
KAROQ FLMY2023 Ambition Style

> AMBITION

7х airbag (para dhe anash për shoferin dhe 
pasagjerin e përparmë, airbag perde anësore, gjuri i 
shoferit)

ABS ESCSistemi ASR EDL HBA MKB Start Stop

ASSIST PARA

CLIMATRONIC – kondicioner automatik

Hill Hold kontroll

Dritat para dhe prapa të mjegullës

Fenerët LED bazë

Dritat e pasme të plota LED në një dizajn të veçantë 
me një sinjal kthese të animuar

Asistent automatik i dritës me një sensor shiu

ISOFIX-spiranca e sediljes së sigurisë së fëmijëve për 
pjesën e pasme

Dritare elektrike me komoditet

Pasqyra të dyerve të rregullueshme elektrike, të 
palosshme dhe automatike me ngrohje

Butoni i ndezjes KESSY Go

Bllokimi i derës qendrore në distancë

Timoni shumëfunksional prej lëkure me 2 fole

Ekrani bazë i informacionit aktiv

(* = 3)

Motorri Ndrruesi Kodi i 
modalitetit

Pajisje serike

1.5TSIACT(110kW / 150HP) - EU6 MT6 NU7*M523 26.310 € 30.090 €

1.5TSIACT(110kW / 150HP) - EU6 DSG7 NU7*MD23 28.010 € 31.860 €

2.0TDIEVO(85 kW / 115 HP) - EU6 MT6 NU7*3523 27.490 € 31.280 €

2.0 TDI EVO (85 kW / 115 HP) - EU6 DSG7 NU7*3D23 29.200€ 33.050€

2.0 TDIEVO(110 kW / 150 HP) - EU6 MT6 NU7*7523 29.060€ 32.840€

2.0 TDIEVO4X4 (110 kW / 150 HP) - EU6 DSG7 NU7*7Z23 32.850€ 36.640€

Radio BOLERO me njëEkran 8 inç,Kontrolli i zërit, 
WLAN, BT, USB-C, 8 altoparlantë, radio marrëse 
dixhitale

Smart Link (me valë për Apple)

Sistemi i alarmit të shoferit - sistemi i zbulimit të 
përgjumjes

Cruise Control me një kufizues shpejtësie

Paketa kromi në brendësi

Mbështetësja e krahut qendror përpara me një Kuti 
Jumbo

Binarët e çatisë së zezë

Fshirës i xhamit të pasmë me sistem larëse

12fole Vnë bagazhin e bagazhit

Sensorë parkimi, mbrapa

PERENDIMI I DIELLIT

Rregullimi manual i lartësisë dhe mesit për sediljet e 
përparme

Ruajtja e syzeve të diellit

Çeliku gomë rezervë

16” Rrotat alumini RICI

Futje dekorative Cross Line Silver

Ambition e brendshme e zezë / gri - pëlhurë

> STYLE

Dritat LED me asistent Matrix Beam dhe kontroll 
dinamik të këndit

Dritat e mjegulles para me funksion Corner

CLIMATRONIC (3-zona) me një rregullim të trefishtë 
të ajrit

Kabinë virtuale

KESSY Full – Bllokim qendror i derës pa çelës

Sensorë parkimi, para dhe mbrapa

Kamera e pasme e parkimit

Sistemi navigues AMUNDSEN me një ekran 8”, radio 
në internet

Ndriçimi LED i ambientit

Zgjedhja e mënyrës së drejtimit

Paketa e rrugës së ashpër

Paketa e jashtme e kromit

Pragje dekorative në dyert e përparme

Kuti karikimi me valë

Programi neto + elementet e ngarkesave

Mbulesa e dhomës së bagazhit me dy anë

Rrota alumini 17” SCUTUS

Inserte dekorative Linear Diamonds

Stili i brendshëm i zi - pëlhurë

Shtesë për Ambition
(* = 4)
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AMBITION STYLEPajisje opsionale: kodi

E jashtme dhe e brendshme
CLIMATRONIC (3 Zone) me rregullim të temperaturës në tre zona PHD 261 € S

Paketa LED (ndriçimi i ambientit / drita e brendshme në vendin e këmbëve, përpara dhe pas) PL4 354 € S

Kati i ndryshueshëm i bagazhit (nuk disponohet për modelet me makinë 4x4) (vjen me një rrotë të vogël rezervë) PKP 162 € 162 €

