SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Superb

649 888 CZK

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

21.2.2017

99 962 km

Colour:
Vehicle body:
Condition:
Origin:
First owner:
Service book:
MOT certificate until:

537 098 CZK bez DPH

diesel

140 kW (190 k)

1 968 ccm

DSG, 6 trans. level, 6 stup.

brown
liftback
very good, no crash damage
cr
no
yes
2023-01-01

Equipment: 6-speed gearbox ABS Adaptivní podvozek/ DCC Adaptivní tempomat 210 km/h adjustable steering wheel
air-conditioned rack airbag Airbag řidiče a spolujezdce airbag střešní alarm device all-wheel drive ALU kola Asistent
jízdy s přívěsem Asistent rozpoznání únavy řidiče Asistent vyparkování ASR (anti-slip regulation) automatic axle lock
automatic gearbox system automatic windscreen wiper sensor back elbow rest BAS - braking assistant blind spot detect
bluetooth board computer button starting car radio set car radio with Bluetooth car radio with CD player car radio with
MP3 central locking crew protect assistant distance parking sensors driver activity assistant DVD player EDS (electronic
differential system) electric windows - back electric windows - front electric wing mirrors electrically adjustable front seats
electrically folding door mirrors electrically heated windscreen electrically operated boot door ...
Comment: 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. Service book, no crash damage.
Dealer:
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Servis Auto Opat s.r.o., Provozovna: Komerční 521, 251 01 Nupaky, Navrátilova 1421/11, 110
00 Praha 1, phone 720 942 864, 720 942 863

