ŠKODA
KOROQ ADVENTURE
Începe aventura cu un
crossover manevrabil
și confortabil

KAROQ ADVENTURE MY2021
Benzina

CUTIA DE VITEZE

1,4 TSI 110 kW

AT 8 trepte

6,3

KAROQ ADVENTURE XL MY2021
Benzina

CUTIA DE VITEZE

1,4 TSI 110 kW

Pret

Reducere

Oferta Speciala

23 150

3 250

19 900

Pret

Reducere

Oferta Speciala

Consum (l/100 km)

Consum (l/100 km)

AT 8 trepte

6,3

24 560

2 500

22 060

AT DSG 7 trepte

5,2

30 160

2 500

27 660

Diesel
2,0 TDI 110 kW 4X4

* Preturi sunt indicate în Euro si nu sunt oferta publica.
Achitarea se efectuează în MDL la cursul indicat de vînzător.

** Lista de prețuri este valabilă din Octombrie 2020 pînă la lansarea unei ediții actualizate
*** Pretul aditional pentru vopsea metalizata - 400 euro / vopsea speciala 200 Euro

Oferta valabilă până la 31.12.2020 și limitată cantitativ. Mai multe detalii la consilierii vânzări.

Importator oﬁcial ŠKODA în Moldova
DAAC Hermes
Chisinău, str. Calea Orheiului 111/6
Bălti, str. stefan cel Mare 152
Cahul, str. Dunării 2

(022) 406 220
(0231) 245 22
(0299) 414 00
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ANI

GARANŢIE

În limita a 100.000 km
3 ani la vopsitorie
12 ani la coroziune

ECHIPARE AMBITION
Concept interior Ambition cu elemente decorative interior
Jante aliaj usor CASTOR 16" cu anvelope pentru 4X2-215/60 R16; pentru 4X4-225/60 R16
3 cirlige in portbagaj
3 tetiere spate ajustabile pe inaltime
Activare lumini avarie in caz de impact
Airbaguri cortina si airbag-uri laterale fata cu blocarea centurilor de siguranta
pentru pasagerii spate
Airbaguri sofer si pasager cu posibilitate de a dezactiva airbag pasager
Banchete fata reglabile manual pe inaltime
Bare longitudinale negre
Blocuri optice spate cu tehnologie LED
BOLERO Infotаinment 8" USB Player, SMART LINK+
(Apple Car Play, Android Auto, Mirror Link, Smart Gate)
Buzunar plasa din partea pasagerului fata
Buzunare pe lateralele scaunelor fata
Carcase oglinzi laterale si mînere vopsite în culoare caroserie
Centuri de siguranta fata pretensionate, in trei puncte, ajustabile pe înaltime
Cirlige pentru haine pe coloana B
CLIMATRONIC- instalație de aer conditionat automată, cu distribuția aerului în doua
zone si AIRCARE
Computer de bord MAXI DOT
Concept ﬁxaje portbagaj: 2 cirlige, 4 inele pentru plasa
Consola centrala cu suport pahare si priza 12V pasageri spate
Cotiera fata cu spatiu de depozitare Jumbo Box
Cotiera spate cu suport pahare
Covorase textile salon fata/spate
Deblocare lacate si activarea luminilor avarie in caz de impact
ESC inclusiv ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB
Faruri anticeata fata/spate LED
Faruri cu halogen si lumina de zi LED DAY - light
Frina de mina electronica, inclusiv AUTOHOLD (pentru versiunile Diesel)
FRONT ASSIST- radar de monitorizare cu ultrasunet, de asistare a traﬁcului
si frinare automata de urgenta
Geamuri atermice cu protectie UV sporita (luneta incalzita)
Geamuri electrice fata si spate
GreenTEC - strart-stop motor, recuperare energiei la frinare

