OFERTA PREMIUM

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Škoda Rapid Ambition 1.0
110 KM TSI DEMO, 2018

Cena:

66 200 PLN

Cena
promocyjna:

55 900 PLN

SAMOCHÓD OBJĘTY PROMOCYJNYM FINANSOWANIEM

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

Rapid

Wersja

Ambition 1.0 110 KM TSI
DEMO

Rok produkcji

2018

Stan

Używany

Przebieg

5726 km

Silnik

Benzyna

Pojemność

1.0

Skrzynia biegów

manual

Kolor nadwozia

Szary

Wyposażenie
Aluminiowe felgi

Klimatyzacja manualna

Kierownica obszyta skórą

Elektryczne szyby

Radio z dotykowym ekranem

Elektryczne lusterka

Dodatkowe informacje:
SKODA RAPID

Wersja wyposażenia: Ambition
Silnik: 1.0 TSI benzynowy
Moc: 110 KM
Lakier: Szary Quartz metalizowany
Tapicerka: materiałowa ciemna
Skrzynia biegów: manualna
Przebieg: 5426 km
Rok produkcji: 2018
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
4 głośniki z przodu
5 zagłówków regulowanych na wysokość (środkowy zagłówek z tyłu - jeden stopień regulacji)
Asymetrycznie dzielone oparcie tylnej kanapy (60:40)
Czujnik parkowania z tyłu
ESP z ABS, MSR, ASR, EDS, HBA i TPM
Elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia (w kolorze czarnym dla Monte
Carlo)
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
Gniazdo 12 V w komorze bagażnika
Hamulce tarczowe z tyłu
Klimatyzacja manualna Climatic
Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi - DOT
Kurtyny powietrzne
Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu, dezaktywacja czołowej poduszki
powietrznej pasażera z przodu
Przednie reﬂektory przeciwmgłowe
Przednie reﬂektory z funkcją świateł do jazdy dziennej
Przyciemnione szyby
Radio BLUES (wejście USB, SD, AUX-IN)
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z napinaczami, regulowane na wysokość i trzy
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu
Wycieraczka AERO szyby tylnej ze stałą częstotliwością pracy
Wycieraczki AERO szyby przedniej z regulacją szybkości pracy
Zdalne sterowanie centralnego zamka (2 składane kluczyki)
Chromowane elementy kontrolne nawiewów powietrza
Klamki wewnętrzne – chromowane
Panel instrumentów Ambition (chromowany pierścień zegarów obrotomierza i prędkościomierza)
Pakiet Chrome (chromowane elementy gałki dźwigni zmiany biegów, przycisk dźwigni hamulca ręcznego, detale
na kierownicy)
Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica obsługująca radio z małym pakietem skórzanym (dla wersji
Style i Drive obsługa radia i telefonu)
Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy tylnej
ACS – system pokolizyjny
Stalowe obręcze kół 6Jx15” z oponami 185/60 R15 (4 szt.)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE W CENIE
Pakiet AUDIO (Radio SWING (kolorowy ekran dotykowy 6,5”, wejście USB, SD, Škoda Surround i dwa dodatkowe
głośniki z tyłu, Bluetooth dla radia Swing, Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica obsługująca radio i
telefon z małym pakietem skórzanym, EASY - LIGHT ASSIST - czujnik zmierzchu, Aluminiowe obręcze kół
"MATONE" srebrne 7J x 15") 1 100 zł

SUNSET - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia 700 zł
Tempomat 750 zł
Obręcze kół ze stopów lekkich EVORA srebrne 7J x 16" z oponami 215/45 R16 3 250 zł
Zapasowe koło stalowe dojazdowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego 350 zł
Cena całkowita: 66 200 zł
RABAT: 16 450 zł
Cena po rabacie: 55 900 zł

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem Sprzedaży:
MICHAŁ KOŁODZIEJ
telefon: 885 988 044
e-mail: m.kolodziej@ganinex.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego
oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacja zamieszczona ze względu na możliwość wystąpienia
przypadkowych pomyłek.

Oferujemy transport zakupionego samochodu we wskazane miejsce.
U nas wszystko załatwisz w jednym miejscu.
Przyjmujemy w rozliczeniu auta używane wszystkich marek – zapytaj i zyskaj dodatkowy upust nawet do 2500 zł
Skontaktuj się z Nami aby poznać pełną ofertę samochodów dostępnych od ręki.

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

