Škoda Karoq Elegance
Soodushind

27 455 €
hind enne 28 900 €

Pakkumine nr 044

(taotlusele märgi kindlasti pakkumise number)
Mootori
töömaht

Mudel
Karoq Elegance 1,5 TSI 110kW 7k. DSG
Värv: Race Blue (sinine metallik)
Sisu: musta värvi istmekatted Elegance Black
Kiirendusaeg, 0-100 km/h
Suurim kiirus
Sõiduki pikkus/laius/kõrgus
Täismass/tühimass
Max. kandevõime
NEDC CO2 emissioon
WLTP CO2 emissioon

Säästa
1445 €

9,0 s
204 km/h
4382/1841/1603 mm
1881/1395-1581 kg
375-561 kg
124 g/km
128,40-161,20 g/km

1,5 TSI bensiin

Võimsus kW/Hj

Käigukast

Baasmudeli hind

110/150

7k.aut DSG

27 200,00 eurot

NEDC Kütusetarve linnas / maanteel / keskmine
Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul
Pakiruumi / kütusepaagi maht
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius
Teljevahe / rööbe
Kliirens
WLTP kütusekulu keskmine

6,6 / 4,7 / l /100 km
250 / 1500-3500
521 / ca 50 l
1630 / / mm
2624 / 1576 mm
172
5,647-7,091 l / 100km

Karoq Elegance varustus
Audio ja kommunikatsioon
•
4 kõlarit ees, 4 taga
•
Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan,
AM/FMraadio, USBliides, SDkaardipesa,
internetiühendus (Hotspot)
•
Bluetooth käedvabad telefonisüsteem
•
SmartLink +
•
Wireless SmartLink + Apple seadmetele, Apple CarPlay
rakendused on kasutatavad juhtmevabalt
•
Digitaalraadiokanalite vastuvõtu võimalus (DAB)
Turvalisus
•
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
•
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi ja
tagaistmetel (sportistmete korral integreeritud
peatugedega istmed)
•
Kinnitamata turvavöö märguanne kõikidel istmetel
•
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi
deaktiveeritav
•
Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees
•
Põlvede turvapadi juhile
•
Tehase alarm koos mahu- ja kallutusanduriga
•
Elektrooniline immobilisaator
•
Elektromehaaniline seisupidur "Autohold" funktsiooniga
(hoiab ära auto soovimatu liikumahakkamise,
deaktiveerib gaasipedaali vajutamisel)
•
Rehvirõhu monitooring iga rehvi rõhku kontrollitakse
pidevalt, rõhu vähenemise korral ilmub näidikuekraanile
vastav märguanne
•
LED-esilaternad + AFS II (Adaptive Frontlight System
tuled kohanduvad automaatselt sõidukiiruse ja
tingimustega), LED-udutuled (kurvifunktsiooniga
•
LED-päevasõidutuled
•
LED-tagatuled (tagatuled, pidurituled ja tagumine
udutuli)
•
Udutuled ees
•
Juhi väsimusastet jälgiv süsteem (annab hoiatussignaali,
kui registreerib juhi käitumises väsimuse või unisuse
märke)
•
ISOFIX lapseistme kinnitused tagaistmel

