Předváděcí vůz

ŠKODA KAROQ
Sebevědomý kdekoliv

1,5 TSI 110 kW

6-stup. mech.

Benzín

5.9 - 8.1 l/100km

834 900
Kč

Měsíčně od

7 525,69 Kč

690 000 Kč bez DPH

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Technické údaje
Motor

1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech.

Model

KAROQ

Barva

Šedá Business metalíza

Interiér

AD

Stav

Předváděcí vůz

Identifikační číslo vozidla (VIN)

TMBJR7NUXN5015145

Číslo komise

966612

Emise CO₂

152.9 g/km

Spotřeba

6.7 l/100km

Druh paliva

Benzín

Energetická spotřeba

N/A

Spotřeba
WLTP - fáze nízké rychlosti

8.1 l/100km

WLTP - fáze vysoké rychlosti

5.9 l/100km

WLTP - fáze střední rychlosti

6.5 l/100km

WLTP - fáze kombinované rychlosti

6.7 l/100km

WLTP - fáze extra vysoké rychlosti

7.1 l/100km

Emise CO₂
WLTP - fáze vysoké rychlosti

133.5 g/km

WLTP - fáze nízké rychlosti

184.7 g/km

WLTP - fáze extra vysoké rychlosti

160.8 g/km

WLTP - fáze kombinované rychlosti

152.9 g/km

WLTP - fáze střední rychlosti

147.5 g/km

Poznámka
Výbavový stupeň Style přidává větší kola jiného designu, výraznější střešní spoiler v barvě vozu, ostřikovače světlometů, volbu jízdního režimu,
vyhřívání předních sedadel, ostřikovačů i volantu, bezklíčové zamykání a startování KESSY či vkládané tkané koberce.

VÝBAVA
Interiér
6Q2

Dekorativní prahové lišty vpředu

MuFu sportovní, kožený volant vyhřívaný

Chromový paket (provedení 2)

Vkládané tkané koberce

Bezpečnost, funkčnost, komfort
Volitelný infotainment systém (MIB3)

Kód regionu "ECE" pro rádio

3B4

Světla na čtení vpředu 2x

Ambientní osvětlení

Další 4 reproduktory vzadu

Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem

Adaptivní tempomat (bez "Follow-to-Stop" ) s omezovačem

ECE

rychlosti

Dálková regulace polohy světlometů AFS

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu (všichni pasažéři)

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým st míváním

Parkovací senzory vpředu a vzadu

Denní tlumené světlo s asistenčním světl em a funkcí "Coming

Komfortní sedadla vpředu

Home"

Rovná podlaha zavazadlového prostoru

Bezdrátový SmartLink

Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu

Full LED hlavní světlomety s natočením v zatáčkách

Climatronic s regulací stlačeného vzduchu, bez freonů

Přední mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování

Elektronický imobilizér

(Corner)

Spouštěč okna s komfortním ovládáním a vypínací pojistkou,

Ostřikovače světlometů

elektrický

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

Bez sklopného stolku na opěradle předníh o sedadla

Přední sedadlo, ruční nastavení výšky

Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla

Sada nářadí a zvedák vozu

Nouzové volání eCall

Anténa pouze pro příjem FM, Diversity

Sunset - zatmavená zadní okna

Care Connect + Infotainment Online 3roky

Parkovací kamera vzadu

Odkládací schránka Jumbo Box mezi přední mi sedadly

Světelný a dešťový senzor (Light and Rai n Assist)

Centrální zamykání "Keyless Entry" bez b ezpečnostní pojistky

Kolenní airbag řidiče

Střešní nosič, čistý

Odkládací sada 3

Hlavové opěrky vpředu

Vyhřívání předních a zadních sedadel

Volba jízdního režimu (bez DCC)

Elektronický program stability (ESP)

Provozní napětí 12 V

Bez střešní vložky (plná střecha)

Asistent rozjezdu do kopce

USB-C vpredu

Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači

Funkce ECO

DAB - digitální radiopříjem

Kontrola tlaku v pneumatikách

Schránka na brýle

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

9TC

spolujezdce

Front Assist pro ACC do 210km/h

Prodloužení intervalu údržby

Virtuální kokpit

Hlasové ovládání

7L6

Bederní opěry na sedadle řidiče a spolujezdce

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

Navigační systém standard s médii a internetovým paketem

Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem

Kotoučové brzdy zadní

stírání

Šrouby pro kola, standardní

Asistent rozpoznání únavy (Driver Alert)

3. hlavová opěrka vzadu

Koncové mlhové světlo

Sedadla/potahy sedadel
VarioFlex zadní sedadla

Funkčnost
Koš na odpadky

Virtuální pedál s el. ovládaným víkem zavazadlového prostoru

Oboustranný koberec do zavazadlovém prostoru

Tažné zařízení mechanicky sklopné, el. odjistitelné

Ochranné lemy blatníků

Family paket II

3. klíček

Bezpečnost
ISOFIX na sedadle spolujezdce

Exteriér
Nárazníky, standardní

Zadní díl výfuku (standardní)

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástavbové díly v barvě

Pneumatiky 215/50 R18 92W optimalizované pro menší odpor

vozidla

Uzávěr palivové nádrže

Kryty pro kola z lehké slitiny

Akční pakety
Comfort

Kola
Kola z lehké slitiny Mytikas 7J x 18"

Komfort
Vyhřívané čelní sklo

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

Rádia/telefony/navigace
Nabíjecí box pro smartphone

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel
Sportovní multifunkční kožený vyhřívaný volant

Rezervy/pneumatiky
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné) s příslušenstvím

Energetické štítky pneumatik

Style PLUS

