
Aasta Auto AS PAKKUMINE nr. 1361477

Klient AASTA AUTO AS 
Telefon 7308000 

Kuupäev 24.01.2023
E-mail info@aastaauto.ee

Mudel Mootori töömaht Võimsus kW/Hj Käigukast Baasmudeli hind

NW43JD Kamiq Ambition 1,0 TSI 81kW 7-k.
automaat DSG

1,0 TSI bensiin 81/110 7-k. DSG 21 500,00

Värv 1Z1Z Must pärlefekt, Black Magic
Sisu HK Interjöör Ambition Black, must

Kom. nr. S342969
Läbisõit (km)4 km

Keretähis TMBGR7NW7P3076320
Sõiduki kategooria

WLTP CO2 emissioon 133 - 140,5 g/km
WLTP kütusekulu keskmine 5,8 - 6,2 l/100 km

Kiirendusaeg, 0-100 km/h 10,1 s
Suurim kiirus 198 km/h
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus 4241 / 1793 / 1531 mm
Täismass / tühimass 1780 / 1262 - 1416 kg
Max. kandevõime 433 - 560 kg

Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul 200 / 2000 - 3000
Pakiruumi / kütusepaagi maht 363 / ca 50 l
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius 1358 /  /  mm
Teljevahe / rööbe 2639 / 1531 mm
Kliirens 188

Kamiq varustus

Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Turvalisus
* Raadio "SWING": 6,5" värviline puutetundlik ekraan, 2 USB-C liidest, 4
kõlarit (ees)

* Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamisvõimalusega

* Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem * Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees
* Digitaalraadiokanalite vastuvõtu võimalus (DAB) * Põlve turvapadi juhile
* Hädaabikõne funktsioon * Reguleeritava kõrgusega, eelpingutitega kolmepunkti turvavööd

eesistujatele
* Teenustepakett "Care Connect" üheks aastaks * Kolm kolmepunkti turvavööd tagaistmel
Mugavus ja funktsionaalsus * Kinnitamata turvavöö märguanne kõikidel istmetel
* Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks võtit * Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete korral

integreeritud peatoed esiistmetel)
* Elektrilised aknatõstukid ees, komfortlülitusega * Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
* Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, integreeritud
suunatuledega

* Rehvirõhu monitooringu süsteem

* 2-kodaraga nahkrool (reguleeritava kõrguse ja sügavusega),
nahkkattega käigukangi ja käsipiduri hoob

* Elektrooniline immobilisaator

* Raadio ja telefoni juhtimine roolilt * Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front Assist
* Konditsioneer * Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant)
* Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter" * Valgustuse abisüsteem (Easy Light Assistant) koos valgussensoriga
* Elektrooniline kiirushoidik * Vihmasensor ja automaatselt tumenev salongipeegel
* Katusereelingud, musta värvi * Basic LED-esilaternad: LED-päevasõidutuled, LED-lähituled, LED-

kaugtuled
* Talvepakett (soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesurite
düüsid)

* Basic LED-tagatuled: LED tehnoloogiaga tagatuled (kereosas),
pidurituled ja tagumine udutuli

* Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%) * ISOFIX lapseistme kinnitused tagumistel äärmistel istmetel
* Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi * ISOFIX lapseistme kinnitus ees kõrvalistuja istmel
* Juhiistme kõrguse reguleerimisvõimalus Veljed ja rehvid
* Kõrvalistme kõrguse reguleerimisvõimalus * 16" valuveljed ORION, rehvid 205/60 R16
* Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel * Ajutine varuratas, tungraud ja veljevõti; puudub mootoriga 66kW CNG
* Tehase alarm mahu- ja kallutusanduriga Välimus
* 2 lugemislampi ees * Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi
* Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale * Halli värvi kaitseliistud kere allosas ees ja taga
* Valgustusega kindalaegas * Iluvõre ääreliist kroomitud
* Taskud esiistmete tagakülgedel * Kroompakett (kroomdetailid käigukangil ja käsipiduri hooval)
* Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katuseluugi korral) * Kroomitud külgakende liistud
* Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav * Interjöör Ambition Black, must tekstiil
* Pakiruumi pakett: riputuskonksud pakiruumi külgedel, aasad
pagasikinnitusvõrkude jaoks, pagasiruumi valgusti

* Armatuurlaua dekoratiivpaneel Grained Black

* Pagasikinnitusvõrgud pakiruumis, panipaik pagasiruumi katte all;
puudub mootoril 66kW CNG
* Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga
* Infoekraan "Maxi-Dot"
* Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga
* Vihmavari juhiukse panipaigas
* Start/Stop-süsteem
* Üle-euroopaline garantii 5 aastat või 100 000 km
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:

Kood Lisavarustus Hind EUR

4GX Soojendusega esiklaas; ainult koos PHB 210,00
4R4 Elektrilised aknatõstukid taga, komfortlülitusega 190,00
MET Metallikvärv 460,00
PC5 Adaptiivne kiirushoidik 410,00
PD5 KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüsteemiga; ainult koos 4R4 410,00
PHB Automaatne kahetsooniline kliimaseade "CLIMATRONIC" 540,00
RA4 SmartLink: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või navigatsiooniseadme ekraani kaudu 180,00
RAF Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM-raadio, 2 USB-C liidest, 4 kõlarit ees + 4 taga; ainult koos

SmartLink paketiga RA4/9WJ
170,00

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku 2 570,00
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega 24 070,00
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku 0,00

Käibemaks 4 011,67

Auto hind ilma käibemaksuta 20% 20 058,33

Auto hind Teile 24 070,00

Garantii

Keregarantii
Hooldusvälp

Uutele Škoda sõidukitele kehtib tootjatehase 5 aastane garantii läbisõidu piiranguga 100 000 km kui
eelpool toodud sõiduki lisavarustuses pole märgitud teisiti. Pistikhübriidide ja elektriautode
kõrgepingeakude tootmisdefektidele 8 aastat või kuni 160 000 km. Kehtiva garantii eelduseks on
õigeaegselt läbitud hooldused. Škoda originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii.

12 aastat läbiroostetamise vastu. Värvkattele kehtib 3 aastane läbisõidupiiranguta garantii.
15 000 km või vastavalt hooldusnäidikule.

Tarneaeg
Pakkumine kehtib kuni 31.01.2023

Käesolev dokument on võlaõigusseaduse tähenduses ettepanek esitada pakkumus. See tähendab, et käesoleva
dokumendiga nõustumise või sellega seonduvad suhtluse tulemusel ei sõlmita siduvad müügilepingud enne, kui Aasta
Auto AS ja Teie vahel on allkirjastatud müügileping vastaval Aasta Auto AS vormil ning auto müügihind on Aasta Auto
AS-le tasutud.

Meeldivale koostööle lootes,

Sten Karelson
Müügikonsultant
Tel : 
Mob : +372 517 2235

E-mail : sten.karelson@skoda.ee
WWW: www.aastaauto.ee
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