
Model: NU73N5 Termín dodania: vo výrobe Kom. č. / int. č.: 321 030 / 

Motor: 4 - valcový preplňovaný benzín 110 / 150

Prevodovka: 6 - stupňová mechanická 8,8

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1 910 - 1 920 / 478 - 596 250 / 1 500 - 3 500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 4 390 / 1 841 / 2 025 211

Číslo karosérie: vo výrobe 6,1 - 6,8

Počet kilometrov: 9 km 521 - 1 630

Farba vozidla/interiéru: Sivá Graphite metalíza 138 - 153

Cena modelu s 20% DPH 26 050,00 €

Obj. kód Cena v Eur

5X5X 603,00 €

WFL 699,00 €

P5E Winter Plus: Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu, vyhrievané čelné sklo 341,00 €

PK1 Sklopné ťažné zariadenie, elektronicky uzamykateľné s adaptérom 763,00 €

PHJ Sklopné operadlo predného sedadla spolujazdca 95,00 €

PJD 150,00 €

Povinná výbava a podlahové rohože 70,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 28 771,00 €

Cenníková cena vozidla bez DPH 23 975,83 €

Strešný nosič čierny

2x ISOFIX a TopTether na krajných sedadlách druhého radu

Zadné sedadlá a sklopné operadlá delené v pomere 40:60

Tónované sklá

Ochranné lemy blatníkov

Bedrové opierky na predných sedadlách

Lakťová opierka vpredu a vzadu s priechodným otvorom

ŠKODA Karoq Ambition 1.5 TSI 110 kW

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2 g/100 km: 

Výbava Ambition

Interiér Ambition CLIMATRONIC - dvojzónová automatická klimatizácia

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC, XDS+ Ambientné osvetlenie interiéru

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Kolenný airbag vodiča

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia

PEDESTRIAN MONITOR – ochrana chodcov

DRIVER ALERT - asistent rozpoznania únavy

LED hlavné svetlomety

FULL LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru

Predné hmlové svetlomety

DAB - Digitálny rádiopríjem

Bluetooth

Maxi DOT - farebný

Tempomat

Parkovacie senzory vzadu

2-ramenný kožený, multifunkčný a vyhrievaný volant

Dáždnik

Tyre Fit - súprava na opravu pneumatík

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Elektricky sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým

   stmavovaním na strane vodiča

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility PremiumVnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Elektronická parkovacia brzda

Start & Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Výsuvné ostrekovače svetlometov

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika 

Asistent rozjazdu do kopca

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. 

Doplnková výbava

Sivá Graphite metalíza

Ambition Plus (v hodnote 1 500 €): Disky SCUTUS z ľahkej zliatiny 17" s aero krytmi, KESSY a alarm so SAFE 

systémom, Rádio BOLERO 8", hlasové ovládanie, Bezdrôtový SmartLink

Rezerva na oceľovom disku (dojazdová)


