KODIAQ Style 2,0 TDI 110 kW 7-stup. automat. 4x4
Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 120610395

Model
KODIAQ
Výbava
Style
Interiér
Černý
Konfigurováno
26. 2. 2018 13:41:33
Motor
2,0 TDI 110 kW 7-stup.
Barva
Béžová Cappuccino
dne
automat. 4x4
metalíza
Konfigurace
NS745Z/MRUFNZ4\GYOQYOQ, 2018, AD, 4K4K, GPF3PF3, GPJ3PJ3, GPK9PK9, GPKVPKV, GPLEPLE, GPN3PN3, GPT4PT4, GPWEPWE, GRACRAC,
GYOYYOY, MFHWVF1, MSON5XH
Celková cena

978 000 Kč

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů
motorových vozidel.
Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Technická data

Škoda Care produkty

Vnější rozměry

Záruka mobility

Délka

4.697 mm

Šířka

1.882 mm

Výška

1.655 mm

Výbava

Rozvor

Mimořádná výbava
Driving Mode Select s Off-road funkcí
Kola z lehké slitiny Elbrus 7Jx18"
Virtuální pedál

3 000 Kč
0 Kč
13 600 Kč

Vyhřívané čelní sklo

5 900 Kč

Malý kožený paket (3-ramenný multifunkční
vyhřívaný kožený volant pro radio a telefon s
ovládáním DSG)

3 000 Kč

LED Paket Plus

3 500 Kč

Komfortní telefonování s Bluetooth (pro navigace)

Rozchod vpředu / vzadu
Vnější průměr zatáčení obrysový
Objem zavazadlového prostoru min. / max.

Auto Light Assist - automatické přepínání
dálkových světel

3 500 Kč

Infotainment Amundsen 8" s navigací +
Infotainment online na 1 rok

9 000 Kč

Palivo

Objem motoru

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
LED osvětlení Make-up zrcátka u řidiče a
spolujezdce

0 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

81,0 mm
95,5 mm

Max. výkon

•

Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem

•

110,00 kW
340 Nm / 1750 3000 1/min Nm /
1/min

Kompresní poměr

16,2 +/- 0,25

Exhalační norma

Euro 6

Energetická třída

B

CO2 emise - kombinované

Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a
vypínáním airbagu spolujezdce

1.968 cm³

Zdvih

0 Kč
2 100 Kč

diesel
4; in line

Vrtání

Max. točivý moment
Care Connect 1 rok a Infotainment Online na 1 rok

12,2 m
650-835 / 2.065 l

Motor, převodovka, elektrika

Počet válců
0 Kč

2.791 mm
1.586 / 1.576 mm

CO2 emise - kombinované (plyn)
Hmotnosti

149 g/km

Bez asistenta při změně jízdního pruhu

•

Bez držáku

•

Celková hmotnost
Užitečná hmotnost s řidičem
Boční airbag vpředu a hlavový airbag

2.340 kg
675 kg

•
Brzděný přívěs při stoupání 12%

Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů

•

Hlavové opěrky vpředu

•

Nebrzděný přívěs
Jízdní souprava
Hlavové opěrky zadní 3 kusy

•

Imobilizér elektronický

•

Zatížení střechy

Pohotovostní hmotnost s řidičem max.

1.940 kg

•
•

Kotoučové brzdy zadní

•

Provozní vlastnosti

Prodloužený servisní interval

•

Maximální rychlost

Příprava pro závěsné zařízení

•

Zrychlení 0-100 km/h

S optickou a akustickou kontrolou zapnutí
bezpečnostního pásu

•

Objem palivové nádrže

•
•

Standardní šrouby kol

•

Start/Stop systém s rekuperací

•

Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed

•

Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo

•

12 V zásuvka(y)

•

3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější
se štítkem ECE-homologace

•

Elektrické přídavné topení

•

ESC

•

Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a
funkcí "coming home"

