KAROQ
SPORTLINE
1.5 TSI ACT EVO 110 kW (150 k) 6° MP

31 440

1.5 TSI ACT EVO 110 kW (150 k) 7° AP DSG

33 590

2.0 TSI EVO 140 kW (190 k) 7° AP DSG 4x4

37 900

2.0 TDI EVO 85 kW (115 k) 6° MP

32 290

2.0 TDI EVO 85 kW (115 k) 7° AP DSG

34 450

2.0 TDI EVO SCR 110 kW (150 k) 6° MP

33 750

2.0 TDI EVO SCR 110 kW (150 k) 7° AP DSG 4x4

38 400
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA
SPORTLINE
Interiér Sportline – športové sedadlá

Vyhrievanie predných sedadiel

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC,
XDS+

Vonkajšie a vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Parkovacia kamera vzadu

Kolenný airbag vodiča
FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana chodcov)
Disky PROCYON z ľahkej zliatiny 18" čierne s aero krytmi čierne matné
(pre 4x2 215/50 R18) (pre 4x4 225/50 R18)
FULL LED MATRIX hlavné svetlomety s AFS
FULL LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru
Navigačný systém AMUNDSEN 8", hlasové ovládanie(online služby na 1
rok)

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel

3-ramenný kožený vyhrievaný športový multifunkčný volant (pre AP
s podvolantovým radením)
Výsuvné ostrekovače svetlometov
Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla
SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika
Špecifický dizajn nárazníkov Sportline
Strešný nosič čierny, lesklý
Okenné lišty - čierne lesklé

Bezdrôtový SmartLink

Zadný spoiler vo farbe vozidla

DAB – digitálny rádiopríjem

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Bluetooth

Elektronická parkovacia brzda

Phonebox – bezdrôtové nabíjanie telefónu

Asistent rozjazdu do kopca

KESSY FULL – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie

Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie

LED paket (ambientné LED osvetlenie interiéru, welcome logo)

Zadné sedadlá a sklopné operadlá delené v pomere 40 : 60

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia
počtu kilometrov)

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu
Alarm so SAFE systémom
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptívny tempomat do 210 km/h
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí virtuálnym pedálom
DRIVER ALERT – asistent rozpoznania únavy

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha
na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené
kľúče, vybitá batéria, zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby
– náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie
pre posádku a i.

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

SPORTLINE

AKČNÉ PAKETY PLUS
Sportline Plus
v hodnote 1850 €
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Prediktívny tempomat
ADAPTIVE LANE ASSIST - adaptívne vedenie v pruhu
SIDE ASSIST - asistent zmeny jazdného pruhu
USB-C slot v držiaku vnútorného spätného zrkadla
TRAFFIC SIGN RECOGNITION – rozpoznanie dopravných značiek
SOUND SYSTEM CANTON
Rezerva na oceľovom disku (dojazdová)

WFQ

1199

AKČNÉ PAKETY
Safety (možné len s P5H)

Bočné airbagy vzadu
CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich s rozšíreným bezpečnostným
systémom

P5A

450

Winter Plus

Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu
Vyhrievané čelné sklo

P5E

341

Parking Plus

PARK ASSIST - parkovací asistent vrátane parkovacích senzorov vpredu a vzadu
AREA VIEW

W5G

826

TRAVEL ASSIST

Prediktívny tempomat
ADAPTIVE LANE ASSIST - adaptívne vedenie v pruhu
SIDE ASSIST - asistent zmeny jazdného pruhu
USB-C slot v držiaku vnútorného spätného zrkadla
TRAFFIC SIGN RECOGNITION – rozpoznanie dopravných značiek

P5H

902

Technology COLUMBUS Plus

Navigačný systém COLUMBUS 9,2" online služby na 1 rok

R5I

704

Performance paket
(možné len pre 110 kW+)
(4x2/4x4)

DYNAMIC CHASSIS CONTROL – adaptívny podvozok vrátanie voľby jazdného režimu
(pre 4x4 off-road režim)
Progresívne riadenie

P5J

750 / 809

Simply Clever

Kôš vo výplni dverí
Cargo elementy batožinového priestoru
Sieťový program
Obojstranný koberec batožinového priestoru

W5K

94

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka predných sedadiel
Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou a osvetlením nástupného priestoru

P5N

1030

Personalizácia (3x kľúč)

8QG

30

Paket pre zlé cesty

PK4

176

Sklopné ťažné zariadenie, elektronicky uzamykateľné

PK1

763

Medzipodlaha v batožinovom priestore(nie je možné so W5K, RA2)

PKP

174

Deliaca sieť

3CX

171

Poťah sedadiel – Suedia/koža

PLA

1037

Poťah sedadiel – koža

PLB

1297

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) (nie je možné pre 4x4, s PKP)

PJA

150

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová)

PJD

150

Convenience
(možné len s PLB)

FUNKČNOSŤ

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

DISKY/PNEUMATIKY

KOMFORT
CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia

PHD

279

TRAILER ASSIST (asistent pri cúvaní s prívesom) a parkovací asistent PARK ASSIST (možné len s PK1 a W5G)

8A9

646

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (pre benzínové/dieselové motorizácie)

PHC

1270 / 1099

Panoramatické strešné okno

PK6

1235

UNI farba sivá Steel

SPE

0

Metalické farby

MET

201

Metalické farby červená Velvet a oranžová Phoenix

FLT

603

OSTATNÉ

Predĺžené záruka na 5 rokov /100 000 km

EA4

0

Predĺžené záruka na 5 rokov /150 000 km

EA9

201
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SERVISNÉ BALÍČKY

BASIC

PROFESSIONAL

Servis 5 rokov do 75 000 km

792

1704

Servis 5 rokov do 100 000 km

1020

2424

Servis 5 rokov do 150 000 km

1458

3864

• Základná výbava − Nie je v ponuke
ACT automatické odpojenie valcov

MP Manuálna prevodovka

AP Automatická prevodovka

SCR využiva
́ AdBlue na zniž́ enie emisii N
́ Ox

POZNÁMKY

Technicke ́ da ́ta vozidla na ́jdete v katalógu technicky ́ch da ́t na stra ́nke www.skoda-auto.sk.
Ceny uvedene ́ v cenniku
́ sú odporúcǎ ne ́ ceny pre klienta v € vra ́tane DPH.
Doplnkova ́ vy ́bava znamena ́ bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú vy ́bavu. Konečnú cenu,
̌
̌
̌ konzultujte s autorizovany ́m predajcom značky SKODA.
vy ́bavu a jej možnú kombinovatelnost
̌
Spoločnost ̌ SKODA
AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje pra ́vo zmeny cien a špecifika ́cii ́
bez predcha ́dzajúceho upozornenia. Všetky obra ́zky sú ilustračne ́.

Vás ̌ autorizovaný partner značky ŠKODA:

Cenník platný od 03.11.2022 (MR2023)
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̌ ́ vy ́voj spoločnosti a šetrny ́ pristup
̌
Spoločnost ̌ SKODA
AUTO sa usiluje o zodpovedny ́, trvale udržatelny
́
k životu a prirode.
́

