Rapid Ambition 1.0 TSI 70 kW 5-stup. mech.
Konfigurované vozidlo
Model
Konfigurované
Konfigurácia
Celková cena

Rapid
5.10.2018 12:49:02

Škoda ID: 134245584
Výbava
Motor

Ambition
1.0 TSI 70 kW 5-stup.
mech.
NH33M4, 2019, AB, 9P9P, GPJBPJB, GPWPPWP, GWSJWSJ, MASGEA4

Interiér
Farba

Čierna (AB)
Biela Candy

14 581 €

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 (SC0)

Výbava
Doplnková výbava
Rezerva na oceľovom disku (plnohodnotná) +
zdvihák + kľúč na kolesá (PJB)

82 €

Winter paket (PWP)

225 €

Ambition Plus (WSJ)

299 €

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

•

Predné hmlové svetlomety

•

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

•

Tónované čelné sklo

•

Maxi DOT

•

Komfortné telefonovanie

•

Lakťová opierka vpredu

•

Poťah sedadiel - látka

•

Dáždnik pod sedadlom spolujazdca

•

3-bodový bezp. samonavíjací pás vzadu, vonkajší,
so štítkom ECE-homologizácie

•

Kotúčové brzdy - vzadu

•

Ovládač pre rádio a telefón

•

ESC

•

S prídavnou ochranou pohonnej jednotky

•

Make-up zrkadlo vľavo

•

Strešná anténa + anténa v okne

•

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu

•

Tri hlavové opierky vzadu

•

Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu

•

Štart/Stop systém s rekuperáciou

•

Bočné a zadné okná tónované

•

Schránka na okuliare

•

S neuzamykateľným vekom odkl. schránky a s
osvetlením

•

Vonkajšie spätné zrkadlá el. nastaviteľné,
vyhrievané

•

Intervalový spínač stieračov, nastaviteľný
potenciometrom (4 stupne)

•

Mechanické výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

•

Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou airbagu
spolujazdca

•

4 reproduktory (pasívne)

•

Predĺžený servisný interval

•

S diaľkovou reguláciou polohy svetlometov

•

S odkladacími kapsami vzadu (na dverách alebo
boku)

•

Denné svietenie

•

Trojbodový bezpečnostný pás vzadu (vstrede)

•

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy predných
sedadiel

•

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a
sklopné

•

Bočné airbagy vpredu a hlavový airbag

•

Nefajčiarske prevedenie

•

Exteriér
Nárazníky lakované vo farbe vozidla

•

Pneumatiky 185/60 R15 H

•

Vonkajšie spätné zrkadlo ľavé - konvexné

•

Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo - konvexné

•

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované
vo farbe vozidla

•

Zadné svetlomety - tmavé zasklenie

•

Interiér
Dve vnútorné svetla, kontaktné spínače vo
dverách

•

Zakrytie radiacej páky z koženky

•

Chrómový paket

•

Madlo ručnej brzdy z kože

•

Rukoväť radiacej páky z kože

•

Kožený multifunkčný volant

•

Príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek
na zadných sedadlách systémom ISOFIX

•
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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

14 581,00 €

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny v %

30 %

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny

4 374,31 €

Výška úveru

10 206,71 €

Doba splácania

36 mesiacov

Ročná perc. miera
nákladov (RPMN) v %

7,68 %

Výška mesačnej splátky

315,15 €

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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