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Mootor 1,0 TSI 1,5 TSI ACT 1,6 TDI SCR 2,0 TDI SCR 4x4 

Kütus bensiin bensiin diisel diisel

Silindrite arv / töömaht (cm3) 3 / 999 4 / 1 498 4 / 1 598 4 / 1 968

Võimsus, kW/hj 85 / 115 110 / 150 85 / 115 110 / 150

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 200 / 2000 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3200 340 / 1750 - 3000

Käigukast 6-k. man. (7-k. aut DSG) 6-k. man. (7-k. aut DSG) 6-k. man. (7-k. aut DSG) 6-k. man. (7-k. aut DSG)

Suurim kiirus, km/h 187 (186) 204 (203) 188 (188) 196 (195)

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 10,6 (10,7) 8,4 (8,6) 10,7 (10,9) 8,7 (9,3)

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

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

Keskmine kütusekulu, l/100 km 5,4 - 5,2 (5,3 – 5,1) 5,5 - 5,4 (5,6 - 5,4) 4,6 - 4,5 (4,3 - 4,2) 5,0 (5,2)

Heitgaaside CO2 sisaldus keskmiselt (g/km) 121 – 117 (120 – 116) 125 - 122 (127 - 123) 120 - 118 (114 - 112) 132 - 131 (138 - 137)

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) 1 540 - 1 340 (1 561 - 1 361) 1 578 - 1 378 (1 593 - 1 393) 1 615 - 1 426 (1 615 - 1 441) 1 751 - 1 561 (1 781 - 1 591)

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg) 607 - 346 (606 – 347) 612 – 340 (611 – 341) 597 - 347 (596 – 358) 614 – 361 (612 – 364)

Täismass, kg 1 886 - 1 872 (1 909 -1 892) 1 926 - 1 915 (1 941 - 1 929) 1 984 - 1948 (2 000 – 1 962) 2131 - 2 100 (2 161 – 2 128)

Lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg 1200 / 660 (680) 1 500 - 1 200 / 680 (690) 1 500 / 710 (720) 2000 / 750

Pikkus, mm 4 382

Laius, mm 1 841

Kõrgus (maks./min.), mm 1 603 / 1 538 1 607 / 1544

Rööbe, ees/taga mm 1 576 / 1 541 1 576 / 1547

Teljevahe, mm (tühimassi korral / täismassi korral) 2 638 / 2 624 2 630 / 2 629

Pöörderingi läbimõõt, m 10,2

Kliirens, mm (tühimassi korral / täismassi korral) 172 / 135 176 / 140

Maksimaalne pakiruumi maht, tavaliste istmete / Varioflex istmete korral  
(ilma varurattata), l

521 / 479 - 588

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega, tavaliste istmete /  
Varioflex istmete korral (ilma varurattata), l

1630 (1605 - 1810)

Kütusepaagi maht, l 50 50 55

kAROq TEHNILISED ANDMED

() automaatkäigukastiga 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®. 

Emor Brand HEaltH 2016 uuringus osalEnud 
inimEstE Hinnangul on Škoda kliEndid  
kõigE raHuolEvamad autoomanikud.



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

1,0 TSI 85 / 115 6-k. manuaal 5,4 - 5,2 121 – 117

Saadaval 
alates  

06.2018

19 600 € 21 600 €

1,0 TSI DSG 85 / 115 7-k. automaat 5,3 – 5,1 120 – 116 21 300 € 23 300 €

1,5 TSI ACT 110 / 150 6-k. manuaal 5,5 - 5,4 125 - 122 21 200 € 23 200 €

1,5 TSI ACT DSG 110 / 150 7-k. automaat 5,6 - 5,4 127 - 123 22 900 € 24 900 €

1,5 TSI ACT DSG 4x4* 110 / 150 7-k. automaat täpsustamisel täpsustamisel 25 200 € 27 200 €

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

1,6 TDI SCR 85 / 115 6-k. manuaal 4,6 - 4,5 120 - 118

Saadaval 
alates  

06.2018

22 100 € 24 100 €

1,6 TDI SCR DSG 85 / 115 7-k. automaat 4,3 - 4,2 114 - 112 23 800 € 25 900 €

2,0 TDI SCR* 110 / 150 6-k. manuaal täpsustamisel täpsustamisel 23 600 € 25 600 €

2,0 TDI SCR 4x4 110 / 150 6-k. manuaal 5,0 132 - 131 25 900 € 27 900 €

2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 / 150 7-k. automaat 5,2 138 - 137 27 600 € 29 700 €

2,0 TDI SCR DSG 4x4* 140 / 190 7-k. automaat täpsustamisel täpsustamisel 29 400 € 31 400 €

kAROq HINNAkIRI 

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®.

