SPECYFIKACJA
SAMOCHODU
Park prasowy marki ŠKODA

Cena całkowita

234 200
zł

Model na zdjęciu: ŠKODA Kodiaq

Model: ŠKODA Kodiaq RS 2.0 TDI 176 kW (240 KM) 4x4 7-biegowa przekładnia automatyczna DSG
Kolor: Niebieski Race metalizowany

LISTA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Elektrycznie zwalniany odchylany hak holowniczy

Cena kliencka
+ Vat
3500

Personalizacja ustawień dla DRIVING MODE SELECT z dodatkowym kluczykiem

200

Dodatkowa sygnalizacja niezapiętych pasów pasażerów dla wersji siedmiomiejscowej

300

Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

150

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

1200

Pakiet na bezdroża

1100

CLIMATRONIC - trójstrefowa klimatyzacja automatyczna

1100

Niezależny system ogrzewania ze zdalnym sterowaniem

4000

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika z bezdotykowym otwieraniem i
zamykaniem
Elektrycznie ogrzewana przednia szyba

800
1200

Volkswagen Group Polska, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, Tel. 61 6273000, fax. 61 6273047
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

Pakiet Control

3000

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

2600

Pakiet Asystentów Kierowcy Premium

6600

Pakiet Komfortowego Snu Premium

1200

Trzeci rząd siedzeń

4000

Gniazdo 230V, USB w tylnej części podłokietnika

800

Funkcja MirrorLink ze obsługą aplikacji SKODA Media Command dla systemów
nawigacyjnych

300

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

3700

Pakiet Fresh dla wersji RS

3900

39 650 zł
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