
KAROQ FL SPORTLINE MY2023

> SPORTLINE

Driving Mode Select

KESSY Full – централно заклучување без клуч со копче за 
палење на моторот

Sportline браници со glossy black инсерти

Sportline gloss-black предна решетка

Glossy black странични ретровизори и лајсни околу 
страничните стакла

Црн дифузор со хромирани видливи издуви

Ценовник

Мотор Менувач Модел код

Сериска опрема

Sportline штофен ентериер

Спортски седишта

SUNSET – длабоко затемните задни стакла

Carbon / Piano black декор во внатрешноста

Sportline емблеми на предните крила

Црн кров во кабината

18” Алуминиумски тркала PROCYON Black со аеро капаци

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

Hill Hold control

FRONT ASSIST

Навигациски систем AMUNDSEN со 8" дисплеј, 
Web радио, WLAN, Voice Control, BT, USB-C, 8 
звучници, дигитален радио прием

SMART LINK конекција (безжично за Apple)

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

Преден наслон за раце со Jumbo Box

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

Предни светла за магла со Corner функција

Сензори за паркирање позади

Сензор за дожд со светлосен асистент

Електрични стакла на сите врати

Електрично прилагодливи, преклопливи и само-
затемнувачки ретровизори со грејачи 

Трокрак мултифункционален спортски кожен 
управувач со греење (со педали за DSG изведба) 

Бришач на задното стакло со прскалка

Преграда за безжично полнење

CLIMATRONIC – Автоматски клима уред

Греење на предни седишта

Virtual Cockpit - дигитална инструмент табла

Driver Alert System – систем за 
предупредување на замор кај возачот

Темпомат со ограничувач на брзина

Текстилни патосници

Амбиентално LED осветлување во ентериерот

Челично резервно тркало

> Вашиот омилен Спортски SUV нуди

KAROQ FL
SPORTLINE

1.5 TSI ACT (110 kW / 150 HP) - EU6 MT6 NU7RM523
31.990 €
1.983.380 ден

1.5 TSI ACT (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG NU7RMD23
34.370 €
2.130.940 ден

2.0 TSI 4x4  (140 kW / 190 HP) - EU6 DSG7 NU7RQZ23
39.450 €
2.445.900 ден

2.0 TDI EVO (110 kW / 150 HP) - EU6 MT6 NU7R7523
35.640 €
2.209.680 ден

2.0 TDI EVO 4x4  (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NU7R7Z23
40.410 €
2.505.420 ден

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



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 : Sportlineкод

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

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

Панорамски, лизгачки сончев кров PK6 65.564 ден. 1.057 

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

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 21.571 ден. 348 

Ентериер - кожа / алкантара PLA 59.793 ден. 964 

Ентериер - кожа PLB 74.741 ден. 1.205 

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

Подготовка за кука за влечење PKZ 11.258 ден. 182 

Kука за влечење, преклоплива PK1 55.346 ден. 893 

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 

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

Преградна мрежа 3CX 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 

Безбедност

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

LANE ASSIST - асистент за одржување на коловозна лента PZM 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 

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

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

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 

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

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 47.304 ден. 763 

Функционалност

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

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

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



Достапни бои:

• Црвена Velvet Red металик
• Сива Steel Grey акрилна
• Црна Magic Black металик
• Портокалова Phoenix Orange металик
• Бела Moon White металик
• Сива Graphite Grey металик
• Сребрена Brilliant Silver металик

Фелни:

Алуминиумски фелни и пневматици

Алуминиумски фелни – PROCYON Black 7 х 18" - со аеро капаци и пневматици 215/50 R18 (225/50 R18 за 4х4) C3I S

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

Сива Steel Grey Акрилна боја CHR 0 ден. 0 

Металик Боја MET 8.060 ден. 130 

18” Aлуминиумски фелни Procyon Black со 
аеро капаци

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 : Sportlineкод
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