
ŠKODA Eesti mobiilirakendus

facebook.com/skodaeesti

SAADAVAL

KODIAQ
UUS ŠKODA



2
H

in
na

ki
ri

Bensiinimootorid Võimsus kW / hj Käigukast Keskmine kütusekulu; l/100km CO2 keskmine emissioon (g/km) Active Ambition Elegance

1,4 TSI* 92 / 125 6-k. manuaal 6,1– 6,0 139 – 137 20 900 € - -

1,4 TSI ACT DSG* 110 / 150 6-k. automaat 6,3 – 6,2 143 – 141 24 300 € 26 600 € 28 600 €

1,4 TSI ACT 4x4 110 / 150 6-k. manuaal 6,9 – 6,8 155 – 153 25 000 € 27 300 € 29 300 €

1,4 TSI DSG 4x4* 110 / 150 6-k. automaat 7,1 – 7,0 163 – 161 26 600 € 28 900 € 30 900 €

2,0 TSI DSG 4x4 132 / 180 7-k. automaat 7,4 – 7,3 170 – 168 - 29 700 € 31 800 €

Diiselmootorid Võimsus kW/hj Käigukast Keskmine kütusekulu; l/100km CO2 keskmine emissioon (g/km) Active Ambition Elegance

2,0 TDI SCR DSG* 110 / 150 7-k. automaat 5,0 – 4,9 131 – 129 26 800 € 29 100 € 31 100 €

2,0 TDI SCR 4X4 110 / 150 6-k. manuaal 5,4 – 5,3 141 – 139 27 500 € 29 800 € 31 800 €

2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 / 150 7-k. automaat 5,7 – 5,6 149 – 147 29 100 € 31 400 € 33 400 €

2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 / 190 7-k. automaat 5,7 150 - 33 900 € 36 000 €

KODiAq HiNNAKiRi 

*   tootmises alates nädalast 22 / 2017
ACT - (Active Cylinder management Technology) - süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib/aktiveerib kütusesäästmiseks kahte keskmist silindrit. 
SCR - (Selective Catalytic Reduction) - heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue®.

Hinnakirjas ära toodud tehnilised andmed on esialgsed ja võivad muutuda. 
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Emor Brand HEaltH 2016 uuringus osalEnud 
inimEstE Hinnangul on skoda kliEndid  
kõigE raHuolEvamad autoomanikud.



3

Te
hn

ili
se

d
 a

nd
m

ed

() seitsmekohalise versiooni andmed (kui erinevad viiekohalisest)
* andmed raskete teeolude paketiga
** andmed sportvedrustuse korral
*** andmed adaptiivse vedrustuse korral
**** sõltub lisatud varustuselementide massist

DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsepritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
ACT – (Active Cylinder management Technology) - süsteem jälgib mootori koormatust ja deaktiveerib võimalusel kütusesäästmiseks kaks keskmist silindrit.   
  Lisavõimsuse vajamisel aktiveeritakse silindrid uuesti  Võimalik kütusesääst 0,4 - 1,0 liitrit 100 km kohta 
SCR – (Selective Catalytic Reduction) - heitgaaside puhastamiseks lämmastikoksiidist kasutatakse katalüsaatorit AdBlue® 

Mootor 1,4 TSi 1,4 TSi ACT DSG 1,4 TSi ACT 4x4 1,4 TSi 4x4 DSG 2,0 TSi DSG 4x4 2,0 TDi SCR DSG 2,0 TDi SCR 4x4 2,0 TDi SCR DSG 
4x4

2,0 TDi SCR DSG 
4x4

Kütus bensiin bensiin bensiin bensiin bensiin diisel diisel diisel diisel

Silindrite arv / töömaht (cm3) 4 / 1 395 4 / 1 395 4 / 1 395 4 / 1 395 4 / 1 984 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968

Võimsus, kW/hj 92 / 125 110 / 150 110 / 150 110 / 150 132 / 180 110 / 150 110 / 150 110 / 150 140 / 190

Suurim pöördemoment,    
Nm, 1/min puhul

200 /  
1400 - 4000

250 /  
1500 - 3500

250 /  
1500 - 3500

250 /  
1500 - 3500

320 /  
1400 - 3940

340 /  
1750 - 3000

340 /  
1750 - 3000

340 /  
1750 - 3000

400 /  
1750 - 3250

Käigukast 6-k  manuaal 6-k  automaat 6-k  manuaal 6-k  automaat 7-k  automaat 7-k  automaat 6-k  manuaal 7-k  automaat 7-k  automaat

Suurim kiirus, km/h 190 (189) 198 (197) 197 (196) 194 (192) 207 (205) 199 (192) 197 (198) 194 (195) 210 (209)

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 10,5 (10,9) 9,9 (10,1) 9,8 (9,9) 9,9 (10,1) 8,0 (8,2) 9,9 (10,2) 9,5 (9,8) 10,2 (10,3) 8,9 (9,1)

Kütusekulu linnas, l/100km 7,5–7,4 (7,6–7,5) 7,5–7,4 8,3–8,2 8,5–8,4 9,1–9,0 5,8–5,7 6,4–6,3 (6,4–6,3) 6,8–6,7 6,6

Kütusekulu maanteel, l/100 
km

5,3–5,2 (5,4–5,3) 5,6–5,5 6,0–5,9 6,3–6,2 6,4–6,3 4,6–4,5 4,8–4,7 (4,9–4,7) 5,2–5,1 5,3

Keskmine kütusekulu, l/100 
km

6,1–6,0 (6,2–6,1) 6,3–6,2 6,9–6,8 7,1–7,0 7,4–7,3 5,0–4,9 5,4–5,3 (5,5–5,3) 5,7–5,6 5,7

Heitgaaside CO2 sisaldus 
keskmiselt (g/km)

