SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Rapid Spaceback

279 990 Kč

1,0 TSI / 70 kW Ambition Plus

2.10.2018

29 400 km

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

231 397 Kč bez DPH

benzín

70 kW (95 k)

999 ccm

manuál, 5 stup., 5 stup.

bílá
hatchback
perfektní
cr
ano
ano
2022-10-01

Výbava: ABS - antiblokovací systém airbag řidiče a spolujezdce airbagy boční airbagy hlavové ASR - protiprokluzový
systém autorádio s Bluetooth autorádio s MP3 BAS - brzdový asistent bluetooth centrální zamykání dálkově ovládané
centrální zamykání dekor interiéru (dřevo hliník atp.) dělená zadní sedadla EDS - elektrická uzávěrka diferenciálu el.
ovládání oken el. ovládání zrcátek ESP - stabilizace podvozku handsfree imobilizér Isofix klimatizace mechanická kola z
lehkých slitin kontrola tlaku v pneu loketní opěrka přední malý kožený paket Maxi Dot multifunkční volant nastavitelný
volant originální autorádio palubní počítač parkovací senzory posilovač řízení přední mlhovky start-stop systém
tónovaná skla ukazatel vnější teploty USB vyhřívaná sedadla vyhřívaná zrcátka vyhřívané trysky ostřikovače čel. okna
zadní stěrač s ostřikovačem zámek řazení NOVÉ V ČR 1. MAJITEL SERVISNÍ KNIHA ...
Poznámka: NOVÉ V ČR, 1. MAJITEL, SERVISNÍ KNIHA, NEHAVAROVÁNO, ODPOČET DPH, BEZ GPF - BEZ
FILTRU PEV. ČÁSTIC, PRODLOUŽENÁ TOVÁRNÍ ZÁRUKA 5 LET / 100.000 km (platí co nastane dřív, aktivní od
27.09.2018). LAK: Bílá Candy, kola z lehké slitiny "MATONE" 15", Malý kožený paket (3-ramenný multifunkční kožený
volant s ovládáním pro rádio a telefon), mechan. nastavení výšky pro před. sedadla, rezervní kolo. V ceně vozidla
nejsou zahrnuty poplatky spojené s registrací (2.000,- Kč). Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen. Tiskové
chyby a změny ve vyobrazení vyhrazeny. Chyby v popisu vyhrazeny, platí vždy aktuální stav při prohlídce.. První
majitel, servisní knížka.

www.skodaplus.cz
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