
INFORMACJA HANDLOWA: PRZYGOTOWANA PRZEZ: DANE KLIENTA:

ROK PRODUKCJI:

2022
ROK MODELOWY:

2022

SILNIK:

1.5 TSI 110 kW (150 KM)

SKRZYNIA BIEGÓW:

7-biegowa automatyczna DSG

Szary Steel
niemetalizowany
(M3M3)

KOLOR LAKIERU:

Czarne (dla
wersji
Sportline) (HG)

WNĘTRZE:

Obręcze ze stopów lekkich
Procyon 18" cz arne

OBRĘCZE KÓŁ:

ŠKODA KAROQ RM2022 SPORTLINE (NU7RND)
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Podsumowanie

Cena katalogowa modelu 139 550 zł

Cena wyposażenia dodatkowego 14 200 zł

Cena lakieru 0 zł

Cena przed upustem 153 750 zł



ŠKODA KAROQ RM2022 SPORTLINE (NU7RND)
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE I USŁUGI

Travel Assist (brak Side Assist) (P6H) 4 350 zł

Pakiet Tech Amundsen (R5G) 3 800 zł

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika z bezdotykowym otwieraniem (4E6) 3 000 zł

Pakiet Winter Plus (P5E) 1 750 zł

Klimatyzacja 3-strefowa (PHD) 1 300 zł

Usługa Care connect - 1 rok, usługa Info tainment Online na 1 rok (YOY) 0 zł

CAŁKOWITA CENA WYPOSAŻENIA I USŁUG

14 200 zł brutto

WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność

3

W skład pakietu wchodzą:
System nawigacji satelitarnej AMUNDSEN 8'' z mapą Europy
Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym
VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników z personalizacją ustawień
Bluetooth Plus (PHONE BOX – wzmacnianie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka
smartfona)

W skład pakietu wchodzą:
Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Spryskiwacze reflektorów przednich
Elektrycznie podgrzewana przednia szyba (nie dotyczy 1.0 TSI)

Asystent ruszania pod górę
CLIMATRONIC - klimatyzacja automatyczna
Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcj ą awaryjnego hamowania
Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej



Wnętrze

Nadwozie

Prezentowane są wybrane elementy wyposażenia standardowego. Domówienie pakietu lub opcji może mieć wpływ na
wyposażenie standardowe – w niektórych przypadkach bezpowrotnie usuwając lub zastępując elementy.

Komentarz

BRAK GWARANCJI CENY.
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Kamera cofania
KESSY FULL bez funkcji SAFE
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetla czem Maxi-DOT
Kurtyny powietrzne i boczne poduszki pow ietrzne z przodu
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Przygotowanie pod telefon komórkowy
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Światła do jazdy dziennej z pomocniczym światłem drogowym i manualną funkcją Com ing/Leaving Home
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Wiązka Matrix
Wybór profilu jazdy

Dywaniki materiałowe (dwa z przodu i dwa z tyłu)
Fotel kierowcy i pasażera z przodu regul owane na odcinku lędźwiowym
Mocowanie fotelika dziecięcego do ISOFIX
Oświetlenie Ambiente
Podgrzewane fotele przednie
Podłokietnik z przodu
Poduszka kolanowa kierowcy
Sportowa trójramienna skórzana podgrzewa na wielofunkcyjna kierownica dla DSG z ł opatkami do zmiany przełożeń
Sportowe fotele komfortowe
Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielo ne z centralnym podłokietnikiem

Elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane lusterka boczne
SUNSET



Długość 4 384 mm
Szerokość 1 841 mm
Wysokość 1 629 mm
Rozstaw osi 2 625 mm
Rozstaw kół przednich/tylnych 1 576 / 1 541 mm
Średnica zawracania 10,9 m
Pojemność bagażnika min./max. 521 / 1 630 l

Wymiary zewnętrzne

Paliwo Benzyna
Liczba cylindrów 4
Pojemność silnika 1 498 cm³
Średnica cylindra 74 mm
Skok tłoka 86 mm
Maksymalna moc 110 kW
Maksymalny moment obrotowy

250,0 Nm / 1 500 - 3 500 1/min
Standard emisji zanieczyszczeń EURO 6 AP
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km) 6.4
Emisja CO₂ - cykl mieszany (g/km) 146

Silnik

Maksymalna prędkość 210 km/h
Pojemność zbiornika paliwa 50,0 l
Przyspieszenie 0-100 km/godz. 9,0 s

Osiągi

DANE TECHNICZNE

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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KOMFORT

W ŠKODZIE dokładamy wszelkich starań, żeby
podróż była dla Ciebie przyjemnością. Ale tak
naprawdę nie chodzi nam tylko o podróż,
a o każdy kontakt z samochodem. Dlatego równie
wiele pracy wkładamy w zaawansowane systemy,
które pomagają Ci wygodnie prowadzić
i parkować auto, jak w wykończenie wnętrza,
dobór materiałów doskonałej jakości i dziesiątki
drobnych usprawnień, które uprzyjemniają
codzienne korzystanie z auta.

DESIGN

Najbardziej zapada nam w pamięć to, co wywołuje
emocje. Inspirując się tradycją czeskiego
wzornictwa, opracowaliśmy własny język designu,
rozpoznawalny od pierwszego spojrzenia
i otwierający nas na trendy zbliżającej się trzeciej
dekady XXI wieku. Ekspresyjne kształ ty,
dynamiczne sylwetki, ostro zarysowane
przestrzenie i precyzyjnie wykonane detale – tak
wywołuje się emocje.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny to dla nas
bezwzględny priorytet. Cokolwiek robimy, zawsze
mamy w głowie tę myśl – zapewnić Wam
bezpieczeństwo. Całe nasze doświadczenie,
zdobyte przez dziesiątki lat i miliony kilometrów,
przekłada się na wiedzę. Tę wiedzę przekuwamy
z kolei na zaawansowane systemy, które
nieustannie czuwają nad tym, byście bezpiecznie
dotarli do celu.

TECHNOLOGIE

Żyjemy w nowoczesnym, rozpędzonym świecie
i jeśli za nim nie nadążamy, łatwo możemy zostać
w tyle. Wybierając ŠKODĘ, masz pewność, że nic
Cię nie omija, a Twoje auto jest innowacyjne
i pełne odważnych rozwiązań. Najnowsze
generacje systemów łączności i infotainment,
obsługiwane na dużych dotykowych ekranach,
dają Ci satysfakcjonujące poczucie kontroli nad
wszystkim, co dla Ciebie ważne.

ŠKODA. WSZYSTKO, CO WAŻNE
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