
Matrícula: 55-ZD-57

Cor Exterior: Cinzento Busine

Cor Interior: Preto

Care Connect 1 ano + Infotainment online 1 ano                                                                         

Pintura normal

PVP a) da viatura em nova 40 150,00 €

PVP a) da viatura em venda 27 500,00 €

2 luzes de leitura na frente, 2 atrás  Iluminação do porta-malas

8 alto-falantes (passivos)                                                                        Imobilizador eletrónico

Airbag joelho do motorista incl. airbag do passageiro (desativável)                                 Lanterna traseira combinada SBBR em técnica LED - Variante Top                                       

Airbag lateral dianteiro com airbag para cabeça Luz de nevoeiro traseira

Apoio lombar, ajustável eletricamente, para encosto do banco               Luz interna na área dos pés na frente e atrás

     dianteiro esquerdo      Luzes de advertência nas portas dianteiras e retro-refletores nas

Apoios de cabeça dianteiros                             portas traseiras

Ar condicionado Climatronic Mapas SD (material de mapas - Europa)

Auxílio de estacionamento  com assistente de manobra e MAXI DOT colorido                                                  

     sensores de estcionamento dianteiros e traseiros Pára-brisa, vidro isolante térmico                                                             

Botão/alavanca de mudanças em pele                                     Para-sóis com espelho, iluminados, etiqueta airbag no para-sol          

Buzina de tom duplo Regulagem do facho do farol automática/ dinâmica com luz p/

Controle da pressão dos pneus                                                                       trânsito em curvas

Cruise Control - Limitador de velocidade                                Sinalização para colocação do cinto de segurança (para todos           

Apoio de braços central na frente      os passageiros)              

Dispositivo de segurança para crianças acionado eletricamente                                       Sistema de depuração de gás de escape, EU6 ZD/E/F  

Espelho retrovisor exterior com função memória, antiofuscante Sistema de navegação - Standard                                

     automático, eletr. rebatível/regulável, separadamente Sistema limpador dos faróis                       

Espelho retrovisor interno de segurança, antiofuscante automático                                   Sistema Start/Stop com reaproveitamento da energia de travagem                                       

Espelhos retrovisores externos direito e esquerdo, convexos SMART LINK + SMART GATE      

Estilo do friso decorativo (look de alumínio escuro)                                                SUNSET

Farol de descarga gasosa com distribuição variável de luz Tampa traseira com abertura e fecho elétricos

Farol de nevoeiro e farol inteligente                                               Telefonia conforto com WLAN e LTE e Wireless charging                                               

Fecho central com controle remoto por radiofrequência com Temporizador do limpador do pára-brisa, com sensor de luz/chuva                                     

     acionamento interno sem dispositivo de segurança Tensão de funcionamento 12 V 

Frisos da soleira das portas dianteiras e traseiras Teto moldado inteiriço                        

Frisos decorativos polidos Tomada(s) de 12 volts

Grelha de proteção do radiador com friso cromado   

a) Preço sem despesas de preparação, legalização e transporte.

Equipamento opcional

Principal equipamento de série

ŠKODA SUPERB Style
2.0TDI  150cv


