
SCOUT SPORTLINE

+пакет +пакет плюс +пакет +пакет плюс 

1,4 TSI 110кВт (150 к.с.) 6MG 4x4 688,770 707,477 718,942 731,062 790,603 821,228 800,711 –

2,0 TSI 132кВт (180 к.с.) 7DSG 4x4 756,709 775,416 786,881 783,914 843,455 874,081 868,625 935,583

2,0 TDI CR 110кВт (150 к.с.) 6MG 4x4 756,985 775,692 787,158 799,303 858,844 889,469 868,926 –

2,0 TDI CR 110кВт (150 к.с.) 7DSG 4x4 805,840 824,547 836,013 848,132 907,673 938,299 917,781 974,506

2,0 TDI CR 140кВт (190 к.с.) 7DSG 4x4 – – – 918,963 978,504 1,009,129 988,612 1,055,394

Пакет Ambition*
(Інформаційне радіо "BOLERO", Технологія SmartLink+, Малий 
шкіряний пакет (багатофункціональне 3-и спицеве шкіряне 
кермо для радіо і телефона), з підігрівом, Асистент керування 
світлом фар "LIGHT ASSIST", Датчик дощу, Електричне 
відкриття і закриття кришки багажника, Освітлення багажного 
відділення  2 лампи + Cargoelement, Сітки в багажнику)

18,707 59,541

Пакет Ambition Плюс*
(Захисні шторки безпеки спереду та позаду, Триточкові ремені 
безпеки позаду, Попереджувальний світловий сигнал ременя 
безпеки всі пасажири, Інформаційна навігаційна система 
"AMUNDSEN", Комфортна телефонія без підключення зовнішньої 
антени з WLAN, Технологія SmartLink+,  Infotainment Online, 1 рік, 
Малий шкіряний пакет (багатофункціональне 3-и спицеве 
шкіряне кермо для радіо і телефона), з підігрівом, Асистент 
керування світлом фар "LIGHT ASSIST",  Датчик дощу, 
Електричне відкриття і закриття кришки багажника, Сітки в 
багажнику)

30,173 90,166

Примітки:

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

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

** Замовлення у виробництво приймаються з 07.02.20.

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*
(Захисні шторки безпеки спереду та позаду,  Триточкові ремені безпеки позаду, 
Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки всі пасажири, Інформаційна 
навігаційна система "AMUNDSEN", Комфортна телефонія без підключення 
зовнішньої антени з WLAN,  Infotainment Online, 1 рік, Вибір режиму водіння з 
функцією OFF ROAD "DRIVING MODE SELECT", Світлодіодні фари головного 
світла з функцією повороту, світлодіодні денні ходові вогні, Електричне відкриття 
і закриття кришки багажника, Оббивка сидінь - Suedia, Сітки в багажнику)

Пакет Style Плюс*
(Захисні шторки безпеки спереду та позаду,  Триточкові ремені безпеки позаду, 
Попереджувальний світловий сигнал ременя безпеки всі пасажири,  Інформаційна 
навігаційна система "COLUMBUS", Комфортна телефонія (WLAN+rSAP+LTE), 
Технологія SmartLink+, бездротове RSE "APP", Infotainment Online, 1 рік, Вибір 
режиму водіння з функцією OFF ROAD "DRIVING MODE SELECT", Світлодіодні фари 
головного світла з функцією повороту, світлодіодні денні ходові вогні, Електричне 
відкриття і закриття кришки багажника, Оббивка сидінь - Suedia, Цифрова панель 
приладів, Сітки в багажнику)

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

STYLE AMBITION KODIAQ