Tavanë panoramike rrëshqitëse PK6 1.057 € 1.057 €

Ngrohje elektrike shtesë në kabinë (e vlefshme vetëm për motorët me naftë) 7E6 157 € 157 €

Pako WINTER (Ngrohja e sediljeve të përparme / sistemi i larjes së fenerëve / gryka me ngrohje të xhamit të përparmë) 
(vetëm në kombinim me PLE) P5D 264 € 264 €

Paketa WINTER II (Ngrohja e sediljeve të përparme dhe të pasme / xham me ngrohje / sistemi i larjes së fenerëve / 
grykë me ngrohje të xhamit të përparmë) (vetëm në kombinim me PLE) P5E 612 € 612 €

Tapiceri - lëkurë / alcantara PLA 1.286 € 1.286 €

Tapiceri - lëkurë PLB 1.527 € 1.527 €

Sediljet VARIOFLEX PAK 610 € 610 €

Paketë PËRDORIMI (Sediljet e përparme të rregullueshme elektrike me funksion memorie dhe mbështetje 
mesit/pasqyrat anësore me funksion memorie) P5N - 1.045 €

Paketa e brendshme ECO (moca/ Tapiceri e zezë për sediljet / Dekor i zi piano / Nisha (pëlhurë me prekje të butë) 
dekor në panelet e dyerve) (vetëm në kombinim me ndriçimin e ambientit) PMD 742 € -

Paketa e brendshme ECO (moca/ Tapiceri e zezë për sediljet / Dekor i zi piano / Nisha (pëlhurë me prekje të butë) 
dekor në panelet e dyerve) (vetëm në kombinim me ndriçimin e ambientit) PME 760 € 742 €

KESSY FULL - bllokim qendror i derës pa çelës W5C 137 € S

Paketa LIGHT (Ferë të plotë LED me asistent MATRIX Beam dhe kontroll dinamik të këndit / dritat e mjegullës së 
përparme me CORNER f-on / ndriçim ambienti / ndriçim i hapësirës së këmbëve përpara dhe mbrapa) P5I 1.604 € S

Përgatitja për shiritin tërheqës PKZ 182 € 182 €

Shirit tërheqës, i palosshëm PK1 893 € 893 €
Paketë DESIGN (Binarët e argjendtë të çatisë / formacionet e kromit në dritaret anësore / pragjet dekorative të derës 
së përparme) P5P 470 € S

pako THJESHT ME I zgjuar (Plehrabin / program neto meelementet e ngarkesavenë mbulesën e bagazhit / mbulesës së 
bagazhit të dyanshëm (pëlhurë/gome) W5K 95 € S

Paketa e rrugës së ashpër (në seri për modelet DSG) PK4 163 € S

Shtroja tekstili për dysheme 0TD 43 € S

Mbështetësja e palosshme e shpinës në sediljen e bashkëdrejtuesit PHJ 89 € 89 €

Paketa familjare THJESHTË E GJITHSHME (2 x mbajtës tabletash / tavolina të palosshme në mbështetëset e sediljeve të 
përparme / Përgatitja ISOFIX për ndenjësen e fëmijës në sediljen e bashkë-shoferit) P5L 133 € 133 €

Rrjetë ndarëse 3CX 157 € 157 €

Pedali virtual - rregullimi pa prekje i derës së bagazhit nga një sensor lëvizjeje në parakolpin e pasmë (vetëm në 
kombinim me W5C) 4E6 604 € 604 €

Siguria
Paketë SIGURIA (airbag anash të pasmë / Crew Protect Assist - sistem parandalues   për mbrojtjen e pasagjerëve në rast 
përplasjeje) P6A 458 € 458 €

Cruise Control adaptiv për shpejtësi deri në 210 km/h (me një veçori "follow to stop" për modelet DSG) PPJ 401 € 401 €

ASSIST KORSI PZM 383 € 383 €

ASISTI I UDHËTIMIT (Asistencë në korsi me drejtim aktiv në korsi/kontroll adaptiv i lundrimit për shpejtësi deri në 210 
km/h (me veçorinë "follow to stop" për modelet DSG) / pasqyrë qendrore që zbehet automatikisht me një port shtesë 
USB-C (me Emergjencë asistencë për DSG) (vetëm në kombinim me R5D) P6H 879 € 879 €

