SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Kodiaq

1 078 000 Kč

DSG 4x4 2,0 TDI / 140 kW Scout

890 909 Kč bez DPH

17.6.2020

20 945 km

Barva:
Karoserie:
Stav:
Původ:
První majitel:
Servisní knížka:
STK do:

nafta

bílá
SUV
perfektní, nehavarováno
cr
ano
ano
2024-06-01

140 kW (190 k)

1 968 ccm

DSG, 7 stup., 7 stup.

Cena nového vozu: 1 391 600 Kč

Výbava: ABS - antiblokovací systém adaptivní tempomat airbag kolenní airbag řidiče a spolujezdce airbagy boční
airbagy boční zadní airbagy hlavové asistent rozjezdu do kopce ASR - protiprokluzový systém autom. převodovka
autorádio s Bluetooth BAS - brzdový asistent bezklíčové odemykání blind spot detect - kontrola mrtvého úhlu bluetooth
crew protect assistant - proaktivní ochrana cestujících dálkově ovládané centrální zamykání dekor interiéru (dřevo hliník
atp.) dělená zadní sedadla dešťový senzor driver activity assistant - rozpoznání únavy DVD přehrávač EDS - elektrická
uzávěrka diferenciálu el. ovládaná přední okna el. ovládaná přední sedadla el. ovládaná zadní okna el. ovládané 5.
dveře el. ovládání oken el. ovládání zrcátek el. sklopná zrcátka ESP - stabilizace podvozku handsfree imobilizér
inteligentní pohon všech kol Isofix klimatizace automatická klimatizovaná přihrádka kola z lehkých slitin ...
Poznámka: DODATEČNÁ VÝBAVA:vyhřívaná přední a zadní sedadla, navigace COLUMBUS, ambientní osvětlení
interiéru, kola z lehké slitiny CRATER 19", adaptivní podvozek DCC včetně volby jízdního režimu s Off Road funkcí,
AUTO LIGHT ASSIST - asistent dálkových světel, virtuální pedál, el. nastavitelná obě přední sedadla, adaptivní
tempomat do 210km/hod., DAB - digitální radiopříjem, potah sedadel KŮŽE s ventilací předních sedadel, bezdrátové
dobíjení telefonu, AREA VIEW 360° panoramatický kamerový systém, kontrola tlaku v pneumatikách RDKS, rolety
zadních oken, zásuvka na 230 V vzadu + USB, Asistenční paket a pakety Safety a Multimedia.VŮZ S
PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU 5LET/100000KM! . První majitel, servisní knížka, nehavarováno.

www.skodaplus.cz

Prodejce:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AUTOCENTRUM Jičín s.r.o. - Hradecká 1105, Hradecká 1105, Valdické Předměstí, 506 01
Jičín, tel. +420739099567

