Прайс-лист на базові моделі автомобілей ŠKODA NEW KODIAQ (22 МР)
Прайс-лист дійсний з 29 листопада 2021 р.*

KODIAQ

AMBITION

STYLE

L&K

SPORTLINE

963 150

1 046 511

1 222 679

1 178 300

2,0 TDI CR 110кВт (150 к.с.) 7DSG 4x4

1 031 518

1 114 879

1 291 047

1 246 668

2,0 TDI CR 147кВт (200 к.с.) 7DSG 4x4

-

1 211 284

1 387 452

1 343 223

2,0 TSI 132кВт (180 к.с.) 7DSG 4x4

Пакет Ambition Business and View LOW
Пакет Chrome (яскраві рейлінги, яскраві декоративні елементи), LED освітлення салону "LED PACKAGE PLUS" Ambient Lighting, камера заднього огляду "REAR VIEW CAMERA MID",
Інформаційне радіо "BOLERO": 8,0'' ємнісний сенсорний кольоровий дисплей, голосове керування, WLAN, Smart Link (бездротовий для Apple), 2x USB-C спереду, Віддалений доступ Remote
Access 1 рік

36 133

Пакет Ambition Business and View HIGH
Ambition Business and View LOW + Задній та передній парктронік "PARK DISTANCE CONTROL", Асистент керування світлом фар "LIGHT ASSIST" ("COMMING HOME","LEAVING
HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT") + Датчик дощу

47 828

Пакет Ambition Comfort and Function LOW
Електричне відкриття і закриття кришки багажника, Сітки в багажнику (1 горизонтальна, 2 вертикальні)+відділення для для зберігання з кришкою в багажнику+освітлення), 2-и спицеве
багатофункціональне шкіряне кермо, з підігрівом

14 843

Пакет Ambition Comfort and Function HIGH
Ambition Comfort and Function Low + передні та задні сидіння з підігрівом, вітрове скло з обігрівом + датчик дощу

29 536

Safety and Dríve HIGH
"FRONT ASSIST" - Система попередження зіткнень, включаючи аварійне гальмування без адаптивного круїз-контролю, подушка безпеки захисту колін водія, подушка безпеки пасажира (з
деактивацією), cистема розпізнання втоми водія "DRIVER ALERT"

14 093

Пакет Style Business and View
Електрорегулювання сидіння водія, з функцією запам'ятовування та підтримкою поперекової зони, оббивка сидінь – Suedia, зовнішні дзеркала заднього огляду зі сторони водія, що
складаються, з електрорегулюванням та обігрівом, функцією пам'яті, дзеркало заднього огляду з автозатемненням, датчиком дощу та 'LIGHT ASSIST", камера заднього огляду "REAR VIEW
CAMERA MID", інформаційна навігаційна система "AMUNDSEN": 8,0'' ємнісний сенсорний кольоровий дисплей, голосове керування, WLAN, Smart Link (бездротовий для Apple), 2x USB-C
спереду, Remote Access + Online Infotainment 1 рік

46 029

Пакет Style Comfort and Function LOW
Електричне відкриття і закриття кришки багажника, вибір режимів руху "DRIVING MODE SELECT" 4x4 з Off Road+Асистент рушання вгору / контроль спуску з пагорба, сітки в багажнику (1
горизонтальна, 2 вертикальні)+відділення для для зберігання з кришкою в багажнику+освітлення)

17 842

Пакет Style Comfort and Function HIGH
Style Comfort and Function LOW + Передні та задні сидіння з підігрівом, вітрове скло з обігрівом + датчик дощу

28 187

Пакет L&K Comfort and Function
Вітрове скло з обігрівом + датчик дощу, акустичні передні бічні вікна із SunSet, розетка 230 V з USB (1 попереду, 1 позаду)

14 243

Пакет L&K Safety and Dríve
"FRONT ASSIST" - Система попередження зіткнень, включаючи аварійне гальмування без адаптивного круїз-контролю, система розпізнання втоми водія "DRIVER ALERT", подушка безпеки
захисту колін водія, подушка безпеки пасажира (з деактивацією)

14 093

Пакет SportLine Safety and Drive
L&K Safety and Dríive + електрорегулювання сидіння водія та пасажира, з функцією запам'ятовування та підтримкою поперекової зони (без шухляд під сидіннями)

25 788

Пакет SportLine Comfort and Function
Передні та задні сидіння з підігрівом, вітрове скло з обігрівом + датчик дощу, акустичні передні бічні вікна із SunSet

13 644

Примітки:
МР - модельний рік, DSG - роботизована КПП
Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату продажу.
На всі автомобілі надається гарантія 2 роки без обмеження пробігу та додаткова опція «пакет подовженої гарантії на 4 роки або 90 000 км пробігу».
З деталізованим переліком обладнання для кожної комплектації можна ознайомитися на сайті у розділі «Комплектація».
Доплата за колір здійснюється згідно прайс-листа на додаткові опції. З цінами та повним переліком усіх можливих додаткових опцій можна ознайомитися на сайті в розділі «Конфігуратор» або в офіційних дилерських центрах
SKODA.
* Рекомендовані роздрібні ціни поширюються на автомобілі для замовлення у виробництво.

