Superb SportLine 2,0 TDI 140 kW 7-stup. automat. 4x4
Konfigurované vozidlo
Model
Konfigurované
Konfigurácia
Celková cena

Superb SportLine
22.3.2019 7:20:00

Škoda ID: 144471703
Výbava
Motor

SportLine
2,0 TDI 140 kW 7-stup.
automat. 4x4
3V338Z/GW47W47\GYOYYOY, 2019, EX, 1Z1Z, MASGEA4

Interiér
Farba

Čierna, čierny strop (EX)
Čierna Magic s perleťovým
efektom

41 383 €

Uvedené hodnoty boli stanovené v súlade s pravidlami a za podmienok stanovených právnymi alebo technickými predpismi pre stanovenie prevádzkových
a technických údajov o motorových vozidlách.

ŠKODA Care produkty
ŠKODA Care produkty
Predĺžená záruka na 5 rokov / 100 000 km (EA4)

0€

Doživotná garancia Mobility Premium; Bezplatný
servis na 5 rokov, do 100 000 km (SC0)

Výbava
Doplnková výbava
Bezpečnost, funkčnost, komfort
Bočné airbagy vpredu a vzadu s hlavovým
airbagom

•

Climatronic - dvojzónová automatická klimatizácia

•

Elektrické prídavné kúrenie

•

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS,
MKB

•

3 hlavové opierky vzadu

•

Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a
vypínáním airbagu spolujezdce

•

Kontrola tlaku v pneumatikách

•

Lakťová opierka vredu

•

Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských
sedačiek vzadu

•

TyreFit - sada na opravu pneumatík

•

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov
pre všetky sedadlá

•

Start/Stop systém s rekuperáciou brzdnej energie

•

"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING
HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

•

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

•

12 V zásuvka

•

Predné hmlové svetlomety s Corner funkciou

•

Vyberateľná LED lampa

•

Odistenie opierky zadného sedadla z batožinového
priestoru

•

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky odclonené

•

Vyhrievanie predných sedadiel

•

Zadné sedadlo nedelené, zadné operadlo s
lakťovou opierkou delené sklopné

•

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou,
senzorom polohy a Safe system

•

Farebný Maxi DOT - plnegrafický displej palubného
počítača

•

Bedrová opierka elektricky nastaviteľná na sedadle
vodiča

•

"KESSY FULL" se SAFE systémem

•

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

•

Odkladací priestor so zakrytím v bočnom obložení
batožinového priestoru plus cargoelement

•

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s
pamäťou, automatickým stmievaním, elektricky
nastaviteľné a vyhrievané

•

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

•

SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od B
stĺpika

•

2 svetlá na čítanie vpredu

•

"INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT" - automatické
prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel

•

Kategorie 2

•

Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu

•

LED paket vnútorný - vnútorné osvetlenie

•

Rozpoznávanie dopravných značiek

•

"SOUND SYSTEM CANTON" (12 reproduktorov,
digitálny equalizér, subwoofer)

•

"LANE ASSIST" a "BLIND SPOT DETECT"

•

Komfortní telefonování s externí anténou a (rSAP)

•

DRIVING MODE SELECTION – voľba jazdného
profilu

•

Poťah sedadiel - čiastočná koža "športové
prešitie"

•

Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti

•

Parkovacia kamera vzadu

•

Navigace "COLUMBUS"

•

Elektrické rozhraní pro externí použití, USB
(možnost připojení iPod)

•

Šrouby kol Standard

•

DAB - digitální radiopříjem

•

Exteriér
Kola z lehké slitiny "ZENITH" 8Jx18" černé lesklé

•

Kryty pro kola z lehké slitiny

•

Ozdobné lišty čierne

•

Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní
tempomat high

•

LED zadní světla - top varianta

•

Interiér
Alu pedály

•

Športové sedadlá vpredu

•

Trojramenný kožený športový multifunkčný volant
s ovládaním DSG

•

Dekoračné obloženie

•

Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu

•

Vkladané tkané koberce

•

Hlavica riadiacej páky z kože

•
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Ponuka financovania od VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Produkt

Škoda Kredit najvýhodnejší úver 24-72 mesiacov

Parametre kalkulácie
Cena vozidla s DPH

41 383,00 €

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny v %

30 %

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny

12 414,90 €

Výška úveru

28 968,10 €

Doba splácania

36 mesiacov

Ročná perc. miera
nákladov (RPMN) v %

7,68 %

Výška mesačnej splátky

894,46 €

Právne obmedzenia
Vyššie uvedený príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný, nejde o verejný prísľub ani ponuku spotrebiteľského
úveru a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Konkrétna ponuka financovania závisí od posúdenia schopnosti klienta
splácať ním zvolený finančný produkt a klientom predložených podkladov u autorizovaných partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Všeobecné informácie
Pre bližšie informácie o možnostiach financovania Vami konfigurovaného vozidla navštívte prosím stránku www.vwfs.sk spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné
služby Slovensko s.r.o. alebo autorizovaného predajcu značky Škoda.

Ochrana osobných údajov

© ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 2017
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