
L&K SPORTLINE

+пакет +пакет

2,0 TSI 140кВт (190 к.с.) 7DSG 926 945 943 829 985 133 1 065 554 1 182 303 –

2,0 TDI CR 140кВт (190 к.с.) 7DSG 984 385 1 001 154 1 042 572 1 122 994 1 239 800 –

2,0 TDI CR 140кВт (190 к.с.) 7DSG 4x4 1 098 574 1 115 343 1 156 704 1 237 125 1 353 989 1 263 645

Пакет Ambition*
(Бортовий комп'ютер кольоровий "MAXI DOT", Передні протитуманні фари з 
функцією "CORNER", Центральний замок дверей та безключовим запуском двигуна 
"KESSY" без SAFE системи, Головні подушки безпеки, бокові подушки безпеки 
спереду)

16 769 80 421

Примітки:

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

** Замовлення у виробництво приймаються з 07.02.20.

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.

Прайс-лист на базові моделі автомобілей Škoda SUPERB (20 МР)
Прайс-лист дійсний з 07 лютого 2020р.**

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.

Пакет Style*
(Повністю LED TOP передні фари динамічні  з матричним 
світлом з  омивачами фар, вкл. "Ефект Привітання"+ TOP LED 
задні ліхтарі динамічні, підсвітка номерних знаків, 
Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки пасажира 
(для всіх пасажирів), Оббивка сидінь - шкіра/Alcantara, 
Інформаційна навігаційна система "AMUDSEN" без мап, 
з'єднання Apple, голосове керування, Комфортна телефонія (без 
підключення зовнішньої антени + WLAN), Вітрове скло з 
обігрівом, Електричне відкриття і закриття кришки багажника, 
Передні та задні сидіння з підігрівом)

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

STYLE AMBITION SUPERB


