AR PASIRUOŠĖTE
VASAROS NUOTYKIAMS?
LEISKITĖS Į VASAROS NUOTYKIUS SU
NAUJU ŠKODA AUTOMOBILIU JAU

RYTOJ !
Visi automobiliai yra vietoje ir bus paruošti per 1-2 d.d.

MĖNESIO ĮMOKA SIŪLOMIEMS
AUTOMOBILIAMS TIK NUO

119 € /mėn.
NUOLAIDOS IKI

3 400 €

* AUTOMOBILIŲ KIEKIS RIBOTAS

UAB “Baltieva” / Veiverių g. 145, Kaunas / www.baltieva.lt / kaunas@skoda.lt
Telefonas informacijai ir užsakymams: T +370 37 343017

Karoq Style 1.6TDI 85kW DSG
Automobilio kaina: 28 195 €

KAROQ

dabar

27 277 €

nuolaida 918 €

PAPILDOMA ĮRANGA > Elektra valdomas bagažinės
durų atidarymas/ uždarymas > Skaitmeninis prietaisų
skydelis > Šildomas priekinis stiklas > Lengvo lydinio
ratlankiai TRITON 7Jx17
SPALVA: balta - Moon White metallic

mėnesio įmoka 244 € /mėn.
PAPILDOMA ĮRANGA > Virtualus pedalas – bagažinės

Karoq Style 2.0TDI 110kW 4x4 DSG
Automobilio kaina: 34 724 €
dabar 33

688 €

nuolaida 1 036 €
mėnesio įmoka 301 € /mėn.

Karoq Style 1.5 TSI 110kW DSG
Automobilio kaina: 30 432€
dabar 28 444€
nuolaida 1 988€
mėnesio įmoka 254 € /mėn.

atidarymas/uždarymas kojos judesiu + elektra valdomas
bagažinės durų atidarymas/uždarymas > Skaitmeninis
prietaisų skydelis > Šildomas priekinis stiklas > Lengvo
lydinio ratlankiai BRAGA > Odiniai sėdynių apmušalai >
Asistavimo sistemų paketas I: Adaptyvi kruizo kontrolė iki
160 km/h (PPI) LANE ASSIST – eismo juostos palaikymo
sistema Eismo spūsčių asistentas BLIND SPOT DETECT
– nematomos zonos detekcijos sistema > Pusiau
automatinė automobilio kontrolė kritiniu sveikatos
sutrikimo atveju > Multifunkcinė kamera > VARIOFLEX
– lengvai galinės sėdynės > Garso sistema SOUND
SYSTEM CANTON (transformuojamos 10 garsiakalbių)
SPALVA: mėlyna - Lava Blue metallic

PAPILDOMA ĮRANGA > Durų slenksčių apdailos >
Asistavimo sistemų paketas I: Adaptyvi kruizo kontrolė iki
160 km/h (PPI) LANE ASSIST – eismo juostos palaikymo
sistema Eismo spūsčių asistentas BLIND SPOT DETECT
– nematomos zonos detekcijos sistema
Pusiau
automatinė automobilio kontrolė kritiniu sveikatos
sutrikimo atveju > Multifunkcinė kamera > VARIOFLEX –
lengvai transformuojamos galinės sėdynės > Family
paketas I: dvipusis bagažinės kilimėlis elektra valdomas
galinių durelių užraktų blokavimas > SUNSET tik
kombinacijoje su gobeleno sėdynių apmušalais > Garso
sistema SOUND SYSTEM CANTON (10 garsiakalbių)
SPALVA: raudona - Velvet Red metallic

Karoq Ambition 1.6TDI 85kW DSG
Automobilio kaina: 26 229 €

PAPILDOMA ĮRANGA

dabar 25

> SUNSET – labiau tonuoti galinių durų ir galiniai stiklai
> Pilnai LED priekiniai žibintai su AFS, LED rūko žibintai su
CORNER (posūkio) funkcija
SPALVA: šviesiai ruda - Cappuccino Beige metallic

222 €

nuolaida 1 007 €
mėnesio įmoka 225 € /mėn.