Veljed ja rehvid
•
17" valuveljed Ratikon, rehvid 215/55 R17; nelikveo
puhul rehvid 225/55 R17;
•
Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor +
rehvitäitevedelik); puudub varuratta korral
Välimus
•
Välimised ukselingid kere värvi
•
Küljepeeglite korpused värvitud kere värvi
•
Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel,
toonitud (5%)
•
Armatuurlaua dekoratiivliistud Piano Black
•
Tekstiilist istmekatted, musta või musta ja beeži värvi;
beezi interjööri korral armatuurlaua alaosa, keskkonsool
ja uksepaneelid beežid, lagi musta värvi
Mugavus ja funktsionaalsus
•
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit
•
Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja
lastelukuga
•
Kahetsooniline automaatne kliimaseade, tolmu ja
õietolmu filtri ning õhuniiskuse ja päikesevalguse
intensiivsuse sensoritega
•
Kahe kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja
telefoni juhtimisega
•
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi
•
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk
•
Mälufunktsiooniga küljepeeglid, automaatselt tumenevad
ja kokkuklapitavad
•
Soojendusega esiistmed
•
Esiistmete kõrgus reguleeritav
•
Elektriliselt seadistatav juhiiste, mälufunktsiooniga
•
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav
•
Kokkuklapitav käetugi tagaistmel
•
Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga
•
Valgustuse abisüsteem (Light Assistant) koos
valgussensoriga
•
Vihmasensor ja automaatselt tumenev salongipeegel
•
Kaug-ja lähitulede automaatne lülitus (Auto Light Assist);
Ambitionile ainult koos automaatselt tumenevate
peeglitega PW3

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgivad radarisüsteemid
Front Assist ja Pedestrian Monitor
Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter"
Elektrooniline kiirushoidik
Parkimisandurid ees ja taga + "Manoeuvre Assist"
abisüsteem
3,5tolline multifunktsionaalne mustvalge infoekraan Maxi
DOT
Interjööri LED-valgustuse pakett: LEDjalaruumivalgustus (valge), LED-valgusribad esiuste ja
armatuurlaua dekoratiivliistudes (valikus 10 erinevat
värvitooni), armatuurlaua dekoratiivliistud "Chrom/Dark
Brushed" (SportLine'il dekoratiivliistud Piano Black)
12V pistik pagasiruumis
12V pistik keskkonsoolis (suitsetaja paketi korral
asendatud sigaretisüütajaga)
Kinnitusvõrk pagasiruumis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katusereelingud, musta värvi
Vihmavari kõrvalistuja istme all
Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub
katuseluugi korral)
Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale
Valgustuse ja jahutusega kindalaegas
2 lugemislampi ees, üks valgusti tagaistujatele keskel
laekonsoolis
Pagasiruumi valgustus
Elektriline salongiõhu lisasoojendus (automaatse
lülitusega miinuskraadide korral), ainult diiselmootoritele
Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga
Soojendusega klaasipesurite düüsid ees
Start/Stopsüsteem: foori punase tule taga seistes lülitub
mootor välja ning käivitub automaatselt uuesti siduri (või
gaasipedaali) vajutamisel

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:
•
Metallikvärv
•
Soojendusega tagaistmed (kaks äärmist istet)
•
Digitaalne näidikupaneel "Digital Instrument Panel" 10,25" värviekraaniga
•
Tagurduskaamera (pesuriga) aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme
ekraanile koos suunajuhistega
•
Soojendusega esiklaas; ei saa mootorile 1,0 TSI 85kW
•
Esilaternate pesurid
•
Adaptiivne kiirushoidik
•
Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga + 230 V pistik ja 2 USB-C liidest (üks keskkonsoolis ees, teine tagaküljel)
Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused:
•
Ohutuspakett, kummimatid, sõiduki registreerimise teenus
•
Porisirmid ette + taha
•
ARK registreerimise riigilõiv

Säästa 1445 €
Uus hind koos lisavarustusega 27 455 eurot (hind enne 28 900 €)
Garantii
Uutele Škoda sõidukitele kehtib tootjatehase 4 aastane garantii läbisõidu piiranguga 120 000 km. Kehtivuspiirkond Euroopa. Škoda
originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii. Värvkattele kehtib 3-aastane läbisõidupiiranguta garantii. Kehtiva garantii eelduseks on
õigeaegselt läbitud hooldused.
Keregarantii
12 aastat läbiroostetamise vastu
Hooldusvälp
15 000 km või vastavalt hooldusnäidikule.

ESITA TAOTLUS

Pakkumine on tehtud koostöös Škoda ametlike edasimüüjatega Eestis. Sõiduki finantseerijaks on Coop Liising AS.

