
Škoda Karoq JUBILIEJINIS
AMBITION  

PAKETAS

Škoda Karoq FL Ambition 1,5 TSI
110kW DSG MY2023

GREITAS PRISTATYMAS-  
visi automobiliai su nuolaida mūsų
sandėlyje. 
Automobilių kiekis ribotas.

 

31 090 EUR 

AUTOMOBILIO KAINA  SU PAPILDOMA ĮRANGA IR PVM

29 990 EUR 

 

PAPILDOMA ĮRANGA          DOVANA

MĖNESIO ĮMOKA tik

299 EUR* 

Metallic dažai- Graphite grey spalva
Laikinas plieninis atsarginis ratas
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai su 
akustiniu įspėjamuoju signalu
Maneuver assist pagalbinė sistema
Atbulinės eigos kamera



Kėbulo tipas: SUV
Automobilio tipas: M1-AC
Variklis: 4 cilindrai – benzinas
Darbinis tūris cm3: 1498
Maksimali galia, kW (AG) min: 110 (150)
Maks. Sukimo momentas, Nm esant aps. / min: 250 / 1500– 3500
Pavarų dėžė: automatinė DSG, 7 pavarų
Transmisija: priekinių ratų pavara
Degalų sąnaudos pagal WLTP (Kombinuotu režimu) l/100 km: 6,2 - 6,6 
CO2 emisija g/km: 141 – 151 / EURO 6 
Degalų bako talpa, l: 50
Maksimalus greitis, km/h: 210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h: 8,9
Išmatavimai mm (aukšis/plotis/ilgis/ratų bazė): 1603 / 1841 / 4390 / 2638

Pateikiamos ribinės reikšmės, homologuotos taikant WLTP metodiką. Individualios degalų sąnaudų
ir CO2 išlakų reikšmės nustatomos pagal tikslią automobilio bazinės ir papildomos įrangos
komplektaciją.

ŠKODA Karoq Ambition bazinė įranga
Elektroninė stabilumo kontrolė (ESC) (stabdžių ABS, traukos kontrolė ASR, elektroninis diferencialo
blokavimas XDS+, priekabos stabilumo kontrolė TSA, galinio susidūrimo išvengimo sistema MKB,
hidraulinė stabdžių pagalbinė sistema HBA, stabdžių diskų džiovinimo funkcija RBS, elektroninė
stabdžių stabilumo kontrolė CBC).
Priekinės oro pagalvės su keleivio oro pagalvės išjungimo funkcija
Vairuotojo kelių oro pagalvė
Signalizacija su vidaus apsaugos funkcija ir apsauga nuo vagystės
Imobilaizeris
HILL HOLD CONTROL - apsaugo nuo ried4jimo atgal įkalnėje, kai pradedama važiuoti, palaikydama
stabdžių sistemos slėgį 2 sekundes po stabdžių pedalo atleidimo.
Elektromechaninis stovėjimo stabdys su AUTOHOLD funkcija (neleidžia automobiliui atsitiktinai
pajudėti, išsijungia nuspaudus akceleratoriaus pedalą)
LED priekiniai žibintai: LED dienos žibintai, LED artimosios / tolimosios šviesos ir rūko žibintai
Žibintų plovimo sistema
Pilnai LED galiniai žibintai su dinaminiais posūkio signalais ir animacine coming home/leaving home funkcija
Priekiniai rūko žibintai
DRIVER ALERT - vairuotojo nuovargio stebėjimo ir įspėjimo sistema
ISOFIX vaikų sėdynių tvirtinimo įtaisai antroje sėdynių eilėje
Nuotolinis centrinis užraktas, du raktai
KESSY FULL - automobilio užrakinimo ir atrakinimo bei variklio užvedimo sistema be raktelio su judesio jutikliu 
raktelyje (durys neatsidaro, jei raktelis nepajudinamas arba pajudinamas prieš bandant atidaryti duris)
Elektriniai priekinių ir galinių durų langų pakėlėjai su apsauginiu jungikliu
CLIMATRONIC - 2 zonų automatinė klimato kontrolė, atskirai reguliuojama vairuotojui ir priekiniam keleiviui, 
su dulkių ir žiedadulkių filtru, drėgmės ir saulės šviesos intensyvumo jutikliais
Dviejų stipinų multifunkcinis odinis vairas su šildymu ir DSG automatinės pavarų dėžės perjungimo mentelėmis
Elektra reguliuojami ir šildomi šoninio vaizdo veidrodžiai
Elektra reguliuojami, šildomi, elektra prilenkiami ir automatiškai tamsėjantys šoninio vaizdo veidrodžiai,
Šildomos priekinės sėdynės
Mechaniškai reguliuojamas priekinės sėdynės aukštis
60/40 dalinamas ir nulenkiamas galinės sėdynės atlošas
Atlenkiamas galinis porankis
Porankis tarp priekinių sėdynių su daiktadėže

