Odwiedź nasz salon:
Aleja gen. Andersa 586, 43-300 Bielsko-Biała,
od poniedziałku do piątku: 8:00-19:00
soboty: 8:00-14:00

Škoda Karoq Škoda Karoq 2.0 TDI SCR 4x4 Style DSG

161 700 PLN

Cena:

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

Karoq

Wersja

Škoda Karoq 2.0 TDI SCR 4x4
Style DSG

Rok produkcji

2022

Przebieg

10 km

Silnik

Diesel

Moc

150 KM

Pojemność

2000 cm3

Skrzynia biegów

Automatyczna

Napęd

4x4

Kolor nadwozia

Czarny

Typ nadwozia

SUV

Wyposażenie

Dodatkowe informacje:
Wyposażenie dodatkowe
Pakiet Tech Amundsen (R5G)
• W skład pakietu wchodzą:
• System nawigacji satelitarnej AMUNDSEN 8'' z mapą Europy
• Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym

• VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników z personalizacją ustawień
• Bluetooth Plus (PHONE BOX – wzmacnianie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka smartfona)
Wybrane wyposażenie standardowe
Komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność
• Asystent ruszania pod górę
• CLIMATRONIC - klimatyzacja automatyczna
• Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST
• FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcj ą awaryjnego hamowania
• Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej
• Kamera cofania
• KESSY FULL bez funkcji SAFE
• Komputer pokładowy z kolorowym wyświetla czem Maxi-DOT
• Kurtyny powietrzne i boczne poduszki pow ietrzne z przodu
• Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
• Przygotowanie pod telefon komórkowy
• Światła do jazdy dziennej z pomocniczym światłem drogowym i manualną funkcją Com ing/Leaving
Home
• Tapicerka materiałowa
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Wiązka Matrix
• Wybór proﬁlu jazdy
Wnętrze
• Dwuramienna skórzana podgrzewana wielofu nkcyjna kierownica dla DSG z łopatkami d o zmiany
przełożeń
• Dywaniki materiałowe (dwa z przodu i dwa z tyłu)
• Fotel kierowcy i pasażera z przodu regul owane na odcinku lędźwiowym
• Mocowanie fotelika dziecięcego do ISOFIX
• Oświetlenie Ambiente
• Podgrzewane fotele przednie
• Podłokietnik z przodu
• Poduszka kolanowa kierowcy
• Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone z centralnym podłokietnikiem
Nadwozie
• Elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane lusterka boczne
• Obręcze ze stopów lekkich SCUTUS 17" ant racytowe
• Pakiet CHROM
• Relingi dachowe
• SUNSET

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Agnieszka Łysek
tel. +48 734 443 050
e-mail: salon.skoda@korczyk.com.pl

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ

www.autobezryzyka.pl