•

Intervalový spínač stěračů se
světelným/dešťovým senzorem

•

Odjištění zadního sedadla-mechanicky

•

Odkládací schránka v kufru

•

Osvětlení zavazadlového prostoru

•

Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu

•

S omývacím zařízením světlometu

•

Střední konzola

•

Síť v zavazadlovém prostoru

•

Varovná světla v předních dveřích

•

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

•

Zadní lavice a opěra, dělená, sklopná

•

Zařízení pro udržování rychlosti plus omezovač
rychlosti

•

Asistent rozpoznání únavy

•

Bederní opěra, přední levá sedačka, elektricky
nastavitelná

•

Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě
zabarvené

•

Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez
bezpečnostní pojistky

•

Elektricky nastavitelné levé sedadlo s pamětí,
pravé sedadlo mechanicky výškově nastavitelné

•

LED- Hlavní světlomety s natočením v zatáčkách
(spec. zesílená sig.denních světlel)

•

Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením
do zatáčky

•

Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"

•

Nouzové rezervní kolo, radiál, 5 šroubů

•

Nákladová podlaha vzadu

•

Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu

•

Potah sedadel - látka

•

S dálkovou regulací polohy světlometu
automatická/dynamická AFS 1

•

Sada nářadí a zvedák vozu

•

Se zpětným kamerovým systémem (typ 2)

•

Soundpaket "branded"

•

75 kg
1.740 kg

Kontrola tlaku v pneumatikách

Se zdířkou pro SD-karty/bez CD mechaniky

750 kg
4.640 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.
Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu

S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla

2.300 kg

194 km/h
9,9 s
60 l

Spotřeba - město

6,8 l/100km

Spotřeba - mimo město

5,2 l/100km

Spotřeba - kombinovaná

5,7 l/100km
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Střešní nosič - lesklý

•

Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním,
elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná

•

Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou
regulací

•

Zásuvka pod pravou přední sedačkou

•

Rádio "BOLERO" / Navigace "AMUNDSEN"

•

Externí, USB typu A, 2x USB zdířka

•

Loketní opěra vpředu

•

Interiér
Hlavice řadící páky z kůže

•

Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO
FIX

•

Výplň dveří - kůže

•

Chromový paket

•

Prahové nástupní lišty

•

Komfortní sedadla vpředu

•

Vkládané koberečky vpředu a vzadu

•

Exteriér
Ozdobné lišty světlé

•

Pneumatiky 235/55 R18 100V

•

SBBR-Svítilny s diodama (LED)

•

Nárazník standard

•

Přídavný nápis v základním provedení

•

Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

•

Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu

•

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

•

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

•

Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního
tempomatu

•
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Nabídka financování od ŠKODA Financial Services
Produkt

ŠKODA Financial Services

Parametry financování
Cena vozu pro financování

978 000 Kč

Splátka předem

35 %

Doba splácení

60 měsíců

Měsíční splátka včetně
pojištění

13 831 Kč

Výše úvěru

635 700 Kč

Celková platba úvěru
včetně pojištění

829 832 Kč

Úroková sazba

4,99 %

RPSN*

11,60 %

Měsíční splátka úvěru

11 994 Kč

Měsíční splátka pojištění

1 837 Kč

Varianta značkového
pojištění

Standard
ŠKODA
Pojištění Česká
pojišťovna

Limit pojištění skel

10 000 Kč

Spoluúčast

10 %

Věk klienta

46 a více let

Parametry pojištění
Pojišťovna

Počet bezeškodných
měsíců

Česká
pojišťovna a.s.

60

Popis akce
ŠKODA Předplacený servis | V rámci financování varianta Standard na 5 let nebo 100 tisíc/km zdarma | Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka |
ŠKODA Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 24 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | Nerovnoměrná
poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu |Platnost: Do odvolání
Obecné podmínky
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Bližší informace o podmínkách financování naleznete na stránkách ŠKODA Financial Services.
*) Vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této
sazby, dle zákona o spotřebitelských úvěrech.

