
SCOUT

+пакет +пакет +пакет плюс +пакет 

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.) 8AG 635 196 648 976 704 097 722 229 739 200 732 818 768 646 –

2,0 TDI CR 110кВт (150 к.с.) 7DSG 4x4 – – 866 414 884 545 901 517 887 446 923 275 946 774

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)

13 780 35 103

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)

18 132 35 829

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. ** Ціни діють на замовлення у виробництво.

Ціни поширюються на автомобілі виготовлені з 23 листопада 2020 р.

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 04 листопада 2020р.

STYLE AMBITION 

Пакет Ambition+*
(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)

ACTIVE

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)

KAROQ