Iluminare portbagaj inclusiv lanterna LED cu magnet
Imobilizator electronic
Incalzirea banchetelor fata
Inchidere centralizata cu telecomanda pliabila, 2 chei
Intrerupere automata a carburantului in caz de defectiune la sistemul de alimentare cu carburant
Kit reparare pneuri compresor si hermetic
Lumini intermitente in caz de frinare urgenta
Oglinzi exterioare cu semnalizatoare integrate cu reglaj electric, încalzite
Oglinzi pentru make up in parasolare iluminate
Pachet drumuri grele
PARK DISTANCE CONTROL - senzori parcare cu spatele si frinare automata de urgenta
Pregatire ISOFIX pentru ancorarea a 2 scaune pentru copii, pentru scaunele spate
Prize 12V în consola mediana si portbagaj
Reﬂectoare de protectie în portiere
Scaunele spate rabatate în proportie 60/40
Semnal acustic a usilor deshise, faruri aprinse
Semnal acustic avertizare a cuplarii centurilor de siguranta pentru toti pasagerii
Semnal sonor bi-tonal
Senzori de ploaie si LIGHT ASSIST
Servodirectie electromecanica
Set plase pentru portbagaj
Sistema audio cu 8 difuzoare
Spatii de depozitare sticle 1,5L în portierele usilor fata si spate
Spatiu de depozitare cu capac pe bord
Spatiu de depozitare in lateralele din portbagaj
Spatiu de depozitare pentru smartphone cu capac in consola mediala iluminat cu USB
Spatiu de depozitare sub volan in stinga soferului
Stergator luneta AERO cu spalator integrat
Suport pahare fata cu EASY OPEN
Suport pentru ochelari
Telefonie confort BLUETOOTH
Tetiere fata WOKS ajustabile pe inaltime
Torpedou iluminat cu racire
Umbrela sub bancheta fata
Volan multifunctional, schimbator de viteza îmbracat în piele

• Pachet ADVENTURE (suplimentar/diferit de AMBITION)
Faruri FULL LED cu functie AFS si proiectoare de ceata cu functie Corner
PARK DISTANCE CONTROL 2 - senzori parcare fata cu frinare auto
CRUISE CONTROL (tempomat) cu limitator de viteza

Camera spate
Roata de rezerva din otel de dimensiuni reduse

ECHIPARE STYLE (suplimenar/diferit de Ambition)
Concept interior STYLE incl. chromare
Bare longitudinale argintii
Cruise control (tempomat) cu limitator de viteze
Faruri FULL LED cu functie AFS si proiectoare de ceata cu functie Corner
Iluminare interior fata difusionala
Jante aliaj usor RATIKON 17"

KESSY FULL - sistem acces în masina fara cheie, inclusiv butonul Start-Stop
Oglinzi exterioare pliabile electric cu incalzire, cu functia BOARDING SPOTS
Pachet de cromare exterior - rame geamuri laterale
Scaunele fata cu suport lombar
TPM - sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

• Pachet ADVENTURE XL (suplimentar/diferit de STYLE)
Volan multifunctional imbracat in piele INCALZIT
PARK DISTANCE CONTROL 2 - senzori parcare fata cu frinare auto
Camera spate

VIRTUAL COCKPIT
Deschidere / inchidere electrica a portbagajului
Incalzirea banchetelor spate

PARAMETRI TEHNICI
1,4 TSI
Tip / norme de poluare
Cutie de viteză
Putere maximă (кW / (cp)min-1)

2,0 TDI 4X4

Euro 6

Euro 6

AT8

DSG7 4X4

110/(150) 5800

110/(150) 3500-4000

250 / 1500-4000

340 / 1750-3000

Viteza maximă (km/h)

199

195

Accelerare 0-100 кm/h (sec)

8,8

8,7

Cuplu maxim (Nm/min-1)

Consum combustibil
Urban, L/100 km

7,8

5,7

Extra-urban, L/100 km

5,4

4,9

Combinat, L/100 km

6,3

5,2

1591

Masa
Masa proprie incl. sofer 75 kg (kg)

1390

Sarcina utila (kg)

610

655

Masa totala (kg)

1955

2128
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