Odwiedź nasz salon:
Aleja gen. Andersa 586, 43-300 Bielsko-Biała,
od poniedziałku do piątku: 9:00-19:00
soboty: 9:00-15:00

Škoda Superb III Style 1.5 TSI 110 kW (150 KM) 7-biegowa
przekładnia automatyczna DSG
Cena
promocyjna:

136 900 PLN

140 900 PLN

Cena:

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

Superb

Wersja

III Style 1.5 TSI 110 kW (150
KM) 7-biegowa przekładnia
automatyczna DSG

Rok produkcji

2019

Przebieg

10 km

Silnik

Benzyna

Moc

150 KM

Pojemność

1498 cm3

Skrzynia biegów

7-biegowa przekładnia
automatyczna DSG

Napęd

Przedni

Kolor nadwozia

Szary Quartz Metalizowany

Typ nadwozia

Sedan

Wyposażenie
Podgrzewane lusterka boczne

Elektrycznie ustawiane lusterka

Alufelgi

Immobilizer

Komputer pokładowy

Gniazdo SD

Tempomat

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo USB

Bluetooth

Isoﬁx

Kamera cofania

Czujnik deszczu

Nawigacja GPS

Wielofunkcyjna kierownica

Podgrzewane przednie siedzenia

Klimatyzacja automatyczna

dwustrefowa
Czujniki parkowania przód tył

Podgrzewana szyba przednia

Elektrycznie ustawiane fotele

Dodatkowe informacje:
Škoda Superb III Style 1.5 TSI 110 kW (150 KM) 7-biegowa przekładnia automatyczna DSG
Model pojazdu: Superb
Rok produkcji: 2019
Przebieg: 10 km
Pojemność skokowa: 1 498 cm3
VIN: TMBAN7NP4K7078781
Rodzaj paliwa: Benzyna
Moc: 150 KM
Skrzynia biegów: 7-biegowa przekładnia automatyczna DSG
Typ: Sedan
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Kolor: Szary Quartz metalizowany
Wnętrze: Czarne
Kraj pochodzenia: Polska

Stan nowy, bezwypadkowy

Wyposażenie standardowe:
8 głośników
AUTO LIGHT ASSIST - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
Biksenonowe reﬂektory przednie z funkcją adaptacji świateł AFS, ze światłami do jazdy dziennej w
technologii LED (ze spryskiwaczami reﬂektorów)

Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)
Bluetooth
Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
Elektrycznie sterowana regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach
Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka boczne
z funkcją pamięci i oświetleniem wokół drzwi
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel pasażera
Funkcja SmartLink+
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem MAXI DOT
Lampki do czytania z przodu i z tyłu
Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
Podłokietnik z przodu JUMBO BOX
Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z przodu, poduszka kolanowa kierowcy,
dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
Pokrowiec na narty
Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
Radio BOLERO (wejście SD, USB, MP3, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu ICC, SmartLink+)
Składanie oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej
Spryskiwacze reﬂektorów przednich
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
Zestaw naprawczy do kół
Zestaw siatek w bagażniku
Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych
Pakiet w kolorze chromu we wnętrzu (obwódki włącznika świateł, radioodtwarzacza, panelu
systemu klimatyzacji, dźwigni zmiany biegów, schowka w tylnej części podłokietnika Jumbo Box)
Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon)
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Obręcze kół ze stopów lekkich STRATOS 7J x 17“ z oponami 215/55 R17
Tylne światła TOP LED
Wyposażenie dodatkowe:
Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z DRIVING MODE SELECT z personalizacją (3kluczyki)
Zapasowe koło stalowe dojazdowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego
KESSY – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE)
Podgrzewana przednia szyba

Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy
bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia
Pakiet FRESH: System nawigacji AMUNDSEN 8" z mapą Europy, wejście SD, USB, obsługa głosowa
ICC
Obsługa WLAN, SOUND SYSTEM CANTON (12 głośników, moc 610 W)
Usługa Care Connect + Infotainment Online na 1 rok 0 zł
Kamera cofania
Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia
rzeczywistych struktur i kolorów. Elementy wyposażenia dodatkowego zastępują swoje odpowiedniki z
wyposażenia standardowego.
Podana cena zawiera upust w wysokości 4000 zł!
UWAGA! Odkupimy Twój obecny samochód niezależnie od marki i rocznika.
Oferujemy różne możliwości ﬁnansowania: kredyt samochodowy, kredyt niskich rat, leasing
konsumencki, Skoda kredyt 0% (50% wkład własny, a reszta w ratach 0%), leasing dla ﬁrm, leasing
niskich rat dla ﬁrm.
Serdecznie zapraszamy na jazdę próbną:
ŠKODA KORCZYK
Al. Generała Andersa 586
43-300 Bielsko-Biała

Jazda tym samochodem to wielka przyjemność !

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Janusz Świstowicz
tel. +48 33 816 17 18
e-mail: salon.skoda@korczyk.com.pl

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ

www.autobezryzyka.pl

