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+пакет +пакет 

2,0 TSI 140кВт (190 к.с.) 7DSG 849 675 864 305 900 468 971 698 1 073 857 –

2,0 TDI CR 140кВт (190 к.с.) 7DSG 899 795 914 425 950 538 1 021 768 1 123 977 –

2,0 TDI CR 140кВт (190 к.с.) 7DSG 4x4 999 487 1 014 117 1 050 230 1 121 460 1 223 645 1 138 233

Пакет Ambition* Пакет Style*

(Шторки та бокові подушки безпеки спереду, Система безключового доступу у салон 
та запуску двигуна "KESSY FULL задні двері" без SAFE системи, Передні 
протитуманні фари LED з функцією "CORNER", Бортовий кольоровий комп'ютер "MAXI 
DOT")

14 630 71 230

Примітки:
МР - модельний рік, MG - механізована КПП, DSG - роботизована КПП

** Замовлення у виробництво приймаються з 16.10.19.

(Оббивка сидінь - шкіра/Alcantara, Інформаційна навігаційна 
система "AMUNDSEN", Комфортна телефонія без підключення 
зовнішньої антени з WLAN, Повністю LED TOP передні фари 
динамічні  з матричним світлом з  омивачами фар, вкл. "Ефект 
Привітання"+ TOP LED задні ліхтарі динамічні, підсвітка 
номерних знаків, мультифункціональна камера, Лобове скло з 
обігрівом, Передні та задні сидіння з підігрівом, Електричне 
відкриття і закриття кришки багажника, Попереджувальний 
світловий сигнал ременя безпеки всіх пасажирів) 
+ Кришка (ролета) багажного відділення автоматична для Combi

Прайс-лист на базові моделі автомобілей Škoda SUPERB COMBI (20 МР)

Прайс-лист дійсний з 25 листопада 2019р.*

STYLE AMBITION 

Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату 
продажу.
На всі автомобілі надається додаткова опція «пакет подовженої гарантії  з гарантійним терміном 4 роки або 90 000 км пробігу. 
З деталізованим переліком обладнання для кожної комплектації можна ознайомитися на сайті у розділі «Комплектація». 
Доплата за колір здійснюється згідно прайс-листа на додаткові опції. З цінами та повним переліком усіх можливих додаткових опцій можна ознайомитися на сайті в 
розділі «Конфігуратор» або в офіційних дилерських центрах SKODA.

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

SUPERB COMBI


