ŠKODA KAROQ
SPORTLINE
EXCLUSIVE
Sebevědomý vůz se sportovním duchem

1,5 TSI 110 kW
Benzín

965 900 Kč
1 042 900 Kč
798 264,46 Kč bez DPH

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Technické údaje
Motor

1,5 TSI 110 kW 7-stup. automat.

Model

KAROQ SPORTLINE

Barva

Oranžová Phoenix metalíza

Interiér

Sportovní černý

Identifikační číslo vozidla (VIN)

TMBJR9NU6N5046369

Číslo komise

121622

Emise CO₂

146 g/km

Spotřeba

6.4 l/100km

Druh paliva

Benzín

Energetická spotřeba

N/A

Rezervováno

Ne

Spotřeba

7-stup. automat.
5.5 - 8.4 l/100km

Měsíčně od

8 598,39 Kč

WLTP - fáze střední rychlosti

6.3 l/100km

WLTP - fáze kombinované rychlosti

6.4 l/100km

WLTP - fáze nízké rychlosti

8.4 l/100km

WLTP - fáze extra vysoké rychlosti

6.6 l/100km

WLTP - fáze vysoké rychlosti

5.5 l/100km

Emise CO₂
WLTP - fáze extra vysoké rychlosti

149.8 g/km

WLTP - fáze střední rychlosti

142.9 g/km

WLTP - fáze vysoké rychlosti

124.6 g/km

WLTP - fáze kombinované rychlosti

146 g/km

WLTP - fáze nízké rychlosti

190.4 g/km

Poznámka
Cena je platná v případě využití bonusu za výkup ojetého vozidla. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

VÝBAVA
Bezpečnost
ISOFIX na sedadle spolujezdce

Proaktivní ochrana cestujících

Ochrana cestujících

Bezpečnost, funkčnost, komfort
USB-C u vnitřního zpětného zrcátka

Světla na čtení vpředu 2x

Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači

Světelný a dešťový senzor (Light and Rai n Assist)

Ukazatel dopravního značení

Sunset - zatmavená zadní okna

Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem

Střešní nosič, Černý

ECE

Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem

9TC

stírání

7L6

Šrouby pro kola, standardní

3NU

Spouštěč okna s komfortním ovládáním a vypínací pojistkou,

3B4

elektrický

3. hlavová opěrka vzadu

Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvět lená u řidiče a

3 zónová klimatizace Climatronic

spolujezdce

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu (všichni pasažéři)

El. skláp?ní pro vn?j?í zp. zrcátka s au t. stmíváním u ?idi?e

Sada nářadí

Dětská pojistka, ruční

Sada na opravu pneumatik

Denní tlumené světlo s asistenčním světl em a funkcí "Coming

Prodloužení intervalu údržby

Home"

Přední sedadlo, ruční nastavení výšky

Další 4 reproduktory vzadu

Potahy sedadel látka

Dálková regulace polohy světlometů AFS

Parkovací senzory vpředu a vzadu

DAB - digitální radiopříjem

Parkovací kamera vzadu

Centrální zamykání "Keyless Entry" bez b ezpečnostní pojistky

Ostřikovače světlometů

Care Connect + Infotainment Online 3roky

Opěrky hlavy předních sedadel

Bezdrátový SmartLink

Odkládací sada 3

Bezdrátové nabíjení s LTE pro Bolero

Nouzové volání eCall

Bez sklopného stolku na opěradle předníh o sedadla

Navigační systém Columbus

Bederní opěry na sedadle řidiče a spolujezdce

Multifunkční kamera

Asistent rozpoznání únavy (Driver Alert)

Matrix-Beam

Asistent rozjezdu do kopce

Kryt podlahy zavazadlového prostoru, plochá jehlová plsť

Anténa pouze pro příjem FM, Diversity

Kotoučové brzdy zadní

Ambientní osvětlení

Kontrola tlaku v pneumatikách

Adaptivní tempomat (s "Follow-to-Stop") a omezovačem rychlosti

Koncové mlhové světlo

Světla pro jakékoli počasí, odbočovací a dálniční světla

Komfortní sedadla vpředu - SPORT

Kolenní airbag řidiče

Elektronický imobilizér

Kód regionu "ECE" pro rádio

Vyhřívání předních a zadních sedadel

Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním

Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla

Hlavní světlomety LED s variabilním rozložením světla

Vyhřívané čelní sklo

Hlasové ovládání

Volitelný infotainment systém (MIB3)

Funkce ECO

Volba jízdního režimu a hydraulická regulace tlumičů

Front Assist pro ACC do 210km/h

Virtuální kokpit

Elektronický program stability (ESP)

Exteriér
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

Díly se zvláštní povrchovou úpravou

Uzávěr palivové nádrže

Zadní díl výfuku (standardní)

Nárazníky, sportovní

Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Funkčnost
Funkční paket Top

Síťová dělící stěna

Virtuální pedál s el. ovládaným víkem zavazadlového prostoru

Tažné zařízení mechanicky sklopné, el. odjistitelné

Koš na odpadky

Interiér
Kožený sportovní multifunkční volant, vyhřívaný s Tiptronic

Vkládané tkané koberce

Dekorační vložky

Sportovní kryty pedálů

Chromový paket

Nástupní lišty ve výřezech dveří

6Q2

Komfort
Panoramatické střešní okno

Kola
Kola z lehké slitiny Sagitarius (antracitová)- aero kryty antracitové

Prodloužená záruka
Služby ŠKODA Záruka mobility (5 let / 10 0 000 km)

Energetické štítky pneumatik
Bridgestone 225/40 R19 93Y XL

Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním

Bridgestone

14150

225/40 R19 93Y XL
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