Kodiaq Ambition 2.0TDI 110kW DSG
Automobilio kaina: 33 709 €

KODIAQ

dabar 30 300

€

nuolaida 3 409€

PAPILDOMA

ĮRANGA >PARK DISTANCE
CONTROL – parkavimo sistema priekyje ir gale >
Šildomas priekinis stiklas + lietaus jutiklis > Pilnai LED
priekiniai žibintai su AFS, LED rūko žibintai su Corner
(posūkio) funkcija
SPALVA: mėlyna - Lava Blue metallic

mėnesio įmoka 271 € /mėn.
PAPILDOMA ĮRANGA >Plieninis vietą taupantis

Kodiaq Style 2.0 TDI 140 kW 4x4 DSG
Automobilio kaina: 38 212 €
dabar 37 100

€

nuolaida 1 112€
mėnesio įmoka 332 € /mėn.

Kodiaq Ambition 1.5TSI 110kW DSG
Automobilio kaina: 31 143 €
dabar 29 111

€

nuolaida 2 032 €
mėnesio įmoka 260 € /mėn.

Kodiaq Ambition 2.0TDI 110kW DSG
Automobilio kaina: 31 033 €
dabar 29 999

€

nuolaida 1 034 €
mėnesio įmoka 268 € /mėn.

atsarginis ratas >Mažas odos paketas (3 stipinų
multifunkcinis odinis vairaratis su radijo ir telefono
valdymu) su DSG dėžės perjungimo svirtelėmis
>Asistavimo sistemų paketas I: Adaptyvi kruizo
kontrolė iki 160 km/h (PLI) LANE ASSIST – eismo
juostos palaikymo sistema Eismo spūsčių asistentas
BLIND SPOT DETECT – nematomos zonos detekcijos
sistema Pusiau automatinė automobilio kontrolė
kritiniu sveikatos sutrikimo atveju Multifunkcinė
kamera > Garso sistema SOUND SYSTEM CANTON
> Akustinis priekinių šoninių stiklų paketas + SUNSET
SPALVA: tamsiai ruda - Magnetic brown metallic

PAPILDOMA

ĮRANGA > Elektra valdomas
bagažinės durų atidarymas/uždarymas > PARK
DISTANCE CONTROL – parkavimo sistema priekyje ir
gale > Plieninis vietą taupantis atsarginis ratas > Pilnai
LED priekiniai žibintai su AFS, LED rūko žibintai su
Corner (posūkio) funkcija > Galinio vaizdo kamera MID,
pilnai LED galiniai žibintai
SPALVA: tamsiai ruda - Magnetic brown metallic

PAPILDOMA

ĮRANGA > Laikinas plieninis
atsarginis ratas > Šildomas priekinis stiklas + lietaus
jutiklis > Pilnai LED priekiniai žibintai su AFS, LED rūko
žibintai su Corner (posūkio) funkcija
SPALVA: šviesiai ruda - Cappuccino Beige metallic

Kodiaq Ambition 2.0TDI 110kW DSG
Automobilio kaina: 31 033 €

KODIAQ

dabar 29 999

€

nuolaida 1 034€

PAPILDOMA

ĮRANGA >Laikinas plieninis
atsarginis ratas > Šildomas priekinis stiklas + lietaus
jutiklis >Pilnai LED priekiniai žibintai su AFS, LED rūko
žibintai su Corner (posūkio) funkcija
SPALVA: tamsiai pilka - Quartz Grey metallic

mėnesio įmoka 268 € /mėn.

Kodiaq Style 1.5TSI 110kW DSG
Automobilio kaina: 32 113 €
dabar 30 333

€

PAPILDOMA ĮRANGA > Lengvo lydinio ratlankiai
TRINITY 7Jx18 > Plieninis vietą taupantis atsarginis
ratas
SPALVA: tamsiai ruda - Magnetic brown metallic

nuolaida 1 780€
mėnesio įmoka 271 € /mėn.

Kodiaq Ambition 2.0TDI 110kW DSG
Automobilio kaina: 32 019 €
dabar 28

PAPILDOMA ĮRANGA ----SPALVA: mėlyna - Lava Blue metallic

888 €

nuolaida 3 131€
mėnesio įmoka 258 € /mėn.

Kodiaq SCOUT 2.0 TDI 140kW
4x4 DSG
Automobilio kaina: 45 507 €
dabar 42 277

€

nuolaida 3 230€
mėnesio įmoka 378€ /mėn.