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). 

q q q

Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi- ja tagaistmetel (sportistmete korral integreeritud peatugedega istmed) q q q
Kinnitamata turvavöö märguanne kõikidel istmetel 9P9 q q q
Turvasüsteem eesistujatele (Crew Protect Assist): avariiohu korral (hädapidurdus, juhitavuse kaotus) aktiveeruvad turvavööde eelpingutid ning lahtised küljeaknad/katuseluuk 
suletakse automaatselt; ainult koos tagumiste külgturvapatjadega PE4

7W2 - 140 € 140 €

Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi deaktiveeritav q q q
Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees PE3 q q q
Külgturvapadjad taga; ainult koos Varioflex-istmetega PWR PE4 - 290 € 290 €
Põlvede turvapadi juhile 4UP q q q
Tehase alarm koos mahu- ja kallutusanduriga PDB 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 PFB 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 q -

LED-esilaternad, kurvifunktsiooniga + AFS II (Adaptive Frontlight System - tuled kohanduvad automaatselt sõidukiiruse ja -tingimustega), LED- udutuled (kurvifunktsiooniga) PK8 - 1 010 € q
Esilaternate pesurid PK5 120 € 120 € 120 €
LED-päevasõidutuled q q q
LED-tagatuled (tagatuled, pidurituled ja tagumine udutuli) q q q

AuTO VARuSTuS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



AuTO VARuSTuS

Turvalisus kood Active Ambition Elegance
Udutuled ees 8WB 180 € q q
Juhi väsimusastet jälgiv süsteem (annab hoiatussignaali, kui registreerib juhi käitumises väsimuse või unisuse märke) PKH 40 € 40 € q
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 - võtmeta avamis/lukustamis- ja käivitussüsteem PDC - 370 € 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 PHB 500 € q q
Kolme kodaraga nahkrool PLG 210 € - -
Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega PLH 340 € q q
Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile PLI 420 € 90 € 90 €
Kolme kodaraga sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega PLL - 110 € 110 €
Kolme kodaraga sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, käiguvahetuslabadega DSG-automaatkäigukastile PLM - 190 € 190 €
Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; Active'le ainult koos 8T6 PLJ 460 € 120 € 120 €
Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega ning käiguvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile; Active'le ainult koos 8T6 PLK 530 € 210 € 210 €
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk 4E7 - 410 € q
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk koos funktsiooniga "Virtual Pedal" (tagaluugi avamine ja sulgemine kaitseraua all asuva liigutussensori abil); ainult koos KESSY-paketiga PDC 4E6 - 570 € 160 €
Elektriajamiga, toonklaasist katuseluuk; välistab standardist prillilaeka laekonsoolis; ainult koos interjööri LED-paketiga PL2 PK3 - 990 € 990 €
Soojendusega esiklaas; ei saa mootorile 1,0 TSI 85kW PH5 - 190 € 190 €
Kaugjuhtimisega seisuküte, diiselmootoritel välistab standardist elektrilise lisasoojenduse (7E6); ei saa mootorile 1,0 TSI 85kW PHC 830 € 830 € 830 €
Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, integreeritud suunatuledega PW1 q q q
Integreeritud valgustid (Boarding Spots) küljepeeglites PW2 - 30 € -
Automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad küljepeeglid koos integreeritud valgustitega (Boarding Spots) PW3 - 180 € q
Mälufunktsiooniga küljepeeglid, automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad küljepeeglid koos integreeritud valgustitega (Boarding Spots); ainult koos elektriliselt seadistatava 
juhiistmega PWA ning LED-valgustuspaketiga PL2

PW4 - - 0 €

Soojendusega esiistmed 4A3 q q q
Soojendusega tagaistmed (kaks äärmist istet) 4A4 - 150 € 150 €
Esiistmete kõrgus reguleeritav PK2 q q q
Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel 7P4 70 € 70 € q
Elektriliselt seadistatav juhiiste, mälufunktsiooniga; ainult koos LED-valgustuspaketiga PL2 PWA - - 490 €
Sportistmed ees, Thermoflux istmekatetega (spetsiaalne, suurema õhu läbilaskvusega kui tavaline istmekangas) PWC - 310 € 310 €
Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav q q q
Tagumiste istmete Varioflex kinnitussüsteem: tagaiste koosneb kolmest istmest, millest igaühte on võimalik eraldi seadistada või eemaldada + pagasiruumi rulookate, 12V 
pistik pagasiruumis, valgustusega peeglid päikesesirmides

PWD 420 € - 380 €

Tagumiste istmete Varioflex kinnitussüsteem: tagaiste koosneb kolmest istmest, millest igaühte on võimalik eraldi seadistada või eemaldada + pagasiruumi rulookate, 12V 
pistik pagasiruumis

