ŠKODA Karoq Ambition 2.0 TDI 110 kW 4x4
Model: NU735Y

Termín dodania: 02/2019

Kom. č. / int. č.: 256 525 - 8-2411
Technické údaje

Predvádzacie vozidlo

Motor:

4-valcovz preplňovanz diesel

Vzkon kW / PS:

110/150

Prevodovka:

6-stupňová manuálna

Zrzchlenie z 0 - 100 km/h (s):

8,7

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

2100/614

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

340/1750-3000

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm):

4382/1841/2025

Max. rzchlosť (km/h):

196

Číslo karosérie:

TMBLJ7NU4K5017629

Spotreba paliva (kombinovaná) (l):

5

Počet kilometrov:

do 6000

Objem batožinového priestoru (l):

479-588/1605/1810

Farba vozidla/interiéru:

Zelená Emerald metalíza/čierna
Emisie CO2 g/100 km:
Výbava Ambition

132

Interiér Ambition

Nástupné prahové lišty

Disky CASTOR z ľahkej zliatiny 16"

Lakťová opierka vpredu a vzadu s priechodnzm otvorom

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

Sieťovz program (1× horizontálna, 2× vertikálna sieť)

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou

Zásuvka 12 V v batožinovom priestore

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Odkladacia sieťka na stredovej konzole na strane spolujazdca

Kolennz airbag vodiča

Dáždnik

FRONT ASSIST

Schránka na okuliare

PEDESTRIAN MONITOR – ochrana chodcov

Chrómované orámovanie vzduchov ventilácie

Halogénové svetlomety s LED dennzm svietením

Odkladacie schránky v batožinovom priestore za zadnzmi podbehmi

LED zadné svetlomety

Odkladacia schránka na strane spolujazdca (osvetlená, klimatizovaná)

Predné hmlové svetlomety

Strešnz nosič čierny

Radio SWING s 6,5" dotykovzm displejom

Vzškovo nastaviteľné predné sedadlá

Bluetooth

SPEEDLIMITER

Maxi DOT – plnegrafickz displej palubného počítača

Elektronická parkovacia brzda

Centrálne zamykanie s diaľkovzm ovládaním

Start&Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Asistent rozjazdu do kopca

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

2× Isofix a TopTether na krajnzch sedadlách druhého radu

Dvojzónová automatická klimatizácia – Climatronic

Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením nástupného

Sklopné operadlá delené v pomere 40 : 60

priestoru

Tónované sklá

Tempomat

Vyberateľná LED lampička v batožinovom priestore

Vyhrievanie prednzch sedadiel

Osvetlenie batožinového priestoru

Vonkajšie a vnútorné spätné zrkadlo s automatickzm stmavovaním

Make‑up zrkadielka v slnečnzch clonách

Trojramennz multifunkčnz koženz volant na ovládanie rádia a telefónu

Odkladacie schránky s držiakmi na fľaše (na 1,5 l vpredu) vo vzplniach

Vyhrievané dzzy ostrekovača čelného skla

dverí

Parkovacie senzory vzadu

Odkladacia schránka na strane spolujazdca

230 V zásuvka a USB vzadu

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT)

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km

Dažďovz senzor

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium

Bedrové opierky na prednzch sedadlách
Cena modelu s 20% DPH

25 590,00 €
Doplnková výbava

Obj. kód

Cena v Eur

2A2A

Zelená Emerald mtalíza

527,00 €

WFB

Ambition Plus - Disky RATIKON z ľahkej zliatiny 7J x 17"; KESSY a alarm so Safe systémom; rádio BOLERO 8",
hlasové ovládanie; SmartLink+ (v hodnote 1 349 €)

649,00 €

PWG

AUTO LIGHT ASSIST - automatické prepínanie diaľkovzch a stretávacích svetiel

192,00 €

PH5

Vyhrievané čelné sklo

199,00 €

PWD

VarioFlex - samostatne sklopné a vyberateľné zadné sedadlá

419,00 €

PJA

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná)

138,00 €

Povinná vzbava a podlahové rohože

70,00 €

Prvá registrácia na špz

66,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH
Cenové zvzhodnenie
Akciová cena vozidla s DPH
Cenníkova cena vozidla bez DPH

27 850,00 €
-1 531,00 €
26 319,00 €
23 208,33 €
Ušetríte 1 531 €
(predvádzacie vozidlo 1531 €)

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/47 18 161, www.autonovo.sk
Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobnzch automobilov, je bezplatne dostupná na každom
predajnom mieste.
Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO 2 automobilu vplyv štzl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavnz plyn
vyvolávajúci skleníkovz efekt a je zodpovednz za globálne otepľovanie.

