
KAROQ FL MY2023 AMBITION STYLE

> AMBITION

7 х воздушни перничиња (предни и 
странични за возач и совозач, странични 
воздушни завеси и перниче за колена на 
возачот)

ABS ESC ASR EDL HBA MKB Start & Stop 
систем за регенерација

FRONT ASSIST

CLIMATRONIC – Автоматски клима уред

Hill Hold control

Предни и задни светла за магла

Basic LED предни светла

Full LED задни светла во специјален дизајн 
со анимиран сигнал за вртење

Светлосен асистент со сензор за дожд

ISOFIX подготовка за детско седиште

Електрични стакла на сите врати

Електрична регулација, преклопување и 
самозатемнување на странични 
ретровизори со греење

KESSY Go копче за палење

Централно заклучување со далечинско

Двокрак мултифункционален кожен 
управувач

Basic Active Info дисплеј 

(* = 3)

Мотор Менувач Модел код

Сериска опрема

1.5 TSI ACT (110 kW / 150 HP) - EU6 MT6 NU7*M523
27.370 €
1.696.940 ден

31.800 €
1.971.600 ден

1.5 TSI ACT (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NU7*MD23
29.590 €

1.834.580 ден

34.180 €
2.119.160 ден

2.0 TDI EVO (85 kW / 115 HP) - EU6 MT6 NU7*3523
29.240 €

1.812.880 ден

33.760 €
2.093.120 ден

2.0 TDI EVO  (85 kW / 115 HP) - EU6 DSG7 NU7*3D23
30.980 €

1.920.760 ден

35.590 €
2.206.580 ден

2.0 TDI EVO  (110 kW / 150 HP) - EU6 MT6 NU7*7523
30.900 €

1.915.800 ден

35.440 €
2.197.280 ден

2.0 TDI EVO 4x4  (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NU7*7Z23
35.470 €

2.199.140 ден

40.150 €
2.489.300 ден

BOLERO радио со 8” екран, Voice Control, 
WLAN, BT, USB-C, 8 звучници, дигитален 
радио прием

Smart Link поврзување (безжично за Apple)

Driver Alert System – систем за 
предупредување на замор кај возачот

Темпомат со ограничувач на брзина

Хром пакет во ентериерот

Преден наслон за раце со Jumbo Box

Црни кровни шини

Бришач на задниот ветробран со прскалка

12V приклучок во багажникот

Сензори за паркирање, позади

SUNSET – затемнети задни стакла

Мануелно висинско и лумбално регулирање 
на предните седишта

Фиока за наочари

Челично резервно тркало

16” Алуминиумски тркала CASTOR

Cross Line Silver декоративни инсерти

Ambition Black/ Grey ентериер – ткаенина

> STYLE

Full LED предни светла со Matrix Beam 
асистент и динамична контрола на агол

Предни светла за магла со Corner функција

CLIMATRONIC (3-zone) со трозонско
регулирање на температурата

Virtual Cockpit - дигитална инструмент табла

KESSY Full – централно отклучување/ 
заклучување без клуч

Сензори за паркирање напред и позади

Камера за паркирање позади

Навигациски систем AMUNDSEN со 8" 
дисплеј, Web радио

Амбиентално LED осветлување

Driving Mode Selection

Заштита на подвозјето од лоши патишта

Надворешен хром пакет

Декоративни прагови на предни врати

Преграда за безжично полнење

Мрежа во багажникот + карго елементи

Дво-страна покривка за багажниот простор

17” Алуминиумски тркала SCUTUS

Linear Diamonds декоративни инсерти

Style Black ентериер - ткаенина

Дополнително на Ambition
(* = 4)

KAROQ FL
Ценовник

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата. Дата на издавање: 01.01.2023



Надворешност и Ентериер
CLIMATRONIC (3 zone) со трозонско регулирање на температурата PHD 16.178 ден. 261 S

LED пакет (Амбиентално LED осветлување / осветлување во пределот на нозете, напред и позади) PL4 21.949 ден. 354 S

Варијабилен под во багажникот (не важи за модели со погон на сите тркала) (доаѓа со мало резервно 
тркало) PKP 10.029 ден. 162 10.029 ден. 162 

Панорамски, лизгачки сончев кров PK6 65.564 ден. 1.057 65.564 ден. 1.057 

Дополнително електрично загревање на кабината (само за дизел моторите) 7E6 9.745 ден. 157 9.745 ден. 157 

