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Prijzen KAROQ Clever Edition per 15 mei 2018
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ADVIESPRIJS*

 
FISCALE WAARDE

 INCL. BPM  INCL. BTW  
RIJKLAARMAAK KOSTEN,  

RECYCLINGBIJDRAGE 
EN LEGES**

BENZINE
1.0 TSI Greentech 85kW / 115pk Hand-6 22% € 29.790,- € 29.000,- € 790,-

DSG-7 22% € 32.590,- € 31.800,- € 790,-
DSG= automatische versnellingsbak met dubbele koppeling.
* Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingsbijdrage en leges. 
**  Rijklaarmaakkosten á € 704,90 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehamers en twee kentekenplaten.  

Recyclingbijdrage á € 40,00 (incl. btw). Leges á € 45,10 (btw-vrijgesteld).

Prijswijzigingen voorbehoude de prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin 
genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kunt u te allen tijde op onze website skoda.nl vinden. Vanzelfsprekend kunt u ook uw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. 
Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt. 

Met ingang van 1 september vindt in Nederland de overgang plaats van de NEDC testmethode naar de nieuwe WLTP testmethode. Op dit moment is nog niet bekend wat het effect zal zijn van de WLTP testmethode op de hoogte van de verbruikscijfers van uw auto en de daarmee  
samenhangende CO2 emissiewaarden. In Nederland zijn de CO2 emissiewaarden bepalend voor de hoogte van de BPM en zodoende de totaalprijs van uw auto. Wanneer uw auto na 1 september wordt geproduceerd, kan dit gevolgen hebben voor de totaalprijs van uw auto.  
De ŠKODA dealer kan u het beste informeren over de productiedatum van uw auto.

Afhankelijk van de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer, zoals vastgelegd in de Europese typegoedkeuring geldt een korting of een toeslag op de BPM. Deze zijn in deze prijslijst reeds verrekend. Het BPM-bedrag wordt wettelijk bepaald op het moment van aanvraag van het kenteken en is 
gebaseerd op de op dat moment geldende gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer. De BPM-bedragen in deze prijslijst zijn gebaseerd op de actuele gemiddelde CO2-uitstoot.

Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten die tegen meerprijs leverbaar zijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op hetgeen eerder is gepubliceerd. Aan de inhoud van deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.  
Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten van de ŠKODA KAROQ Clever Edition te vervallen. Gehele of gedeeltelijke nadruk in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

Opties en pakketten KAROQ Clever Edition
Consumenten

Adviesprijs
incl. BTW

Netto 
catalogus

prijs
excl. BTW

OPTIES - MULTIMEDIA
DAB digitale radio ontvangst  € 100,-  € 83,-
Navigatie Columbus met 9,2" kleuren touchscreen, harde schijf en lifetime Mapcare  € 1.090,-  € 901,-
Bluetooth telefoonvoorbereiding met WLAN, rSAP/LTE en Phonebox met draadloos opladen  € 210,-  € 174,-
MaxiDOT kleurendisplay  € 90,-  € 74,-
OPTIES - COMFORT & FUNCTIONEEL
Achteruitrijcamera  € 290,-  € 240,-
Adaptive Cruise Control (t/m 160km per uur)  € 290,-  € 240,-
Elektrisch te openen en sluiten achterklep  € 420,-  € 347,-
Grootlicht assistent  € 190,-  € 157,-
Sportstoelen vóór  € 300,-  € 248,-
Multifunctioneel 3-spaaks lederen sportstuurwiel  € 110,-  € 91,-
Multifunctioneel 3-spaaks lederen sportstuurwiel inclusief schakelpaddles voor DSG  € 210,-  € 174,-
Crew protect assist  € 150,-  € 124,-
Full LED koplampen met Adaptive Frontlight System AFS met LED dagrijverlichting en mistlampen vóór met cornering-functie  € 990,-  € 818,-
Hill Hold control  € 90,-  € 74,-
ISOFIX voorbereiding op de passagiersstoel  € 40,-  € 33,-
Neerklapbare rugleuning van de passagiersstoel 1  € 90,-  € 74,-
Reservewiel (tijdelijk, ruimtebesparend)  € 130,-  € 107,-
Travel assist  € 70,-  € 58,-
Variabele bagageruimtevloer 2  € 190,-  € 157,-
Verwarmbare stoelen voor  € 200,-  € 165,-
OPTIES - DESIGN
Sportpedalen in aluminium  € 80,-  € 66,-
Stoelbekleding half-leder / half-stof 1,3  € 700,-  € 578,-
Basislak: Energy Blue  € 0,-  € 0,-
Signaallak: Candy White  € 120,-  € 99,-
Speciale lak: Laser White / Steel Grey  € 390,-  € 322,-
Metallic lak  € 550,-  € 455,-
Metallic lak: Velvet Red  € 890,-  € 735,-
1. Niet mogelijk in combinatie met Sportstoelen      2. Niet mogelijk in combinatie met reservewiel      3. Niet mogelijk in combinatie met neerklapbare passagiersstoel



