
Model: NW43KD Termín dodania: 02/2021 Kom. č. / int. č.: 300 365 / 8-2950 Predvádzacie vozidlo

Motor: 4-valcový preplňovaný benzín 110 / 150

Prevodovka: 7-stupňová automatická 8,4

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1 763 - 1 800 / 435 - 567 250 / 1500 - 3500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 4 241 / 1 793 / 1 988 212

Číslo karosérie: TMBGK6NW1M3037331 5,7 - 6,5

Počet kilometrov: do 6000 400 / 1 395

Farba vozidla: Hnedá Maple metalíza 130 - 148

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou Paket do batožinového priestoru (háčiky na tašky - pevné, nesklopné, 

Hlavové a bočné airbagy vpredu    odkladacia schránka - na strane za podbehom, uchytávacie klipy na sieťový 

ESC vrátane ABS, MSR, EBV, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, ESBS, TPM+, XDS+,    program, sieťový program)

   multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill Brzdy kotúčové predné aj zadné

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia ISOFIX na sedadle spolujazdca

   a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana chodcov) CLIMATRONIC - dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom

Maxi DOT - displej palubného počítača    vlhkosti a kombi filtrom

LANE ASSIST - asistent udržiavania v jazdnom pruhu

Emergency Call, CareConnect na 1 rok Strešný nosič - čierny

Komfortné telefonovanie s Bluetooth Vyhrievanie predných sedadiel

JUMBO BOX - lakťová opierka  Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla

2x USB vpredu (typ C dátové) + 2x USB vzadu (typ C len na nabíjanie) Prístrojová doska Grained Black

Parkovacie senzory vzadu Rádio BOLERO 8"

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti KESSY- bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie so SAFE systémom

2-ramenný kožený vyhrievaný multifunkčný volant Elektricky ovládané piate dvereBezdrôtový 

SmartLink

SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Alarm

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu Dáždnik

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca Parkovacia kamera 

Asistent rozjazdu do kopca Predĺžená záruka na 5 rokov/ 100 000 km

LED hlavné svetlomety ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium

Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná

Cena modelu s 20% DPH 22 795,00 €

Obj. kód Cena v Eur

4Q4Q 577,00 €

P12 312,00 €

PKZ 189,00 €

70,00 €

66,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 24 009,00 €

-2 509,00 €

21 500,00 €

17 916,67 €

Akciová cena vozidla s DPH

Akciová cena vozidla bez DPH

Ušetríte 2 509 € s DPH

(Bonus 125 Youbileum)

Povinná výbava a podlahové rohože

Doplnková výbava

Hnedá Maple metalíza

Disky z ľahkej zliatiny BRAGA 6,5J x 17" (205/55)

Prvá registrácia na špz

Cenové zvýhodnenie

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 osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom 

predajnom mieste.

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

vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. 

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2 g/100 km: 

Výbava 125+

Príprava na ťažné zariadenie

DAB - Digitálny rádiopríjem

Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor

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

ŠKODA Kamiq Y125+ 1.5 TSI 110 kW DSG 

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 


