SPECYFIKACJA
SAMOCHODU
Park prasowy marki ŠKODA

Cena całkowita

208 550
zł

Model na zdjęciu: ŠKODA Kodiaq

Model: ŠKODA Kodiaq Scout 2.0 TSI 140 kW (190 KM) 4x4 7-biegowa przekładnia automatyczna
DSG
Kolor: Szary Business metalizowany

LISTA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

Cena kliencka
+ Vat

Elektrycznie zwalniany odchylany hak holowniczy

3500

Podrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca kanapy w drugim rzędzie siedzeń

1600

Personalizacja ustawień dla DRIVING MODE SELECT z dodatkowym kluczykiem

200

Dodatkowa sygnalizacja niezapiętych pasów pasażerów dla wersji siedmiomiejscowej

300

VIRTUAL COCKPIT - Cyfrowy zestaw wskazników z personalizacją ustawień
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

1800
150

Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci

2100

KESSY FULL -bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem i funkcją SAFE

1200

DCC - zawieszenie adaptacyjne i DRIVING MODE SELECT dla napędu 4x4 w połączeniu z
funkcją OFF-ROAD i HHC

4100

CLIMATRONIC - trójstrefowa klimatyzacja automatyczna

1100
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Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy
wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter podglądowy. Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Informacje handlowe ważne do : 2018-05-19

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika z bezdotykowym otwieraniem i
zamykaniem

2500

Elektrycznie ogrzewana przednia szyba

1200

Pakiet Control

2800

Bluetooth Premium (z obsługą WLAN,rSAP, LTE (gniazdo karty SIM), z połączeniem z
anteną zewnętrzną

2600

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się
lusterka boczne z funkcją pamięci i oświetleniem wokół drzwi, automatycznie
ściemniające się lusterko wewnętrzne

0

TRAVEL ASSIST - funkcja rozpoznawania znaków drogowych

300

AUTO LIGHT ASSIST - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł
drogowych

800

Pakiet Asystentów Kierowcy Premium

6600

Pakiet Komfortowego Snu Premium

1800

Trzeci rząd siedzeń

4000

Sound System Canton (9 głośników, subwoofer, moc 575 W)

1600

Gniazdo 230V, USB w tylnej części podłokietnika

800

Funkcja MirrorLink ze obsługą aplikacji SKODA Media Command dla systemów
nawigacyjnych

500

System nawigacji satelitarnej COLUMBUS z mapą Europy i usługą Map Care (kolorowy
wyświetlacz dotykowy 9,2", SmartLink+

5700

47 250 zł
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