Škoda
Kodiaq

154 000 PLN brutto
2 216 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Obornicka (Škoda)
Zadzwoń: 61 846 01 07
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 18840

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

1 984 cm3
SUV
automatyczna
benzyna
0 km
4x4 (dołączany
automatycznie)
5
5
czarny
2019

Moc:
190 KM
Prędkość maksymalna
211 km/h
Przyspieszenie [0-100km/h]:
7.8 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

882 mm
676 mm
697 mm
791 mm
1 707 kg
2 307 kg

WYPOSAŻENIE:
8 głośników

Lampy tylne w technologii LED (w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy
rejestracyjnej

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,
kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy

Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie przyciemniane z
pamięcią

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

AUTO LIGHT ASSIST  funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł
drogowych

Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu
MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania

Bluetooth (zestaw głośnomówiący)

MKB  Multi Collision Brake

Care Connect (eCall  wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zak kom.serwisowej,
zdalny dostęp)

MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem

Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył

Oświetlenie przestrzeni bagażowej, element mocujący i przenośna latarka

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

Ogranicznik prędkości
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu

DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją oﬀ-road

Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych

DRIVING MODE SELECT - wybór proﬁlu jazdy

Parasole w schowku drzwi kierowcy i pasażera z przodu

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia
pieszych przed pojazdem (AEB)

El. podnoszenie szyb - przód i tył

Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń

ESC - system stabilizacji toru jazdy

Podłokietnik z przodu

Felgi aluminiowe 19 TRIGLAV z ogumieniem 235/50

Radio Bolero (wejście SD, USB, MP3, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu ICC,
SmartLink+)

Fotel kierowcy i pasażera z przodu - regulacja lędźwi

RBS - osuszanie tarcz hamulcowych

Fotele przednie z funkcją podgrzewania

Relingi dachowe - srebrne

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Schowek na okulary

FRONT ASSIST  kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

Schowek pod fotelem kierowcy i pasażera (niedostępny dla elektrycznie sterowanego
fotela pasażera)

Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
Gniazdo 12V w komorze bagażnika

Spryskiwacze lamp przednich

HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania

Światła do jazdy dziennej LED

HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia

Tapicerka materiałowa Style

Immobilizer

Tempomat aktywny do 160 km/h

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna skórzana (radio, telefon)

TPM - system kontroli ciśnienia w oponach

Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi DOT

Wyświetlacz Maxi DOT, kolorowy

Koło zapasowe - dojazdowe

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Lakier uni
Lampy przednie Full LED z funkcją świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z
funkcją CORNER

Zamek centralny z pilotem
Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Podgrzewane fotele

Airbag kolan kierowcy
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

*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.