139–137 (141–139) 143–141 155–153 (156–154) 163–161 170–168 131–129 141–139 (144–139) 149–147 150 (151)

Tühimass, kg  
(koos juhiga, 75kg)****

1502 – 1702  
(1545 – 1730)

1546 – 1746  
(1589 – 1774)

1610 – 1810  
(1653 – 1838)

1625 – 1825  
(1662 – 1853)

1695 – 1895  
(1738 – 1853)

1667 – 1867  
(1783 – 1968)

1705 – 1905  
(1748 – 1933)

1740 – 1940  
(1710 – 1895)

1752 – 1952  
(1795 – 1980)

Kandevõime, kg  
(koos juhiga, 75kg)****

450 – 650  
(600 – 734) 

450 – 650  
(600 – 733) 

475 – 675  
(605 – 757) 

475 – 675  
(605 – 756)

475 – 675  
(605 – 752) 

455 – 655  
(605 – 768)

475 – 675  
(605 – 753)

475 – 675  
(525 – 710)

475 – 675  
(608 – 767)

Täismass, kg 2077 (2150–2255) 2121 (2195 – 2299) 2210 (2330 – 2368) 2225 (2345 – 2383) 2295 (2413 – 2453) 2247 (2460 – 2498) 2305 (2383) 2340  
(2349 – 2425)

2352 (2472 – 2510)

Lubatud haagise mass  
piduritega / piduriteta, kg

1600 1800 2000 2000 2200 (2000) 2000 2000 2300 (2000) 2300 (2000)

Pikkus, mm 4697

Laius, mm 1882

Kõrgus (max/min), mm 1676 / 1655 (1673 / 1655)

Rööbe, ees/taga mm 1586 / 1576

Teljevahe, mm (tühimassi 
korral / täismassi korral)

2791 / 2788

Pöörderingi läbimõõt, m 12,2

Kliirens, mm 187 / 188

Maksimaalne pakiruumi maht 
(ilma varurattata), l

650–835 (560–765)

Maksimaalne pakiruumi maht 
allaklapitud istmetega (ilma 
varurattata), l

2065 (2005)

Kütusepaagi maht, l 58 58 60 60 60 58 60 60 60

KODiAq TEHNiLiSED ANDMED

Hinnakirjas ära toodud tehnilised andmed on esialgsed ja võivad muutuda. 
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TURVALiSUS KOOD Active Ambition Elegance

ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk) 449 € 449 € 449 €

Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC (ABS pidurid, veojõukontroll ASR, elektrooniline diferentsiaalilukk XDS+, järelhaagise stabiilsuskontroll TSA+, järelkokkupõrke vältimise 
süsteem MKB, hüdrauliline pidurdusabi HBA, piduriketaste kuivatamise funktsioon RBS, elektrooniline pidurdusstabiilsuse kontroll CBC). Nelikveolistel versioonidel ESC-Sport 
režiim (stabiilsuskontroll sekkub viivitusega) ja veojõukontrolli ASR väljalülitamise võimalus.

q q q

Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi- ja tagaistmetel (sportistmete korral integreeritud peatugedega istmed) q q q
Kinnitamata turvavöö märguanne kahel esimesel istmereal 9P5 q q q
Kinnitamata turvavöö märguanne kõikidel istmetel, seitsmeistmelise versiooni korral; ainult koos PZA/PZB 9P9 60 € 60 € 60 €

Turvasüsteem eesistujatele (Crew Protect Assist): avariiohu korral (hädapidurdus, juhitavuse kaotus) aktiveeruvad turvavööde eelpingutid ning lahtised küljeaknad/katuseluuk 
suletakse automaatselt; ainult koos tagumiste külgturvapatjadega PE2

7W2 150 € 150 € 150 €

Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi deaktiveeritav q q q
Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees PE1 q q q
Külgturvapadjad taga PE2 280 € 280 € 280 €

Põlvede turvapadi juhile PE0 q q q
Tehase alarm koos mahu- ja kallutusanduriga PDA q q q
Elektrooniline immobilisaator q q q
Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma hakates, säilitades pidurisüsteemis rõhku veel 2 sekundi jooksul peale piduripedaali vabastamist UG1 70 € 70 € 70 €

Elektromehaaniline seisupidur "Autohold"-funktsiooniga (hoiab ära auto soovimatu liikumahakkamise, deaktiveerub gaasipedaali vajutamisel) q q q
Rehvirõhu monitooring - iga rehvi rõhku kontrollitakse pidevalt, rõhu vähenemise korral ilmub näidikuekraanile vastav märguanne 7K1 q q q
Halogeenesilaternad q - -

LED-esilaternad, kurvifunktsiooniga + AFS II (Adaptive Frontlight System - tuled kohanduvad automaatselt sõidukiiruse ja -tingimustega), LED-tehnoloogiaga ääretuled, udutu-
led (kurvifunktsiooniga) ja suunatuled; ainult koos valgustuse abipaketiga PN4 ja automaatselt tumeneva salongipeegliga 4L1/PRF/PW1/PWE

PN0 990 € q q

Esilaternate pesurid P0S 120 € 120 € 120 €

LED-päevasõidutuled q q q
LED-tagatuled (tagatuled, pidurituled ja tagumine udutuli) q q q
Täiendav tagatulede LED-pakett: kristalse disainiga tagatuled, LED-valgustid ka tagaluugil asuvas laternakorpuses, LED-suunatuled, LED-numbrimärgivalgustus, tagurdustuli 
mõlemas tagalaternas; Active'le ainult koos automaatselt tumenevate peeglitega PW1

PN1 120 € 120 € q

Udutuled ees 8WB q - -

Juhi väsimusastet jälgiv süsteem (annab hoiatussignaali, kui registreerib juhi käitumises väsimuse või unisuse märke) EM1 40 € 40 € 40 €