PWR - 380 € -

Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga 6E3 170 € q q
Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga + 230 V pistik ja 2 USB-liidest (üks keskkonsoolis ees, teine tagaküljel); ainult koos Varioflex-istmetega PWR RA3 - 190 € 190 €
Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete transportimiseks; Ambitionile ainult koos nimmetugedega 7P4 PHJ - 90 € 90 €
Valgustuse abisüsteem (Light Assistant) koos valgussensoriga, jälgib päevavalguse taset ja lülitab vastavalt vajadusele automaatselt sisse lähituled või päevasõidutuled. Sisal-
dab ka Coming Home/Leaving Home funktsiooni (uste lukustamisel jäävad auto välised valgustid kindlaksmääratud ajaks ümbrust valgustama)

PWE q q q

Vihmasensor ja automaatselt tumenev salongipeegel PWF - q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



Mugavus ja funktsionaalsus kood Active Ambition Elegance
Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus (Auto Light Assist), lülitab pimedal ajal sõites kaugtulesid automaatselt sisse/välja vastavalt liiklusoludele; Ambitionile ainult koos auto-
maatselt tumenevate peeglitega PW3

PWG - 180 € q

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgivad radarisüsteemid Front Assist (aeglustab automaatselt ja pidurdab seismajäämiseni kokkupõrkeohu korral) ja Pedestrian Monitor (jalakäi-
jate 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 aitab hoida autot valitud sõidureas; Ambitionile ainult koos automaatselt tumenevate 
peeglitega PW3; ei saa koos PPL

PPK - 370 € 370 €

Pimenurga abisüsteem (Blind Spot Detection) - jälgib radarite abil sõiduki taha ja kõrvale jäävat ala ning hoiatab juhti tagant lähenevate sõidukite eest küljepeeglites asuvate 
hoiatustuledega + tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem (Rear Traffic Alert); Ambitionile ainult koos automaatselt tumenevate peeglitega PW3; ei saa koos PPK

PPL - 360 € 360 €

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant) koos pimenurga abisüsteemiga (Blind Spot Detection); Ambitionile ainult koos automaatselt tumenevate peeglitega PW3 PPM - 700 € 700 €
Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter" (võimaldab määrata kiiruselimiidi vahemikus 30 km/h - 210 km/h, mida auto ei ületa) 8T9 q q q
Elektrooniline kiirushoidik 8T6 170 € q q
Adaptiivne kiirushoidik, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni); aktiivne kiiruseni 160 km/h PPI - 270 € 270 €
Adaptiivne kiirushoidik, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni); aktiivne kiiruseni 210 km/h PPJ - 580 € 580 €
Pakett "Assistance 1": adaptiivne kiirushoidik (aktiivne kiiruseni 160 km/h), sõidureas püsimise abisüsteem "Lane Assist", pimenurga abisüsteem "Blind Spot Detection", ummikus liiku-
mise abisüsteem "Traffic Jam Assist" ja hädaolukorra abisüsteem "Emergency Assist"; ainult DSG-käigukastiga ja Ambitionile ainult koos automaatselt tumenevate peeglitega PW3

PPP - 980 € 980 €

Pakett "Assistance 2": adaptiivne kiirushoidik (aktiivne kiiruseni 210 km/h), sõidureas püsimise abisüsteem "Lane Assist", pimenurga abisüsteem "Blind Spot Detection", ummikus liiku-
mise abisüsteem "Traffic Jam Assist" ja hädaolukorra abisüsteem "Emergency Assist"; ainult DSG-käigukastiga ja Ambitionile ainult koos automaatselt tumenevate peeglitega PW3

PPQ - 1 290 € 1 290 €

Liiklusmärkide tuvastamise abisüsteem: jälgib multifunktsionaalse kaamera abil liiklusmärke ning kuvab need Maxi Dot infoekraani ja navigatsiooniseadme ekraanile. Ainult 
koos navigatsiooniseadmega (RAC/RAE) ja Ambitionile koos automaatselt tumenevate peeglitega PW3.

PPN - 70 € 70 €

Parkimisandurid taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka raadio või navigatsiooniseadme ekraanile + "Manoeuvre Assist" abisüsteem: auto pidurdab kokkupõrkeohu 
korral automaatselt

7X1 330 € q q

Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka raadio või navigatsiooniseadme ekraanile + "Manoeuvre Assist" abisüsteem: auto pidurdab kokku-
põrkeohu korral automaatselt

7X2 620 € 300 € 300 €

Parkimisandurid ees ja taga koos parkimisabisüsteemiga (Parking Assistance System) - auto leiab sobiva parkimiskoha ning pargib end ise (juht peab vastavalt juhistele käike lülita-
ma ja pidurdama), info kuvatakse infoekraani ning raadio või navigatsiooniseadme ekraanile + "Manoeuvre Assist" abisüsteem: auto pidurdab kokkupõrkeohu korral automaatselt

7X5 930 € 590 € 590 €

Tagurduskaamera (pesuriga) - aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme ekraanile koos suunajuhistega KA1 - 260 € 260 €
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 - 80 € q
Interjööri LED-valgustuse pakett: LED-jalaruumivalgustus (valge), LED-valgusribad esiuste ja armatuurlaua dekoratiivliistudes (valikus 10 erinevat värvitooni), esiuste avamisel 
uste alla maapinnale kuvatav ŠKODA tervituslogo