Automobilio aprašymas ir komplektacija
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LIGHT ASSIST - šviesos asistentas su funkcija COMING / LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT ir DAY LIGHT
(šviesos jutikliai įjungia artimųjų arba dieninių šviesų žibintus).
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis + lietaus jutiklis
FRONT ASSIST - eismo stebėjimo sistema su automatiniu įspėjimu, lėtėjimo ir stabdymo funkcija.
PEDESTRIAN MONITOR - pėsčiųjų aptikimo ir susidūrimo išvengimo sistema, veikianti nuo 10 iki 60
km/val. greičiu.
Tempomatas su greičio ribotuvu (galimybė nustatyti didžiausią leistiną greitį nuo 30 iki 210 km/val., o
jį viršijus - garsinis ir informacinis įspėjimas)
Galiniai parkavimo jutikliai su garsiniu įspėjimu, vaizdinė informacija radijo arba navigacijos ekrane +
MANOEUVRE ASSIST - automatinis stabdymas susidūrimo atveju
Skaitmeninis prietaisų skydelis - 8 colių spalvotas skaitmeninis vairuotojo ekranas
12 V lizdas bagažinėje
"SunSet": tamsinti galiniai šoniniai ir galinis langai (35 %)
Juodos spalvos stogo bagažinės tvirtinimo sijos
Skėtis po keleivio sėdyne. Negalima su P5N.
Akinių dėklas. Negalima su PK6
Papildomas elektrinis oro šildytuvas su automatiniu įjungimu, kai temperatūra žemesnė nei 4 laipsniai. Tik TDI varikliams.
Šildomi priekinio stiklo plovimo purkštukai
Tekstiliniai grindų kilimėliai
8 garsiakalbių garso sistema
"Bolero" radijas - 8 colių spalvotas jutiklinis ekranas, AM/FM, USB-C jungtys (įkrovimui ir duomenims perduoti), 
valdymas balsu
"Bluetooth" laisvų rankų įranga
"SmartLink": suteikia galimybę naudotis išmaniojo telefono programėlėmis per radijo imtuvo arba navigacijos 
įrenginio ekraną ("Apple CarPlay" programėlės belaidžiu ryšiu pasiekiamos "Apple®" įrenginiams).
Pagalbos iškvietimo funkcija
Pro-Active Services abonementas - 10 metų. Apimantis pagalbos skambučio funkciją, pagalbos kelyje, 
aptarnavimo ir pagalbos tarnybų funkcijas. Remote access -1 metų paslaugų paketo abonementas
Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių korpusai
GRAPHITE METALLIC dekoratyviniai interjero elementai
Juodos / pilkos spalvos tekstiliniai apmušalai
Plastikinės ratų arkų apdailos.
17 colių SCUTUS lengvojo lydinio ratlankiai su vasarinėmis 215/55 R17 padangomis.
Padangų remonto rinkinys - 12 V kompresorius ir remonto putos

Papildoma įranga

5X5X Graphite Grey metallic - pilka 540.00

PJA Laikinas plieninis atsarginis ratas 150.00
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W5F PARKING paketas: PARK DISTANCE CONTROL
parkavimo sistema su jutikliais priekyje ir gale;
Galinio vaizdo kamera

620.00

TA Registracija ir eksploatacinis paketas 460.00

- Registracija
- Automobilio paruošimas eksploatacijai
- Pirmos pagalbos rinkinys
- Numerio rėmeliai
- Priekiniai purvasargiai
- Galiniai purvasargiai

Į paketą neįskaičiuotas taršos mokestis. Šį mokestį pagal įstatyminę prievolę moka PIRKĖJAS
(NAUDOTOJAS).

 

Pasiūlymo kaina su papildoma įranga su PVM
 

29 990 EUR 
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Kainos pateiktos eurais su PVM
Gamintojo Škoda automobiliams suteikiama standartinė garantija yra 5 metai arba iki 100.000 kilometrų ridos
Papildoma įranga papildo arba pakeičia automobilio bazinę įrangą
Degalų sąnaudų, CO2 rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja
Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo
išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga,
apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.
Vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

*Bendros lizingo kainos metų normos apskaičiavimo pavyzdys:
Jei nuspręstumėte lizingu įsigyti 29 990 Eur vertės automobilį ir automobilio pardavėjui sumokėtumėte 5 998 (20 proc.  turto 
vertės, įskaitant PVM) pradinę įmoką nuosavomis lėšomis, tai finansuojama suma būtų 23 992 Eur,  lizingo įmoka, mokama 
kiekvieną mėnesį, būtų 299 Eur. Bendra lizingo kaina (apskaičiuota įtraukus per lizingo laikotarpį mokėtinas lizingo palūkanas, 
administravimo mokestį ir sąskaitos tvarkymo mokestį) 5 079,29 Eur, darant prielaidą, kad Jūs esate klientas, kurio rizika pagal AB 
SEB banko rizikos vertinimo metodiką yra labai maža, lizingo sutarties terminas – 5 metai, valiuta – eurai, taikoma 2023m. gegužės 
17d. kintamųjų palūkanų norma 5,91 proc. (palūkanų norma nurodyta taikant 1,95 proc. ir 3 mėn. EURIBOR kintamąsias palūkanas), 
likutinė turto vertė lizingo termino pabaigoje  10 769,41Eur (35,91 proc.  turto vertės, įskaitant PVM). Bendros vartojimo kredito 
kainos metinė norma būtų 5,92 procento, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 29 071,29 Eur.
Tai finansavimo paslauga, kurią teikia AB SEB bankas. Su finansavimo sąlygomis susipažinkite www.seb.lt ir, jeigu reikia, pasikonsul-
tuokite su  banko darbuotojais.


