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 Scala Style 1.0 TSI 85 kW (115 KM) 6-biegowa manualna
Cena
promocyjna:

78 700 PLN

85 200 PLN

Cena:

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

Scala

Wersja

Style 1.0 TSI 85 kW (115 KM)
6-biegowa manualna

Rok produkcji

2019

Przebieg

10 km

Silnik

Benzyna

Moc

115 KM

Pojemność

999 cm3

Skrzynia biegów

Manualna

Napęd

Przedni

Kolor nadwozia

Biel Moon Metalizowany

Typ nadwozia

Hatchback

Wyposażenie
Elektrycznie ustawiane lusterka

Komputer pokładowy

Tempomat

Bluetooth

System Start-Stop

Klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa

Elektryczne szyby przód i tył

Czujniki parkowania przód tył

Elektrycznie ustawiane fotele

Dodatkowe informacje:

Škoda Scala Style 1.0 TSI 85 kW (115 KM) 6-biegowa manualna
Model pojazdu: Scala
Rok produkcji: 2019
Przebieg: 10 km
Pojemność skokowa: 999 cm3
VIN: TMBER6NW6L3042848
Rodzaj paliwa: Benzyna
Moc: 115 KM
Skrzynia biegów: Manualna 6-biegowa
Typ: Hatchback
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Kolor: Biel Moon metalizowany
Wnętrze: Czarne
Kraj pochodzenia: Polska

Stan nowy, bezwypadkowy
Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort
8 głośników
Bluetooth
CLIMATRONIC - dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z przyciemnianym lusterkiem wstecznym
Czołowe i boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu, kurtyny powietrzne
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Dezaktywacja czołowej poduszki pasażera z przodu
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją pod lędźwie
Funkcja SmartLink
Hill hold control - system wspomagania ruszania pod wzniesienia

KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu
Komputer pokładowy z wyświetlaczem MAXI DOT
Lane assist
Parasolka w drzwiach kierowcy
Podgrzewane fotele przednie
Podłokietnik z przodu
Przednie reﬂektory przeciwmgłowe
Radio Bolero (ekran 8", dwa gniazda USB-C)
Reﬂektory LED BASIC z przodu
SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia
Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40
Sygnalizacja ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System Start-Stop
Światła dzienne
Tempomat
Zapasowe koło stalowe dojazdowe
Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu)
Skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym
Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia
Obręcze kół ze stopów lekkich VOLANS 6,5J x 17"
Tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami
Wyposażenie dodatkowe:
- Comfort dla Style
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, czarnelakierowane lusterka
Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznieściemniające się lusterka boczne
- Tech dla Style:
W skład pakietu promocyjnego wchodzą:
Bluetooth Plus (połączenie z anteną zewnętrzną, bezprzewodowa ładowarka do smartfona)
VIRTUAL COCPIT - Cyfrowy zestaw wskaźników
Skórzana podgrzewana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – aktywny tempomat do 210 km/h
-Pakiet funkcjonalny do bagażnika
Pakiet zawiera: komplet haczyków, zestaw siatek oraz elastyczna listwa mocująca w bagażniku.
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 6500 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

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Edyta Śliwa
tel. +48 33 829 31 17
e-mail: edyta.sliwa@korczyk.com.pl

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ

www.autobezryzyka.pl

