
SCOUT
+пакет +пакет плюс +пакет 

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.) 8AG 597,490 613,788 631,366 624,711 653,138 –

1,6 TDI 85кВт (116 к.с.) 6MG 595,154 611,452 629,030 622,401 650,627 –

1,6 TDI 85кВт (116 к.с.) 7DSG 640,004 656,302 673,881 667,226 695,452 –

2,0 TDI 110кВт (150 к.с.) 7DSG 4x4 730,835 747,132 764,711 751,326 785,202 802,856

2,0 TDI 140кВт (190 к.с.) 7DSG 4x4 772,043 788,341 805,919 792,535 820,962 844,065

Пакет Ambition*
(Центральний замок з безключовим доступом, з функцією запуску 
двигуна старт/стоп (без SAFE системи) - "KESSY", Інформаційне радіо 
"BOLERO", Технологія SmartLink+ (вкл. Smart Gate, Круїз-контроль 
CRUISE CONTROL та обмежувач швидкості) 16,298 33,876

28,226

Примітки:

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

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 (20 МР)
Прайс-лист дійсний з 07 лютого 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", Комфортна телефонія без підключення зовнішньої антени (WLAN), Інформаційна підтримка (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)

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)

KAROQ