ISOFIX lapseistme kinnitused tagaistmel q q q
ISOFIX lapseistme kinnitus ees kõrvalistuja istmel 3G2 30 € 30 € 30 €

MUGAVUS JA FUNKTSiONAALSUS KOOD Active Ambition Elegance

Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit q q q
KESSY Go - mootori võtmeta käivitus- ja seiskamissüsteem PDB 200 € - -

KESSY - võtmeta avamis/lukustamis- ja käivitussüsteem PDD - q q
Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja lastelukuga q q q
Konditsioneer, tolmu ja õietolmu filtriga q - -

Kahetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi seadistatav juhile ja kaassõitjale, tolmu ja õietolmu filtri ning õhuniiskuse ja päikesevalguse intensiivsuse sensoritega: ainult koos 
automaatselt tumenevate peeglitega 4L1/PRF/PWE/PW1

PHA 440 € q q

Kolmetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi seadistatav juhile ja kaassõitjale ning tagaistujatele, tolmu ja õietolmu filtri ning õhuniiskuse ja päikesevalguse intensiivsuse sensoritega PHB - 260 € 260 €

Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega PLB q q q
Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile PLC 90 € 90 € 90 €

Kolme kodaraga sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega PLF - 110 € 110 €

Kolme kodaraga sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, käiguvahetuslabadega DSG-automaatkäigukastile PLG - 190 € 190 €

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; Active'le ainult koos KESSY-paketiga PDB/PDC PLD 120 € 120 € 120 €

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

MUGAVUS JA FUNKTSiONAALSUS KOOD Active Ambition Elegance

Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile; Active'le ainult koos KESSY-
paketiga PDB/PDC

PLE 210 € 210 € 210 €

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk 4E7 400 € 400 € -

Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk koos funktsiooniga "Virtual Pedal" (tagaluugi avamine ja sulgemine kaitseraua all asuva liigutussensori abil) PK9 - 560 € q
Elektriajamiga, toonklaasist katuseluuk koos elektriliselt seadistatava päikesesirmiga; välistab standardist prillilaeka laekonsoolis; ainult koos katusereelingutega PG0/PG1 PH1 990 € 990 € 990 €

Soojendusega esiklaas + vihmasensor; Active'le ainult koos automaatselt tumenevate küljepeeglitega (PW1/4L1) ja valgustusabisüsteemiga PN4 PKV 380 € 260 € 260 €

Kaugjuhtimisega seisuküte, diiselmootoritel välistab standardist elektrilise lisasoojenduse (7E6) PHC 970 € 970 € 970 €

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, integreeritud suunatuledega q q q
Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega, kokkuklapitavad küljepeeglid PW0 80 € - -

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad, automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel, vihmasensor; ainult koos 
automaatse kliimaseadmega PHA ja valgustuse abisüsteemiga PN4

PW1 400 € q -

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, mälufunktsiooniga, automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad, automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel PW2 - - q
Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel PK2 q q q
Soojendusega esiistmed 4A3 q q q
Soojendusega tagaistmed (kaks äärmist istet) 4A4 150 € 150 € 150 €

Esiistmete kõrgus mehaaniliselt reguleeritav q q -

Elektriliselt seadistatav juhiiste (võimalik seadistada istme kõrgust, kaugust roolist, istmepadja ja seljatoe kallet ning nimmetugesid), mälufunktsiooniga: istme ja peeglite asend, 
raadio/navigatsiooniseadme, sõidurežiimi ja valgustussüsteemi seaded on kasutajapõhiselt salvestatavad ja aktiveeruvad uste avamisel antud kasutaja võtmest

PB0 - - q

Elektriliselt seadistatavad esiistmed (võimalik seadistada istme kõrgust, kaugust roolist, istmepadja ja seljatoe kallet ning nimmetugesid), juhiiste mälufunktsiooniga, ilma sahtlita 
kõrvalistuja istme all; ei saa koos allaklapitava seljatoega 3H2

PB2 - - 460 €

Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga 6E3 q q q
Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete transportimiseks; ei saa koos lauakesega seljatoe tagaküljel 1U9, istmekatetega PL0/PL1/PL3 ja pakettidega PXA/PXC 3H2 - 80 € -

Teise istmerea seljatugi osadena 60/40 alla klapitav, seljatugede kalle reguleeritav q q q
Teise istmerea seljatugi pagasiruumist alla klapitav UK3 80 € 80 € 80 €

Kokkuklapitav käetugi teise istmerea keskel 5KC 150 € q q
Seitsmekohaline versioon: kaks kokkuklapitavat istet kolmandas istmereas, teise istmerea Easy Entry funktsioon (teise istmerea istmeid saab nihutada, et võimaldaldada 
paremat ligipääsu kolmandale istmereale), topsi- ja mobiiltelefoni hoidikud ning lugemislambid kolmandas reas istujatele; ei saa koos varuratastega PJA/PJC/PJD, pagasiruumi 
topeltpõrandaga PKP, pagasiruumi matiga 6SJ ja käetoega teise istmerea keskel 5KC

PZA 900 € - -

Seitsmekohaline versioon: kaks kokkuklapitavat istet kolmandas istmereas, teise istmerea Easy Entry funktsioon (teise istmerea istmeid saab nihutada, et võimaldaldada pare-
mat ligipääsu kolmandale istmereale), käetugi teise istmerea keskel, topsi- ja mobiiltelefoni hoidikud ning lugemislambid kolmandas reas istujatele; ei saa koos varuratastega PJA/
PJC/PJD, pagasiruumi topeltpõrandaga PKP, pagasiruumi matiga 6SJ ja käetoega teise istmerea keskel 5KC

