
Model: 3V334D Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 346 134 / 8-3379

Motor: 4-valcový preplňovaný diesel 110 / 150

Prevodovka: 7-stupňová automatická DSG 9,1

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2 140 - 2 150 / 448 - 631 360 / 1 600 - 2 750

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 4869 / 1864 / 2031 223

Číslo karosérie: TMBAH9NP4P7019188 4,8 - 5,4

Počet kilometrov: 7 625 / 1 760

Farba vozidla: Sivá Graphite metalíza 125 - 140

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB Tempomat

Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou) KESSY FULL - bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie, alarm

Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu Asistent rozjazdu do kopca

Kolenný airbag vodiča Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

LED predné svetlomety Vyhrievané predné sedadlá

Predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s manuálne nastaviteľnými bedrovými

Zadné svetlá s LED technológiou    opierkami

FRONT ASSIST vr. PEDESTRIAN MONITOR - ochrana chodcov LED osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu

LANE ASSIST - asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu LED lampičky na čítanie vpredu a vzadu

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor Tónované sklá

Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, Web rádio, ISOFIX - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu

   SmartLink wireless, USB a WLAN + online služby na 1 rok Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX

Bluetooth Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov

DAB - digitálny rádiopríjem Odistenie operadiel zadných sedadiel batožinového priestoru

Virtual Cockpit - 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním Schránka na okuliare

   údajov Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu

CLIMATRONIC - 2-zónová automatická klimatizácia eCall+ súkromné tiesňové volanie

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu Care Connect na 1 rok

Parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovacia kamera Predĺžená záruka na 5 rokov / do 100 000 km 

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá Bezplatný servis na 5 rokov / do 100 000 km

   s automatickým stmievaním na strane vodiča ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium

Cena modelu s 20% DPH 37 650,00 €

Obj. kód Cena v Eur

5X5X 668,00 €

PXB 651,00 €

WS9 599,00 €

PWD 78,00 €

PLK 151,00 €

PKV 319,00 €

PJA 149,00 €

70,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 40 335,00 €

Cenové zvýhodnenie -600,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 39 735,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 33 112,50 €

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom 

predajnom mieste.

Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn 

vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. 

Vyhrievané čelné sklo

Rezerva neplnohodnotná + zdvihák + náradie

Povinná výbava a podlahové rohože

Ušetríte 600 € s DPH

(5 rokov pohody)

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/47 18 161,  www.autonovo.sk

Doplnková výbava

Sivá Graphite metalíza

Disky ANTARES z ľahkej zliatiny 8J x 18" (pneu 235/45 R18)

Ambition Plus (v hodnote 1 250 €): Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, AUTO LIGHT ASSIST - 

automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel, komfortné telefonovanie s Bluetooth a phoneboxom

TRAFFIC SIGN RECOGNITION - rozpoznávanie dopravných značiek

2-ramenný kožený multifunkčný vyhrievaný volant

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2 g/100 km: 

Výbava Ambition

Interiér Ambition

ŠKODA Superb Ambition 2.0 TDI 110 kW DSG 

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max. krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):


