NABÍDKA NOVÝCH VOZŮ - ŠKODA KAROQ STYLE 2.0 TDI DSG 4X4
motor:

2.0 TDI

převodovka:

7stupňová automatická DSG

výkon:

110 kW / 150 PS

barva karosérie:

černá Magic perleť - metalický lak

interiér:

látka Style Onyx

cena vozu celkem:

865 900 Kč

nabídková cena:

699 900 Kč

Základní výbava
17" kola Ratikon z lehké slitiny • 3ramenný vyhřívaný kožený multifunkční volant (pro DSG s ovládáním automatické převodovky) • Chromované lišty oken, ovladače oken a světel,
rámečky vnitřních kliček ventilace • LED hlavní světlomety s AFS a výsuvné integrované ostřikovače světlometů • LED mlhové světlomety s Corner funkcí • Adaptivní tempomat
(ACC) do rychlosti 160 km/h • KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování • Palubní počítač Maxi DOT • Střešní nosič, stříbrný • Elektricky sklopná zpětná zrcátka s
automatickým stmíváním a osvětlením nástupního prostoru • Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu • Vyhřívání předních a zadních sedadel • Infotainment Amundsen
8" s navigací, MapCare, 2x slot na SD kartu, USB, Apple konektivita, Bluetooth s hlasovým ovládáním • Komfortní přední sedadla • SunSet • Driver Alert – asistent rozpoznání únavy
řidiče • Vkládané tkané koberce • Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic • Elektrická parkovací brzda s funkcí Autohold • Airbagy řidiče a spolujezdce (s deaktivací), boční
airbagy vpředu, hlavové airbagy a kolenní airbag řidiče • ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, MKB, TPM+, XDS+ • Front Assist • Kontrola tlaku v pneumatikách •
Light and Rain Assist • Odkládací schránka Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou mezi předními sedadly • Zadní sedadla a opěradla sklopná • Elektrické ovládání oken vpředu a
vzadu • Start-Stop systém a rekuperace brzdné energie.

Doplňková výbava
Barva karoserie: černá Magic metalíza
Mobilita Plus: tovární záruka na 5 let / max. do 100 000 km + rozšířená mobilita

16 000 Kč
2 000 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

865 900 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

699 900 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

578 430 Kč

Vůz ihned k dodání.
CENOVÝ HIT - mimořádná sleva na tento výstavní vůz ve výši: 177 000 Kč.
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