł,
oprocentowanie zmienne 2,99%, całkowity koszt kredytu 7 219 zł (w tym: odsetki 2195 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 849 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 2 175 zł), 36 miesięcznych rat równych po 1
346 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2020 na reprezentatywnym przykładzie.
Ofertą objęte są pojazdy, dla których zamówienie zostanie złożone w terminie do 31.03.2021. Warunkiem skorzystania ze specjalnej oferty finansowej jest wydanie decyzji kredytowej albo leasingowej do 31.03.2021.
Oferty ŠKODA Leasing Niskich Rat oraz ŠKODA Leasing 102% są skierowane wyłącznie do przedsiębiorców. Oferta limitowana i obowiązuje do odwołania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
Ilustracje prezentowane w niniejszym cenniku mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią żadnej formy umowy lub gwarancji. Przedstawiają one samochody w wersji początkowej oraz niektóre funkcje, części
oraz elementy wyposażenia, które mogą się różnić od wersji dostępnych w samochodach produkowanych w różnych krajach. Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji, części i wyposażenia prosimy o kontakt z
najbliższym dealerem marki ŠKODA.
Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do
zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień publikacji/składania materiału do druku. Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Czas promocji i liczba aut objętych
promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego.
Cennik obowiązuje od 13.01.2021 r. do odwołania, dotyczy aut z roku modelowego 2021 produkowanych od maja 2021 r. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z
europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów ŠKODA sieci odbioru
pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii
znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl/technologia/dbamy-o-srodowisko.
www.skoda-auto.pl
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