Njësi alarmi kundër vjedhjes PDI 250 € -

Njësi alarmi kundër vjedhjes me KESSY FULL PDC 432 € 250 €

Paketa e PARKIMIT (sensorët e parkimit para dhe mbrapa/kamera e pasme) W5F 578 € S

Paketa PARKING Plus (PARK ASSIST - sistem ndihmës për parkim paralel dhe tërthor / Kamera 360° PAMJE AREA 
(vetëm në kombinim me 4E6 W5C PL4) W5G 1.418 € 839 €

ASSIST TRAILER + PARK ASSIST (vetëm në kombinim me W5G PK1 4E6 W5C PL4) 8A9 913 € 601 €

Paketa PERFORMANCE (DCC - kontroll dinamik i shasisë me zgjedhjen e modalitetit të drejtimit / timon progresiv / 
grup pedalesh aliazhi (për ngasje 4x4 me kontrollin e zbritjes nga kodra) (e vlefshme vetëm për motorët 150 HP) P5J 903 € 827 €



Rrotat:

Rrota 16” alumini RICI Rrota alumini 17” SCUTUS Rrota alumini 18” PROCYON

E vlefshme nga: 01.01.2023

AMBITION STYLEPajisje opsionale: kodi

Infoargëtuese
Sistemi i navigimit Infotainment AMUNDSEN me një ekran 8", WLAN, radio në internet R5D 314 € -

Paketa BOLERO Plus (Kabinë virtuale / kuti karikimi me valë) R5E 528 € -

Paketa AMUNDSEN Plus (Sistemi i navigimit info-argëtues AMUNDSEN me një ekran 8 inç, WLAN, radio në internet / 
kabinë virtuale / kuti karikimi me valë) R5G 764 € S

Paketa COLUMBUS Plus (Sistemi i navigimit info-argëtues COLUMBUS me një ekran 9,2 inç, WLAN, radio në internet / 
kabinë virtuale / kuti karikimi me valë) R5I 1.422 € 659 €

Sistemi audio CANTON (10 altoparlantë, barazues) RA2 369 € 369 €

JUMBO BOX me prizë 230V dhe një port shtesë USB-C RA3 201 € 201 €

Timoni shumëfunksional prej lëkure me 2 fole me ngrohje (vetëm në kombinim me P5D) PLE 98 € 98 €

Timoni lëkure shumëfunksional me 2 fole me pedale lëvizëse për DSG PLF 92 € 92 €

Timoni shumëfunksional prej lëkure me 2 fole me ngrohje dhe pedale ndërrimi për DSG (vetëm në krehër me P5D) PLG 166 € 166 €

Timoni sportiv shumëfunksional prej lëkure me 3 fole PLH 116 € 116 €

Timoni sportiv shumëfunksional prej lëkure me 3 fole me ngrohje (vetëm në kombinim me P5D) PLI 186 € 186 €

Timoni sportiv shumëfunksional prej lëkure me 3 fole me pedale lëvizëse për DSG PLJ 207 € 207 €

Timoni sportiv shumëfunksional prej lëkure me 3 fole me ngrohje dhe pedale ndërrimi për DSG (vetëm në kombinim 
me P5D) PLK 253 € 253 €

Rrota dhe goma alumini
Rrotat alumini - SCUTUS 7х 17" -me kapakë të zi aero dhe goma 215/55 R17 (225/55 R17 për 4х4) PU0 302 € S

Rrotat alumini - SCUTUS Anthracite 7х 17" -me kapakë të zi aero dhe goma 215/55 R17 (225/55 R17 për 4х4) PU1 493 € 191 €

Rrotat alumini - PROCYON 7х 18" -me kapakë aero të zi mat dhe goma 215/50 R18 (225/50 R18 për 4х4) PV0 760 € 458 €

Rrota alumini - PROCYON 7 х 18" - me kapakë aero të zi dhe goma 215/50 R18 (225/50 R18 për 4х4) PV1 812 € 510 €

Rrotat alumini - PROCYON 7х 18" -me kapakë aero antracit dhe goma 215/50 R18 (225/50 R18 për 4х4) PV2 812 € 510 €

E kuqe Kadife / Portokalli Phoenix Ngjyra ekskluzive metalike FLT 470 € 470 €

Ngjyrë Uni Blu Energy / Gri çeliku CHR 0 € 0 €

Ngjyrë metalike MET 130 € 130 €


