ŠKODA Kodiaq Scout 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4
Model: NS7S8Z

Termín dodania: 03/2019

Kom. č. / int. č.: 259 674 / 8-2432
Technické údaje

Motor:

4-valcovz preplňovanz diesel

Vzkon kW / PS:

140/190

Prevodovka:

7-stupňová automatická

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

9,1

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

2510/767

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

400/1750-3250

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm):

4697/1882/2087

Max. rzchlosť (km/h):

209

Číslo karosérie:

TMBLK7NS9K8026899

Spotreba paliva (kombinovaná) (l):

5,7

Počet kilometrov:

do 6000

Objem batožinového priestoru (l):

270/2005

Farba vozidla:

Modrá Lava metalíza

Emisie CO2 g/100 km:
Výbava Scout

Interiér SCOUT

SUNSET

Poťahy sedadiel ALCANTARA s logom SCOUT a vzplne dverí

Ochrana hrán prednzch a zadnzch dverí

Predvádzacie vozidlo

151

Vkladané tkané koberce vpradu a vzadu

potiahnuté ALCANTAROU
Disky CRATER 7J x 19" z ľahkej zliatiny (235/50 R19)

Vyhrievané dzzy ostrekovača čelného skla

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

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou

Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Elektronická parkovacia brzda

Kolennz airbag vodiča

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

FRONT ASSIST

Dáždnik v prednzch dverách (vodič a spolujazdec)

AUTO LIGHT ASSIST

Odkladacia schránka v strednej konzole pred riadiacou pákou,

PEDESTRIAN MONITOR - ochrana chodcov

uzatvárateľná, osvetlená s dekorom

Full LED hlavné svetlomety s AFS

2x ISOFIX a TopTether na krajnzch sedadlách druhého radu

LED zadné svetlomety - TOP variant

Zadné sedadlá delené 60:40, sklápacie, horizontálne posuvné (180mm)

LED hmlové svetlomety s Corner funkciou

s nastaviteľnzm operadlom, (7-miestna verzia s funkciou Easy-Entry

Climatronic - dvojzónová automatická klimatizácia

pre krajné sedadlá druhého radu)

Navigačnz systém AMUNDSEN s 8" dotykovzm displejom, mapy Europy

Stredová konzola s odkladocou schránkou, držiakom, držiakom na

Európy, SmartLink+, hlasové ovládanie, ICC, WLAN + online služby
na 1 rok

nápoje a 12 V zásuvkou
Shránka na okuliare

Trojramennz multufunkčnz vyhrievanz koženz volant na ovládanie

Odistenie druhého radu sedadiel z batožinového priestotu

rádia a telefónu Bluetooth

Zásuvka 12V v batožinovom priestore

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Osvetlenie batožinového prestoru s vyberateľnou lampou a Cargo

Parkovacia kamera

elementmi

KESSY - bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie

Odkladacie schránky s držiakmi na flaše (pre 1,5 l vpredu, pre 1 l

Alarm so Safe systémom

vzadu) vo vzplniach dverí

Vyhrievanie prednzch sedadiel

Odkladacia schránka sa strane spolujazdca (osvetlená, klimatizovaná,

Ekektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

neuzamykateľná)

Tempomat so speedlimiterom

Ochrana pred chybnzm natankovaním paliva

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou, osvetlením nástupného priestoru

Chrómované lišty okien

a automatickzm stmavovaním v striebornej farbe

Špecifickz dizajn nárazníkov SCOUT

Elektronické ovládanie okien predu a vzadu

Čierne olemovanie blatníkov, plast

Farebnz Maxi DOT - plnegrafickz displej palubného počítača

Čierne obloženie spodnej časti bočnzch dverí, plast

Ambientné LED osvetlenie interiéru

Mriežka chladiča v chrómovom prevedení, čiastočne uzavretá

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickzm stmavovaním

Tyre Fit - súprava na opravu pneumatík

DRIVING MODE SELECT - voľba jazdného profilu s Off road funkciou

Súkromné tiesňové volanie - Emergency Call

a personalizácia

Care Connect na 1 rok

Strešnz nosič striebornz

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km

Paket na zlé cesty

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium

Lakťová opierka vpredu a vzadu
Cena modelu s 20% DPH

40 650,00 €
Doplnková výbava

Obj. kód

Cena v Eur

0F0F

Modrá Lava metalíza

WS6

Scout Plus - Climatronic-trojzónová automatická klimatizácia, elektronické otváranie a zatváranie dverí s virtuálnym
pedálom, LANE ASSIST a BLIND SPOT DETECT, adaptívny podvozok a voľba jazdného profilu 4x4 s Off road
funkciou, adaptívny tempomat do 160 km/h (v hodnote 3 025 €)

598,00 €

PWH

Asistenčnz paket I - TRAFFIC JAM ASSIST, adaptívny tempomat do 160 km/h

PK0

Sklopné ťažné zariadenie, elektronicky uzamykateľné vrátane funkcie TSA

PLE

Vyhrievanz volant s podvolantovzm radením DSG prevodovky

PZB

Tretia rada sedadiel s lakťovou opierkou v 2.rade, dvojitá podlaha v batožinovom priestore

990,00 €

PJE

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová), pre 7 miestne prevedenie
Povinná vzbava a podlahové rohože

107,00 €

Prvá registrácia na ŠPZ

1 899,00 €
0,00 €
903,00 €
93,00 €

70,00 €
66,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH

45 376,00 €

Cenové zvzhodnenie

-3 876,00 €

Akciová cena vozidla s DPH

41 500,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH

34 583,33 €
Ušetríte celkovo 3 876 € s DPH

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. CO 2 je hlavnz plyn
vyvolávajúci skleníkovz efekt a je zodpovednz za globálne otepľovanie.