PAPILDOMA ĮRANGA >Skaitmeninis prietaisų
skydelis >Plieninis vietą taupantis atsarginis ratas
>Virtualus pedalas – bagažinės atidarymas/uždarymas
kojos judesiu + elektra valdomas bagažinės durų
atidarymas/uždarymas >Šildomas priekinis stiklas +
lietaus jutiklis >Mažas odos paketas (šildomas 3 stipinų
multifunkcinis odinis vairaratis su radijo ir telefono
valdymu) >Galinio vaizdo kamera MID, pilnai LED
galiniai žibintai >Asistavimo sistemų paketas I:
Adaptyvi kruizo kontrolė iki 160 km/h (PLI) LANE
ASSIST – eismo juostos palaikymo sistema Eismo
spūsčių asistentas BLIND SPOT DETECT –
nematomos zonos detekcijos sistema
Pusiau
automatinė automobilio kontrolė kritiniu sveikatos
sutrikimo atveju Multifunkcinė kamera >Garso
sistema SOUND SYSTEM CANTON >Akustinis
priekinių šoninių stiklų paketas + SUNSET
SPALVA: mėlyna - Lava Blue metallic

Octavia Ambition 1,5TSI 110kW
DSG

OCTAVIA

Automobilio kaina: 23 780 €
dabar 21 500

€

nuolaida 2 280€
mėnesio įmoka 192€ /mėn.

Octavia Ambition 1.6TDI 85kW 5M
Automobilio kaina: 20 395 €

€

dabar 18 180

nuolaida 2 215€
mėnesio įmoka 163€ /mėn.

Octavia Ambition 1.0TSI 85kW DSG
Automobilio kaina: 20 577 €
dabar 19 555

€

nuolaida 1 022€
mėnesio įmoka 175€ /mėn.

PAPILDOMA ĮRANGA >8 garsiakalbiai; >Galiniai
elektra valdomi langai; >Kruizo kontrolės sistema;
>Apsaugos sistema su vidaus monitoringu, autonomine
sirena posvyrio jutikliu (2 nuotolinio valdymo
pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE sistema; >Lengvo
lydinio ratlankiai ALCATRAS 6,5J x 16; >Automatiškai
tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; >SMART
LINK +
funkcija (įskaitant SMARTGATE funkciją);
>SUNSET
–
labiau
tamsinti
galiniai
langai;
>CLIMATRONIC – automatinis dviejų zonų oro
kondicionierius, antialerginis ir kvapų filtras, AQS ir
automatinis oro recirkuliacijos režimas; >Šviesų asistentas
ir lietaus jutiklis LIGHT AND RAIN ASSIST su funkcijomis
COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT,
DAY LIGHT; >Galinė parkavimo sistema; >Patogaus
skambinimo įranga su Bluetooth sąsaja; >Mažas odos
paketas (3 stipinų multifunkcinis oda trauktas vairaratis su
radijo ir telefono valdymu)
SPALVA: tamsiai ruda - Maple brown metallic

PAPILDOMA ĮRANGA >Galinė parkavimo sistema;
>Kruizo kontrolės sistema; >Apsaugos sistema su
vidaus monitoringu, autonomine sirena posvyrio jutikliu
(2 nuotolinio valdymo pulteliai/sulankstomi raktai),
SAFE sistema; >Lengvo lydinio ratlankiai ILIAS R16;
>Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth sąsaja
SPALVA: šviesiai pilka - Brilliant Silver metallic

PAPILDOMA ĮRANGA >Kruizo kontrolės sistema
>Apsaugos sistema su vidaus monitoringu, autonomine
sirena posvyrio jutikliu (2 nuotolinio valdymo
pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE sistema >Lengvo
lydinio ratlankiai ILIAS >Patogaus skambinimo įranga su
Bluetooth sąsaja >Galinė parkavimo sistema
SPALVA: šviesiai ruda - Cappuccino Beige metallic

Octavia Ambition 1.6 TDI 85 kW DSG PAPILDOMA ĮRANGA >Kruizo kontrolės sistema
Automobilio kaina: 21 581 €
dabar 19

690 €

nuolaida 1 891€
mėnesio įmoka 176€ /mėn.

>Apsaugos sistema su vidaus monitoringu, autonomine
sirena posvyrio jutikliu (2 nuotolinio valdymo
pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE sistema >Lengvo
lydinio ratlankiai ILIAS >Patogaus skambinimo įranga su
Bluetooth sąsaja
SPALVA: tamsiai ruda - Maple brown metallic

Octavia Ambition 1.6 TDI 85 kW
DSG

OCTAVIA

Automobilio kaina: 21 581 €
dabar 19

690 €

nuolaida 1 891€

PAPILDOMA ĮRANGA >Kruizo kontrolės sistema
>Apsaugos sistema su vidaus monitoringu, autonomine
sirena posvyrio jutikliu (2 nuotolinio valdymo
pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE sistema >Lengvo
lydinio ratlankiai ILIAS >Patogaus skambinimo įranga su
Bluetooth sąsaja
SPALVA: šviesiai ruda - Cappuccino Beige metallic

mėnesio įmoka 176€ /mėn.

