
Cor Exterior: Cinzento Steel Matricula: 49-XP-17

Cor Interior: Alcantara

Equipamento opcional

Pintura sólida

Bluetooth, com ligação wireless à antena e WLAN                                                     

Câmera traseira                                                                                     

Care Connect 1 ano + Infotainment Online 1 ano                                                      

Gancho de reboque com adaptador                                                                     

Pack Fleet - Reforço do alternador de bateria

Pack Fond  - incluí suporte, braço central na frente e tomada de 230v

Rede separadora de carga                                                                            

Sistema de som CANTON                                                                               

Tejadilho panorâmico

PVP a) da viatura nova 66 232 €

PVP a) da viatura em venda 49 900 €

2 Chapéus de chuva Espelhos retrovisores exteriores anti-encadeamento, 

Airbag de joelhos para o condutor      ajustáveis e rebatíveis eletricamente e aquecíveis

Airbag para condutor e passageiro Faróis de nevoeiro

Airbags de cortina e side airbags dianteiros Front Assist - radar e sistema de travagem de emergência

Apoio de braços dianteiro Hill Hold Control

Apoio de braços traseiro Jantes de liga leve 16” Orion

Apoio lombar manual nos bancos dianteiros Light Assistant (comming/leaving home; tunnel/day light)

Ar condicionado automático Climatronic Monitorização da pressão dos pneus

Aviso de colocação de cinto, em todos os lugares Pneu sobressalente

Barras de tejadilho pretas* Sensor de luz e chuva

Bluetooth e carregamento por indução (apenas para Sensor de parqueamento atrás, com Manouevre Assist

      compatíveis com a funcionalidade) Sistema de infotainment com rádio Bolero, conectividade Apple, 

Care Connect 1 ano      8 altifalantes e voice control

Chamada de emergência SmartLink +

Computador de bordo Maxi DOT, com ecrã a cores Start/Stop com recuperação de energia na travagem

Contrato de manutenção preventiva de 4 anos Tapetes

     ou 80.000km Tomada de 12V e entrada USB à frente

Cruise Control com “Speedlimiter” Tomada de 230V com duas entradas USB à frente e duas atrás

Espelho retrovisor interior anti-encadeamento Volante multifunções em pele (com patilhas nas versões com DSG)

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

Versão SportLine: Para-choques RS pintado à cor da carroçaria, Bancos desportivos com estofos em Alcantara, Volante multifunções de 3 raios com design 

sport e costuras com patilhas, Difusor traseiro, Spoiler traseiro em preto, Jantes de liga leve 18" Zenith em preto, Teto em preto, Tapetes específicos, Pedais 

em alumínio, ESC de 2 níveis, Capas dos retrovisores em preto, Sensores de parqueamento dianteiros e traseiros com Manouevre Assist, Sun Set, Maxi Dot a 

cores, Banco do condutor com ajuste elétrico, Badge SportLine, Soleiras com logo, Barras do tejadilho em preto, Abertura e fecho elétrico da bagageira, KESSY 

Full sem função SAFE, Care Connect 1 ano + Infotainment Online 1 ano, Voice control e Voice enhancer, Smart Light Assist, com Câmera multifunções, Lane 

Assist, Blind Spot e controlo automático de máximos, Pack LED interior, Hill Hold Control, Driving Mode Select, Tejadilho panorâmico, Sistema de navegação 

Amundsen com mapas Europa, Faróis bi-xénon com AFS com luzes de condução diurna em LED, Faróis traseiros em LED, Faróis de nevoeiro com função corner 

e Cobertura da bagageira de correr.

Principal equipamento de série

ŠKODA SUPERB Break SportLine
2.0 TDI 190cv DSG 4x4

MKT SKODA maio 2019


