


INFORMACJE
    HANDLOWE
Dotyczące samochodów Škoda

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do naszych ustaleń dotyczących obecnych potrzeb zakupowych, mamy przyjemność przedstawić
Państwu informacje handlowe dotyczące samochodów naszej marki.
Każdy z prezentowanych przez nas modeli może zostać wzbogacony o liczne dodatkowe opcje wyposażenia
zarówno fabrycznego jak i akcesoryjnego, w zależności od Państwa potrzeb i życzeń.

Prosimy, aby w ramach prowadzonych analiz porównawczych zechcieli Państwo wziąć powyższe pod uwagę.
Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas informacje spotkają się z Państwa zainteresowaniem. W razie
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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ŠKODA KAROQ Ambition

Kolor: Biel Moon Metalizowany Wersja wnętrza: Czarny

ID Konfiguracji: 146866407

Rok modelowy: 2019

Silnik: 1.0 TSI 85 kW (115
KM) 6-biegowa

manualna

Cena podstawowa: 90 200 zł

Cena koloru nadwozia: 2 400 zł

Wyposażenie dodatkowe: 4 200 zł

> DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy 200 zł
> Obsługa WLAN dla systemu nawigacji satelitarnej 0 zł
> System nawigacji satelitarnej AMUNDSEN z mapą Europy i usługą Map Care (kolorowy
ekran dotykowy 8'', obsługa głosowa)

2 000 zł

> Pakiet Comfort dla wersji Ambition 2 000 zł
> Usługa Infotainment Online na 1 rok 0 zł

Usługi: 0 zł

> Gwarancja Mobilności 0 zł

Razem: 96 800 zł

Rabaty: 0 zł

> Rabaty PROMO: 0 zł
> Rabaty dealera: 0 zł

Cena: 96 800 zł
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Wybrane wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort

> Bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez Phone box - bez wzmacniania sygnału GSM)
> CLIMATRONIC - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną
> Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (2 składane kluczyki) - bez systemu SAFE
> Czujniki parkowania z tyłu
> ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, CBC, MKB, TSA i XDS+
> Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
> Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka boczne z oświetleniem wokół
drzwi
> FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
> Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym
> Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
> Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
> Gniazdo 12V w bagażniku
> HHC - System wspomagania ruszania pod wzniesienia
> Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi DOT
> Pakiet Cargo: oświetlenie przestrzeni bagażowej i elementy mocujące
> Podłokietnik z przodu
> Podłokietnik z tyłu (nie dotyczy VarioFlex)
> Poduszka kolanowa kierowcy
> Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu wraz z kurtynami powietrznymi, możliwość
dezaktywacji poduszki bezpieczeństwa pasażera
> Przednie światła przeciwmgłowe
> Radio "SWING"
> Reflektory halogenowe
> Relingi dachowe w kolorze czarnym
> Schowek na okulary
> Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów
> TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
> Tempomat z ogranicznikiem prędkości
> Trzy zagłówki tylne
> Tylne światła wykonane w technologii LED
> Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy z mocowaniem TopTether
> Zestaw siatek w bagażniku

Wyposażenie standardowe: Wnętrze

> Trójramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon)

Wyposażenie standardowe: Nadwozie

> Lusterka oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
> Obręcze kół ze stopów lekkich RATIKON 7Jx17" (4 szt.)

Wyposażenie dodatkowe i usługi
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Pakiet Comfort dla wersji Ambition

Radio BOLERO (kolorowy ekran dotykowy 8 ”, wejście SD, USB, MP3,
obsługa głosowa), Smartlink+, Czujnik parkowania - przód i tył, KESSY
FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, SUNSET - tylne
szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu
przyciemnienia.

2 000 zł

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia
kierowcy

DRIVER ALERT zaleca kierowcy przerwę w jeździe, gdy na podstawie
sposobu kierowania pojazdem, rozpozna zmęczenie kierowcy.

200 zł

Obsługa WLAN dla systemu nawigacji satelitarnej

Za pośrednictwem łącza Bluetooth można połączyć telefon komórkowy z
urządzeniem Infotainment i korzystać z systemu głośnomówiącego oraz
odtwarzać muzykę (audiostreaming).
WLAN (Wi-Fi) może służyć do: 
1. Bezprzewodowego połączenia smartfona z samochodem, dzięki
któremu możliwe jest odtwarzanie plików dźwiękowych w menu Media
lub obsługa urządzenia Infotainment za pomocą aplikacji
zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. ŠKODA OneApp). 
2. WLAN to także możliwość udostępniania Internetu jednocześnie
nawet do 8 urządzeń mobilnych znajdujących się wewnątrz samochodu.
Internet może być dostarczony poprzez hot spot z naszego smartfona,
zewnętrzny modem USB CarStick (w przypadku nawigacji AMUNDSEN)
lub zintegrowany modem LTE (w przypadku nawigacji COLUMBUS).
Koszty związane z transmisją danych ponosi klient.

0 zł

System nawigacji satelitarnej AMUNDSEN z mapą
Europy i usługą Map Care (kolorowy ekran
dotykowy 8'', obsługa głosowa)

2 000 zł

Usługa Infotainment Online na 1 rok

Funkcjonalności dostępne w ramach Infotainment Online: 
Poszerzona funkcjonalność nawigacji m. in. informacje o utrudnieniach
w ruchu drogowym online oraz możliwość wcześniejszego planowania
podróży za pomocą komputera lub smartfona.
Dostęp do najaktualniejszych prognoz pogody oraz informacji ze świata.

0 zł
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Dane techniczne

Silnik:

> Maksymalna moc 85,00 kW
> Liczba cylindrów 3; in line
> Maksymalny moment obrotowy 200 Nm / 2000 - 3500 1/min
> Pojemność silnika 999 cm³

Masa:

> Ładowność (z kierowcą) 607 kg
> Dopuszczalna masa całkowita 1 870 kg

Osiągi:

> Pojemność zbiornika paliwa 50 l
> Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km)* 6.5
> Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km)* 147
> Maksymalna prędkość 187 km/h
> Przyspieszenie 0-100 km/godz. 10,6 s

Wymiary:

> Pojemność bagażnika 0 l
> Długość 4 382 mm
> Szerokość 1 841 mm
> Wysokość 1 603 mm
> Rozstaw osi 2 624 mm

*Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Załącznik do Informacji
Handlowej dotyczącej
samochodu
nie uwzględnia akcesoriów

Numer: GOC-19-141443

ID Konfiguracji: 146866407

Data pobrania danych WLTP: 07-05-2019

Marka: Škoda

Model: KAROQ Ambition

Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km) 6.5

Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km) 147

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy,
specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia

w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji
przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera
świadectwo homologacji typu pojazdu.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem
możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami
homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi
zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji,
zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U. z 2018 r.,
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl/technologia/dbamy-
osrodowisko .

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową
procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone
na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie
NEDC.

W przypadku pojazdów z końcowej partii produkcji, wartości zużycia paliwa i emisji CO2 stanowią wartości oparte na
NEDC i nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP. Pojazdy z końcowej partii produkcji w rozumieniu art. 3
pkt 22 dyrektywy 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane badaniu zgodnie z NEDC,
mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Pojazdy z Roku Modelowego 2018 uzyskały homologację zgodnie z procedurą NEDC, natomiast pojazdy z Roku
Modelowego 2019 zgodnie z procedurą WLTP.
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