Octavia Style 1.5TSI 110kW M6
Automobilio kaina: 20 805 €
dabar 19

699 €

nuolaida 1 106€
mėnesio įmoka 176€ /mėn.

Octavia Ambition 1.5TSI 110kW M6
Automobilio kaina: 19 493 €
dabar 18

777 €

nuolaida 716€
mėnesio įmoka 168€ /mėn.

Octavia Style 1.5TSI 110kW DSG
Automobilio kaina: 25 335 €
dabar 23

999 €

nuolaida 1 336 €
mėnesio įmoka 215€ /mėn.

PAPILDOMA ĮRANGA >Apsaugos sistema su vidaus
monitoringu, autonomine sirena posvyrio jutikliu (2
nuotolinio valdymo pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE
sistema >Mažas odos paketas (3 stipinų multifunkcinis
oda trauktas vairaratis su radijo ir telefono valdymu)
>SUNSET – labiau tamsinti galiniai langai
SPALVA: šviesiai ruda - Cappuccino Beige metallic

PAPILDOMA ĮRANGA > Kruizo kontrolės sistema
> Apsaugos sistema su vidaus monitoringu, autonomine
sirena posvyrio jutikliu (2 nuotolinio valdymo
pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE sistema > Lengvo
lydinio ratlankiai ILIAS > Patogaus skambinimo įranga su
Bluetooth sąsaja
SPALVA: balta - Candy Wite

PAPILDOMA ĮRANGA > Mažas odos paketas (3
stipinų multifunkcinis oda trauktas vairaratis su radijo ir
telefono valdymu) >Spalvinis MAXI DOT informacinis
ekranas >LED priekiniai žibintai su dinamine kontrole
posūkiuose + teleskopinė priekinių žibintų plovimo
sistema >Priekiniai rūko žibintai su įsijungimo posūkyje
funkcija CORNER >Lengvo lydinio ratlankiai TRIUS 7J x 17
>FRONT ASSIST
– radaras priekyje, automatinis
stabdymas, pėsčiųjų apsauga >KESSY – beraktė durų
atrakinimo sistema su variklio Start/Stop funkcija +
apsaugos sistema >SUNSET – labiau tamsinti galiniai
langai
SPALVA: tamsiai ruda - Maple brown metallic

Octavia Ambition 1,5TSI 110kW
DSG

OCTAVIA

Automobilio kaina: 23 287 €
dabar 22

000 €

nuolaida 1 287€
mėnesio įmoka 197€ /mėn.

Octavia COMBI Ambition 1.6 TDI
85 kW 5M

FABIA

langai>Apsaugos sistema su vidaus monitoringu,
autonomine sirena posvyrio jutikliu (2 nuotolinio
valdymo pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE sistema
>Lengvo lydinio ratlankiai ILIAS >Automatiškai
tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis >SMART
LINK + funkcija (įskaitant SMARTGATE funkciją) >
CLIMATRONIC – automatinis dviejų zonų oro
kondicionierius, antialerginis ir kvapų filtras, AQS ir
automatinis oro recirkuliacijos režimas >Šviesų
asistentas ir lietaus jutiklis LIGHT AND RAIN ASSIST su
funkcijomis COMING HOME, LEAVING HOME,
TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT >Galinė parkavimo
sistema >Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth
sąsaja >Mažas odos paketas (3 stipinų multifunkcinis
oda trauktas vairaratis su radijo ir telefono valdymu) >
Kruizo kontrolės sistema
SPALVA: balta - Moon White metallic

PAPILDOMA ĮRANGA >Apsaugos sistema su vidaus

Automobilio kaina: 20 585 €
dabar 19 190

PAPILDOMA ĮRANGA >Galiniai elektra valdomi

€

nuolaida 1 395€
mėnesio įmoka 172€ /mėn.

monitoringu, autonomine sirena posvyrio jutikliu (2
nuotolinio valdymo pulteliai/sulankstomi raktai), SAFE
sistema >Kruizo kontrolės sistema >Stogo bagažinės
sijos – juodos spalvos >Lengvo lydinio ratlankiai ILIAS
>Patogaus skambinimo įranga su Bluetooth sąsaja
SPALVA: šviesiai pilka - Brilliant Silver metallic

PAPILDOMA ĮRANGA >Kruizo kontrolės sistema +

Fabia Ambition 1.0TSI 81kW DSG
Automobilio kaina: 19 500 €
dabar 17

999 €

nuolaida 1 501€
mėnesio įmoka 150 € /mėn.

