
Model: NW44K5 Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 282 642 / 8-2776

Motor: 4-valcovz preplňovanz benzín 110 / 150

Prevodovka: 6-stupňová mechanická 8,3

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1 751 - 1 790 / 432 - 568 250 pri 1 500 - 3 500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 4 241 / 1 793 / 1 988 193

Číslo karosérie: TMBGK6NW6L3055192 5,4 - 6,7

Počet kilometrov: 13 400 / 1 395

Farba vozidla: Strieborná Brilliant metalíza 122 - 152

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Hlavové a bočné airbagy vpredu, airbag spolujazdca s deaktiváciou SmartLink

ESC vrátane ABS, MSR, EBV,ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, ESBS, TPM+, XDS+, Ambientné osvetlenie v bielej farbe (stredová konzola, vzplne dverí,

   multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill    priestor na nohy vpredu, osvetlenie kľučiek dverí)

FRONT ASSIST Vyhrievanie prednzch sedadiel

LANE ASSIST Vzškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

LIGHT AND RAIN ASSIST - sveteľnz a dažďovz senzor Full LED hlavné svetlomety s LED dennzm svietením, CORNER funkciou

eCall, CareConnect na 1 rok    hmlovzmi svetlomtmi a dynamickzm smerovzm svetlom

Alarm Full LED zadné svetlomety s dynamickzm smerovzm svetlom 

Disky VOLANS z ľahkej zliatiny 6,5J x 17" - strieborné Vyhrievané dzzy ostrekovačov čelného skla

CLIMATRONIC - dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom LIGHT AND RAIN ASSIST- svetelnz a dažďovz senzor

   vlhkosti a kombi filtrom Maxi DOT čierno - biely

Centrálne zamykanie s diaľkovzm ovládaním. 2 sklopné kľúče Phonebox - odkladací box na mobilnz telefón pred radiacou pákou 

Rádio BOLERO 8" s dotykovzm displejom    s bezdrôtovzm nabíjaním a spojením s vonkajšou anténou

Sound systém ŠKODA (10 reproduktorov + Subwoofer + zosilňovač) JUMBO BOX - lakťová opierka 

Elektricky sklopné, ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 2x USB vpredu (typ C dátové) + 2x USB vzadu (typ C len na nabíjanie)

   s automatickzm stmavovaním na vodičovej strane Paket do batožinového priestoru (háčiky na tašky - pevné, nesklopné, 

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu    odkladacia schránka - na strane za podbehom, uchytávacie klipy na sieťovz 

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie    program, sieťovz program)

EASY START - bezkľúčové štartovanie so Safe funkciou Brzdy kotúčové predne aj zadné

Asistent rozjazdu do kopca Strešnz nosič - chrómovz

SIDE ASSIST - asistent zmeny jazdného pruhu a REAR TRAFFIC ALERT - Isofix na sedadle spolujazdca

   asistent vyparkovania SUNSET

Parkovacie senzory vpredu a vzadu Dáždnik

Zadná parkovacia kamera Rezerva na oceľovom disku dojazdvová

Obmedzovač rzchlosti Prístroj. doska Latice Grey

Tempomat Predĺžená záruka na 5 rokov, 100 000 km

Vyhrievanz koženz multifunkčnz volant na ovládanie rádia a telefónu ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium

Cena modelu s 20% DPH 21 630,00 €

Obj. kód Cena v Eur

8E8E 577,00 €

WEU 849,00 €

4GX 201,00 €

4ZP 151,00 €

70,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 23 478,00 €

-1 600,00 €

21 878,00 €

18 231,67 €

Max. rzchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

ŠKODA Kamiq Style 1.5 TSI 110 kW 

Technické údaje

Vzkon kW / PS: 

Zrzchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max. krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

Ušetríte spolu 2 523 € s DPH

Emisie CO2 g/100 km: 

Výbava Style

Interiér Style

Doplnková výbava

Strieborná Brillinat metalíza

Podokenná chrónová lišta

(akčnz balík Style Plus 923 € + vzkupnz bonus 1 600 €)

Style Plus- Adaptívny tempomat do rzchlosti 210 km/h, Navigačnz systém AMUNDSEN 9,2" + Online služby na rok, 

virtuálny kokpit - LCD prístrojovz panel s nastaviteľnzm zobrazovaním údajov, Care Connect + Infotainment online 

na 1 rok (v hodnote 1772 €)

Vyhrievané vrstvené čelné sklo

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/47 18 161,  www.autonovo.sk

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobnzch automobilov, je bezplatne dostupná na každom 

predajnom mieste.

Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štzl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavnz plyn 

vyvolávajúci skleníkovz efekt a je zodpovednz za globálne otepľovanie. 

Povinná vzbava a podlahové rohože

Cenové zvzhodnenie - vzkupnz bonus

Akciová cena vozidla s DPH

Akciová cena vozidla bez DPH


