ŠKODA KODIAQ RS
2.0TDI 239cv 4X4 DSG
Matrícula: 18-XG-02
Cor Exterior: Azul Race
Cor Interior: Preto Dynamic

Equipamento opcional
Pintura metalizada
Ecall - Chamada de emergência
Care Connect 1 ano + Infotainment Online 1 ano
Kessy full com Alarme
Abertura e fecho da bagageira elétricos
Lane Assist + Blind Spot Detect
Area View

PVP a) da viatura em nova

PVP a) da viatura em venda

77 104,00 €

59 900,00 €

Principal equipamento de série
7 lugares
8 altifalantes

Espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos,
retráteis, com antiencadeamento automático e memória

ACC - Cruise Control Adaptativo com speed limiter

Estofos em pele

Airbag condutor/passageiro, c/ desativação airbag passageiro

Faróis de nevoeiro dianteiros com função cornering

Airbag de cortina

Faróis dianteiros LED com AFS e função cornering

Airbag joelhos para o condutor

Front Assist - sistema de travagem de emergência para ACC - 210km/h

Airbags laterais dianteiros

Hill start assist/ Hill descend Control

Ambient lighing (LED interior)

Iluminação na zona dos pés à frente e atrás

Apoio de braços dianteiro

Inserções decoraticas em carbono

Apoio lombar nos bancos dianteiros, com regulação elétrica

Inserções decorativas RS

Ar condicionado Climatronic - 3 zonas
Auto Light Assist - controlo automático de máximos, espelho
retrovisor interior com antiencadeamento automático
Bancos dianteiros ajustáveis elétricamente, com memória
Bancos dianteiros desportivos
Barras longitudinais de tejadilho RS, em preto
Bluetooth com SIM access profile e LTE
Câmera traseira
Care Connect 1 ano + Infotainment Online 1 ano
Cockpit Virtual
Controlo automático de máximos
Cortinas laterais traseiras
Direção progressiva
Driving Profile Selection
Ecall - chamada de emergência
Embaladeiras RS
ESC - Controlo Elétronico de Estabilidade

Jantes de liga leve 8J x 20" Xtreme, antracite
Keyless Go - fecho central sem chave, sem sistema Safelock
Lanterna amovível na bagageira
Light Assist - comming/leaving home, tunnel light, day light,
sensor de chuva
Mirror Link e RSE App
Monitorização da pressão dos pneus
Para-choques Sport
Pedais em alumínio
Reconhecimento dos sianis de trânsito
Sensores de parqueamento à frente e atrás
Sistema de Infotainment com navegação Columbus
Sun Set
Tomada de 230V , 2 x USB
Tração 4X4
Travão de mão elétrico
Voice control e voice enhancer
Volante multifunções desportivo RS, em pele com controlos de DSG

a)

Preço sem despesas de preparação, legalização e transporte.