SPEEDLIMITER (nustatyto greičio ribotuvas) >MAXI
DOT ekranas >Spalvų koncepcija – COLOR CONCEPT
(kita spalva dažytas stogas, A-statramsčiai, veidrodėliai,
ratlankiai) >SUNSET - labiau tamsinti langai nuo galinių
durų >Laikinas atsarginis ratas, veržliaraktis, keltuvas
>Lengvo lydinio ratlankiai VIGO 7J x 16 >Mažas odos
paketas (3-stipinų multifunkcinis oda aptrauktas
vairaratis su radijo ir telefono valdymu, Piano Black
>EASY LIGHT ASSIST - automatinis šviesų įsijungimas,
Comming/Leaving Home šviesos >Šildomos priekinės
sėdynės >Pramoginė-informacinė sistema SWING
PLUS
(2 DIN, 6,5“ spalvinis jutiklinis ekranas,
automobilio nustatymų meniu, FM, RDS, USB, SD, MP3,
WMA) + Bluetooth + telefono valdymas, SMS, Škoda
Surround garso sistema su 6 garsiakalbiais, SMART
LINK+ >Alu-design pedalų apdailos
SPALVA: mėlyna - Race Blue metallic

Superb Style 2.0TDI 110kW DSG
Automobilio kaina: 29 929 €

SUPERB

dabar 28

999 €

nuolaida 930€
mėnesio įmoka 259 € /mėn.

Superb Ambition 2.0TDI 110kW
DSG
Automobilio kaina: 27 110 €
dabar 26 260

€

nuolaida 850 €
mėnesio įmoka 235 € /mėn.

Superb Ambition 1.5TSI 110kW
DSG
Automobilio kaina: 27 576 €
dabar 26 622

€

nuolaida 954 €
mėnesio įmoka 238 € /mėn.

Superb Style 2.0TDI 110kW DSG
Automobilio kaina: 30 323 €
dabar 29 333

€

nuolaida 990 €
mėnesio įmoka 262 € /mėn.

PAPILDOMA ĮRANGA >SunSet – labiau tamsinti
galinių durų ir galinis langai >Šildomas priekinis stiklas
(inovatyvi plono metalo sluoksnio technologija,
papildomai atspindį saulės spinduliavimą) >Šildomas 3stipinų chromu dekoruotas multifunkcinis oda trauktas
vairaratis su audio sistemos ir telefono valdymu >Smart
Light Assist – automatinė ilgųjų šviesų perjungimo ir
segmentinio tamsinimo sistema, XGA multifunkcinė
kamera + Lane Assist + Blind Spot Detect
SPALVA: tamsiai ruda - Magnetic brown metallic

PAPILDOMA ĮRANGA >SunSet – labiau tamsinti
galinių durų ir galinis langai >Šildomas priekinis stiklas
(inovatyvi plono metalo sluoksnio technologija,
papildomai atspindį saulės spinduliavimą) >Biksenoniniai priekiniai žibintai su sistema AFS (Adaptive
Frontlight System), LED dieninėmis važiavimo
šviesomis, teleskopine žibintų plovimo sistema ir lietaus
jutikliu
SPALVA: tamsiai ruda - Magnetic brown metallic

PAPILDOMA ĮRANGA >SunSet – labiau tamsinti
galinių durų ir galinis langai >Park Distance Control –
priekinė ir galinė parkavimo sistema >Lengvo lydinio ratai
STRATOS 7 J × 17'' >Šildomas priekinis stiklas (inovatyvi
plono metalo sluoksnio technologija, papildomai atspindį
saulės spinduliavimą) >Šildomas 3-stipinų chromu
dekoruotas multifunkcinis oda trauktas vairaratis su audio
sistemos ir telefono valdymu >Bi-ksenoniniai priekiniai
žibintai su sistema AFS (Adaptive Frontlight System),
LED dieninėmis važiavimo šviesomis, teleskopine žibintų
plovimo sistema ir lietaus jutikliu
SPALVA: tamsiai ruda - Magnetic brown metallic