WINTER пакет (Греење на предни седишта / систем за миење на предните светла / греени прскалки за 
ветробран) (мора во комбинација со PLE) P5D 16.367 ден. 264 16.367 ден. 264 

WINTER Plus пакет (Греење на предни и задни седишта / греење на предно ветробранско стакло / систем за 
миење на предните светла / греени прскалки за ветробран) (мора во комбинација со PLE) P5E 37.938 ден. 612 37.938 ден. 612 

Ентериер - кожа / алкантара PLA 79.755 ден. 1.286 79.755 ден. 1.286 

Ентериер - кожа PLB 94.703 ден. 1.527 94.703 ден. 1.527 

VARIOFLEX седишта PWD 37.843 ден. 610 37.843 ден. 610 

CONVЕNIENCE пакет (Електрично прилагодливи седишта со мемориска функција и лумбално 
прилагодување / странични ретровизори со мемориска функција) P5N - 64.807 ден. 1.045 

ECO пакет за ентериер (мока/ црн тапацир на седиштата / Piano црн декор на контролната табла / Nisha 
(soft-touch fabric) декор на вратите) (мора во комбинација со амбиентално осветлување) PMD 45.980 ден. 742 -

ECO пакет за ентериер (мока/ црн тапацир на седиштата / Piano црн декор на контролната табла / Nisha 
(soft-touch fabric) декор на вратите / корпа за отпадоци) PME 47.115 ден. 760 45.980 ден. 742 

KESSY FULL - Централно отклучување/ заклучување без клуч W5C 8.515 ден. 137 S

LIGHT пакет (Full LED предни светла со MATRIX Beam асистент и динамична контрола на агол / предни 
светла за магла со CORNER функција / амбиентално осветлување / осветлување во пределот на нозете 
напред и позади) P5I 99.434 ден. 1.604 S

Подготовка за кука за влечење PKZ 11.258 ден. 182 11.258 ден. 182 

Kука за влечење, преклоплива PK1 55.346 ден. 893 55.346 ден. 893 

DESIGN пакет (Сребрени кровни шини / хромирани лајсни на страничните прозори / декоративни прагови на 
предните врати) P5P 29.139 ден. 470 S

SIMPLY CLEVER пакет (Корпа за отпадоци / карго елементи и мрежа во багажникот / дво-страна покривка за 
багажниот простор (гума/ текстил) W5K 5.866 ден. 95 S

Пакет за лоши патишта (во серија за DSG изведба) PK4 10.123 ден. 163 S

Текстилни патосници 0TD 2.649 ден. 43 S

Преклопливо совозачко седиште PHJ 5.487 ден. 89 5.487 ден. 89 

SIMPLY CLEVER Family пакет (2 x држачи за таблет / преклопливи масички на наслоните од предните 
седишта / подготовка за детско седиште ISOFIX на совозачкото седиште) P5L 8.231 ден. 133 8.231 ден. 133 

Преградна мрежа 3CX 9.745 ден. 157 9.745 ден. 157 

Virtual pedal - електрично регулирање на петтата врата преку сензор во браникот (мора во комбинација со 
W5C) 4E6 37.465 ден. 604 37.465 ден. 604 

Безбедност

SAFETY пакет (Странични воздушни перничиња позади / Crew Protect Assist - превентивен систем за 
заштита на патниците при судар) P6A 28.383 ден. 458 28.383 ден. 458 

Адаптивен темпомат до брзина од 210 km/h (со "follow to stop" функција за DSG изведба) PPJ 24.882 ден. 401 24.882 ден. 401 

LANE ASSIST - асистент за одржување на коловозна лента PZM 23.747 ден. 383 23.747 ден. 383 

TRAVEL ASSIST (Асистент за активно одржување и прилагодување на коловозна лента / адаптивен
темпомат до брзина од 210 km/h (со "follow to stop" функција за DSG) / самозатемнувачки централен 
ретровизор со дополнителен USB-C приклучок) (со Emergency Assist за DSG) (мора во комбинација со R5D) P6H 54.495 ден. 879 54.495 ден. 879 

Алармен уред против кражба PDI 15.516 ден. 250 -

Алармен уред против крaжба зедно со KESSY FULL PDC 26.774 ден. 432 15.516 ден. 250 

PARKING пакет (Сензори за паркирање напред и позади / задна камера) W5F 35.857 ден. 578 S

PARKING Plus пакет (PARK ASSIST - систем за помош при паралелно и попречно паркирање / AREA VIEW 
360° камери) (мора во комбинација со 4E6 W5C PL4) W5G 87.891 ден. 1.418 52.035 ден. 839 

