
Matrícula: 87-ZI-68 

Cor Exterior: Branco Moon

Cor Interior: Preto

Jantes de liga leve 18" Veja Aero, preto polido

Pintura metalizada

Pack Dynamic - bancos desportivos, pedais em alumínio, volante multifunções Sport, forro do tejadilho em preto                                           

Pack Emotion - tejadilho panorâmico, faróis full LED dianteiros e traseiros, faróis de nevoeiro com função cornering, 

      controlo dinâmico dos faróis       

Sport Chassis Control, com suspensão adaptável e Driving Mode Select

Volante multifunções Sport, com controlos de rádio, telefone e DSG

PVP a) da viatura em nova 29 587,00 €

PVP a) da viatura em venda 23 490,00 €

Airbags de cortina Hill hold control

Airbags dianteiros Indicador de falta de cinto de segurança

Airbags laterais dianteiros Indicadores de mudança de direção dinâmicos

Apoio de braços dianteiro com Jumbo BOX Inserções decorativas "Copper Brushed"

Apoio de braços traseiro Jantes de liga leve 17" Stratos

Apoio lombar manual nos bancos dianteiros Keyless Go, e fecho central com controlo remoto

Ar condicionado Climatronic Lane Assist

Bancos dianteiros ajustáveis em altura Light Assist, com assistente de máximos; e sensor de chuva

Bluetooth com voice control Pneu sobressalente

Câmera traseira Prolongamento do vidro traseiro (pack Image)

Care Connect 1 ano + Infotainment Online 1 ano Sensor de parqueamento traseiro

Cockpit Virtual Sistema de navegação Amundsen

Cruise Control + Speedlimiter SmartLink

Desativação do airbag do passageiro Start-Stop, com recuperação de energia da travagem

Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento automático Sun Set

Espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos retráteis com Tapetes à frente e atrás

   anti-encadeamento automático Tomada de 12V na bagageira

Faróis de nevoeiro dianteiros Vidros elétricos à frente e atrás

Faróis full LED, faróis de circulação diurna e função cornering Volante multifunções em pele

Faróis traseiros  full LED 2 entradas USB, tipo C

Front Assist - com sistema de travagem de emergência 8 altifalantes

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

Equipamento opcional

Principal equipamento de série

ŠKODA SCALA Style 
1.0TSI 116cv  DSG


