ŠKODA KAROQ
2.0TDI 150cv SportLine
Matrícula: 30-XO-03
Cor Exterior: Vermelho Velvet
Cor Interior: Preto

Equipamento opcional
Care Connect 1 ano + Infotainment Online 1 ano
Cockpit virtual
Sistema de infotainment com navegação Amundsen, cartão SD com mapas da Europa e voice control
Faróis Full-LED com AFS, faróis de nevoeiro com função cornering
Bluetooth com WLAN
Pintura metalizada

PVP a) da viatura em nova

PVP a) da viatura em venda

35 838,00 €

30 900,00 €

Principal equipamento de série
Versão SportLine - integra para-choques dianteiro desportivo, grelha dianteira em preto com moldura em preto glossy, espelhos retrovisores
exteriores em preto gloss (recolhíveis, antiencadeamento, aquecidos e com boarding spots), jantes de liga leve 18" Mytikas em preto com pneus
215/50 R18, difusor em preto com ponteiras de escape visíveis, barras de tejadilho em preto, Sun Set, badges SportLine nas laterais à frente, bancos
desportivos com estofos em tecido com pespontos em prata e apoio lombar, inserções decorativas, painel de instrumentos com badge SportLine,
volante multifunções sport perfurado, apoio de braços dianteiros com pespontos em prata, pedais em alumínio, tapetes, soleiras das portas
dianteiras com logo, teto em preto, iluminação ambiente interior em LED, KESSY (abertura do veículo, fecho e ignição sem chave), Driving Mode
Select, controlo eletrónico de estabilidade com duas fases, Maxi-dot a cores com design 3D, HMI Sport, sensor de luz e chuva, luzes de condução
diurna com light assist e espelho retrovisor interior com antiencadeamento automático.
3º apoio para cabeça traseiro

Função "SMART LINK"

8 alto-falantes (passivos)

Imobilizador eletrónico

Airbag para joelhos do condutor

Indicador do nível da água do limpa pára-brisa

Airbags para cabeça inclusive airbags laterais dianteiros

Limpa vidro traseiro com temporizador

Ajuste manual de altura para bancos dianteiros

Luz de circulação diurna com controle automático das luzes e função

Ancoragem de assento para criança para sistema de assento
infantil ISO FIX

Coming Home e Leaving Home manual
Luz de nevoeiro traseira

Antena só para recepção de FM, Diversity

Pack de arrumação

Ar condicionado automático Climatronic

Pára-brisa, vidro isolante térmico

Aspiração de ar fresco com filtro de carvão ativado

Pneu de emergência compacta, construção radial (5 orifícios)

Assistente de partida na subida
Auxílio de estacionamento
Barras de tejadilho pretas
Chamada de emergência privada Emergency Call
Chave para sistema de fecho com controle remoto
Comando de voz
Controle da pressão dos pneus
Controle do cinto de segurança, contato elétrico no fecho do
cinto, equipamentos de segurança expandidos
Descansa-braços central na frente
Dispositivo de segurança para crianças manual
Espelho retrovisor interno de segurança, antiencadeamento
automático
Externo, USB tipo A, 1x entrada USB
Front Assist inclusive freio de emergência automático para
trânsito na cidade sem ACC

Programa eletrónico de estabilidade
Rede do porta-mala
Retro-refletores adicionais (região das portas)
Revestimento do fundo do porta-malas em feltro liso
Sistema Start-Stop com recuperação de energia na travagem
Speed-Limiter sem regulador de velocidade e sem ajuste automático de
distância ACC
Suporte/porta-óculos
Temporizador do limpa pára-brisa, com sensor de luz/chuva
Tensão de funcionamento 12 V
Tomada de 12 volts no porta-malas
Travões de disco traseiros
Versão para fumantes, cinzeiro na frente
Vidro elétrico com comando conforto e limitador de força, elétrico

a)

Preço sem despesas de preparação, legalização e transporte.