Standaarduitrusting KAROQ Clever Edition
De standaarduitrusting omvat o.a:
•  12 Volt aansluiting in kofferbak
•  12 Volt aansluiting in middenconsole voor en achter
•  4 extra luidsprekers (8 in totaal)
•  Achterbank neerklapbaar vanuit de bagageruimte
•  Airbags vóór (uitschakelbaar voor passagiersstoel)
•  AMS (Anti-Misfueling System), voorkomt tanken van  

verkeerde brandstof
•  Bagagehaken in kofferbak
•  Bagagenettenset
•  Bandenreparatieset
•  Bandenspanningscontrolesysteem
•  Binnenspiegel automatisch dimmend
•  Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief WLAN en Phonebox 

met draadloos opladen **
•  Buitenspiegels verwarmd, elektrisch verstelbaar, inklapbaar en 

automatisch dimmend inclusief boarding spots
•  Buitenspiegels en handgrepen in exterieurkleur meegespoten
•  Centrale vergrendeling met afstandsbediening  

(incl. 2 inklapbare sleutels)
•  Chromen accenten in interieur
•  Chromen raamomlijsting
•  Climatronic, elektronische airconditioning met 2 klimaatzones
•  Cruise Control met speedlimiter
•  DAB digitale radio ontvangst
•  Dakrailing zilverkleurig
•  Drie hoofdsteunen achter

•  Driver Activity Assistant, vermoeidheid waarschuwingssysteem
•  Elektrische handrem
•  Elektrische raambediening voor en achter
•  Front assist - de radar meet de ruimte tussen de auto en de  

voorligger en remt automatisch af wanneer nodig
•  Gekoeld handschoenenvak
•  Gordijn airbags
•  Halogeenkoplampen met LED dagrijverlichting
•  Hoofdsteunen vóór in hoogte verstelbaar met WOKS-systeem 

(anti-whiplash)
•  IJskrabber in tankklep met profieldieptemeter voor de banden
•  Instapsierlijsten voor en achter
•  In delen neerklapbare rugleuning van achterbank
•  In hoogte verstelbare 3-puntsveiligheidsgordels vóór  

met gordelspanners
•  In hoogte verstelbare voorstoelen met lendesteun
•  Interieur Ambition met zwart stoffen bekleding
•  Interieurlijsten Ambition
•  ISOFIX / TopTether voorbereiding op buitenste zitplaatsen achter
•  Knie-airbag voor bestuurder
•  LED 3e remverlichting
•  LED achterlichten met LED kentekenplaatverlichting
•  Lederen handremgreep en versnellingspookknop
•  Leeslampjes voor en achter
•  Lichtmetalen velgen 16" Castor
•  Lichtassistent met Coming Home, Leaving Home en tunnellicht
•  Make-up spiegels in de zonnekleppen

•  MaxiDOT, uitgebreid multifunctioneel display
•  Middenarmsteun voor met opbergvak
•  Middenarmsteun achter
•  Mijn ŠKODA Module incl. 3 jarig abonnement ***
•  Mistlampen vóór
•  Multifunctioneel 3-spaaks lederen stuurwiel met  

radio- en telefoonbediening
•  Navigatie Amundsen met 8” kleuren touchscreen, USB/iPod  

aansluiting, 1 jaar ŠKODA Connect - Infotainment Online *,  
Smartlink+ en lifetime Mapcare

•  Opbergvak voor (zonne)bril
•  Opbergvakken achter de achterste wielkasten
•  Opbergvakken in achterzijde van de voorstoelen
•  Opbergruimte in de voorportieren
•  Parkeerkaarthouder
•  Parkeersensoren voor en achter
•  Regensensor
•  Ruitenwisser achter
•  Sjorogen in de bagageruimte 
•  Startblokkering
•  Sunset, extra donker getinte ramen achter
•  Treeplanken (alleen bij DSG-transmissie)
•  Verlichting in kofferbak
•  Voice Control
•  Zij-airbags vóór

** Draadloos opladen werkt alleen i.c.m.  smartphones die beschikken over de Qi-technology.   

*** Geïntegreerde Mijn ŠKODA Module inclusief 3 jarig abonnement

* Kijk voor meer informatie op skoda.nl/skoda-connect
Mijn ŠKODA app voor Android (2.3 of hoger) en Apple (iOS 7 of hoger) met de volgende functionaliteiten:
- Dashboard met inzicht in brandstof niveau, bewegingsalert en status van deurvergrendeling en handrem
- Rijstijlscore op uw rijprestaties 
- Locatiebepaling van de auto
- Eerst komend onderhoud en eventuele storingen
- Pechhulp; inschakeling van de mobiliteitsservice via de app

Kijk voor meer informatie op skoda.nl/mijnskoda

Navigatiesysteem Amundsen Interieur Ambition Treeplanken (alleen bij DSG-transmissie)



skoda.nl
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