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 Superb Škoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 DSG

184 650 PLN

Cena:

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

Superb

Wersja

Škoda Superb Combi 2.0 TSI
4x4 DSG

Rok produkcji

2022

Przebieg

10 km

Silnik

Benzyna

Moc

280 KM

Pojemność

2000 cm3

Skrzynia biegów

Automatyczna

Napęd

4x4

Kolor nadwozia

biały metalik

Typ nadwozia

Combi

Wyposażenie

Dodatkowe informacje:
Wyposażenie dodatkowe
Pakiet COMFORT (WQ5)
• W skład pakietu promocyjnego wchodzą:
• System nawigacji AMUNDSEN 8,0'' z mapą Europy, obsługa głosowa, WLAN, radio internetowe
• Kamera cofania

• CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną
Usługa Care connect - 1 rok, usługa Infotainment Online na 1 rok (YOY)
Rezygnacja z Reﬂektory LED TOP MATRIX (RX1)
Wybrane wyposażenie standardowe
Komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność
• Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
• Czujnik deszczu
• Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST
• DAB+ funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
• DRIVER ALERT - system wykrywający zmęcze nie kierowcy
• Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET
• Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
• Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel pasażera
• KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu (bez funkcji SAFE)
• LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT)
• Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
• Radio BOLERO (kolorowy ekran dotykowy 8”, obsługa głosowa ,WLAN, jedno gniazdo USB typu A i
jedno typu C)
• Spryskiwacze reﬂektorów przednich
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Usługa Care connect - 1 rok
• VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźni ków
• Zestaw siatek w bagażniku
Wnętrze
• 8 głośników
• Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem deszczu
• CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
• Elektrycznie sterowana regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach
• Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy
• Poduszka chroniąca kolana kierowcy
• Skórzana kierownica wielofunkcyjna
• Zwijana roleta nad przestrzenią bagażową
Nadwozie
• Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne z funkcją pamięci
• Obręcze kół ze stopów lekkich 6,5J x 17" DRAKON antracyt
• Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
• Reﬂektory przednie Full LED Top Matrix
• Relingi dachowe w kolorze srebrnym
• Tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami

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

