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+пакет +пакет 

1,5 TSI 110кВт (150 к.с.) 6MG 856,024 872,459 912,774 1,000,849 – –

1,5 TSI 110кВт (150 к.с.) 7DSG 899,148 915,583 955,898 1,043,973 – –

2,0 TSI 140кВт (190 к.с.) 7DSG 962,500 978,935 1,019,391 1,107,465 1,214,363 –

2,0 TSI 162кВт (220 к.с.) 6DSG 1,002,394 1,018,829 1,059,144 1,147,218 1,254,116 –

2,0 TSI 206кВт (280 к.с.) 6DSG 4x4 1,103,251 1,119,686 1,160,001 1,248,076 1,354,974 –

2,0 TSI 200кВт (272 к.с.) 7DSG 4x4 1,109,011 1,125,446 1,165,901 1,253,976 1,360,873 –

2,0 TDI CR 140кВт (190 к.с.) 7DSG 1,018,548 1,034,983 1,075,298 1,163,373 1,270,411 –

2,0 TDI CR 140кВт (190 к.с.) 7DSG 4x4 1,130,081 1,146,516 1,186,831 1,274,906 1,381,944 1,284,317

Пакет Ambition* Пакет Style*
(Оббивка (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")

16,435 88,075

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

(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)).

Прайс-лист на базові моделі автомобілей Škoda SUPERB COMBI (21 МР)

Прайс-лист дійсний з 20 липня 2020р.

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.

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


