
Matrícula: 92-ZN-33

Cor Exterior: Azul Race

Cor Interior: Vermelho Dynamic

Pintura metalizada

Blind Spot Detect                                                                                   

Bluetooth com carregamento por indução e WLAN                        

Camera traseira

Faróis Full LED com AFS e faróis de nevoeiro com função cornering                                    

Kessy - ignição, abertura/fecho das portas sem chave e alarme com monitorização interior 

Personalização com 3 chaves

Sistema de infotainment com navegação Amundsen e voice control                                           

PVP a) da viatura em nova 37 957,00 €

PVP a) da viatura em venda 28 990,00 €

Airbag de joelhos para o condutor Espelho retrovisor interior com antiencadeamento automático

Airbags de cortina e side airbags à frente Espelhos retrovisores exteriores elétricos e aquecidos, rebatíveis 

Airbags para condutor e passageiro    eletricamente, com anti enacadeamento automático e Boarding Spot

Apoio de braços dianteiro com Jumbo Box Faróis de nevoeiro LED com função Corner

Apoio de braços traseiro Faróis traseiros em LED

Ar condicionado automático Climatronic Front Assist - com sistema de travagem de emergência

Bancos  em tecido Jantes de liga leve 18” Mytikas em preto

Bancos dianteiros ajustáveis em altura Kessy - abertura/fecho das portas sem chave, ignição Start&Stop

Bancos traseiros rebatíveis a partir da bagageira Luzes diurnas em LED

Barras de tejadilho em preto Monitorização da pressão dos pneus

Bluetooth, WLAN e carregamento por indução Pneu sobressalente

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

Cobertura da bagageira removível Sensores de parqueamento traseiros

Cockpit Virtual Sistema de infotainment com rádio Bolero e 8 altifalantes

Compartimento para óculos SmartLink

Cruise Control com Speedlimiter Sun Set

Desativação do airbag do passageiro Tapetes

Ecall - chamada de emergência Tomada de 12V na bagageira

ESC - Controlo Eletrónico de Estabilidade, incluindo ABS, Voice control

   MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS e MKB Volante multifunções em pele com comandoontrolos de rádio e telefone

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

Equipamento opcional

Principal equipamento de série

ŠKODA KAROQ SportLine
2.0TDI  150cv


