OFERTA PREMIUM

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Škoda Superb Sportline,
2.0 TSI / 272 kM , 2019

Cena:

195 450 PLN

Cena
promocyjna:

179 000 PLN

SAMOCHÓD OBJĘTY PROMOCYJNYM FINANSOWANIEM

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

Superb

Wersja

Sportline, 2.0 TSI / 272 kM

Rok produkcji

2019

Stan

Nowy

Silnik

Benzyna

Pojemność

2.0

Skrzynia biegów

dual-clutch

Kolor nadwozia

Szary

Wyposażenie
Kamera cofania

Koło zapasowe dojazdowe

Podgrzewana przednia szyba

hak holowniczy

kessy full

virtul cockpit

roleta przeciwsłoneczna

wycieraczka tylnej szyby AERO

MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA DODATKOWEJ GWARANCJI

Dodatkowe informacje:
Autoryzowany Dealer Skoda GANINEX GAZDA GROUP oferuje nowy dostępny od ręki samochód:
SKODA Superb SPORTLINE
Silnik: 2.0 TSI 272 KM
Kolor nadwozia: Szary Quartz Metalizowany
Wnętrze: Czarne
Skrzynia biegów: 7 biegowa automatyczna DSG
Rok produkcji: 2019
Rok modelowy: 2020
Cena cennikowa: 195 450 zł
Rabat: 14 450 zł
Cena po rabacie: 179 000 zł
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem Sprzedaży:
• MICHAŁ KOŁODZIEJ
885 988 049
WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE:
> Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika
> Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel
pasażera z funkcją pamięci, oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu oraz z tyłu
> Kamera cofania
> KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją SAFE)
> Podgrzewana przednia szyba
> Progresywny układ kierowniczy
> VIRTUAL COCKPIT - Cyfrowy zestaw wskaźników
> Bluetooth Plus (WLAN, PHONE BOX – wzmacnianie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka
smartfona)
> Funkcja SmartLink+ z funkcją Media Command
> Gniazdo 230 V, dodatkowy port USB w podłokietniku JUMBO BOX, 2x USB w tylnej
części podłokietnika JUMBO BOX
> System nawigacji AMUNDSEN 8'' z mapą Europy, wejście SD, USB
> Usługa Care Connect + Infotainment Online na 1 rok 0 zł
> Hak holowniczy (składany)
> Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby i rolety szyb bocznych z tyłu
> Wycieraczka tylnej szyby AERO
> Obręcze kól ze stopów lekkich SUPERNOVA (czarne polerowane) 8J x 19" z oponami
235/40 R19
> Zapasowe koło dojazdowe dla silnika 2.0 TSI/206 kW
GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:
> Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)
> Bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez PHONE BOX – bez wzmacniania sygnału GSM)
> Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
> CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną
> Czujnik deszczu
> Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE ASSIST
> DRIVER ALERT - system wykrywający zmęczenie kierowcy
> DRIVING MODE SELECT - wybór proﬁlu jazdy
> Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu wraz z SUNSET
> Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
> Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka boczne z funkcją pamięci i
oświetleniem wokół drzwi
> Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem MAXI DOT
> Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem

> Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu (LED)
> Pakiet oświetlenia AMBIENTE
> Podgrzewane fotele przednie
> Podłokietnik z przodu JUMBO BOX
> Poduszka chroniąca kolana kierowcy
> Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
> Radio BOLERO (wejście SD, USB, MP3, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu ICC, SmartLink+)
> Reﬂektory przednie Full LED Top Matrix
> SMART LINK+
> Składanie oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej
> Spoiler na pokrywie bagażnika w kolorze czarnym w wersji Limo, w wersji Combi spoiler tylny w kolorze nadwozia
> Spryskiwacze reﬂektorów przednich
> TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
> Tapicerka częściowo skórzana SPORTLINE
> Tempomat z ogranicznikiem prędkości
> Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
Wyposażenie standardowe: Wnętrze
> Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych
> Sportowe fotele z przodu
> Stalowe nakładki na pedały
> Trójramienna SPORTOWA skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) dla DSG, z łopatkami do zmiany
przełożeń
Wyposażenie standardowe: Nadwozie
> FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Ogłoszenie zawiera zdjęcia poglądowe.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego
oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacja zamieszczona zamieszczona ze względu na możliwość
wystąpienia przypadkowych pomyłek.

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ
www.ganinex.com.pl

www.facebook.com/ganinex

Katowice

al. Roździeńskiego 170
tel: 32 351 27 50

Katowice (Škoda)
al. Roździeńskiego 182
tel: 32 203 66 00

Pszczyna

ul. Bielska 31c
tel: 32 210 10 00

Gliwice

Pszczyńska 306
tel: 32 230 17 30

Gliwice (BMW)
Pszczyńska 322
tel: 32 700 10 00

