ŠKODA PRAKTIK
CENÍK
Kombinovaná spotřeba
[l/100 km]

Kombinované emise CO2
[g/km]

Cena s DPH

1,2 12V HTP/51 kW

6,2

143

247 863

1,2 TSI/63 kW

5,7

134

273 072

1,6 TDI/66 kW

4,7

124

360 788

Motorizace

Pakety Plus

S komfortní a praktickou výbavou...

Standardní výbava a výbava na přání

...pro naftový motor
zdarma
Cena s DPH

Pakety
Paket Plus I v hodnotě 38 900 Kč: klimatizace a tónovaná skla

10 100

Paket Plus II v hodnotě 21 200 Kč: krycí mříž skla 5. dveří, střešní nosič, černý, ochranné boční lišty dveří, černé,
centrální zamykání, příprava pro rádia ŠKODA se 4 reproduktory, rádio Blues s CD a MP3, audiozdířka

8 100

Paket Diesel Plus v hodnotě 60 100 Kč: klimatizace, tónovaná skla, krycí mříž skla 5. dveří, střešní nosič, černý,
ochranné boční lišty dveří, černé, centrální zamykání, příprava pro rádia ŠKODA se 4 reproduktory,
rádio Blues s CD a MP3, audiozdířka

0

Bezpečnost
ESC včetně ABS, MSR, ASR, EDS, HBA

Airbagy řidiče a spolujezdce
Boční airbagy vpředu

9 200

Deaktivace airbagu spolujezdce

1 700

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče
Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy s přitahovači
Přední opěrky hlavy, výškově nastavitelné
Vnější výbava
14" ocelová kola s velkoplošnými kryty (benzinové motorizace / naftová motorizace)
15" ocelová kola s velkoplošnými kryty (benzinové motorizace / naftová motorizace)
Kola z lehké slitiny – 15" (benzinové motorizace / naftová motorizace)

/–
3 200 /
15 400 / 12 400

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik
Přední mlhové světlomety s Day light

4 200

Nárazníky lakované v barvě vozu
Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky v černé barvě
Ochranné boční lišty dveří, černé

1 200

Tónovaná skla

3 200

Výsuvné integrované ostřikovače světlometů

3 200

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí

9 100

Ochranný kryt pod motorem

4 100

Střešní nosič, černý

5 200

Bez označení Praktik
Uni barva červená Corrida

0
3 500

Standardní výbava a výbava na přání

Cena s DPH

Vnější výbava
Metalické barvy (černá Magic s perleťovým efektem, stříbrná Brilliant)

10 900

Zvláštní lakování

15 900

Vnitřní výbava a komfort
Interiér

Praktik

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

2 200

Vyhřívání předních sedadel

5 400

Elektrické ovládání oken vpředu a centrální zamykání

12 400

Elektrické ovládání oken vpředu a centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíče)

16 500

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, elektrické ovládání oken vpředu a centrální zamykání

16 400

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, elektrické ovládání oken vpředu a centrální zamykání s dálkovým
ovládáním (dva sklopné klíče)

20 500

Centrální zamykání

5 200

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíče)

9 300

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým čidlem, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním (dva sklopné klíče) a Safe systém

14 800

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým čidlem, elektrické ovládání oken vpředu,
centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíče) a Safe systém

22 000

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým čidlem, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná
zrcátka, elektrické ovládání oken vpředu, centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíče) a Safe systém

26 000

Vnitřní cirkulace vzduchu a pylový filtr
Klimatizace

35 700

Tempomat

9 300

Krycí mříž skla 5. dveří

1 400

Posuvná příčná černá dělicí stěna, v horní části s mříží
Šest upínacích ok v nákladovém prostoru
Třídílná vyklápěcí podlaha nákladového prostoru
Obložení nákladové hrany
Osvětlení nákladového prostoru
Odkládací schránka v horní části přístrojové desky u spolujezdce – otevřená
Odkládací schránka ve spodní části přístrojové desky u spolujezdce – otevřená
Audio, telefony a navigace
Příprava pro rádia ŠKODA / pro rádia jiných výrobců se 4 reproduktory

2 600 / 2 600

Rádio s CD a MP3, audiozdířka – Blues / Swing

5 600 / 8 300

Příprava pro telefon GSM I / GSM II s Bluetooth a držákem

1 700 / 8 300

Záruky a služby
Prodloužená záruka na 4 roky, do 60 000 km

4 100

Prodloužená záruka na 4 roky, do 120 000 km

8 300

Prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km

14 400

ŠKODA Originální příslušenství*
Příčný střešní nosič

3 650

Větrné clony předních bočních oken

1 093

Prahové lišty, černé

615

Přední lapače nečistot

355

Mechanické zabezpečení řazení Construct

základní výbava

5 929

– nelze objednat

* Jedná se o výběr z bohaté nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. Ceny ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnují cenu montáže.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, včetně 21% DPH.
Při dodávkách prostřednictvím jednotlivých obchodníků jsou k uvedeným cenám účtovány dopravní
náklady. Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se informujte u svého prodejce
vozů ŠKODA. 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 a termínech Vám poskytne na přání Váš prodejce vozů ŠKODA. Ceník
byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.
Ceník je platný od 18. 4. 2014 do odvolání.

Váš prodejce vozů ŠKODA:

R06515 04/14

Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splňují emisní limity EU 5. Naftový motor má systém
vstřikování typu common-rail a je vybaven filtrem pevných částic DPF.

