Škoda Superb
2,0 TDi DSG Style ACC/Nav/kessy/Fullservis / 2017 / 133 241 km

468 000 Kč s DPH 386 777 Kč bez DPH
Karoserie

sedan

Výkon motoru

110 kW

V provozu od

2017-03-17

Převodovka

Automatická

Najeto

133 241 km

STK

2021-03-17

Palivo

Nafta

Servisní knížka

ano

VIN

TMBAH7NP3H7511958

Objem motoru 1 968 ccm

STYLE! Velmi zachovalá limuzína s plnou servisní historií z autorizovaného servisu.
Automatická převodovka DSG s řazením pádly pod volantem a nadstandartní výbava.
Hlídání bdělosti. jízdního pruhu a mrtvého úhlu. Adaptivní tempomat. Dvouzónová klimat
izace a vyhřívaná celokožená el. nastavitelbná sedadla s pamětí. Ambientní osvětlení a
navigace s velkým dotykovým displejem a funkcí MirrorLink. Natáčecí bixenonové
světlomety s LED denním svícením. Vůz nikdy nehavarovaný a ve skvělém stavu..

Výbava vozidla

6 rychlostních stupňů
6x airbag
ABS
ambientní osvětlení interiéru
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrždění v kopci
automaticky zatmavovací zrcátka
autorádio
AUX
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bi-xenonové světlomety
bluetooth
CD přehrávač
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla

digitální příjem rádia (DAB)
dvouzónová klimatizace
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. víko zavazadlového prostoru
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
hands free
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
imobilizér
isofix
klimatizovaná přihrádka
kožená sedadla
kožené čalounění
LED denní svícení
litá kola
měnič 220 V
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
natáčecí světlomety
nouzové brzdění (PEBS)
ostřikovače světlometů
palubní počítač

paměť nastavení sedadla řidiče
paměťová karta
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
roletky na zadních oknech
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
sledování únavy řidiče
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
startování tlačítkem
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyjímatelná zadní sedadla
xenonové světlomety
zadní světla LED

