
SCOUT

+пакет +пакет +пакет 

 акційна ціна** 608,530 620,746 676,293 694,476 704,552 740,460 –

 рекомендована ціна 635,361 647,578 703,096 721,278 731,354 767,263 –

 акційна ціна** 697,758 715,941 726,017 761,925 –

 рекомендована ціна 710,061 728,243 738,291 774,199 –

 акційна ціна** 748,738 766,920 776,996 812,905 –

 рекомендована ціна 761,040 779,223 789,270 825,178 –

 акційна ціна** – – 850,611 868,794 871,191 907,100

 рекомендована ціна – – 862,885 881,068 883,494 919,402

12,217

18,183 35,908

Примітки:

МР - модельний рік, DSG - роботизована КПП, AQ - автоматична КПП

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 гарантія терміном на 2 роки без обмеження пробігу.

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

**Акційні ціни поширюються на автомобілі для замовлення у виробництво та на автомобілі на складі і діють з 15.02 до 31.03.21.

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.) 8AG

642,297

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

Прайс-лист дійсний з 15 лютого 2021р.

STYLE AMBITION ACTIVE

654,5142,0 TDI CR 85кВт (115 к.с.) 6MG

693,277 705,494

941,923

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*

(Інформаційна навігаційна система "AMUNDSEN", 

Додаткові сервіси (Віддалений доступ та 

Infotainment Online 1 рік), Електричне відкриття і 

закриття кришки багажника, Фари Full LED з 

функцією AFS, протитуманні фари LED з функцією 

"CORNER", Сітки багажника)

Пакет Active* 

(Система утримання автомобіля на схилі, Контроль тиску в шинах, Телефонна підготовка (Bluetooth), Підігрів передніх сидінь, з 

незалежним регулюванням, Підлокітник спереду "JUMBO BOX", розетка 12V позаду, Відділення для окулярів)

Пакет Ambition*

(Центральний замок з безключовим доступом, з функцією запуску двигуна старт/стоп (без 

SAFE системи) - "KESSY", Інформаційне радіо "BOLERO", Технологія SmartLink, Віддалений 

доступ Remote Access 1 рік, Круїз-контроль CRUISE CONTROL та обмежувач швидкості, Сітки 

багажника)

2,0 TDI CR 110кВт (150 к.с.) 7DSG 4x4

2,0 TDI CR 85кВт (115 к.с.) 7DSG

KAROQ


