Škoda Superb
2.0TDI L&K 4x4 DSG CZ/5let/100/Tažn / 2019 / 26 814 km

795 000 Kč
Karoserie

limuzína

Výkon motoru

140 kW

V provozu od

15/01/2019

Převodovka

automatická

Najeto

26 814 km

STK

01/2023

Palivo

nafta

Servisní knížka

ano

VIN

TMBCJ9NPXK7040116

Objem motoru 1 968 ccm

Laurin & Klement! Nadstandartně vybavená limuzína se silným naftovým motorem,
převodovkou DSG a pohonem všech kol. Záruka 5 let / 100000 km. Koupeno v ČR jako
nové. Krásný hnědý lak a originální 18" litá kola. Velký dotykový displej s navigací. Třízó
nová klimatizace, vyhřívaná a větraná celokožená sedadla, ambientní osvětlení. Natáčecí
Bixenonové světlomety s LED denním svícením, adaptivní tempomat, hlídání, dopravních
značek, jízdního pruhu a mrtvých úhlů. Výklopné tažné zařízení.;

Výbava vozidla

6 rychlostních stupňů
8x airbag
ABS
adaptivní regulace podvozku
adaptivní tempomat
alu kola
ambientní osvětlení interiéru
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent stability přívěsu (TSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrzdění v kopci
autorádio
AUX
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bi-xenonové světlomety
bluetooth
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
digitální příjem rádia (DAB)
dotykové ovládání palubního počítače
el. okna
el. seřiditelná sedadla

el. sklopná zrcátka
el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
hands free
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
imobilizér
isofix
klimatizovaná přihrádka
kožené čalounění
LED denní svícení
měnič 220V
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
nouzové brzdění (PEBS)
odvětrávaná sedadla
ostřikovače světlometů
paměť nastavení sedadla řidiče
paměťová karta
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
podélný posuv sedadel
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení

potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
regulace tuhosti podvozku
roletky na zadních oknech
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
stabilizace podvozku (ESP)
startování tlačítkem
start-stop systém
tažné zařízení
třízónová klimatizace
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívané přední sklo
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního
skla
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní loketní opěrka
zadní stěrač
zadní světla LED
záruka
zatmavená zadní skla
závěsné zařízení

