KAROQ AMBITION
2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech.
Cena

Měsíční Splátka

742 729 Kč

5 863 Kč

765 700 Kč

Auto Štěpánek, a.s.
Dolnoměcholupská 1654/10b

242 428 315

Praha 15 - Hostivař

prodej@auto-stepanek.cz

http://stepanek.skoda-auto.cz

Přehled
Motor

2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech.

Model

KAROQ AMB TD 110/2.0 M6F

Barva

Modrá Race metalíza

Interiér

AD

Identification car
number (VIN)

TMBJJ7NU5N5033124

Číslo komise

117549

Emise CO2

129 g/km

Spotřeba

4.9 l/100km

Druh paliva

Diesel

Energetická třída

N/A

Výbava

Akční pakety
Ambition PLUS

Bezpečnost, funkčnost, komfort
"FRONT ASSIST" - sledování odstupu od vpředu jedoucího
vozidla vč. automat. zpomalování a brždění

"MAXI DOT"

1AT

3. hlavová opěrka vzadu

3B4

3NU

3S2

6XN

7L6

9TC

Anténa pouze pro příjem FM, Diversity

Asistent rozjezdu do kopce

Bederní opěry na sedadle řidiče a spolujezdce

Bez sklopného stolku na opěradle předníh o sedadla

Bez střešní vložky (plná střecha)

Bezdrátový SmartLink

Boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla

Care Connect + Infotainment Online 3roky

Climatronic s regulací stlačeného vzduchu, bez freonů

DAB - digitální radiopříjem

Další 4 reproduktory vzadu

Denní tlumené světlo s asistenčním světl em a funkcí "Coming
Home"

Dálková regulace polohy světlometů AFS

Dětská pojistka, ruční

Elektrické přídavné topení

Elektronický imobilizér

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
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Full LED hlavní světlomety s natočením v zatáčkách

Hlasové ovládání

Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu

Hlavové opěrky vpředu

KESSY GO bez SAFE systému

Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním

Kolenní airbag řidiče

Koncové mlhové světlo

Kontrola tlaku v pneumatikách

Kotoučové brzdy zadní

Kryt podlahy zavazadlového prostoru, plochá jehlová plsť

Kód regionu "ECE" pro rádio

Lampičky pro čtení vpředu

Normální sedadla vpředu

Nouzové volání eCall

Odkládací sada 3

Odkládací schránka Jumbo Box mezi přední mi sedadly

Ostřikovače světlometů

Potahy sedadel látka

Prakovací senzory vzadu

Prodloužení intervalu údržby

Provozní napětí 12 V

Přední mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování
(Corner)

Přední sedadlo, ruční nastavení výšky

Příprava pro navigační systém (MIB)

Rovná podlaha zavazadlového prostoru

Sada nářadí a zvedák vozu

Schránka na brýle

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu (všichni
pasažéři)

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

Spouštěč okna s komfortním ovládáním a vypínací pojistkou,
elektrický

Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým intervalem
stírání

Světelný a dešťový senzor (Light and Rai n Assist)

Tempomat s omezovačem rychlosti

Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem
ECE

USB-C vpredu

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým st míváním

Volitelný infotainment systém (MIB3)

Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla

Vyhřívané čelní sklo

Vyhřívání předních sedadel

Šrouby pro kola, standardní

Příprava pro mobilní telefon

Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači

Exteriér
Kola z lehké slitiny Castor 6J x 16"

Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástavbové díly v barvě
vozidla

Kryty pro kola z lehké slitiny

Nárazníky, standardní

Pneumatiky 215/60 R16 95V s nízkým valivým odporem

Uzávěr palivové nádrže

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Zadní díl výfuku (standardní)

Funkčnost
Tažné zařízení mechanicky sklopné, el. odjistitelné

Interiér
6Q2

Chromový paket

Dekorační vložky

Dveře a boční obložení

Multifunkční volant

Komfort
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Vyhřívané čelní sklo

Rezervy/pneumatiky
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné) s příslušenstvím

Spotřeba a emise
Consumption

CO2 Emission

WLTP
phases

Petrol
l/100km

WLTP
phases

Petrol
g/km

Combined

4.9

Combined

129

Low

6.2

Low

164

Medium

4.6

Medium

121

High

4.2

High

109

Extra-High

5.3

Extra-High

139

* as measured by ECE driving cycle (93/116 / EC). If available WLTP cycle test results are shown in brackets as measured in
accordance with 2015/xxx/EC.
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FINANCOVÁNÍ
Parametry financování
Splátka předem

40 %

Doba splácení

36 měsíců

Poslední nerovnoměrná splátka

50 %

Cena vozu pro financování

742 729 Kč

Měsíční splátka vč. DPH

5 863 Kč

Výše úvěru

445 637 Kč

Celková platba úvěru včetně pojištění

582 441 Kč

Úroková sazba

6,09 %

RPSN*

11,66 %

Měsíční splátka úvěru

4 147 Kč

Měsíční splátka pojištění

1 716 Kč

Standard ŠKODA
Pojištění Generali
Česká

Limit pojištění skel

10 000 Kč

Spoluúčast

10 %

Váš věk

46 a více let

60

Popis balíčku pojištění

ŠKODA Pojištění
STANDARD

Parametry pojištění
Varianta značkového pojištění

Počet bezeškodných měsíců

Globální odmítnutí odpovědnosti
Cenu vozu stanovuje obchodník, nikoli ŠKODA AUTO a.s., a činí tak na základě vlastního uvážení. Pro pořízení vozu může zákazník na
základě vlastního uvážení využít, či nevyužít financování. Cena vozu se může lišit při využití, či nevyužití nabídky financování.Tato
indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a jejím
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. nebo ŠKODA AUTO a.s. a druhou stranou závazkový vztah. Bližší informace o
podmínkách financování naleznete na stránkách ŠKODA Financial Services.*) Vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN
je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této sazby, dle zákona o spotřebitelských úvěrech.
Odmítnutí odpovědnosti za výrobek
ŠKODA CHYTŘE | Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka | ŠKODA Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 24 až 60
měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | | Platnost: Do odvolání
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