
KODIAQ
L&K 
2,0 TDI 110 kW 7° Automat

Celková cena

40 368 €

Ceny Cena

KODIAQ / 2,0 TDI 110 kW 7° Automat 39 630 €
Hnedá Magnetic metalíza 657 €
Disky z ľahkej zliatiny 7Jx19 "SIRIUS" Antracit 0 €
Bežový s čiernym stropom 0 €

Celková cena nakonfigurovaného vozidla 40 368 €
Mesačná splátka * 872,51 €
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Vybraná doplnková výbava Cena

Stropna vypln nedelena 0 €

Vybrané služby Cena

Predĺžená záruka
Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 0 €

ŠKODA ID: C6LU95J1 
Uložené: 20. 3. 2019, 8:21

Strana 2 / 8



Štandardná výbava
Tieto prvky obsahuje vozidlo v štandardnej výbave.

Bezpečnost, funkčnost, komfort
Štandardné skrutky kolies
Asistent rozjazdu
Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťov el nastaviteľné, vyhrievané s automatickým stmavovaním
Sada náradia a zdvihák vozidiel
ESC
Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla
MQB charizma / voľba profilu vozidla
Strešný nosič
Alarm
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Elektrické rozhranie pre externé použitie, USB (možnosť pripojenia iPod)
Zakrytie batožinového priestoru
Sieťový program
Adaptívny tempomat do 160km/h
Osvetlenie batožinového priestoru
Zadné operadlá a sedadlo delené, sklopné
Climatronic (3-zóny) s ovládačom vzadu
Full LED hlavné svetlomety s AFS
Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním
Multifunkčná kamera
Hlavové opierky vzadu - 3 ks
Hlavové opierky predu
S predným a zadným kamerovým systémom a dvoma bočnými kamerami
Nákladová podlaha vzadu
Osvetľovací paket Ambiente prevedenie 1
2 svetlá na čítanie vpredu
Asistent diaľkových svetiel
Bedrová opierka v predných sedadlách, elektricky nastaviteľné
Soundpaket "branded"
Lakťová opierka vpredu
Farebný Maxidot
Navi Columbus
Hmlové predné svetlomety s funkciou "Corner"
Care Connect + Infotainment Online
Navigácia "COLUMBUS"
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Kontrola tlaku v pneumatikách
Núdzové rezervné koleso, radiál, 5 skrutiek
Bočný airbag vpredu, hlavový airbag
Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí s virtuálnym pedálom
Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov
Poťah sedadiel - koža
El. nastavovanie oboch predných sedadiel s pamäťou
Vyhrievanie predných a zadných sedadiel s oddelenou reguláciou
Kľúč pre zamykanie vozidla
Start/Stop systém s rekuperáciou
Slnečná clona s make-up zrkadlom, osvetlená u vodiča a spolujazdca
"BLIND SPOT DETECT" + "LANE ASSIST"
Bočné sklá tónované od B-stĺpika a zadné tmavo zafarbené
Centrálne zamykanie "Keyless-Entry"
DAB - digitálny radiopríjem
Komfortné telefonovanie s externou anténou a (rSAP)
Vystražné svetlá v predných dverách
El. prídavné kúrenie
Vrstvené tónované predné sklo

Exteriér
Čelné asistent vrátane City ANB pre aktívny tempomat low
Disky z ľahkej zliatiny 7Jx19 "SIRIUS" Antracit
Pneumatiky 235/50 R19 99V
TOP LED zadné svetlomety
Komfortný nárazník

Interiér
Chromový paket
Dekoračné obloženie
Prahové nástupné lišty
Pedále
Kožený multifunkčný volant, vyhrievaný
Hlavica radiacej páky z kože
Vkladané tkané koberce
Galéria
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Galéria
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Ceny vozidiel

Uvedená ponuka je iba indikatívna a nie je návrhom ( ponukou) v zmysle § 43a zákona č. 40/1964
Zb., Občianskeho zákonníka. Aktuálnu cenu a špecifikáciu vybraného modelu vám na požiadanie
oznámi váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA.

Technické dáta

Vzhľadom k dosiaľ neukončenému procesu typového schvaľovania niektorých vozidiel či
niektorých ich variant nie sú pre niektoré vozidlá či ich varianty k dispozícii hodnoty spotreby
pohonných hmôt a emisií CO2 podľa osvedčenia o schválení typu vozidla. Tieto hodnoty preto
nemôžu byť v tejto chvíli v konfigurátore uvedené. Účelom konfigurátora nie je ponúkať
zobrazované vozidlá na predaj alebo ich propagovať, ale umožniť užívateľom zostaviť si v prostredí
konfigurátoru vozidlo podľa svojich predstáv a želaní. Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie,
obráťte sa, prosím, na autorizovaného predajcu vozidiel ŠKODA.
Hodnoty technických dát uvádzaných v aplikácii konfigurátora boli zistené podľa pravidiel a za
podmienok stanovených právnymi a technickými predpismi pre určovanie prevádzkových a
technických údajov motorových vozidiel.

Možnosti financovania

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.
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 vo vašom okolí.

Uvedené údaje, použité fotografie

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, farieb a technických dát modelov
tu zobrazených a opísaných bez predchádzajúceho upozornenia. Použité obrázky sú ilustračné a
majú len informatívny charakter.

Internet, softvér

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené
použitím tejto prezentácie, tu publikovaných informácií ani softvéru tu ponúkaného k inštalácii.
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Ochrana osobných údajov

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. zaručuje všetkým užívateľom svojich internetových prezentácií
ochranu osobných údajov.

Copyright

Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom. Sťahovanie materiálov a ďalšieho obsahu
je možné len v prípade, pokiaľ je to výslovne uvedené. Kopírovanie a šírenie obsahu v akejkoľvek
podobe je bez písomného súhlasu autorov nezákonné.
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