ŠKODA Rapid TEAM 1.0 TSI 81 kW
Model: NH33N5

Termín dodania: Ihneď

Kom. č. / int. č.: 263 726 / 8-2452
Technické údaje

Motor:

3-valcovz preplňovanz benzín

Vzkon kW / PS:

81/110

Prevodovka:

6-stupňová manuálna

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

9,8

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

1650/535

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

200/2000-3500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm):

4483/1706/1940

Max. rzchlosť (km/h):

200

Číslo karosérie:

TMBAR6NH0K4031935

Spotreba paliva (kombinovaná) (l):

4,6

Počet kilometrov:

6

Objem batožinového priestoru (l):

550/1490

Farba vozidla/interiéru:

Biela Candy

Emisie CO2 g/100 km:
Výbava Team

106

Interiér TEAM

Winter Paket- vyhrievanie prednzch sedadiel a ostrekovačov čelného skla

Disky kolies ALORE z ľahkej zliatiny 7J × 16“ (215/45 R16)

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné

Climatronic – automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti

Kontrola tlaku v pneumatikách

Parkovacie senzory vzadu

Štart/Stop systém s rekuperáciou brzdnej energie

Tempomat

Príprava pre uchytenie 2 detskzch sedačiek systémom ISOFIX a pásom

Navigačnz systém AMUNDSEN (6,5" farebnz dotykovz displej, SD slot, USB,

TopTether

hlasové ovládanie, mapy Európy na SD karte, WLAN a Infotainment

Predné hmlové svetlomety

Online na 1 rok)

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom; s dvojitzm obšitím

Soundsystém ŠKODA Surround so 6 reproduktormi

Vzškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Dáždnik v držiaku pod sedadlom spolujazdca

Maxi DOT – plnegrafickz displej palubného počítača

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené (60 : 40) a sklopné

Trojramennz multifunkčnz koženz volant pre ovládanie rádia a telefónu

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík (kompresor na 12 V + fľaša s náplňou)

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätnzch zrkadiel

Vnútorné kľučky dverí chrómované

Centrálne zamykanie s diaľkovzm ovládaním (2 sklopné kľúče)

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

SUNSET – vyšší stupeň tónovania skiel od B‑stĺpika

Schránka na okuliare

Ambientné osvetlenie interiéru – stredová konzola, priestor pod nohami

Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel prednzch sedadiel

cestujúcich vpredu a kľučky prednzch dverí

Odkladacia schránka pred spolujazdcom s osvetlením

Bi-Xenónové svetlomety s LED dennzm svietením

Držiak reflexnej vesty pod sedadlom vodiča

Zadné LED svetlá

Funkčnz paket (odkladacia schránka pred spolujazdcom, odkladacie priestory

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA a multikolíznej brzdy

vo vzplniach dverí pre fľaše (pre 1,5 l vporedu, pre 0,5 l vzadu), 12 V zásuvka

Airbagy vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

a držiaky nápojov v stredovej konzole, 4x sklopné držadlo (vzadu s háčikmi),

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

osvetlenie batožinového priesotru, upínacie oká v batožinovom priestore)

Signalizácia nezapnutzch bezpečnostnzch pásov vodiča a spolujazdca

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelnz a dažďovz senzor

ŠKODA - Doživotná Garancia Mobility Premium

Cena modelu s 20% DPH
Obj. kód
9P9P
YC1/PU6
PJA

16 390,00 €
Doplnková výbava

Cena v Eur
314,00 €

Biela Candy
Carbon Look - karbónové kryty spätnzch zrkadiel, karbónovz spojler piatych dverí, disky kolies BLADE z ľahkej
zliatiny 7Jx17" (215/40 R17) čierne, mriežka chladiča v čiernej farbe

699,00 €

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá

82,00 €

Povinná vzbava a podlahové rohože

70,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH

17 555,00 €

Cenové zvzhodnenie

-1 900,00 €

Akciová cena vozidla s DPH

15 655,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH

13 045,83 €
Ušetríte 1 900 €
(bonus TEAM 1 900 €)

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. CO 2 je hlavnz plyn
vyvolávajúci skleníkovz efekt a je zodpovednz za globálne otepľovanie.

