
Matrícula: AB 05 ZV

Cor Exterior: Branco Moon

Cor Interior: Vermelho Dynamic

Pintura metalizada

Tejadilho panorâmico

PVP a) da viatura em nova

PVP a) da viatura em venda

7 lugares Faróis Top LED traseiros

8 altifalantes Front Assist - com sistema de travagem de emergência

Airbag condutor/passageiro, e desativação do airbag do Hill start assist

   passageiro Iluminação interior, Ambient Lighting

Airbag de cortina e airbags laterais dianteiros Iluminação na zona dos pés à frente e atrás

Airbag joelhos para o condutor Inserções decorativas "Carbon"

Apoio de braços dianteiro Jumbo BOX Jantes de liga leve 19" Triglav, antracite

Ar condicionado Climatronic - 3 zonas Keyless Go  - fecho central sem chave

Bancos dianteiros desportivos Lanterna amovível na bagageira

Banco do condutor ajustável eletricamente, com memória Luz interior na zona dos pés à frente e atrás

   e apoio lombar MirrorLink e wireless RSEApp

Barras longitudinais de tejadilho, preto Monitorização da pressão dos pneus

Bluetooth com ligação wireless à antena + carregamento Para-choques Sport

    por indução + WLAN Pneu sobressalente de emergência

Câmera traseira Revestimento dos pedais em alumínio

Care Connect 1 ano + Infotainment Online 1 ano Sensor de luz e chuva

Cockpit Virtual Sensores de parqueamento à frente e atrás

Controlo automático de máximos Sistema de Infotainment com navegação Amundsen, slot para 

Controlo eletrónico de estabilidade    cartão SD e  mapas da Europa

Cortinas laterais traseiras Sun Set

Driving Mode Select -  seleção do modo de condução Tapetes à frente e atrás

Espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos, retráteis Tomada de 230V 

   e com antiencadeamento automático e memória Voice enhancer e voice control

Estofos sport em Alcantara Volante multifunções desportivo, em pele com controlos de rádio, 

Faróis de nevoeiro dianteiros com função cornering    telefone e DSG

Faróisfull LED com AFS 

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

Equipamento opcional

Principal equipamento de série

KODIAQ SportLine
2.0TDI 150cv  DSG


