ŠKODA Superb Combi Style 2.0 TDI 140 kW DSG 4x4
Model: 3V548Z

Termín dodania: 03/2019

Kom. č. / int. č.: 262 149 / 8-2427
Technické údaje

Motor:

4-valcovz preplňovanz diesel

Vzkon kW / PS:

140/190

Prevodovka:

7-stpňová automatická

Zrzchlenie z 0 - 100 km/h (s):

7,7

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

2320/715

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

400/1750-3250

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm):

4861/1864/2031

Max. rzchlosť (km/h):

228

Číslo karosérie:

tmblj9np9k7027390

Spotreba paliva (kombinovaná) (l):

5,3

Počet kilometrov:

do 6000

Objem batožinového priestoru (l):

660/1950

Farba vozidla:

Biela Candy

Emisie CO2 g/100 km:
Výbava Style

Predvádzie vozidlo

138

Interiér Style

Alarm s vnútornzmi senzormi, zálohovou sirénou a náklonovzm senzorom

Disky STRATOS z ľahkej zliatiny 7J x 17" (215/55 R17)

Elektricky sklopné a nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou ,

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB

s automatic. stmavovaním, vnút. spät. zrkadlo s automatic. stmavovaním

Asistent rozjazdu do kopca

Strešnz nosič - eloxovanz

Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)

Dažďovz senzor

Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu

INTELIGENT LIGHT ASSISTANT - automatické prepínanie diaľkovzch

Kolennz airbag vodiča

a stretávacích svetiel

Predné hmlové svetlomety s "Corner" funkciou

Osvetlenie vnútornzch kľučiek dverí a osvetlenie priestoru pre nohy vpredu

Bi-Xenónové svetlomety s funkciou AFS, s LED dennzm svietením a vzsuvné
integrované ostrekovače svetlometov

a vzadu
Vyhrievané predné sedadlá

LED paket vonkajší - vonkajšie osvetlenie (zadné LED svetlá - top variant,

Vyhrievané dzzy ostrekovača čelného skla

LED osvetlenie registračnej značky vzadu a LED osvetlenie nástupného

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

priestoru Boarding Spots)

Manuálne nastaviteľné bedrové opierky na prednzch sedadlách

EU paket – FRONT ASSISTANT, elektromechanická parkovacia brzda,
kontrola tlaku v pneumatikách

Tónované sklá
Isofix – príprava na uchytenie dvoch detskzch sedačiek vzadu

Navigačnz systém COLUMBUS s 9,2" dotykovzm displejom, mapovz podklad Lakťová opierka JUMBO BOX vrátane displeja vzadu so zobrazením času
Európy na internej pamäti prístroja, ICC, USB, SmartLink+, 2x SD slot

Zadná lakťová opierka, otvor na vytvorenie priechodu do bat. priestoru

a WLAN + online služby na 1 rok

Vyberateľná LED lampa

Komfortné telefonovanie s Bluetooth a hlasovzm ovládaním

Odistenie opierky zadného sedadla z batožinového priestoru

Trojramennz multifunkčnz koženz volant na ovládanie rádia a telefónu

Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu

Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia

Chrómová lišta okolo bočnzch okien, chrómovz rámik a mriežka chladiča

El. ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

Schránka na okuliare

Virtuálny pedál a elektrické otváranie 5. dverí

Sieťovz program

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Súkromné tiesňové volanie - Ecall

Parkovacia kamera

Care Connect 1 rok

Farebnz Maxi DOT

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr)

Tempomat s obmedzovačom rzchlosti

Bezplatný servis na 5 rokov, do 100 000 km

KESSY - systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium

Cena modelu s 20% DPH
Obj. kód
9P9P
WSY

39 490,00 €
Doplnková výbava

Cena v Eur
155,00 €

Biela Candy
Style Safety - SMART LIGHT ASSISTANT, CREW PROTECT ASSISTANT, Adaptívny podvozok vrátane DRIVING
MODE SELECTION, LED paket vnútornz (v hodnote 1540 €)

699,00 €

PHD

Nezávislé kúrenie s diaľkovzm ovládaním

862,00 €

PK0

Ťažné zariadenie - sklopné

910,00 €

PJA

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez TyreFit)
Povinná vzbava a podlahové rohože

112,00 €

Prvá registrácia na ŠPZ

66,00 €

70,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH

42 364,00 €

Cenové zvzhodnenie

-3 092,00 €

Akciová cena vozidla s DPH

39 272,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH

32 726,67 €

Ušetríte celkovo 3 933 €
(akčnz paket Style Safety 841 € + predvádzacie vozidlo 3 092 €)
Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/47 18 161, www.autonovo.sk
Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobnzch automobilov, je bezplatne dostupná na každom
predajnom mieste.
Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štzl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavnz plyn
vyvolávajúci skleníkovz efekt a je zodpovednz za globálne otepľovanie.