PL2 - 290 € 290 €

12V pistik pagasiruumis - q q
12V pistik keskkonsoolis (suitsetaja paketi korral asendatud sigaretisüütajaga) q q q
Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) - valikus režiimid Normal, Sport, Eco ja Individual. 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; ei saa mootorile 1,0 TSI 85kW

PF2 - 100 € 100 €

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) koos Off-Road režiimiga (parandab sõiduomadusi halval teel või teedeta maastikul sõites; ainult nelikveo korral PF3 - 250 € 250 €
Lisavõti, individuaalselt seadistatav; ainult koos sõidurežiimi valikuga PF2/PF3; ei saa mootorile 1,0 TSI 85kW 8QG - 30 € 30 €
Mootori ja käigukasti põhjaalune kaitse (plastist) PK4 150 € 150 € 150 €
Prügikast uksetaskus 3LE 20 € 20 € 20 €
SunSet: tumedaks toonitud tagumised aknaklaasid (35%), alates B-piilarist PH7 140 € 140 € q
Elektrilise lukustussüsteemiga haagisekonks PK0 810 € 810 € 810 €
Eemaldatav suusakott tagumise istme käetoe taga; ainult koos Varioflex istmetega PWD 3X5 110 € 110 € 110 €
Kinnitusvõrk pagasiruumis 6M3 50 € q q
Pagasiruumi topeltpõhi; ei saa pagasiruumi matiga 6SC, kinnitusvahendite komplektiga 3N7, Varioflex-istmetega PWD, Family-paketiga PXA, 230V pistikuga RA3, audiosüs-
teemiga RA2, istmekatetega PLA/PLB/PLC ja varurattaga PJA/PJB/PJC

PKR - 150 € 150 €

Kahe poolega pagasiruumi matt (tekstiil/kumm); ei saa koos PKR 6SC 40 € 40 € 40 €
Võrkvahesein pagasiruumi ja salongi vahel 3CX 100 € 100 € 100 €
Tuhatoos ja sigaretisüütaja eesistujatele 9JD 20 € 20 € 20 €

AuTO VARuSTuS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



Mugavus ja funktsionaalsus kood Active Ambition Elegance
Kokkuklapitav lauake esiistmete seljatugede tagaküljel; ei saa koos 7P4, PHJ, PWC PKG - 100 € 100 €
Tahvelarvuti hoidik tagaistujatele IA1 50 € 50 € 50 €
Pakett "Family": esiistmete seljatugede tagaküljed kaetud nahaga, nahaga viimistletud uksepaneel, prügikast uksetaskus, tumedaks toonitud tagumised aknad (SunSet), elekt-
riline lastelukk tagaustel; ei saa koos pagasiruumi topeltpõhjaga PKR, istmekatetega PLA/PLB/PLC, sportistmetega PWC

PXA - 190 € 90 €

Katusereelingud, musta värvi PG0 150 € q -

Hõbedased katusereelingud ja kroomitud külgakende liistud PG1 - 390 € q
Vihmavari kõrvalistuja istme all - q q
Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katuseluugi korral) 7N2 20 € q q
Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale, Ambitionil ja Elegancel valgustusega peeglid q q q
Valgustuse ja jahutusega kindalaegas - q q
2 lugemislampi ees, üks valgusti tagaistujatele keskel laekonsoolis q q q
Pagasiruumi valgustus q q q
LED-taskulamp pagasiruumi seinal asuvas hoidikus + pagasikinnitusvahendid 3N7 - q q
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 40 € 40 € 40 €
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 450 € 450 € 450 €
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-liides (laadimiseks ning audiofailide edastamiseks) q - -

Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM-raadio, USB-liides, SD-kaardipesa, häälkäsklused; ainult koos 9WT RAB 260 € q q
Navigatsioonisüsteem Amundsen: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM raadio, USB-liides (laadimiseks ning audiofailide edastamiseks), kaks SD-mälukaardipesa, interneti-
ühenduse jagamise võimalus (nutiseadme loodud Hotspoti või lähedalasuva WiFi võrgu abil), Euroopa riikide kaarditarkvara (SD-kaardil), häälkäsklused, SmartLink Plus; ainult 
koos käed-vabad telefoniseadmega PT4/PT5 ja teenustepaketiga YOU/YOX

RAC 910 € 530 € 530 €

Navigatsioonisüsteem Columbus: 9,2" puutetundlik värviekraan, DVD-mängija, SSD-kõvaketas integreeritud kaarditarkvaraga (Euroopa riigid), AM/FM raadio, internetiühen-
duse jagamise võimalus (Hotspot) nutiseadme abil, kaks SD mälukaardipesa, USB-liides (laadimiseks ning audiofailide edastamiseks), häälkäsklused, SmartLink Plus; ainult koos 
käed-vabad telefonisüsteemiga PT2/PT3 ja teenustepaketiga YOU/YOX

