
Matrícula: AB 16 FT

Cor Exterior: Verde Emerald

Cor Interior: Preto

Pintura metalizada

Tejadilho panorâmico

Barras de tejadilho prateadas

Jantes de liga leve 18" Trinity

Pack Style Xcellence: bancos dianteiros ajustáveis eletricamente com apoio lombar e memória, Area View e luzes traseiras LED,

estofos em pele-Alcantara, Lane Assist + Blind Spot Detection, câmara multifunções, Travel Assist - reconhecimento dos sinais

de trânsito, Sistema de Infotainment com navegação Columbus, Bluetooth com carregamento por indução e WLAN, Receção

digital do sinal de rádio, abertura elétrica da bagageira e retrovisores exteriores com memória

PVP a) da viatura em nova

PVP a) da viatura em venda

7 lugares ESC - Controlo Elétronico de Estabilidade

8 altifalantes Espelhos retrovisores exteriores elétricos, aquecidos, retráteis e

Airbag condutor/passageiro, c/ desativação airbag passageiro  com antiencadeamento automático

Airbag de cortina Faróis de nevoeiro dianteiros com função cornering

Airbag joelhos para o condutor Faróis dianteiros LED com AFS e função cornering 

Airbag laterais dianteiros e traseiros Faróis LED traseiros

Apoio de braços dianteiro Hill start assist

Apoio lombar nos bancos dianteiros Iluminação interior Plus

Ar condicionado Climatronic - 3 zonas Iluminação na zona dos pés à frente e atrás

Assistente travagem de emergência (s/ cruise control adaptativo) Jantes de liga leve 7J x 18" Trinity, polidas

Auto Light Assist - controlo automático de máximos, Keyless Entry  - fecho central sem chave, sem sistema Safelock

 espelho retrovisor interior com antiencadeamento automático Lanterna amovível na bagageira

Bancos dianteiros ajustáveis em altura Light Assist - comming/leaving home, tunnel light, day light, sensor

Barras longitudinais de tejadilho em preto  de chuva

Bluetooth com WLAN Mirror Link e RSE App

Câmara traseira Monitorização da pressão dos pneus

Care Connect 1 ano + Infotainment Online 1 ano Pneu sobressalente de emergência

Compartimento de arrumação na bagageira Rede de arrumação na bagageira

Compartimentos de arrumação sob os bancos dianteiros Sensores de parqueamento à frente e atrás

Computador de bordo Maxi DOT com ecrã a cores Sistema de Infotainment com navegação Amundsen

Controlo automático de máximos Sun set

Cortinas laterais traseiras Tapetes à frente e atrás

Cruise control com speed limiter Tomada de 230V e entrada para USB

Ecall - chamada de emergência Volante multifunções desportivo, em pele com controlos de DSG

Entrada AUX-IN e duas entradas USB XDS+

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

Equipamento opcional

Principal equipamento de série

KODIAQ STYLE
2.0TDI 150cv  DSG