TRAILER ASSIST + PARK ASSIST (мора во комбинација со W5G PK1 4E6 W5C PL4) 8A9 56.576 ден. 913 37.276 ден. 601 

PERFORMANCE пакет (DCC - Адаптивна шасија со Driving Mode Selection / прогресивно управување / 
алуминиумски педали (за 4x4 изведба доаѓа со Hill Descent Control програма) (важи само за мотори со 150 
КС) P5J 56.008 ден. 903 51.278 ден. 827 

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата. Дата на издавање: 01.01.2023

Дополнителна опрема : AMBITION STYLEкод



Фелни:

16” Алуминиумски фелни CASTOR 17” Алуминиумски фелни SCUTUS 18” Алуминиумски фелни PROCYON

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари и се со вклучен ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата. Дата на издавање: 01.01.2023

Дополнителна опрема : AMBITION STYLEкод

Функционалност

Навигациски систем AMUNDSEN со 8" дисплеј, WLAN, Web радио R5D 19.489 ден. 314 -

BOLERO Plus пакет (Virtual Cockpit - дигитална инструмент табла / преграда за безжично полнење) R5E 32.735 ден. 528 -

AMUNDSEN Plus пакет (Навигациски систем AMUNDSEN со 8" дисплеј, WLAN, Web радио / Virtual Cockpit -
дигитална инструмент табла / преграда за безжично полнење) R5G 47.399 ден. 764 S

COLUMBUS Plus пакет (Навигациски систем COLUMBUS со 9,2" дисплеј, WLAN, Web радио / Virtual Cockpit 
- дигитална инструмент табла / преграда за безжично полнење) R5I 88.175 ден. 1.422 40.871 ден. 659 

CANTON sound system (10 звучници, дигитален еквилајзер) RA2 22.895 ден. 369 22.895 ден. 369 

JUMBO BOX со 230V приклучок и дополнителен USB-C 
приклучок RA3 12.488 ден. 201 12.488 ден. 201 

Двокрак мултифункционален управувач со греење (мора во комбинација со P5D) PLE 6.055 ден. 98 6.055 ден. 98 

Двокрак мултифункционален управувач со педали за менување брзини за DSG PLF 5.695 ден. 92 5.695 ден. 92 

Двокрак мултифункционален управувач со греење и педали за менување брзини за DSG (мора во комбин. 
со P5D) PLG 10.288 ден. 166 10.288 ден. 166 

Спортски трокрак мултифункционален управувач PLH 7.190 ден. 116 7.190 ден. 116 

Спортски трокрак мултифункционален управувач со греење (мора во комбинација со P5D) PLI 11.542 ден. 186 11.542 ден. 186 

Спортски трокрак мултифункционален управувач со педали за менување брзини за DSG PLJ 12.859 ден. 207 12.859 ден. 207 

Спортски трокрак мултифункционален управувач со греење и педали за менување брзини за DSG (мора во 
комбинација со P5D) PLK 15.707 ден. 253 15.707 ден. 253 

Алуминиумски фелни и пневматици
Алуминиумски фелни - SCUTUS 7 х 17" - со црни аеро капаци и пневматици 215/55 R17 (225/55 R17 за 4х4) PU0 18.733 ден. 302 S

Алуминиумски фелни - SCUTUS Anthracite 7 х 17" - со црни аеро капаци и пневматици 215/55 R17 (225/55 
R17 за 4х4) PU1 30.559 ден. 493 11.826 ден. 191 

Алуминиумски фелни - PROCYON 7 х 18" - со мат црни аеро капаци и пневматици 215/50 R18 (225/50 R18 за 
4х4) PV0 47.115 ден. 760 28.383 ден. 458 

Алуминиумски фелни - PROCYON 7 х 18" - со црни аеро капаци и пневматици 215/50 R18 (225/50 R18 за 4х4) PV1 50.332 ден. 812 31.599 ден. 510 

Алуминиумски фелни - PROCYON 7 х 18" - со anthracite аеро 
капаци и пневматици 215/50 R18 (225/50 R18 за 4х4) PV2 50.332 ден. 812 31.599 ден. 510 

Црвена Velvet Red / Портокалова Phoenix Orange Ексклузивна Металик боја FLT 29.140 ден. 470 29.140 ден. 470 

Сина Energy Blue/ Сива Steel Grey Акрилна боја CHR 0 ден. 0 0 ден. 0 

Металик Боја MET 8.060 ден. 130 8.060 ден. 130 
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