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Ceny Cena

Vaše konfigurace 1 189 900 Kč
Vybrané doplňky a služby 199 935 Kč

Celková cena nakonfigurovaného auta 1 389 835 Kč
Měsíční splátka ** Již brzy

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO je pouze orientační a není nabídkou ve
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další
podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách, dostupnosti
příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. 

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými předpisy pro
určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 

Uvedená cena výbavy ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Tyto produkty jsou
určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2 vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení
o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.

 

ŠKODA Connect – Care Connect + Infotainment Online
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Tísňové volání eCall – doživotní doba platnosti

Tísňové volání eCall

Vzdálené služby pro iV – doživotní doba platnosti

Ovládaní klimatizace online
Plánovač odjezdu
Vzdálené nabíjení

Infotainment Online – doba platnosti 3 roky (pouze pro vozy s navigací)

Dopravní informace online
Aktualizace map online
Online vyhledávání trasy

Použití služby je možné pouze, je-li Váš vůz vybaven originálním navigačním systémem.
Dostupnost služeb se může lišit podle země (lokace), stejně jako na modelu vozidla, roku výroby a vybavení vozidla.
Některé výše popsané služby mohou být dostupné později po předání vozidla. Při používání služeb také je potřebné
datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet, PC, atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není
zahrnuto v rámci služby. Bližší informace o službě naleznete na www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect a u Vašeho
autorizovaného partnera ŠKODA.
Pro využívání ŠKODA Connect („služba“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se společností ŠKODA AUTO,
a.s. Pro využívání služeb po celou dobu platnosti má zákazník po předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla
na www.skoda-connect.com. Služba Tísňové volání je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
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Zvolené výbavy a služby PR. Cena

Barva
Modrá Energy K4K4 0 Kč

Kola
Kola z lehké slitiny REGULUS 19" GPJKPJK 5 000 Kč

Interiér
Loft EO

Praktičnost a příslušenství
Rychlé nabíjení 125 kW MDCBLH3 13 000 Kč
Tepelné čerpadlo GPHCPHC 30 000 Kč
Tažné zařízení mechanicky sklopné, el. odjistitelné MAHV1M6 23 000 Kč
Kola z lehké slitiny REGULUS 19" GPJKPJK 5 000 Kč

Nabíjení
Přenosná nabíječka iV (pro 400V i 230V zásuvku) MLKB73J 16 000 Kč

Akční pakety
Asistovaná jízda 2.0 GPSBPSB 28 000 Kč

– Adaptivní vedení v jízdním pruhu, Asistent pro jízdu v koloně, Nouzový
asistent
– Adaptivní tempomat
– Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist)
– Proaktivní ochrana cestujících

Klima Paket GPWBPWB 10 000 Kč
– Vyhřívání předních a zadních sedadel
– Vyhřívané čelní sklo

Sport Paket Top GPFCPFC 24 000 Kč
– Adaptivní podvozek DCC
– Sportovní tříramenný volant
– Progresivní řízení

Family Paket Top GPXBPXB 15 000 Kč
– Sklopný stolek na opěradle předního sedadla
– Opěrky hlavy s výklopnými bočnicemi pro spaní
– Stínící rolo pro boční zadní skla
– Dětská pojistka, elektricky ovladatelná
– 230 V zásuvka
– USB-C vzadu

Park Paket GPPCPPC 9 000 Kč
– Panoramatický kamerový systém
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Zvolené výbavy a služby PR. Cena

ŠKODA Originální příslušenství
Příčný střešní nosič GYDAYDA 6 442 Kč
Transparentní ochranná fólie nákladové hrany GYDDYDD 1 511 Kč
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru GYDCYDC 1 982 Kč

Prodloužená záruka
Mobilita PLUS - Prodložená záruka na 5 let / 100 000 km GYA1YA1 17 000 Kč

PR NUMBERS 5AZJJ2/GWCAWCA\GYOEYOE, 2021, EO, K4K4, GYA1YA1, MDCBLH3, GPHCPHC,
MAHV1M6, MLKB73J, GPJKPJK, GPSBPSB, GPWBPWB, GPFCPFC, GPXBPXB, GPPCPPC, GYDAYDA,
GYDDYDD, GYDCYDC

Standardní výbava
Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.

Bezpečnost, funkčnost, komfort

*Asistent udržování jízdního pruhu
Kontrola tlaku v pneumatikách
Front assist
Světelný a dešťový senzor
8 reproduktorů
*Tempomat
Coming Home / Leaving Home funkce
Boční airbagy vpředu, s hlavovými airbagy a
středovým airbagem vpředu
ŠKODA Connect - iV Vzdálené služby
DAB - digitální radiopříjem
*Rychlé nabíjení 50 kW
Převodovka pro elektrický pohon (1stupňová)
Asistent udržování jízdního pruhu
Podpora AC nabíjení 11 kW

Nouzové volání eCall
Deštník
Hlasové ovládání
*2x USB-C vpředu
Virtuální kokpit 5,3"
*Volba jízních režimů
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Elektromotor 150 kW
*Parkovací kamera vzadu
KESSY – bezklíčové zamykání a startování
Nabíjecí box pro smartphone
Rozpoznání únavy řidiče
Akustická přední boční skla a Sunset
Vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla

Exteriér

LED přední světlomety
*Kola z lehkých slitin PROTEUS 19"
LED zadní světla

Stříbrné strešní lyžiny a lišty kolem oken
*0AG
*0BD

Interiér
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Loketní opěra vpředu
Výškově nastavitelná přední sedadla
Rolo zavazadlového prostoru
Čalounění interiéru látka a umělá kůže
Interiér LOFT

Komfortní sedadla vpředu
*Kožený vyhřívaný multifunkční volant s pádly pro
nastavení rekuperace
ŠKODA Connect - Vzdálené služby pro iV
*Vyhřívání předních sedadel
Třízónová klimatizace CLIMATRONIC

* Tato výbava byla nahrazena jinou položkou mimořádné výbavy
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