RAE - 1 290 € 1 290 €

Häälkäsklused raadiole Swing QH1 20 € - -
Audiosüsteem Canton: 4 kõlarit esiustes, 4 tagaustes, 1 keskel armatuurlauas, 1 aktiivbassikõlar pagasiruumis, digitaalne võimendi, koguvõimsus 550W; ainult koos varurattaga 
PJD, raadioga Bolero või navigatsiooniseadmega RAB/RAC/RAE ja Varioflex istmetega PWR/PWD; ei saa koos pagasiruumi topeltpõrandaga PKR

RA2 - 350 € 350 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem PT0 q q q
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos telefonilaekaga keskkonsoolis (ühendus välisantenniga), juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging) PT1 - 280 € 280 €
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos 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 - 200 € 200 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem koos 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 - 470 € 470 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem; ainult koos navigatsiooniseadmega Amundsen RAC PT4 0 € 0 € 0 €
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem, telefonilaegas keskkonsoolis, häälkäsklused, juhtmeta laadimise funktsioon (Wireless Charging); ainult koos navigatsiooniseadmega 
Amundsen RAC

PT5 - 280 € 280 €

SmartLink + : võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või navigatsiooniseadme ekraani kaudu ning Smartgate-funktsiooni abil auto elektroonilisel juhtplokil Wi-Fi 
kaudu nutitelefoni edastada auto kiirust, kütusekulu, läbisõitu ja arvukalt teisi näitajaid ning parameetreid, mida saab erinevate rakenduste abil kuvada, salvestada ning analüüsida

9WT 160 € q q

SmartLink Plus koos Media Command-funktsiooniga navigatsiooniseadmele Amundsen või Columbus, võimaldab nutiseadmega WiFi kaudu juhtida navigatsiooni- ja audio-
süsteemi; ainult koos navigatsiooniseadmega RAC/RAE

9WX - 70 € 70 €

AuTO VARuSTuS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



Audio ja kommunikatsioon kood Active Ambition Elegance
Digitaalraadiokanalite vastuvõtu võimalus (DAB) QV3 100 € 100 € 100 €
Hädaabikõne funktsioon; ainult koos teenustepaketiga YOK/YOX NZ4 - q q
Teenustepakett "Care Connect": sisaldab rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning hädaabikõne funktsiooni 14 aastaks ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu 
kolmeks aastaks

YOK - 360 € 360 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" üheks aastaks YOU 0 € - -
Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" üheks aastaks + teenustepakett "Care Connect" rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuste ning hädaabikõne funktsioo-
niga 14 aastaks, kaugjuurdepääsuga autole arvuti või nutiseadme kaudu kolmeks aastaks; ainult koos navigatsiooniseadmega Amundsen RAC või Columbus RAE

YOX - 360 € 360 €

Välimus kood Active Ambition Elegance
Metallikvärv või pärlefektvärv * 410 € 410 € 410 €
Erivärv Candy White valge ERI 140 € 140 € 140 €
Erivärv Steel Grey, Laser White valge ERI 2 270 € 270 € 270 €
Punane värv Velvet Red, premium metallikvärv Pre-

mColour
890 € 890 € 890 €

Välimised ukselingid musta värvi q - -

Välimised ukselingid kere värvi - q q
Küljepeeglite korpused värvitud kere värvi q q q
Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%) q q q
Armatuurlaua dekoratiivliistud Grained Diamond q - -

Armatuurlaua dekoratiivliistud Graphite Metallic - q -

Armatuurlaua dekoratiivliistud Piano Black - - q
Armatuurlaua dekoratiivliistud "Dark Chrom/Dark Brushed"; ainult koos interjööriga ER 5MJ - 110 € -
Armatuurlaua dekoratiivliistud "Chrom/Dark Brushed" 5ML - 110 € 110 €
Tekstiilist istmekatted, musta värvi q - -

Tekstiilist istmekatted, musta-hallikirjud - q -

Tekstiilist istmekatted, musta või musta ja beeži värvi; beezi interjööri korral armatuurlaua alaosa, keskkonsool ja uksepaneelid beežid, lagi musta värvi - - q
Istmekatted Alcantara/nahk; ainult koos Varioflex-istmetega PWR/PWD; ei saa koos PWC, PKR, 7W1/7W2, PE4, PXA, PHJ PLA - 1 210 € 1 210 €
Nahast istmekatted; ainult koos Varioflex-istmetega PWR/PWD; ei saa koos PWC, PKR, 7W1/7W2, PE4, PXA, PHJ PLB - 1 440 € 1 440 €
Istmekatted nahk/tekstiil; ainult koos Varioflex-istmetega PWR/PWD; ei saa koos PWC, PKR, 7W1/7W2, PE4, PXA, PHJ PLC - 700 € 700 €
Rattakoopalaiendid; ainult nelikveolisele versioonile 6EE 140 € 140 € 140 €
Metallkattega sportlikud pedaalid VF1 - 80 € 80 €
Lävepaku dekoratiivliistud ees ja taga 7M7 - 60 € 60 €
Veljed ja rehvid kood Active Ambition Elegance
16" valuveljed Castor, rehvid 215/60 R16 PJ0 q - -

