Škoda
Scala

97 900 PLN brutto
1 409 PLN/mc* netto

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

Numer oferty: 19454

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

1 498 cm3
hatchback
automatyczna
benzyna
0 km
przedni
5
5
niebieski
2019

Moc:
148 KM
Prędkość maksymalna
219 km/h
Przyspieszenie [0-100km/h]:
8.2 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

793 mm
471 mm
362 mm
649 mm
1 190 kg
1 718 kg

WYPOSAŻENIE:
COMFORT dla Style

Koło zapasowe dojazdowe

Obręcze kół ze stopów lekkich STRATOS 6,5J x 17' z oponami 205/50 R17

Lakier uni

ABS

Lampki do czytania - przód/tył

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Lampy przednie LED Basic

Bluetooth

Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Care Connect (eCall  wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej,
zdalny ddostęp)

Lane Assist - asystent pasa ruchu

Chromowana ramka wokół grilla

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

Dywaniki podłogowe, przód i tył

Ogranicznik prędkości

EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Oświetlenie bagażnika

El. podnoszenie szyb, przód

Parasolka w drzwiach kierowcy

El. podnoszenie szyb, tył

Podpowiedź zmiany biegu

ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 17 VOLANS z ogumieniem 205/50

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

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Podłokietnik z przodu

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

Półka nad częścią bagażową

Fotele przednie podgrzewane z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby przedniej

Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB)

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Schowek na okulary

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

Schowek przed pasażerem z przodu  oświetlony

Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub
nawigacji

SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia

Gniazdo 12V w bagażniku

Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake

Światła przeciwmgielne
System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii

HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania

Tapicerka materiałowa

HHC - wspomaganie ruszania pod górę

Tempomat

Immobilizer

TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu

Instalacja radiowa + 8 głośników

Tylna kanapa składana i dzielona

Kamera ułatwiająca parkowanie

Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych

KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana z obsługą radia i GSM + pakiet
skórzany
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych

Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego
Uchwyty na kwity parkingowe
Wycieraczka szyby tylnej

Kieszenie w oparciach foteli przednich

XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów

Klamki wewnętrzne chromowane

Zamek centralny z pilotem

Klimatyzacja automatyczna Climatronic
Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS

Nawigacja

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

Podgrzewane fotele

ESP - system stabilizacji toru jazdy
Lane Assist - asystent pasa ruchu
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy

*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.