PZB 900 € 750 € 750 €

Valgustuse abisüsteem (Light Assistant) koos vihmasensoriga, jälgib päevavalguse taset ja lülitab vastavalt vajadusele automaatselt sisse lähituled või päevasõidutuled. Sisaldab 
ka Coming Home/Leaving Home funktsiooni (uste lukustamisel jäävad auto välised valgustid kindlaksmääratud ajaks ümbrust valgustama); ainult koos automaatselt tumeneva 
salongipeegliga (4L1/PRF/PW1)

PN4 180 € q q

Automaatselt tumenev salongipeegel; ainult koos automaatse kliimaseadmega PHA või valgustuse abisüsteemiga PN4 4L1 20 € q q
Vihmasensor ja automaatselt tumenev salongipeegel; ainult koos automaatse kliimaseadmega PHA ja valgustuse abisüsteemiga PN4 PRF 180 € q q
Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgivad radarisüsteemid Front Assist (aeglustab automaatselt ja pidurdab seismajäämiseni kokkupõrkeohu korral) ja Pedestrian Monitor (jalakäija-
te tuvastus- ja turvasüsteem, mille eesmärk on ära hoida kokkupõrget teele ilmunud jalakäijaga, aktiivne kiirusvahemikus 10 - 60 km/h)

6K2 q q q

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant), jälgib kaamera abil teemärgistust ning hoiatab juhti, kui auto hakkab valitud sõidureast väljuma.  Active'le ainult koos automaat-
selt tumenevate peeglitega PWE/PRF/PW1; ei saa koos PWB.

PWA 350 € 350 € 350 €

Pimenurga abisüsteem (Blind Spot Detection) - jälgib radarite abil sõiduki taha ja kõrvale jäävat ala ning hoiatab juhti tagant lähenevate sõidukite eest + tagurdamisel läheneva 
sõiduki eest hoiatav süsteem (Rear Traffic Alert); ei saa koos PWA.

PWB - 530 € 530 €

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant) koos pimenurga abisüsteemiga (Blind Spot Detection) PWC - 880 € 880 €

Elektrooniline kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise võimalusega "Speed Limiter" (võimaldab määrata kiiruselimiidi vahemikus 30 km/h - 210 km/h, mida auto ei ületa) 8T6 q q q
Adaptiivne kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise võimalusega, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni); aktiivne 
kiiruseni 160 km/h

PLI 260 € 260 € 260 €
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AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

MUGAVUS JA FUNKTSiONAALSUS KOOD Active Ambition Elegance

Adaptiivne kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise võimalusega, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni); aktiivne 
kiiruseni 210 km/h

PLJ 570 € 570 € 570 €

Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus, lülitab pimedal ajal sõites kaugtulesid automaatselt sisse/välja vastavalt liiklusoludele; Active'le ainult koos automaatse kliimaseadmega 
PHA ja valgustuse abisüsteemiga PN4

PWE 360 € 180 € q

Liiklusmärkide tuvastamise abisüsteem: jälgib multifunktsionaalse kaamera abil liiklusmärke ning kuvab need Maxi Dot infoekraani ja navigatsiooniseadme ekraanile. Ainult koos 
automaatselt tumenevate peeglitega (PRF/PWE/PW1/PW2), kliimaseadmega Climatronic (PHA) ja navigatsiooniseadmega (RAC/RAE/POA/POB/POC).

PWD 70 € 70 € 70 €

Parkimisandurid taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka raadio või navigatsiooniseadme ekraanile 7X1 320 € q q
Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka raadio või navigatsiooniseadme ekraanile 7X2 610 € 290 € 290 €

Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüsteemiga (Parking Assistance System) - auto leiab sobiva parkimiskoha ning pargib end ise (juht peab vastavalt juhistele käike 
lülitama ja pidurdama), info kuvatakse infoekraani ning raadio või navigatsiooniseadme ekraanile 

PPA 930 € 590 € 590 €

Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüsteemiga (Parking Assistance System), haagisega tagurdamise abisüsteemiga Trailer Assist ja 360-kraadise vaatega kaamera-
süsteemiga Area View (4 kaamerat), sisaldab ka LED-tagatulede paketti PN1; ainult koos haagisekonksuga 1M6, pimenurga abisüsteemiga PWB/PWC ning elektriliselt avatava/
suletava pagasiruumi luugiga 4E7/PK9

PPC - 1 670 € 1 560 €

Parkimisandurid ees ja taga koos haagisega tagurdamise abisüsteemiga Trailer Assist ja 360-kraadise vaatega kaamerasüsteemiga Area View (4 kaamerat), sisaldab ka LED-
tagatulede paketti PN1; ainult koos haagisekonksuga 1M6, pimenurga abisüsteemiga PWB/PWC ning elektriliselt avatava/suletava pagasiruumi luugiga 4E7/PK9

PPD - 1 370 € 1 260 €

Tagurduskaamera (pesuriga) - aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse Bolero raadio või navigatsiooniseadme ekraanile koos suunajuhistega, sisaldab ka 
täiendavat LED-tagatulede paketti (PN1); ainult koos raadioga Bolero või navigatsiooniseadmega (RAB/RAC/RAE/POA/POB/POC) ja automaatselt tumenevate küljepeeglitega PW1

PWF 450 € 450 € 350 €

Kaameratesüsteem "Area View": neli kaamerat (küljepeeglites, iluvõre taga ja tagaluugi käepideme juures) tagavad 360° vaate auto lähiümbrusest, pilt kuvatakse raadio või 
navigatsiooniseadme ekraanile, võimalik vaadata ka iga kaamera pilti eraldi; ainult koos PWB/PWC, 7X2/PPA ja 4E7/PK9

PWG - 830 € 720 €

3,5-tolline multifunktsionaalne must-valge infoekraan Maxi DOT, kuvab järgmisi andmeid: kuupäev ja kellaaeg, välistemperatuur, keskmine kütusekulu, hetke kütusekulu, sõide-
tud tee pikkus, teel oldud aeg, keskmine kiirus, hetkekiirus, hoiatus- ja infomärguanded. Lisaks ka telefoni-, audio-, navigatsiooni- ja abisüsteemide info kuva (nende olemasolul).

