
ACTIVE

+ пакет + пакет плюс + пакет + пакет плюс 

1,0 TSI 85 kW (115 к.с.) 6MG 482,318 530,583 554,238 559,352 558,368 585,816 590,929

1,0 TSI 85 kW (115 к.с.) 7DSG – 572,303 595,958 601,071 600,088 627,536 632,649

1,5 TSI 110 кВт (150 к.с.) 7DSG – 639,476 663,131 668,244 667,345 694,793 699,906

1,6 MPI 81 кВт (110 к.с.) 5MG 448,858 497,938 521,593 526,706 526,173 553,620 558,733

1,6 MPI 81 кВт (110 к.с.) 6AG 490,999 540,332 563,987 569,100 568,594 596,042 601,155

1,6 TDI 85 кВт (115 к.с.) 6MG – – – – 698,810 726,258 731,371

1,6 TDI 85 кВт (115 к.с.) 7DSG – – – – 740,642 768,090 773,203

Пакет Ambition
(Литі диски Alaris 6J x 16", 2-спицеве багатофункціональне шкіряне 
кермо з підігрівом, Круїз-контроль з обмежувачем швидкості, Запуск 
двигуна без ключа Easy Start  (без функції Safe), Тканинні килимки) 23,655 27,448

Пакет Ambition+
(Литі диски Alaris 6J x 16", 2-спицеве багатофункціональне шкіряне 
кермо з підігрівом, Круїз-контроль з обмежувачем швидкості, Запуск 
двигуна без ключа Easy Start  (без функції Safe), Тканинні килимки + 
Bluetooth з бездротовою зарядкою (LTE)) 28,768 32,561

На всі автомобілі надається додаткова опція «пакет подовженої гарантії з гарантійним терміном 4 роки або 90 000 км пробігу».

Примітки:

З деталізованим переліком обладнання для комплектації Style можна ознайомитися у розділі «Комплектація».

* Заміна опцій з Пакету на аналогічну або зміна переліку опцій в пакеті неможлива. 

Доплата за колір згідно прайс-листа на додаткові опції. МР - модельний рік, MG - механізована КПП, DSG - роботизована КПП, AG - автоматична КПП

Прайс-лист на базові моделі автомобілей Škoda SCALA (21 MP)
Прайс-лист дійсний з 20 липня 2020р.

Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату продажу.

AMBITION STYLE

Пакет Style
(Фари FULL LED з освітленням поворотів, Безключова 
система входу та запуску двигуна "KESSY" (без функції 
Safe), Камера заднього виду, 2-спицеве 
багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом, Круїз-
контроль з обмежувачем швидкості)

Пакет Style+
(Фари FULL LED з освітленням поворотів, Безключова 
система входу та запуску двигуна "KESSY" (без функції 
Safe), Камера заднього виду, 2-спицеве 
багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом, Круїз-
контроль з обмежувачем швидкості + Bluetooth з 
бездротовою зарядкою (LTE))

SCALA



Зазначена у Прайс-листі ціна є рекомендованою роздрібною ціною, яка є інформативною та орієнтовною. Поточну ціну і детальні технічні характеристики обраної моделі Ви можете дізнатись у Вашого 
Авторизованого дилера.


