
ACTIVE SCOUT

+пакет +пакет плюс +пакет 

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.) 8AG 627 148 696 928 714 809 732 690 725 712 762 201 –

1,6 TDI 85кВт (115 к.с.) 6MG 624 386 694 166 712 047 729 928 722 950 759 439 –

1,6 TDI 85кВт (115 к.с.) 7DSG 676 285 746 065 763 946 781 827 774 849 811 338 –

2,0 TDI 140кВт (190 к.с.) 7DSG 4x4 – 897 545 915 426 933 308 918 625 955 114 980 700

Пакет Ambition*
(Центральний замок з безключовим доступом, з 
функцією запуску двигуна старт/стоп (без SAFE 
системи) - "KESSY", Інформаційне радіо 
"BOLERO", Технологія SmartLink+ , Круїз-контроль 
CRUISE CONTROL та обмежувач швидкості, Сітки 
багажника)

17 881 35 762

36 489

Примітки:

* Заміна опцій з Пакету на аналогічну або зміна переліку опцій в пакеті неможлива. ** Ціни діють на замовлення у виробництво.

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.

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.

Прайс-лист на базові моделі автомобілей Škoda KAROQ (21 МР)
Прайс-лист дійсний з 28 вересня 2020р.

На всі автомобілі надається гарантія терміном на 2 роки без обмеження пробігу.

Доплата за колір згідно прайс-листа на додаткові опції.

МР - модельний рік,  DSG - роботизована КПП, AG - автоматична КПП.

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

STYLE AMBITION 

Пакет Style*
(Інформаційна навігаційна система "AMUNDSEN", Інформаційна підтримка (Care Connect + Infotainment Online) 1 рік, Електричне відкриття і закриття кришки багажника, Фари Full 
LED з функцією AFS, протитуманні фари LED з функцією "CORNER", Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки пасажира (для всіх пасажирів), Сітки багажника)

Пакет Ambition+*
(Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки пасажира (для всіх пасажирів), 
Фари Full LED з функцією AFS, протитуманні фари LED з функцією "CORNER", 
Електричне відкриття і закриття кришки багажника, Центральний замок з 
безключовим доступом, з функцією запуску двигуна старт/стоп (без SAFE системи) - 
"KESSY", Круїз-контроль CRUISE CONTROL та обмежувач швидкості, Сітки 
багажника)

KAROQ


