Škoda
Scala Ambition
Pakkumine nr 017 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number)
Mudel

Mootori töömaht

Võimsus kW/Hj

Käigukast

Baasmudeli hind

Scala Ambition 1,0 TSI 85kW 7k. DSG, Race Blue
Sisu: Black, must tekstiil

1,0 TSI bensiin

85/115

7k.aut DSG

19 200,00 eurot

Kiirendusaeg, 0-100 km/h
Suurim kiirus
Sõiduki pikkus/laius/kõrgus
Täismass/tühimass
Max. kandevõime
NEDC CO2 emissioon
WLTP CO2 emissioon

9,9 s
199 km/h
4362/1793/1471 mm
1690/1229-1388 kg
377-525 kg
115-116 g/km
124,10-153,80 g/km

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

6,5 / 4,3 / l /100 km
200 / 2000 - 3500
ca 50 l
467-1410 / / mm
2636/ 1531 mm
149
5,471-6,782 l / 100km

Scala Ambition varustus
Audio ja kommunikatsioon
•
Raadio "SWING": 6,5" värviline puutetundlik ekraan, 2
USBC liidest, 4 kõlarit (ees)
•
Bluetooth käedvabad
•
Hädaabikõne funktsioon
•
Teenustepakett "Care Connect"

Mugavus ja funktsionaalsus
•
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks võtit
•
Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülitusega
•
Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid,
integreeritud suunatuledega
•
3-kodaraga nahkrool (reguleeritava kõrguse ja
sügavusega), nahkkattega käigukangi ja käsipiduri hoob
Turvalisus
•
Raadio ja telefoni juhtimine roolilt
•
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal
•
Konditsioneer
väljalülitamisvõimalusega
•
Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter"
•
Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees
•
Elektrooniline kiirushoidik
•
Põlve turvapadi juhile
•
Talvepakett (soojendusega esiistmed, soojendusega
•
Reguleeritava kõrgusega, eelpingutitega kolmepunkti
klaasipesurite düüsid)
turvavööd eesistujatele
•
Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel,
•
Kolm kolmepunkti turvavööd tagaistmel
toonitud (5%)
•
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel
•
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi
(sportistmete korral integreeritud peatoed esiistmetel)
•
Juhiistme kõrguse reguleerimisvõimalus
•
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
•
Kõrvalistme kõrguse reguleerimisvõimalus
•
Rehvirõhu monitooringu süsteem
•
Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel
•
Elektrooniline immobilisaator
•
2 lugemislampi ees
•
Kinnitamata turvavöö märguanne kõikidel istmetel
•
Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale
•
Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front
•
Valgustusega kindalaegas
Assist ja Pedestrian Monitor
•
Taskud esiistmete tagakülgedel
•
Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant)
•
Salongi lakke paigaldatud prillilaegas
•
Tehase alarm mahuja kallutusanduriga
•
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav
•
Valgustuse abisüsteem (Easy Light Assistant) koos
•
Pakiruumi pakett: riputuskonksud pakiruumi külgedel, aasad
valgussensoriga
pagasikinnitusvõrkude jaoks, pagasiruumi valgusti
•
Vihmasensor ja automaatselt tumenev salongipeegel
•
Pagasikinnitusvõrgud pakiruumis
•
Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus (Auto Light Assist)
•
Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga
•
Basic LED-esilaternad: LEDpäevasõidutuled, LED-lähituled,
•
Infoekraan "MaxiDot"
LED-kaugtuled
•
Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga
•
Basic LED-tagatuled: LED tehnoloogiaga tagatuled
•
Vihmavari juhiukse panipaigas
(kereosas), pidurituled ja tagumine udutuli
•
Elektriline salongiõhu lisasoojendus (automaatse lülitusega
•
Udutuled ees
miinuskraadide korral), ainult diiselmootoritele
•
ISOFIX lapseistme kinnitused tagumistel äärmistel istmetel
•
Start/Stopsüsteem
•
ISOFIX lapseistme kinnitus ees kõrvalistuja istmel
Veljed ja rehvid
•
16" valuveljed ORION, rehvid 205/55 R16; Activel ja Elegancel
asendavad standardvelgi
•
Ajutine varuratas; tungraud ja veljevõti; puudub CNG-l
Välimus
•
•
•
•
•
•
•

Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi
Halli värvi kaitseliistud kere allosas ees ja taga
Iluvõre ääreliist kroomitud
Kroompakett (kroomdetailid käigukangil ja käsipiduri hooval)
Kroomitud külgakende liistud
Interjöör Ambition Black, must tekstiil
Armatuurlaua dekoratiivpaneel Grained Black

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:
•
Metallikvärv
•
SunSet: tumedaks toonitud (35%) aknad alates B-piilarist
•
Parkimisandurid ees ja taga
•
SmartLink: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või navigatsiooniseadme ekraani kaudu
•
Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FMraadio, 2 USBC liidest, 4 kõlarit ees + 4 taga; ainult koos
SmartLink paketiga RA4/9WJ
Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused:
•
Ohutuspakett, tekstiilmatid, sõiduki registreerimise teenus
•
Porisirmid ette + taha
•
ARK registreerimise riigilõiv

Hind koos lisavarustusega 20 900,00 eurot (sisaldab käibemaksu)
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.
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Pakkumine on tehtud koostöös Škoda ametliku edasimüüjaga SKO Motors OÜ-ga. Sõiduki finantseerijaks on Coop Liising AS.

