
 

Informácie o spotrebe paliva a o emisii CO2 podľa smernice 1999/94/EG v zmysle nariadenia vlády SR č.384/2004 Z.z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2. 

Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaných meracích postupov (1999/100/EG). Hodnota sa vzťahuje na plne vybavené vozidlo aj s vodičom. Údaje sa nevzťahujú na jedno vozidlo a nie sú súčasťou 

ponuky, ale slúžia na účely porovnávania medzi rôznymi typmi vozidiel.  

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste. Okrem úspornosti 

automobilu majú na určenie spotreby paliva emisií CO2 automobilu a vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne 

otepľovanie. 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 

 

 

 

 

 

ŠKODA KAROQ STYLE 

2,0 TDI 110 kW/150 k 7°AP 4x4 
 

Cena základného modelu KAROQ Style od 35.580€ 
 

 
Základná výbava   
ESC vrátane ABS, MSR, ASR,EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, 
HHC, XDS+ 

 Elektrické sklopné a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel 
s automatickým stmavením, Asistent rozjazdu do kopca 

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou   Asistent rozjazdu do kopca, Strešný spoiler vo farbe vozidla 

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, Dáždnik  ISOFIX – príprava na uchytenie detských sedačiek vzadu 

FRONT ASSIST, DRIVING MODE SELECT, DRIVER ALERT   Strešný nosič – strieborný, Chrómové lišty okien 

2x USB vpredu (typ C dátové) + 230V zásuvka a USB-C vzadu  Rezerva na oceľovom disku dojazdová, Adaptívny tempomat 

Parkovacie senzory vzadu a vzadu, Zadná parkovacia kamera  LIGHT AND RAIN ASSIST, SUNSET 

Disky SCUTUS z ľahkej zliatiny 17" s aero krytmi   Ambientné osvietenie, Príprava pre ťažné zariadenie 

Rádio BOLERO (8“ dotykový displej)  Interiér Style, ALARM so SAFE systémom 

Vyhrievanie predných sedadiel, Vkladané tkané koberce  Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu  

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla  KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie 

EASY START – bezkľúčové štarotvanie so Safe systému  FULL LED MATRIX hlavné svetlomety, FULL LED zadné svetlá 

Dvojzónová automatická klimatizácia, Bezdrôtový SmartLink   Emergency Call, Care Connect na 1 rok  

Výškovo nastaviteľné  sedadlo vodiča a spolujazdca  Predĺžená záruka na 5 rokov/100000 km  

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant  Doživotná Garancia Mobility Premium  

 

Doplnková výbava   
Farba: Čierna Magic metalíza 603€  Sklopné ťažné zariadenie 763€ 

Winter Plus 341€  Style Plus 1099€ 

Rezerva na oceľovom disku 150€    

 

Technické údaje     
Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 390/1 841/1 608  Zdvihový objem valcov (cm3) 1 968 
Rázvor (mm) 2 630  Max. výkon (kW pri 1/min) 110 pri 3 000-4 200 
Objem batožinového priestoru (l) 500/1 609  Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 360 pri 1 600- 2750  
Pohot. hmotnosť s vodičom (75 kg) 1 604-1 724  Prevodovka 7-stupňová 
Celková hmotnosť (kg) 2 126 – 2 240  Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 8,8 
VIN číslo vozidla TMBLJ7NU6P5028008  Max. rýchlosť (km/h) 204 
Druh paliva / Zdroj energie Nafta  Objem palivovej nádrže (l) 50 + 11 SCR 
Emisie CO2 WLTP (g/km) 146-160  Komb. spotreba WLTP (l/100 km) 5,6-6,1 

 

Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou 38.536€ 
Aktuálna akcia:  -1.200€ 
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie 37.336€ 

 

Ďalšie benefity  Možnosti financovania 
  Financovanie na 1% , 1/3, 1/4 , ŠKODA Bez Starosti 

 