9S5 q q -

3,5-tolline värviline multifunktsionaalne infoekraan Maxi DOT: lisaks must-valge Maxi DOT infoekraani funktsioonidele ka animeeritud märguanded 9S6 - 90 € q
Interjööri LED-valgustuse pakett: LED-salongivalgustus, jalaruumi ja päikesesirmides asuvate peeglite LED-valgustid PN3 - q q
USB-liides (laadimiseks ning audiofailide edastamiseks) ja 230V pistik keskkonsooli tagaosas; ainult koos raadioga Bolero (RAB) või navigatsiooniseadmega (RAD/RAG) RA3 130 € 130 € 130 €

12V pistik pagasiruumis q q q
12V pistik keskkonsoolis (puudub suitsetaja paketi korral) q q q
Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) - valikus režiimid Eco, Normal, Sports, Individual ja Snow (adaptiivse vedrustuse korral on valikus ka režiim Comfort). Auto 
mootor, DSG-käigukast (selle olemasolul), roolivõimendi, Start/Stop-süsteem, esilaternate adaptiivne valgustussüsteem, kliimaseade, adaptiivne vedrustussüsteem ja adaptiivne 
kiirushoidik (nende olemasolul) seadistuvad automaatselt ümber vastavalt valitud režiimile 

PF2 100 € 100 € 100 €

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) koos Off-Road režiimiga (parandab sõiduomadusi halval teel või teedeta maastikul sõites, sisaldab ka nõlvaltstardiabi UG1); 
ainult nelikveo korral ja koos navigatsioonisüsteemiga RAC/RAE/POA/POB/POC

PF3 240 € 240 € 240 €

Adaptiivne vedrustus (Adaptive Chassis Control) koos sõidurežiimi valikuga Driving Mode Selection - vedrustus kohandub automaatselt teeolude ja juhi sõidustiiliga; saadaval 
ainult nelikveo korral

PF1 - 900 € 900 €

Adaptiivne vedrustus (Adaptive Chassis Control) koos sõidurežiimi valikuga Driving Mode Selection ja Off-Road režiimiga - vedrustus kohandub automaatselt teeolude ja juhi 
sõidustiiliga; saadaval ainult nelikveo korral ja koos navigatsioonisüsteemiga RAC/RAD/POA/POB/POC

PF4 - 1 030 € 1 030 €

Lisavõti, individuaalselt seadistatav; ainult koos adaptiivse vedrustusega PF1/PF4 või sõidurežiimi valikuga PF2/PF3 8QG 30 € 30 € 30 €

Mootori ja käigukasti kaitse (plastist) PF0 240 € 240 € 240 €

Ukseserva kaitse (Door Edge Protection) esi- ja tagaustel: ukse avamisel automaatselt paigalduv servakaitse, mis hoiab ära ukseserva  või näiteks kõrval seisva auto kahjustamise - q q
Valgustatud jalaruum ees 6T1 20 € q -

Valgustatud jalaruum ees ja taga 6T2 40 € 20 € q
Nahaga viimistletud uksepaneel, prügikast uksetaskus; ei saa koos Family-paketiga PXA 4AD 20 € 20 € 20 €

SunSet: tumedaks toonitud klaasid taga, alates B-piilarist 4KF 140 € 140 € q
Elektrilise lukustussüsteemiga haagisekonks 1M6 820 € 820 € 820 €

Eemaldatav suusakott tagumise istme käetoe taga 3X5 110 € 110 € 110 €

Kinnitusvõrk pagasiruumis 6M3 50 € q q
Pagasiruumi topeltpõhi; ei saa seitsmekohalise versiooniga PZA/PZB, audiosüsteemiga Canton RA2 ja varurattaga PJA/PJC/PJD PKP 150 € 150 € 150 €

Kahe poolega pagasiruumi matt (tekstiil/kumm); ei saa seitsmekohalisele versioonile (PZA/PZB) 6SJ 40 € 40 € 40 €



7

A
ut

o
 v

ar
us

tu
s

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

MUGAVUS JA FUNKTSiONAALSUS KOOD Active Ambition Elegance

Võrkvahesein pagasiruumi ja salongi vahel 3CX 150 € 150 € 150 €

Tuhatoos ja sigaretisüütaja eesistujatele 9JC 30 € 30 € 30 €

Kokkuklapitav lauake esiistmete seljatugede tagaküljel; ei saa sportistmetega PL3, allaklapitava kõrvalistuja istme seljatoe 3H2 ja ventileeritavate esiistmetega PHD 1U9 - 90 € 90 €

Tahvelarvuti hoidikud teises istmereas istujatele (2 tk.) esiistmete seljatugede tagakülgedel; ei saa sportistmetega PL3 IA1 50 € 50 € 50 €

Pakett "Family": esiistmete seljatugede tagaküljed kaetud nahaga, nahaga viimistletud uksepaneel, prügikast uksetaskus, rulookardinad tagumistel külgakendel, elektriline laste-
lukk tagaustel; ei saa musta värvi interjööriga AD ja koos 4AD ja PXC

PXA - 200 € -

Pakett "Family" II: nahaga viimistletud uksepaneel, prügikast uksetaskus, rulookardinad tagumistel külgakendel, elektriline lastelukk tagaustel; ei saa koos 3Y4, 4AD ja PXA; 
Ambitionile ainult koos nahast istmekatetega PL0/PL1/PL3

