Škoda Superb
Combi 2.0 TDI 4x4 DSG Style / 2017 / 122 351 km

499 000 Kč s DPH 412 397 Kč bez DPH
Karoserie

kombi

Výkon motoru

140 kW

V provozu od

01/02/2017

Převodovka

automatická

Najeto

122 351 km

STK

02/2021

Palivo

nafta

Servisní knížka

ano

VIN

TMBLJ9NP0H7528242

Objem motoru 1 968 ccm

Kompletní servisní historie z autorizovaného servisu. Po velkém servisu včetně oleje v
převodovce. Nové kompletní brzdy. Velmi zachovalý interiér s automatickou klimatizací a
vyhřívanými sedadly. Adaptivní tempomat, FrontAssist, hlídání bdělosti, jíz dního pruhua
mrtvého úhlu. Dotykový displej s navigací a funkcí smartlink. Apple Carplay. Prostorný
zavazadelník s el. ovládáním. Bixenonové světlomety s LED denním svícením. Sjednáme
nejvýhodnější financování a nejlevnější pojištění.;

Výbava vozidla

8x airbag
ABS
adaptivní tempomat
alu kola
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. klimatizace
aut. převodovka
autorádio
AUX
bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů
bi-xenonové světlomety
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
digitální příjem rádia (DAB)
dvouzónová klimatizace
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
LED denní svícení
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
nouzové brzdění (PEBS)
ostřikovače světlometů
palubní počítač
paměť nastavení sedadla řidiče
paměťová karta
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
pohon 4x4
polohovací sedadla
posilovač řízení

příprava pro telef.
řazení pádly pod volantem
samostmívací zrcátka
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
sportovní sedadla
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
střešní nosič
tempomat.
tónovaná skla
USB
venkovní teploměr
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívané přední sklo
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní loketní opěrka
zadní stěrač
zatmavená zadní skla