17" valuveljed Triton, rehvid 215/55 R17; Elegancel asendavad standardvelgi PJ2 - q 0 €

17" valuveljed Ratikon, rehvid 215/55 R17; Active'l ja Ambitionil asendavad standardvelgi PJ1 310 € 0 € q
18" valuveljed Mitykas, rehvid 215/50 R18; asendavad standardvelgi PJ3 - 360 € 360 €
18" valuveljed Braga, rehvid 215/50 R18; asendavad standardvelgi PJ4 - 440 € 440 €
19" valuveljed Crater, rehvid 225/40 R19; asendavad standardvelgi PJ5 - - 810 €
Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvitäitevedelik); puudub varuratta korral q q q
Varuratas, tungraud ja veljevõti; ei saa nelikveolistele versioonidele PJA 130 € 130 € 130 €
Varuratas valuveljel, tungraud ja veljevõti; ei saa nelikveolistele versioonidele PJC 210 € 210 € 210 €
Ruumisäästev varuratas, tungraud ja veljevõti PJD 130 € 130 € 130 €

AuTO VARuSTuS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



ÜKS AUTO 
            IGAKS TEIE 
                ELUJUHTUMIKS



Meie uue linnamaasturi elegantselt vormitud ja 
legendaarsest tšehhi kristallist inspireeritud jooned 
jõuavad täiusele sellisesse lähedusse, kus ilu ja 
tugevus kõikjal teineteisega läbi põimuvad.

ILU ON  
KÕIKJAL

EESTVAADE
Auto enesekindlat üldmuljet 
tugevdavad teravate 
kontuuridega esituled ning 
udutuled, mis asuvad esivõre 
kõrgusel ja rõhutavad auto 
maalähedast iseloomu.
Mis puutub fuktsionaalsusse, 
siis tippversioon saab endale 
LED-esituled koos LED-
päevatulede ja adapteeruva 
esitulesüsteemiga AFS, samuti 
LED-udutuled.

KÜLGVAADE
Kui lävepakukatted ja kandilised 
rattakoopad rõhutavad 
maasturiomadusi, siis ŠKODA 
disainikeelele iseloomulik pidev 
valguse-varju mäng lisab KAROQi 
välimusele emotsioone ja graatsiat.



TAGANTVAADE
Silmataorkavate tagatulede 
tavapärane C-kujuline 
valgusmotiiv viitab nii Tšehhi 
kubistlikule kunstile kui ka 
sealsete klaasimeistrite 
traditsioonidele. Sarnaselt 
tagatuledele hoolitseb ka 
registrimärgi valgustamise 
eest LED-tehnika.

PANORAAM-KATUSEAKEN
Elektriliselt seadistatav 
panoraam-katuseaken loob 
esiistmete kohale suure avatud 
ruumi, muudab auto välisilme 
veelgi kütkestavamaks ja toob 
sõidurõõmu juurde kõigile 
pardalolijatele. Saate nautida 
nii uusi vaateid kui ka avaruse ja 
vabaduse tunnet.



KAROQ tekitab mugavustunde juba esimesel 
nägemisel ja esimesel puudutusel. Uus teabe- ja 
meelelahutussüsteem Columbus oma 9,2-tollise 
puutetundliku ekraaniga võimaldab menüüdes 
ja loendites surfata ka viipejuhtimise abil. Külma 
ilmaga oskate vääriliselt hinnata soojendusega 
rooli. LED-meeleoluvalgustus auto sisemuses 
loob ideaalse atmosfääri igaks sõiduks.

ILU PEITUB PISIASJADES



DIGITAALNE NÄIDIKUPANEEL
Digitaalne näidikupaneel annab täieliku ülevaate pardakompuutri näitudest, mida 
omakorda saab kombineerida muu infoga, näiteks navigatsioonijuhistega. Teil on 
valida kolme põhi- ja ühe koondvaade vahel, neid hallatakse multifunktsionaalrooli 
View-nupu abil. Valikuvariantideks on klassikaline kujundus, infoprofiiliga 
digitaalvaade, suur digitaalvaade ja koondvaade (sobiv sõiduks pimedas või kiirteel).

Klassikaline vaade

Kompaktvaad Laiendatud vaade

Digitaalne vaade

Tavalise juhikoha asemele tegime ehtsa juhtimiskeskuse. Ilus ja samal 
ajal praktiline digitaalne näidikupaneel korjab kogu vajaliku info kokku 
ja viib kohta, kus seda kõige enam vaja – otse teie silme ette. Olgu 
need sõiduandmed, navigatsiooniinfo, teabe- ja meelelahutussüsteemi 
teenused või sideteenused – kõik on seal olemas, kogu aeg.