PXC - 180 € 180 €

Katusereelingud, musta värvi PG0 150 € q -

Katusereelingud, hõbehallid PG1 280 € 140 € q
Vihmavarju hoidikud esiustes koos vihmavarjudega juhile ja kaasreisijale - q q
Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katuseluugi korral) q q q
Sahtel kõrvalistuja istme all - - q
Sahtel juhi- ja kõrvalistuja istme all (ainult mehaaniliselt seadistatava istme korral) QN3 - 40 € -

Päikesesirmid peeglite ja valgustusega q q q
Rulookardin tagumistel külgakendel; sisaldub Family paketis PXA/PXC 3Y4 - 150 € 150 €

Valgustuse ja jahutusega kindalaegas q q q
2 lugemislampi ees, üks valgusti tagaistujatele (2-s reas) keskel laekonsoolis q q q
Pagasiruumi valgustus q q q
LED-taskulamp pagasiruumi seinal asuvas hoidikus + pagasikinnitusvahendid 9E5 - 40 € 40 €

Elektriline salongiõhu lisasoojendus (automaatse lülitusega miinuskraadide korral), ainult diiselmootoritele 7E6 q q q
Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga q q q
Soojendusega klaasipesurite düüsid ees 9T1 q q q
Tekstiilist põrandamatid salongis ees ja taga 0TD q q q
Start/Stop-süsteem: foori punase tule taga seistes lülitub mootor välja ning käivitub automaatselt uuesti siduri (või gaasipedaali) vajutamisel q q q
Garantii 4 aastat või 120 000 km EA2 q q q
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) EA9 590 € 590 € 590 €

AUDiO JA KOMMUNiKATSiOON KOOD Active Ambition Elegance

4 kõlarit ees, 4 taga q q q
Raadio Swing: 6,5" puutetundlik värviekraan, AM/FM raadio, SD-kaardipesa, USB (laadimiseks ning audiofailide edastamiseks) ja Aux-In liidesed q - -

Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM-raadio, USB (laadimiseks ning audiofailide edastamiseks) ja Aux-In liidesed, SD-kaardipesa, häälkäsklused, SmartLink + 
(SmartGate, MirrorLink, Apple CarPlay ja Google Android Auto rakendused), Digital Voice Enhancement (juhi- ja kõrvalistuja kõne edastamine tagumistesse kõlaritesse)

RAB 350 € q q

Navigatsioonisüsteem Amundsen: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM raadio, USB (laadimiseks ning audiofailide edastamiseks) ja Aux-In liidesed, kaks SD-mälukaardipesa, 
Euroopa riikide kaarditarkvara (SD-kaardil), häälkäsklused, SmartLink + (SmartGate, MirrorLink, Apple CarPlay ja Google Android Auto rakendused), Digital Voice Enhancement 
(juhi- ja kõrvalistuja kõne edastamine tagumistesse kõlaritesse); ainult koos käed-vabad telefoniseadmega PT4/PT5 ja teenustepaketiga YOU/YOX/YOZ/YOY

RAC 860 € 520 € 520 €

Navigatsioonisüsteem Columbus: 8" puutetundlik värviekraan, DVD-mängija, SSD-kõvaketas integreeritud kaarditarkvaraga (Euroopa riigid), AM/FM raadio, internetiühenduse 
jagamise võimalus (Hotspot) nutiseadme abil, kaks SD mälukaardipesa, USB (laadimiseks ning audiofailide edastamiseks) ja Aux-In liidesed, häälkäsklused, SmartLink + (Smart-
Gate, MirrorLink, Apple CarPlay ja Google Android Auto rakendused), Digital Voice Enhancement (juhi- ja kõrvalistuja kõne edastamine tagumistesse kõlaritesse); ainult koos 
käed-vabad telefonisüsteemiga PT2/PT3/PT4/PT5 ja Care Connect teenustepaketiga YOY 

RAE - 1 280 € 1 280 €

Audiosüsteem Canton: 4 kõlarit esiustes, 4 tagaustes, 1 keskel armatuurlauas, 1 aktiivbassikõlar pagasiruumis, digitaalne võimendi, koguvõimsus 575W, mürasummutusfunkt-
sioon Vehicle Noise Cancellation; ei saa pagasiruumi topeltpõhjaga PKP, ainult koos ruumisäästva varurattaga PJD/PJE

RA2 - 340 € 340 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem PT0 q q q
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos telefonilaekaga keskkonsoolis (ühendus välisantenniga), juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging) PT1 - 260 € 260 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-funktsionaalsuse ja internetiühenduse võimalusega (ühendus luuakse integreeritud SIM-kaardi pessa paigaldatud SIM-kaardi 
abil (kaart ei kuulu komplekti)); ainult koos navigatsiooniseadmega Columbus RAE ja koos digitaalraadiokanalite vastuvõtuga QV3

PT2 - 380 € 380 €
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AUDiO JA KOMMUNiKATSiOON KOOD Active Ambition Elegance

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos rSAP-funktsionaalsuse ja internetiühenduse võimalusega (ühendus luuakse integreeritud SIM-kaardi pessa paigaldatud SIM-kaardi 
abil (kaart ei kuulu komplekti)), telefonilaegas keskkonsoolis (ühendus välisantenniga), juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging); ainult koos navigatsiooniseadmega 
Columbus RAE ja  digitaalraadiokanalite vastuvõtuga QV3

PT3 - 640 € 640 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem; ainult koos navigatsiooniseadmega RAC/RAE PT4 0 € 0 € 0 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem, telefonilaegas keskkonsoolis, häälkäsklused, juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging); ainult koos navigatsiooniseadmega 
RAC/RAE/POA

PT5 - 260 € 260 €

SmartLink koos Media Command-funktsiooniga navigatsiooniseadmele Amundsen või Columbus, võimaldab nutiseadmega WiFi kaudu juhtida navigatsiooni- ja audiosüsteemi 
ning kliimaseadet; ainult koos navigatsiooniseadmega RAC/RAE/POA/POB/POC

