SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Fabia

399 000 Kč

Combi TSI 1,0 / 70 kW Monte Carlo

11.3.2020

17 400 km

Barva:
Karoserie:
Stav:
Původ:
První majitel:
Servisní knížka:
STK do:

329 752 Kč bez DPH

benzín

černá
kombi
perfektní, nehavarováno
cr
ano
ano
2024-03-01

70 kW (95 k)

999 ccm

manuál, 5 stup., 5 stup.

Cena nového vozu: 542 400 Kč

Výbava: ABS - antiblokovací systém airbag kolenní airbag řidiče a spolujezdce airbagy boční airbagy hlavové aktivní
opěrky hlavy asistent rozjezdu do kopce ASR - protiprokluzový systém autoalarm automatická uzávěrka diferenciálu
autorádio autorádio s Bluetooth autorádio s MP3 BAS - brzdový asistent bezklíčové odemykání blind spot detect kontrola mrtvého úhlu bluetooth centrální zamykání dálkově ovládané centrální zamykání dekor interiéru (dřevo hliník
atp.) dělená zadní sedadla dešťový senzor EDS - elektrická uzávěrka diferenciálu el. ovládaná přední okna el. ovládaná
zadní okna el. ovládání oken el. ovládání zrcátek ESP - stabilizace podvozku handsfree imobilizér Isofix klimatizace
automatická klimatizovaná přihrádka kola z lehkých slitin Konektivita kontrola tlaku v pneu LED hlavní světlomety loketní
opěrka přední malý kožený paket Maxi Dot media command metalický lak multifunkční volant ...
Poznámka: Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km Asistent rozjezdu do kopce, Loketní opěrka vpředu
prošívaná + 2x USB vzadu, KESSY s alarmem, Simply Clever paket, SmartLink+, Parkovací senzory vpředu a vzadu,
Výškově nastavitelná obě přední sedadla, Monte Carlo PLUS, Zimní paket, Zadní parkovací kamera, Sportovní
podvozek (snížení povozku -15mm), Zadní kotoučové brzdy pro 1,0 TSI 70kW, Asistent hlídání mrtvého úhlu (Blind Spot
Detect) a upozornění při vyparkování (Rear Traffic Alert Low), Nouzové volání - Ecall, Kola z lehké slitiny "TORINO"
černá leštěná 7J x 17 pneu 215/40 R17, Černá sportovní sedadla a středová konzole pro Monte Carlo, Výsuvné
integrované ostřikovače světlometů, Infotainment AMUNDSEN 6,5" s navigací, Bluetooth, ŠKODA Surround a

www.skodaplus.cz

SmartLink+. První majitel, servisní knížka, nehavarováno.
Prodejce:
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