"ŠKODA Connect – Infotainment Online*"
Infotainment Online* pro navigační systém Amundsen
Dopravní informace online
Moje zvláštní cíle
Import cílů online
Vyhledávání zvláštních cílů online (textově)
Počasí
Zprávy
Parkoviště
Čerpací stanice
Import trasy online
Infotainment Online* pro navigační systém Columbus obsahuje navíc
Google Earth™
Aktualizace map online
Vyhledávání zvláštních cílů online (hlasově)
Gracenote®
*) využití mobilních online služeb (ŠKODA Connect Infotainment Online) je možné pouze s volitelnou výbavou navigačních systému. Kromě toho
potřebujete mobilní koncové zařízení (např. chytrý telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wi-fi hotspot.
Alternativně je možné volbou telefonního rozhraní „Business“ použít mobilní telefon s funkcí remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM-kartu s
hlasovými a datovými službami. Služby ŠKODA Connect Infotainment Online jsou dostupné pouze s existující nebo separátně uzavřenou smlouvou o
poskytování mobilních telekominkačních služeb mezi Vámi a Vašim mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí příslušnou mobilní sítí. Přijímáním balíčků
dat z internetu mohou v závislosti na Vašem mobilním tarifu a zejména při provozu v zahraničí vzniknout dodatečné náklady (např. roamingové
poplatky). Vzhledem k objemu dat při využívání služeb ŠKODA Connect Infotainment Online se naléhavě doporučuje sjednání neomezeného datového
tarifu s Vaším mobilním operátorem! Pro využívání ŠKODA Connect Infotainment Online je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se společností
ŠKODA AUTO, a.s. Zákazník má po předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla na http://www.skoda-auto.com.
Dostupnost ŠKODA Connect Infotainment Online může být v té které zemi různá. Uvedené služby jsou k dispozici vždy na příslušnou dobu platnosti
smlouvy a během platnosti smlouvy můžou podléhat obsahovým změnám. Bližší informace o službě ŠKODA Connect Infotainment Online naleznete na
http://www.skoda-auto.com a u Vašeho partnera ŠKODA. Informace o podmínkách mobilních tarifů získáte u Vašeho mobilního operátora.
"ŠKODA Connect – Care Connect*"
Care Connect – tísňové volání – doba platnosti 14 let
Tísňové volání
Care Connect – Proaktivní servis – doba platnosti 14 let
Plánování návštěvy servisu
Pomoc na cestě
Infolinka
Automatické oznámení nehody
Zdravotní karta vozu
Care Connect – vzdálený přístup k vozidlu – doba platnosti 1 rok
Parkovací místa
Jízdní data
Stav vozu
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & Blikání
Oznámení alarmu online**
Ovládání nezávislého topení online***
*) Pro využívání ŠKODA Connect Care Connect je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se společností ŠKODA AUTO, a.s. Pro využívání služeb po
celou dobu platnosti má zákazník po předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla na http://www.skoda-connect.com. Služba tísňového
volání je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
Dostupnost ŠKODA Connect Care Connect může být v té které zemi různá. Uvedené služby jsou k dispozici vždy na příslušnou dobu platnosti smlouvy a
během platnosti smlouvy můžou podléhat obsahovým změnám. Pro využívání bezplatné ŠKODA Connect App je nutný chytrý telefon s operačním
systémem iOS nebo Android a SIM-kartou s datovými službami se stávající nebo samostatně uzavřenou smlouvou o poskytování mobilních služeb mezi
Vámi a Vašim mobilním operátorem. Přijímáním balíčků dat z internetu mohou v závislosti na Vašem mobilním tarifu a zejména při provozu v zahraničí
vzniknout dodatečné náklady (např. roamingové poplatky). Bližší informace o službě ŠKODA Connect Care Connect naleznete na http://www.skodaauto.com a u Vašeho partnera ŠKODA. Informace o podmínkách mobilních tarifů získáte u Vašeho mobilního operátora.
**) Pouze ve spojení s volitelnou výbavou
***) Pouze ve spojení s volitelnou výbavou. Pouze pro vozidla vyrobené po kt22/2017
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Fotografie, údaje o výbavě a ceně vozu mají ryze informativní charakter. Ceny originálního příslušenství jsou uváděny bez nákladů na montáž a lakování.
Produkty příslušenství nejsou doručovány společně s novým vozem, ale je nutné je objednat separátně u autorizovaného partnera ŠKODA. Přesné a
závazné informace získáte u autorizovaného prodejce vozů Škoda.
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