9WX 230 € 70 € 70 €

Digitaalraadiokanalite vastuvõtu võimalus (DAB) QV3 100 € 100 € 100 €

Hädaabikõne funktsioon; ainult koos teenustepaketiga YOK/YOX/YOZ NZ4 0 € q q
Teenustepakett "Care Connect" kolmeks aastaks: sisaldab rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu; ainult koos hädaabikõne 
paketiga NZ4

YOK 350 € - -

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" üheks aastaks; ainult koos navigatsioonisüsteemiga Amundsen RAC ja Bluetooth telefonisüsteemiga PT4 YOU 0 € - -

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" kolmeks aastaks; ainult koos Business-paketiga Amundsen POA ja Bluetooth telefonisüsteemiga PT4 YOW 0 € - -

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" üheks aastaks + teenustepakett "Care Connect" kolmeks aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega Amundsen 
RAC, Bluetooth telefonisüsteemiga PT4 ja hädaabikõne paketiga NZ4

YOX 350 € - -

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" kolmeks aastaks + teenustepakett "Care Connect" kolmeks aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega Amund-
sen RAC/POA ja hädaabikõne paketiga NZ4

YOZ 350 € - -

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" üheks aastaks + teenustepakett "Care Connect" üheks aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega Amundsen 
RAC või Columbus RAE

YOY - 0 € 0 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" kolmeks aastaks + teenustepakett "Care Connect" üheks aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega POA/POB/POC YOL - 0 € 0 €

Teenustepakett "Care Connect" üheks aastaks: sisaldab rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu YOQ - q q
Business pakett Amundsen: navigatsioonisüsteem Amundsen, hädaabikõne funktsioon; ainult koos teenusepakettidega YOW/YOZ ja Bluetooth telefonisüsteemiga PT4 POA 990 € 630 € 630 €

Business-pakett Columbus: navigatsiooniseade Columbus koos telefonilaeka juhtmeta laadimise funktsiooniga, LTE-moodul internetiühenduse loomiseks SIM-kaardi abil; ainult 
koos teenusepaketiga YOL ja digitaalraadiokanalite vastuvõtu funktsiooniga QV3

POB - 2 010 € 2 010 €

Business-pakett Columbus: navigatsiooniseade Columbus, LTE-moodul internetiühenduse loomiseks SIM-kaardi abil; ainult koos teenusepaketiga YOL ja digitaalraadiokanalite 
vastuvõtu funktsiooniga QV3

POC - 1 750 € 1 750 €

VÄLiMUS KOOD Active Ambition Elegance

Metallikvärv või pärlefektvärv * 490 € 490 € 490 €

Erivärv Candy White valge, Corrida Red punane, Laser White valge ERI 320 € 320 € 320 €

Pacific Blue, sinine standardvärv 0 € 0 € 0 €

Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi q q q
Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%) q q q
Külgakende liistud musta värvi q - -

Kroomitud külgakende liistud - q q
Armatuurlaua dekoratiivliistud Nano Grey q - -

Armatuurlaua dekoratiivliistud Mistral - q -

Armatuurlaua dekoratiivliistud Mythos Glossy Black, läikivmustad - - q
Tekstiilist istmekatted, musta värvi q - -

Tekstiilist istmekatted, musta või halli värvi - q -

Istmekatted Alcantara/nahk, musta või beeži värvi PL2 - - q
Istmekatted nahk/tekstiil; ei saa koos allaklapitava seljatoega 3H2 ja sportistmetega PL3 PL0 - 680 € -

Nahast istmekatted, musta värvi;  ei saa koos allaklapitava seljatoega 3H2 ja sportistmetega PL3 PL1 - 1 410 € -

Nahkkattega sportistmed, integreeritud peatugedega ees; ainult musta värvi interjööriga; ei saa kokkuklapitavate lauakestega 1U9, tahvelarvuti hoidikutega IA1, paketiga PXA, 
allaklapitava seljatoega 3H2

PL3 - 1 630 € 450 €

Ventileeritavad esiistmed nahast istmekatetega; ainult koos elektriliselt seadistatavate esiistmetega PB2; ei saa koos sportistmetega PL3 ja kokkuklapitavate lauakestega 1U9 PHD - - 660 €
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VÄLiMUS KOOD Active Ambition Elegance

Metallkattega sportlikud pedaalid VF1 - 80 € 80 €

Lävepaku dekoratiivliistud ees ja taga 7M3 60 € 60 € q
VELJED JA REHViD KOOD Active Ambition Elegance

17" valuveljed Mitykas, rehvid 215/65 R17; Ambitionil asendavad standardvelgi PJ1 q 0 € -

17" valuveljed Ratikon, rehvid 215/65 R17; Active'l asendavad standardvelgi PJ0 0 € q -

18" valuveljed Triton, rehvid 235/55 R18; Active'l ja Ambitionil asendavad standardvelgi PJ2 350 € 350 € q
18" valuveljed Elbrus, rehvid 235/55 R18; asendavad standardvelgi PJ3 350 € 350 € 0 €

18" valuveljed Trinity, rehvid 235/55 R18; asendavad standardvelgi PJ4 430 € 430 € 80 €

19" valuveljed Triglav, rehvid 235/50 R19; asendavad standardvelgi PJ5 - 830 € 480 €

19" valuveljed Sirius, rehvid 235/50 R19; asendavad standardvelgi PJ6 - 830 € 480 €

Varuratas, tungraud ja veljevõti; ei saa koos kolmanda istmereaga PZA/PZB, pagasiruumi topeltpõhjaga PKP, helisüsteemiga Canton RA2, Family-paketiga PXA ja koos 19" 
velgedega Sirius PJ6