TERE TULEMAST 
JUHTIMISKESKUSSE





Võrgus püsida saab kõikjal. Interneti püsiühendus tähendab 
mitte ainult meelelahutust ja infot, vaid vajadusel ka 
abiteenusi teeloleku ajal. ŠKODA CONNECT sisaldab 
kaht teenustekategooriat – veebipõhist teabe- ja 
meelelahutusteenust ning Care Connect-teenused –,  
mis on teie väravaks piiramatute sidevõimaluste juurde.

ŠKODA CONNECT:  
VÕTKE  
INTERNETIMAAILM 
ENDAGA KAASA

PARKIMISKOHT
Näitab mobiiltelefoni ekraanil 
teie auto täpset asukohta suures 
parklas, samuti parkimise alguse 
kellaaega ja kuupäeva ning parkla 
aadressi.

HÄDAABIKÕNE
KAROQi ühenduvusvõimaluste 
hulka kuulub ka SOS-ühendus. 
Hädaabisüsteemi sisselülitamiseks tuleb 
vajutada laes asuvat punast nuppu. Avarii 
korral tehakse hädaabikõne automaatselt.

LIIKLUSINFO INTERNETIST
Alati mööda parimat teed: värskeim info 
annab teile täiusliku ülevaate eelseisvast 
reisist. Samuti võimaldab see reageerida 
olukorra muutustele, näiteks kui kuskil 
peaks tekkima ummik vms.

ILM
Saate värskeima üksikasjaliku info 
ilma kohta teie asukohas või sõidu 
sihtpunktis, sealhulgas ennustuse 
sademete kohta ja vajadusel ka 
hoiatused.

SMARTLINK+ 
Süsteem SmartLink+ (Škoda 
ühenduvuspakett, mis toetab 
MirrorLinki, Apple CarPlayd ja 
Android Autot) võimaldab juhil 
turvaliselt kasutada oma nutitelefoni 
teabe- ja meelelahutussüsteemi abil. 
Lisaks ühilduvad kõik sõidukite jaoks 
turvaliseks tunnistatud rakendused 
MirrorLinki, Apple CarPlay ja 
Android Autoga. SmartLink+ 
sisaldab veel funktsiooni 
SmartGate. See võimaldab teil 
nutitelefoni ja auto ühendamist 
WiFi kaudu, mille järel pääsete ligi 
huvitavatele sõiduandmetele nagu 
kütusekulu, sõidudünaamika ja 
hooldusinfo.*

* SmartLink+ kasutamistingimuste ja 
ühilduvuse kohta saate infot meie veebilehelt.

TELEFONILAEGAS 
Praktiline panipaik 
telefonile asub 
käigukangi ees ning 
võimendab mobiilvõrgu 
signaali teie telefoni 
tarbeks. Samal ajal 
laetakse telefoni 
juhtmevabalt.

MyŠKODA RAKENDUS 
Saage tuttavaks: see on Paul, MyŠKODA 
rakenduse (Androidi ja iOSi tarvis) 
interaktiivne abimees, kes võib 
mitmesugustes argiolukordades teile toeks 

olla. Näiteks pääsete tema vahendusel ligi oma autot 
puudutavale infole või täielikule kirjeldusele selle kohta, 
mida auto nupud ja lülitid teevad, mida iga märgutuli 
tähendab jne. Aga Paul oskab jälgida ka teie kalendrisse 
märgitud sündmusi. Vähe sellest, et ta neid meelde tuletab, 
ta oskab teid sinna kohalegi juhatada.





Sõitu saate nautida täielikus mugavuses, kui teate, 
et arvukad abisüsteemid jälgivad liiklust ja on ohu 
korral valmis kohe teid hoiatama.

TÄIENDAV SILMAPAAR 
TEED JÄLGIMAS

LIIKLUSMÄRKIDE 
TUVASTAMISE ABISÜSTEEM 
See abisüsteem kasutab 
multifunktsionaalkaamerat 
ja navigatsioonisüsteemi, et 
tuvastada ja kuvada teatud 
liiklusmärke Maxi DOT näidikul 
või digitaalsel näidikupaneelil.

AUTOMAATNE  
VALGUSTUSE ABISÜSTEEM 
Valgustuse abisüsteem lülitab 
kaugtulesid automaatselt 
sisse ja välja, tõstes korraga nii 
turvalisust kui ka mugavust.

TAGANTLÄHENEVA 
SÕIDUKI HOIATUS 
See on pimenurga 
abisüsteemi osa ja kasutab 
samu radariseadmeid, 
aidates teil halva 
nähtavusega parkimiskohalt 
turvaliselt välja tagurdada. 
Süsteem suudab ohu korral 
isegi automaatselt pidureid 
rakendada.

