Škoda
Superb

196 599 PLN brutto
2 828 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Połczyńska (Skoda)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń:
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 15677

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

1 984 cm3
kombi
automatyczna
benzyna
0 km
4x4 (stały)
4
5
szary
2019

Moc:
272 KM
Prędkość maksymalna
250 km/h
Przyspieszenie [0-100km/h]:
5.6 s
Średnie spalanie:
0 l/100 km
Spalanie w mieście:
0 l/100 km
Spalanie w trasie:
0 l/100 km

WYMIARY:
Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
4
2

864 mm
477 mm
856 mm
841 mm
1 635 kg
2 275 kg

WYPOSAŻENIE:
ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT – aktywny tempomat do 160 km/h z ogranicznikiem
prędkości

Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic

Automatyczna roleta przestrzeni bagażowej ze schowkiem pod roletą (tylko Combi)

Lakier uni

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika
Bluetooth Premium (z obsługą WLAN, rSAP, LTE (gniazdo karty SIM), z połączeniem z
anteną zewnętrzną, Phone box – wzmacnianie sygnału GSM, bezprzewodowa
ładowarka do smartfona)

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
Lampy tylne w technologii LED
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)

Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy

Listwy boczne, ozdobny element w kolorze czarnym

CLIMATRONIC – trójstrefowa klimatyzacja automatyczna

Listwy progowe przednie - ozdobne

Cyfrowy zestaw wksaźników

Listwy wokół szyb bocznych w kolorze czarnym

Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane

Kamera cofania

Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień

KESSY – bezkluczykowy system obsługi samochodu Z ALARMEM i funkcją SAFE

Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi

Koło zapasowe dojazdowe dla silnika 2.0 TSI/206 kW (280 KM) oraz dla samochodów w
nadwoziu combi wyposażonych w schowek w podłodze bagażnika, podnośnik, klucz

Lusterka i klamki w kolorze nadwozia

Ogrzewana przednia szyba

MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny

Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 120 000 km

MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

Nakładki na pedały w kolorze srebrnym

Rolety przeciwsłonecze szyb bocznych z tyłu

Obicie wewnętrzne drzwi z elementami Alcantary

SMART LIGHT ASSIST - maskowane stałe światło drogowe (automatyczne przysłanianie
strumienia świateł drogowych) z LANE ASSIST and BLIND SPOT DETECTION

Oświetlenie bagażnika

Sound System Canton (12 głośników, moc 610 W)
System nawigacji satelitarnej Columbus z mapą Europy i usługą Map Care - bezpłatne
aktualizacje (DVD, 2 wejścia SD, USB, MP3, obsługa głosowa, Wi-Fi, dysk twardy, ICC,
Infotainment Online - 1 rok)
TRAVEL ASSIST – funkcja rozpoznawania znaków drogowych

Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową

Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej
Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych
Podsuﬁtka w kolorze czarnym
Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na
nogi

Wersja Sportline

Podłokietnik Jumbo Box

Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem proﬁlu jazdy (Driving Mode Select) +
personalizacja ustawień

Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
Radio Bolero (MP3, SD, USB, Aux-in, obsługa głosowa, ICC)

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,
kurtyny powietrzne)

Relingi dachowe w kolorze czarnym

Airbag kolan kierowcy

Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza
po zderzeniu
Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
Care Connect (eCall  wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej,
zdalny ddostęp)

Relingi dachowe w kolorze srebrnym
Schowek na okulary
Schowek pod fotelem pasażera
Spojler tylny
Spryskiwacze lamp przednich
SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Światła do jazdy dziennej LED

Czarny tylny dyfuzor i ozdobna atrapa układu wydechowego

Światła przeciwmgielne z czarnym wnętrzem

Czujnik deszczu

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST

Tapicerka łączona - skóra/skóra ekologiczna/Alcantara

Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy
rejestracyjnej w LED

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej

Dywaniki z przeszyciami w kolorze srebrnym

Tylne oparcie składane, dzielone

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

Tylny podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb, przód i tył

Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w
tylnym podłokietniku

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika

Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Wybór proﬁlu jazdy - Driving mode selection

Felgi aluminiowe 19 VEGA antracyt z ogumieniem

Wykończenie wnętrza w kolorze chromu

TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu

Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg
przód/tył

Wyłącznik poduszki powietrznej

Fotele sportowe - przód z przeszyciami w kolorze srebrnym

Zamek centralny z pilotem

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja rekuperacji energii

XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
Zawieszenie sportowe
Zestaw do naprawy przebitej opony

Gniazdo 12V w bagażniku
Hamulec postojowy, elektromechaniczny
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
Immobilizer
Instalacja radiowa + 8 głośników
KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu
Kierownica wielo. 3 ram. skórzana z łopatkami zmiany biegów (obsługa: radio i GSM ) z
pak. skórzanym
Klamki wewnętrzne chromowane
Klamki wewnętrzne z podświetleniem LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Aluminiowe felgi

Tempomat

Bluetooth

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Wyłącznik poduszki powietrznej
Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

