
Matrícula: 86-ZL-70

Cor Exterior: Cinzento Quartz

Cor Interior: Preto

Care Connect 1 ano

Pintura metalizada

PVP a) da viatura em nova 18 743,00 €

PVP a) da viatura em venda 10 990,00 €

Airbag do passageiro com possibilidade de desativação Estofos em tecido

Airbags laterais dianteiros e airbags de cortina Faróis de halogéneo ajustáveis em altura

Apoio de braços dianteiro Faróis de nevoeiro

Ar condicionado Fecho central com controlo remoto

Aviso de colocação de cinto de segurança em todos os lugares Front Assist com proteção de pedestres

Banco condutor regulável em altura Ganchos na bagageira

Bancos traseiros rebatíveis (60/40) Hill Start Assist

Barras de tejadilho longitudinais pretas* Iluminação na bagageira

Bluetooth Iluminação nas portas

Chapéu de chuva sob o banco do passageiro dianteiro Imobilizador eletrónico

Cintos de segurança dianteiros ajustáveis em altura Indicador de portas abertas

Cobertura da bagageira de duas fases Inserções cromadas: na alavanca da caixa de velocidades, no regulador

Cobertura da bagageira em rolo*    das saídas de ventilação e respetivas molduras, no botão da alavanca do

Compartimento de arrumação na consola central com entrada USB,    travão de estacionamento e nas molduras no interior do painel de

   tomada de 12V e suporte para garrafa    instrumentos

Compartimento de arrumação na zona do passageiro dianteiro Inserções decorativas em Light Brushed

   com iluminação Jantes de liga leve 15” CYGNUS

Compartimento para óculos Luzes de emergência automáticas

Computador de bordo com ecrã Maxi DOT Luzes diurnas em LED

Controlo eletrónico de estabilidade (ESC) Moldura da grelha dianteira em cromado

Corte de emergência do combustível Monitorização da pressão dos pneus

Cruise Control + Speed Limiter Para-choques pintado na cor da carroçaria

Direção assistida (Servotronic) Preparação ISOFIX com TopTether, nos lugares traseiros das extremidades

Duas luzes de leitura à frente e duas atrás Rádio Swing Plus

Duas pegas retráteis atrás, com gancho Sensores de estacionamento atrás

Duas pegas retráteis dianteiras Sistema Start&Stop e recuperação da energia de travagem

Ecall - chamada de emergência, chamada de assistência e chamada Smartlink +

   de informações Volante multifunções de 3 raios em pele, com controlos de rádio e 

Espelhos de cortesia nas palas de proteção solar com iluminação    telefone

Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos

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

Equipamento opcional

Principal equipamento de série

ŠKODA FABIA Ambition
1.0MPI 60cv