PIMENURGA ABISÜSTEEM 
Tagakaitserauas paiknevaid radariseadmeid 
kasutades jälgib see süsteem auto taha ja 
kõrvale jäävat ala. Ümbritsevate sõidukite 
kiiruse ja kauguse põhjal otustab süsteem, kas 
juht vajab hoiatamist.

ADAPTIIVNE 
KIIRUSHOIDIK
Esivõres asuvat 
radariseadet kasutades 
täiendab see funktsioon 
kiirushoidikut ja hoiab 
turvalist pikivahet 
eessõitjaga.

SÕIDUREAS PÜSIMISE 
ABISÜSTEEM LANE ASSIST
Lane Assist suudab hoida teie 
autot alati õiges sõidureas. 
Süsteemi andmed kuvatakse 
Maxi DOT näidikule või 
digitaalsele näidikupaneelile.



MAASTIKUREŽIIM
Nutikas maastikusõidurežiimi 
süsteem on saadaval 
nelikveolistele versioonidele (koos 
sõidurežiimi valikuga) ja aitab teil 
keerulisel maastikul toime tulla. 
Süsteem seadistab mootorit, 
elektroonilisi juhiabisüsteeme ja 
stabiilsuskontrolli süsteeme ning 
selle toimimist kajastatakse teabe- 
ja meelelahutuskeskuse ekraanil.

ADAPTIIVVEERMIK DCC
Nelikveolist autot saab varustada 
ka adaptiivveermikuga (DCC), mis 
pidevalt hindab sõiduolusid ning 
vajadusel reageerib nende muutusele 
(pidurdamisele, kiirendamisele, 
pööramisele) vedrustuse ja 
rooli parameetreid seadistades. 
Adaptiivveermikuga käib alati kaasas 
sõidurežiimi valik, mis annab teie 
käsutusse kolm režiimi: Comfort,  
Normal ja Sport.

HEA PIDAMINE 
IGAL TEEL
ŠKODA KAROQ hoiab teid teel justkui liimitult, ükskõik, 
kas liigute mööda mägiradu või siksakitate linnatänavatel. 
Kinnitage rihmad, valige sõidurežiim ja asuge eesolevat 
maastikku vallutama.

NELIKVEDU
Nelikveo põhiosa on 
sildadevaheline elektrooniliselt 
juhitav mitmekettaline sidur. 
Tagasillavedu ühendub 
automaatselt, mistõttu tavaoludes 
saab kasutada kõiki esiveolise 
sõiduki eeliseid, äärmuslikes 
tingimustes aga nelikveo 
pakutavat eeskujulikku haardumist. 
Erakordse sõidunaudingu ja 
-mugavuse saavutamiseks võite 
teha valiku nelikveo ja 7-käigulise 
DSG-automaatkäigukasti 
kombinatsiooni kasuks.



KUI NAUTISITE LUGEMIST,  
SI IS KUJUTAGE ETTE, KUIDAS VEEL SÕITA ON. 

UURIGE LÄHEMALT: www.SKODA .EE 

facebook.com/skodaeesti

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

ŠKODA Tartu • 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

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna mnt 45, 71018 
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

Hinnakiri kehtib alates 20.09.2017. 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 1,0 TSI 1,0 TSI DSG 1,5 TSI ACT 1,5 TSI ACT DSG 1,6 TDI SCR 1,6 TDI SCR DSG 2,0 TDI SCR 4x4 2,0 TDI SCR DSG 4x4
kW/Hj 85 / 115 85 / 115 110 / 150 110 / 150 85 / 115 85 / 115 110 / 150 110 / 150

Kütuse liik Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin Diisel Diisel Diisel Diisel

Keskmine kütusekulu, l/100 km 5,3 5,2 5,4 5,5 4,5 4,2 5,0 5,2

Kilomeetrid Rahakulu EUR

Rahakulu 
kütusele

45 000 2860 2806 2914 2968 2347 2191 2608 2712

60 000 3813 t3741 3885 3957 3129 2921 3477 3616

75 000 4766 4676 4856 4946 3912 3651 4346 4520

90 000 5719 5611 5827 5935 4694 4381 5216 5424

105 000 6672 6547 6798 6924 5476 5111 6085 6328

120 000 7626 7482 7770 7913 6259 5841 6954 7232

135 000 8579 8417 8741 8903 7041 6572 7823 8136

150 000 9532 9352 9712 9892 7823 7302 8693 9040

165 000 10485 10287 10683 10881 8606 8032 9562 9944

180 000 11438 11223 11654 11870 9388 8762 10431 10848

195 000 12392 12158 12625 12859 10170 9492 11300 11752

Kütusekulu arvutamisel on aluseks võetud 13.09.2017 kehtinud bensiini ja diiselkütuse keskmine hind (bensiin 1,199EUR/L, diisel 1,159EUR/L). Näitlikud rahakulu kütusele andmed põhinevad esialgsetel tehnilistel andmetel. 

KÜTUSEKULU NÄIDISTABEL


