Škoda Superb
2,0 TDi L & K DSG -4X4- TOP / 2016 / 74 817 km

575 000 Kč
Id vozu

473506

Karoserie

kombi

Barva

tmavě hnědá metalíza

V provozu od

2016-10-01

STK

2021-08-01

Stav tachometru

74 817 km

Palivo

Nafta

Převodovka

Automatická

Výkon motoru 140 kW

Objem motoru

1 968 ccm

Servisní knížka ano

První majitel

ano

VIN

Nehavarováno

ano

TMBLJ7NP6H7032561

První majitel. Leasing možný. Spotřebitelský úvěr možný. ZDARMA ROČNÍ ZÁRUKA 100%KM PROVĚŘENO u ŠKODA
+ CEBIA ZÁRUKU JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT AŽ NA TŘI ROKY NOVÁ STK Vozidlo po celkové prohlídce v odborném
servisu. GARANCE PŮVODU i Km! Koupit jej můžete na splátky i hotově. Výši splátky Vám upravíme dle Vašich
požadavků. Výměna. protiúčet. možnost následného servisování v našem autoservisu. výhodné pojištění a VŽDY
NĚCO NAVÍC najdete u nás. Přijďte nás navštívit od pondělí do pátku 9. 00 - 18. 00 a v sobotu 9. 00 - 15. 00 těšíme
se na Vás.

Výbava vozidla

6x airbag
ABS
adaptivní tempomat
airbag řidiče
alarm
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrždění v kopci
autorádio
AUX
bezklíčové startování a odemykání
bi-xenonové světlomety
bluetooth
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
DVD přehrávač
dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka

el. startér
el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
filtr pevných částic
hands free
imobilizér
indikátor parkování
isofix
klimatizovaná přihrádka
kožená sedadla
kožené čalounění
LED denní svícení
litá kola
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
originál autorádio
ostřikovače světlometů
palubní počítač
paměťová karta
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
pevná střecha

plní 'EURO VI'
pohon 4x4
posilovač řízení
protiprokluzový systém kol (ASR)
regulace tuhosti podvozku
repro
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
startování tlačítkem
střešní nosič
tempomat
tónovaná skla
venkovní teploměr
vyhřívaná zrcátka
výškově nastavitelná sedadla
xenonové světlomety
zadní stěrač
zadní světla LED

