Kodiaq Ambition 2,0 TDI 110 kW 7-stup. automat. 4x4
Konfigurované vozidlo
Model
Konfigurované
Konfigurácia
Celková cena

Kodiaq
11.10.2017 8:20:52

Škoda ID: 110956131
Výbava
Motor

Ambition
2,0 TDI 110 kW 7-stup.
automat. 4x4
NS735Z/MRUFNZ4\GYOQYOQ, 2018, AD, 0F0F, GWS2WS2, MASGEA4

Interiér
Farba

Čierny (AD)
Modrá Lava metalíza

33 215 €

Uvedené hodnoty boli stanovené v súlade s pravidlami a za podmienok stanovených právnymi alebo technickými predpismi pre stanovenie prevádzkových
a technických údajov o motorových vozidlách.

ŠKODA Care produkty

Technické dáta

ŠKODA Care produkty
Predĺžená záruka na 5 rokov / 100 000 km

Vonkajšie rozmery
0€

Mobiliti Insurance

Výbava

4.697 mm

Šírka

1.882 mm

Výška

1.655 mm

Rázvor
Rozchod vpredu / vzadu

Doplnková výbava
Ambition Plus (WS2)

Dĺžka

599 €

Vonkajší priemer zatáčania obrysový
Objem batožinového priestoru min. / max.

2.791 mm
1.586 / 1.576 mm
12,2 m
650-835 / 2.065 l

Bezpečnost, funkčnost, komfort
Tónované sklá

•

Bočný airbag vpredu, hlavový airbag

•

Halogénové svetlomety

•

Hlavové opierky predu

•

Hlavové opierky vzadu - 3 ks
Kontrola tlaku v pneumatikách

•
•

Predné hmlové svetlomety

•

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov

•

Asistent rozjazdu

•

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

•

sada na opravu pneumatík

•

Štandardné skrutky kolies

•

Start/Stop systém s rekuperáciou

•

Strešný nosič - čierny

•

Vrstvené tónované predné sklo

•

Zakrytie batožinového priestoru

•

Care Connect

•

El. prídavné kúrenie

•

ESC

•

Climatronic

•

Lakťová opierka vpredu

•

Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu

•

Osvetlenie batožinového priestoru

•

Potah sedadel - látka

•

Sieťový program

•

Motor
Palivo

diesel

Počet valcov; usporiadanie

4; radové

Objem motora

1.968 cm³

Vŕtanie
Zdvih
Max. výkon
Max. točivý moment

Kompresný pomer
Emisná norma
Energetická trieda
CO₂ emisie - kombinované

81,0 mm
95,5 mm
110,00 kW
340 Nm / 1750 3000 1/min Nm /
1/min
16,2 +/- 0,25
Euro 6
B
149 g/km

CO₂ emisie - kombinované (plyn)
Hmotnosti
Celková hmotnosť
Užitočná hmotnosť s vodičom
Brzdený príves pri stúpaní 12%
Nebrzdený príves
Jazdná súprava
Zaťaženie strechy

2.340 kg
675 kg
2.300 kg
750 kg
4.640 kg
75 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.

1.740 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem max.

1.940 kg

Prevádzkové vlastnosti

Vystražné svetlá v predných dverách

•

Maximálna rýchlosť

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
stmavovaním

•

Zrýchlenie 0-100 km/h

Vonkajšie spätné zrkadlá, el. sklopné, nastaviteľné
a vyhrievané

•

Vyhrievanie predných sedadiel
Zadné operadlá a sedadlo delené, sklopné
Tempomat

•

Odkladacie schránky pod prednými sedadlami

•

Radio Standard

•

Objem palivovej nádrže

194 km/h
9,9 s
60 l

Spotreba - mesto

6,8 l/100km

•

Spotreba - mimo mesto

5,2 l/100km

•

Spotreba - kombinovaná

5,7 l/100km

Interiér
Hlavica radiacej páky z kože

•

Dekoračné obleženie

•

Prahové nástupné lišty

•

Vkladané tkané koberce

•

Exteriér
Ozdobné lišty čierne

•

LED zadné svetlomety

•
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Ponuka financovania od VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Produkt

Škoda Kredit najvýhodnejší úver 24-72 mesiacov

Parametre kalkulácie
Cena vozidla s DPH

33 215,00 €

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny v %

30 %

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny

9 964,50 €

Výška úveru

23 250,50 €

Doba splácania

36 mesiacov

Spracovateľský poplatok
pri uzavretí zmluvy

232,51 €

Ročná perc. miera
nákladov (RPMN) v %

11,36 %

Výška mesačnej splátky

744,78 €

Právne obmedzenia
Vyššie uvedený príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný, nejde o verejný prísľub ani ponuku spotrebiteľského
úveru a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Konkrétna ponuka financovania závisí od posúdenia schopnosti klienta
splácať ním zvolený finančný produkt a klientom predložených podkladov u autorizovaných partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Všeobecné informácie
Pre bližšie informácie o možnostiach financovania Vami konfigurovaného vozidla navštívte prosím stránku www.vwfs.sk spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné
služby Slovensko s.r.o. alebo autorizovaného predajcu značky Škoda.
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