
ДВИГУН ЦІНА НА 2019 МР** (ГРН)

1,4 TSI/150 к.с. 6 MG 4x4 -
1,4 TSI/150 к.с. 6 DSG 4x4 -
2,0 TSI/180 к.с. 7 DSG 4x4 926,300

2,0 TDI/150 к.с. 7 DSG 4x4 945,473

2,0 TDI/150 к.с.  6 MG 4x4 888,241

2,0 TDI/190 к.с.  7 DSG 4x4 1,028,430

1,4 TSI/150 к.с. 6 MG 4x4 -
1,4 TSI/150 к.с. 6 DSG 4x4 -
2,0 TSI/180 к.с. 7 DSG 4x4 966,219

2,0 TDI/150 к.с. 7 DSG 4x4 985,392

2,0 TDI/150 к.с. 6 MG 4x4 926,643

2,0 TDI/190 к.с. 7 DSG 4x4 1,068,350

1,4 TSI/150 к.с. 6 MG 4x4 -
1,4 TSI/150 к.с. 6 DSG 4x4 -
2,0 TSI/180 к.с. 7 DSG 4x4 964,674

2,0 TDI/150 к.с. 7 DSG 4x4 983,847

2,0 TDI/150 к.с. 6 MG 4x4 926,615

2,0 TDI/190 к.с. 7 DSG 4x4 1,066,833

1,4 TSI/150 к.с. 6 MG 4x4 -
1,4 TSI/150 к.с. 6 DSG 4x4 -
2,0 TSI/180 к.с. 7 DSG 4x4 1,041,308

2,0 TDI/150 к.с. 7 DSG 4x4 1,060,480

2,0 TDI/150 к.с. 6 MG 4x4 1,002,361

+ пакет

+ пакет

-
-

+ пакет

+ пакет

+ пакет

+ пакет

-
-
-
-

+ пакет

+ пакет

+ пакет

+ пакет

+ пакет

-
-
-
-
-

AMBITION

Комплектація / Двигун
ПРИМІТКА*

-

STYLE

KODIAQ



2,0 TDI/190 к.с. 7 DSG 4x4 1,143,467

1,4 TSI/150 к.с. 6 MG 4x4 -
1,4 TSI/150 к.с. 6 DSG 4x4 -
2,0 TSI/180 к.с. 7 DSG 4x4 1,037,015

2,0 TDI/150 к.с. 7 DSG 4x4 1,056,159

2,0 TDI/150 к.с. 6 MG 4x4 998,927

2,0 TDI/190 к.с. 6 DSG 4x4 1,139,146

2,0 TSI/180 к.с. 7 DSG 4x4 1,144,526

2,0 TDI/150 к.с. 7 DSG 4x4 1,163,698

2,0 TDI/150 к.с. 6 MG 4x4 1,106,466

2,0 TDI/190 к.с. 6 DSG 4x4 1,246,685
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*Пакет для Kodiaq Style DSG: Малий шкіряний пакет (3х-спицеве спортивне багатофункціональне 
шкіряне рульове колесо з підігрівом для радіо і телефону) для DSG, попереджувальний світловий сигнал 
ременя безпеки пасажира (для всіх пасажирів), головні подушки безпеки, бічні подушки безпеки спереду, 
пакет Full LED попереду з AFS, з LED NSW функцією Corner, "SMART LINK", інформаційна навігаційна 
система "AMUNDSEN", Apple з'єднання, голосове управління + ICC, обивка сидінь - шкіра, комфортна 
телефонія без підключення зовнішньої антени, WLAN, система контролю утримання автомобіля на схилі, 
кошик для сміття, електричне відкривання і закривання кришки багажника.

** Ціна дійсна з 1 вересня 2018 року. Всі замовлення в виробництво з 12.07.18 року приймаються 
відповідно до нових прайс-листів.

*Пакет для Kodiaq Ambition MG: малий шкіряний пакет (3х-спицеве багатофункціональне шкіряне 
рульове колесо для радіо і телефону), комфортна телефонія без підключення зовнішньої антени, WLAN, 
"LED PACKAGE PLUS" Ambient Lighting (LED-освітлення в передніх і задніх дверях), LIGHT ASSIST 
("COMMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT") + датчик дощу, "SMART LINK", 
зовнішні дзеркала, що складаються, з єлектроприводом та обігрівом, система контролю утримання 
автомобіля на схилі, електричне відкривання і закривання кришки багажника, інформаційна навігаційна 
система "AMUNDSEN", Apple з'єднання, голосове управління + ICC, "PARK DISTANCE CONTROL" - задні 
датчики парковки, лампа освітлення багажного відділення + з'ємна лампа в багажнику + Cargoelement, 
сонцезахисні козирки з make-Up дзеркалом і підсвічуванням.         

*Пакет для Kodiaq Ambition DSG: малий шкіряний пакет (3х-спицеве багатофункціональне шкіряне 
рульове колесо для радіо і телефону для DSG), комфортна телефонія без підключення зовнішньої 
антени, WLAN, "LED PACKAGE PLUS" Ambient Lighting (LED-освітлення в передніх і задніх дверях), 
LIGHT ASSIST ("COMMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT") + датчик дощу, 
"SMART LINK", зовнішні дзеркала, що складаються, з єлектроприводом та обігрівом, система контролю 
утримання автомобіля на схилі, електричне відкривання і закривання кришки багажника, інформаційна 
навігаційна система "AMUNDSEN", Apple з'єднання, голосове управління + ICC, "PARK DISTANCE 
CONTROL" - задні датчики парковки, лампа освітлення багажного відділення + з'ємна лампа в багажнику 
+ Cargoelement, сонцезахисні козирки з make-Up дзеркалом і підсвічуванням.

**Пакет для Kodiaq Style MG: малий шкіряний пакет (3х-спицеве багатофункціональне шкіряне рульове 
колесо з підігрівом для радіо і телефону), попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки пасажира 
(для всіх пасажирів), Головні подушки безпеки, бічні подушки безпеки спереду, Пакет Full LED попереду з 
AFS, з LED NSW функцією Corner, "SMART LINK", інформаційна навігаційна система "AMUNDSEN", Apple 
з'єднання, голосове управління + ICC, обивка сидінь - шкіра, комфортна телефонія без підключення 
зовнішньої антени, WLAN, система контролю утримання автомобіля на схилі, кошик для сміття, 
електричне відкривання і закривання кришки багажника.
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L&K

SCOUT



17,456

34,625

11,733

5,866

На всі автомобілі надається гарантія строком на 2 роки без обмеження пробігу.

к.с. - кінські сили; MG - механічна КПП, DSG - автоматична КПП.

Доплата за спецлак (J3J3, M3M3) грн.

Доплата за спецлак (9P9P) грн.

Доплата за спецметалік, грн.

Доплата за колір металік, грн.


