SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Superb

649 888 Kč

DSG 4x4 2,0 TDI / 140 kW L&K

21.2.2017

99 962 km

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

537 098 Kč bez DPH

nafta

140 kW (190 k)

1 968 ccm

DSG, 6 stup., 6 stup.

hnědá
liftback
velmi dobrý, nehavarováno
cr
ne
ano
2023-01-01

Výbava: 6ti stupňová převodovka ABS - antiblokovací systém Adaptivní podvozek/ DCC Adaptivní tempomat 210 km/h
airbag airbag kolenní Airbag řidiče a spolujezdce airbag střešní airbagy boční airbagy boční zadní ALU kola Asistent
dálkových světel Asistent jízdy s přívěsem asistent rozjezdu do kopce Asistent rozpoznání únavy řidiče Asistent
vyparkování ASR - protiprokluzový systém autoalarm autom. převodovka automatická uzávěrka diferenciálu autorádio
autorádio s Bluetooth autorádio s CD přehrávačem autorádio s MP3 BAS - brzdový asistent bezklíčové odemykání blind
spot detect - kontrola mrtvého úhlu bluetooth centrální zamykání crew protect assistant - proaktivní ochrana cestujících
dálkově ovládané centrální zamykání dekor interiéru (dřevo hliník atp.) dělená zadní sedadla dešťový senzor driver
activity assistant - rozpoznání únavy DVD přehrávač EDS - elektrická uzávěrka diferenciálu ...
Poznámka: Elektronická kontrola stability (ESP). Kožený multifunkční volant, vyhřívaný. Elektricky nastavitelné obě
přední sedadla, řidičova s pamětí. Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací. Centrální zamykání
"Keyless-Entry". Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high. Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut.
stmíváním, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná. Asistent dálkových světel. Multifunkční ukazatel/palubní počítač
"Colour". Sound paket "branded". Mirror Link plus Wireless RSE "App". Se zpětným kamerovým systémem (typ 2). Kola
z lehké slitiny "PEGASUS". "KESSY"- bez klíčové odemykání, zamykání a startování. Malý kožený paket(3 ramenný
multifunkční vyhřívaný kožený volant rádio a telefon). Chromový paket - provedení II. S pomocí usnadňující rozjezd.

www.skodaplus.cz

Externí Aux-In, USB Typ-A, 2x USB zdířka. Servisní knížka, nehavarováno.
Prodejce:
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