PAPILDOMA ĮRANGA >SunSet – labiau tamsinti
galinių durų ir galinis langai >Šildomas priekinis stiklas
(inovatyvi plono metalo sluoksnio technologija,
papildomai atspindį saulės spinduliavimą) >Šildomas 3stipinų chromu dekoruotas multifunkcinis oda trauktas
vairaratis su audio sistemos ir telefono valdymu >Smart
Light Assist – automatinė ilgųjų šviesų perjungimo ir
segmentinio tamsinimo sistema, XGA multifunkcinė
kamera + Lane Assist + Blind Spot Detect >Galinio vaizdo
kamera >Alcantara/dirbtinės odos apmušimas
SPALVA: juoda - Black Magic metallic

SUPERB

Superb COMBI Ambition 2.0TDI
110kW DSG
Automobilio kaina: 28 136 €
dabar 27

220 €

nuolaida 916 €
mėnesio įmoka 243 € /mėn.

Superb COMBI Style 2.0TDI
110kW DSG
Automobilio kaina: 30 955 €

RAPID

dabar 29 990

€

nuolaida 965 €
mėnesio įmoka 267 € /mėn.

Rapid Spaceback Style 1.0TSI
70kW M5
Automobilio kaina: 14 584 €
dabar 14

100 €

nuolaida 484 €
mėnesio įmoka 126 € /mėn.

Rapid Spaceback Ambition
1.0TSI 70kW M5
Automobilio kaina: 13 529 €
dabar 13

300 €

nuolaida 229 €
mėnesio įmoka 119 € /mėn.

PAPILDOMA ĮRANGA >SunSet – labiau tamsinti
galinių durų ir galinis langai >Lengvo lydinio ratai
STRATOS 7 J × 17'' >Šildomas priekinis stiklas (inovatyvi
plono metalo sluoksnio technologija, papildomai atspindį
saulės spinduliavimą) >Bi-ksenoniniai priekiniai žibintai su
sistema AFS (Adaptive Frontlight System), LED
dieninėmis važiavimo šviesomis, teleskopine žibintų
plovimo sistema ir lietaus jutikliu
SPALVA: tamsiai ruda - Magnetic brown metallic

PAPILDOMA ĮRANGA > SunSet – labiau tamsinti
galinių durų ir galinis langai >Šildomas priekinis stiklas
(inovatyvi plono metalo sluoksnio technologija,
papildomai atspindį saulės spinduliavimą) >Šildomas 3stipinų chromu dekoruotas multifunkcinis oda trauktas
vairaratis su audio sistemos ir telefono valdymu >Smart
Light Assist – automatinė ilgųjų šviesų perjungimo ir
segmentinio tamsinimo sistema, XGA multifunkcinė
kamera + Lane Assist + Blind Spot Detect
SPALVA: juoda - Black Magic metallic

PAPILDOMA ĮRANGA > Akustinė galinė parkavimo
sistema; > Apsauga su autonominiu maitinimo šaltiniu,
posvyrio jutikliu, 2 užlenkiami raktai, SAFE sistema; >
SUNSET - labiau tonuoti galiniai langai (įskaitant galines
duris); > Mažas odos paketas (multifunkcinis 3 stipinų
vairaratis su radijo ir telefono valdymu); > Bluetooth laisvų
rankų sąsaja; > Įkalnės asistentas
SPALVA: mėlyna - Denim Blue metallic

PAPILDOMA ĮRANGA >Apsauga su autonominiu
maitinimo šaltiniu, posvyrio jutikliu, 2 užlenkiami raktai,
SAFE sistema >Mažas odos paketas (3 stipinų vairaratis)
> Bluetooth laisvų rankų sąsaja (su SWING) > Žiemos
paketas - šildomos priekinės sėdynės ir šildomi langų
plovimo purkštuvai > Informacinė-pramoginė sistema
SWING – 2 DIN, 6,5“ spalvinis jutiklinis ekranas, FM,
MP3, SD, USB, automobilio nustatymų meniu
SPALVA: šviesiai pilka - Brilliant Silver metallic

UAB “Baltieva” / Veiverių g. 145, Kaunas / www.baltieva.lt / kaunas@skoda.lt
Telefonas informacijai ir užsakymams: T +370 37 343017

