Odwiedź nasz salon:
ul. Warszawska 154, 43-300 Bielsko-Biała,
od poniedziałku do piątku: 9:00-18:00
soboty: 9:00-14:00

Škoda Scala Style 1.0 TSI 85 kW 6-biegowa przekładnia manualna
Cena
promocyjna:

84 000 PLN

89 900 PLN

Cena:

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

Scala

Wersja

Style 1.0 TSI 85 kW 6biegowa przekładnia
manualna

Rok produkcji

2020

Przebieg

8 km

Silnik

Benzyna

Moc

115 KM

Pojemność

999 cm3

Skrzynia biegów

6-biegowa przekładnia
manualna

Napęd

Na przednie koła

Kolor nadwozia

Błękit Race metalizowany

Typ nadwozia

Kompakt

Wyposażenie

Dodatkowe informacje:
SKODA SCALA Style 1.0 TSI 85 kW 6-biegowa przekładnia manualna
Kolor nadwozia: Błękit Race Metalizowany
Wnętrze: Dynamic

Numer nadwozia : TMBER7NW6L3077010
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.
WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
8 głośników
Bluetooth
CLIMATRONIC - dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Czołowe i boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu, kurtyny powietrzne
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Hill hold control - system wspomagania ruszania pod wzniesienia
Kamera cofania
KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu
LANE ASSIST - asystent pasa ruchu
SMARTLINK
Tempomat
Zapasowe koło stalowe dojazdowe
Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu)
Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją pod lędźwie
Podłokietnik z przodu
Radio Bolero (ekran 8", dwa gniazda USB-C)
Skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon)
Obręcze kół ze stopów lekkich VOLANS 6,5Jx17"
Przednie reﬂektory przeciwmgłowe
Reﬂektory LED BASIC z przodu
SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia
Tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami
WYPOSAŻENIE DODATKOWE I USŁUGI
Składany podłokietnik z tyłu
Elektrycznie ogrzewana przednia szyba
Poduszka chroniąca kolana kierowcy
Spryskiwacze reﬂektorów przednich
Oświetlenie Ambiente czerwone
Pakiet Dynamic:
Zawiera sportowe fotele, sportową wielofunkcyjną kierownicę, czarną podsuﬁtkę, ozdobne nakładki na
pedały. Dla Wersji Ambition: dekor Srebrny Haptic lub dla wersji Style: Czarny Dots z oświetleniem
Ambiente.

Pakiet COMFORT:
W skład pakietu promocyjnego wchodzą:
LIGHT AND RAIN ASSIST – czujnik zmierzchu i deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne (Coming/Leaving Home, Tunnel Light)
Reﬂektory przednie FULL LED
Pakiet Image - przedłużona szyba pokrywy bagażnika
Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 60 000 km
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.

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Sabina Białczyk-Moc
tel. +48 33 816 17 18
e-mail: salon.skoda@korczyk.com.pl

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ

www.autobezryzyka.pl