PJA 100 € 100 € 100 €

Varuratas valuveljel, tungraud ja veljevõti; ei saa koos kolmanda istmereaga PZA/PZB, pagasiruumi topeltpõhjaga PKP, Family-paketiga PXA ja helisüsteemiga Canton RA2 PJC 260 € 260 € 260 €

Ruumisäästev varuratas, tungraud ja veljevõti;  ei saa koos kolmanda istmereaga PZA/PZB, pagasiruumi topeltpõhjaga PKP, Family-paketiga PXA ja koos 19" velgedega Sirius PJ6 PJD 100 € 100 € 100 €

Ruumisäästev varuratas, tungraud ja veljevõti; ainult koos kolmanda istmereaga PZA/PZB, ei saa koos 19" velgedega Sirius PJ6 ja pagasiruumi topeltpõhjaga PKP PJE 100 € 100 € 100 €

Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvitäitevedelik); puudub varuratta korral q q q

 Leppige müügikonsultandiga auto ülevaatamiseks 
kokku sobiv aeg. Esmase pakkumise teeb müügi-
konsultant proovisõidu ja visuaalse vaatluse põhjal. 
 
 

 Sobiva hinna puhul leppige kokku teenindusaeg, 
kus Teie sõidukile tehakse põhjalikum ülevaatus. Auto 
hindamise eest Teilt tasu ei võeta ja hindamine võib kesta 
kuni 1h. Peale põhjalikku ülevaatust pakume täpse taga-
siostu hinna. 

 Kui meie poolt pakutav hind ei ole sobilik, võime leppida 
kindla perioodi, mille vältel võtame Teie auto komisjoni-
müüki Teiepoolt soovitud hinnaga. Automüügikuulutus 
on üleval internetikeskkondades WWW.SKODA.EE, 
WWW.AUTO24.EE

3 LiHTSAT SAMMU:

2 3

OSTAME TAGASi TEiE OLEMASOLEVA AUTO!

1

Emor Brand HEaltH 2014-2016 uuringus osalEnud 
inimEstE Hinnangul on Škoda madalaimatE 
ülalpidamiskuludEga automark EEstis.



KUI TEILE MEELDIS SELLE KOHTA LUGEDA
― KUJUTLEGE END SELLE ROOLIS.     

HELISTAGE MEILE,  
ET BRONEERIDA PROOVISÕIT.

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

Aasta Auto AS • Tartu, Sepa 24 A, 51013   
Telefon: 7308 000 • info@aastaauto.ee 
www.aastaauto.ee

Moller Auto Pärnu OÜ • Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 140 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ • Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

Moller Auto Viljandi OÜ   
Viljandi, Tallinna mnt 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • viljandi@moller.ee

Škoda Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee 

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

WWW.SKODA.EE

Hinnakiri kehtib alates 08.02.2017. Hinnakiri on eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 120 000 km.  
Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. 
Škoda autoabi 24 h +372 6 979 182.
Mõned kataloogis toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete, kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal 
õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide toonid tegelikkuses 
erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust volitatud ŠKODA partneriga.

Mootor 1,4 TSi 1,4 TSi ACT DSG 1,4 TSi ACT 4x4 1,4 TSi DSG 4x4 2,0 TSi DSG 4x4 2.0 TDi SCR DSG 2.0 TDi SCR 4x4 2,0 TDi SCR DSG 4x4 2,0 TDi SCR DSG 4x4

kW/Hj 92 /125 110 /150 110 /150 110 /150 132 / 180 85/ 115 110 / 150 110 / 150 140 / 190

Kütuse liik Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin Diisel Diisel Diisel Diisel

Keskmine kütusekulu, l/100 km 6,1 6,3 6,9 7,1 7,4 5 5,4 5,7 5,7

Kilomeetrid Rahakulu EUR

Rahakulu 
kütusele

45 000 3 181 € 3 286 € 3 599 € 3 703 € 3 859 € 2 608 € 2 816 € 2 973 € 2 973 €

60 000 4 242 € 4 381 € 4 798 € 4 937 € 5 146 € 3 477 € 3 755 € 3 964 € 3 964 €

75 000 5 302 € 5 476 € 5 998 € 6 172 € 6 432 € 4 346 € 4 694 € 4 955 € 4 955 €

90 000 6 363 € 6 572 € 7 197 € 7 406 € 7 719 € 5 216 € 5 633 € 5 946 € 5 946 €

105 000 7 423 € 7 667 € 8 397 € 8 640 € 9 005 € 6 085 € 6 572 € 6 937 € 6 937 €

120 000 8 484 € 8 762 € 9 597 € 9 875 € 10 292 € 6 954 € 7 510 € 7 928 € 7 928 €

135 000 9 544 € 9 857 € 10 796 € 11 109 € 11 578 € 7 823 € 8 449 € 8 919 € 8 919 €

150 000 10 605 € 10 953 € 11 996 € 12 343 € 12 865 € 8 693 € 9 388 € 9 909 € 9 909 €

165 000 11 665 € 12 048 € 13 195 € 13 578 € 14 151 € 9 562 € 10 327 € 10 900 € 10 900 €

180 000 12 726 € 13 143 € 14 395 € 14 812 € 15 438 € 10 431 € 11 265 € 11 891 € 11 891 €

195 000 13 786 € 14 238 € 15 594 € 16 046 € 16 724 € 11 300 € 12 204 € 12 882 € 12 882 €

Kütusekulu arvutamisel on aluseks võetud 06.02.2017 kehtinud bensiini ja diiselkütuse keskmine hind(bensiin 95 1,159 EUR/L, diisel 1,159 EUR/L). Näitlikud rahakulu kütusele andmed põhinevad esialgsetel tehnilistel andmetel. 

KÜTUSEKULU NÄiDiSTABEL


