ŠKODA SUPERB
STYLE
Důvěryhodný a pohodlný elegán

2,0 TDI 110 kW
Diesel

4.2 - 6.8 l/100km

956 877 Kč
1 028 900 Kč
790 807,44 Kč bez DPH

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Technické údaje
Motor

2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech.

Model

SUPERB

Barva

Černá Magic s perleťovým efektem

Interiér

Černý

Identifikační číslo vozidla (VIN)

TMBAH7NP7N7046855

Číslo komise

154829

Emise CO₂

130.6 g/km

Spotřeba

5 l/100km

Druh paliva

Diesel

Energetická spotřeba

N/A

Rezervováno

Ne

6-stup. mech.

Spotřeba
WLTP - fáze vysoké rychlosti

4.2 l/100km

WLTP - fáze střední rychlosti

4.9 l/100km

Měsíčně od

9 300,24 Kč

WLTP - fáze nízké rychlosti

6.8 l/100km

WLTP - fáze extra vysoké rychlosti

5 l/100km

WLTP - fáze kombinované rychlosti

5 l/100km

Emise CO₂
WLTP - fáze extra vysoké rychlosti

130.9 g/km

WLTP - fáze kombinované rychlosti

130.6 g/km

WLTP - fáze vysoké rychlosti

111 g/km

WLTP - fáze nízké rychlosti

178.5 g/km

WLTP - fáze střední rychlosti

128.4 g/km

VÝBAVA
Akční pakety
Paket Style Plus

Style Top

Bezpečnost, funkčnost, komfort
Kotoučové brzdy zadní

Zvedák vozu a klíč na kola

Kontrola tlaku v pneumatikách

Zrcátka s pamětí, el. sklopná, řidič stmívatelné

Kontrola nezapnutých bezpečnostních pasů

Zadní plato – vyjímatelné

Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým napájením

Zadní parkovací kamera

Asistent rozjezdu do kopce

Zadní opěradlo dělené a loketní opěra

Akustická přední boční skla a Sunset

Vyhřívání předních sedadel

Adaptivní tempomat (ACC)

Vyhřívané trysky ostřikovačů skla

8 reproduktorů

Volba jízdního režimu

2x USB vpředu (1x USB-A a 1x USB-C)

Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním

2ramenný kožený multifunkční volant s vyhříváním

Virtuální kokpit

2 čtecí lampičky vpředu a 2 vzadu

Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

Kolenní airbag řidiče

Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu

KESSY – bezklíčové odemykání a zamykání

Tři hlavové opěrky vzadu

Isofix na vnějších zadních sedadlech

Tónované čelní sklo

Interval prohlídky vozu 30 000 km/2 roky

Světelný asistent

Infotainment Amundsen 8" s navigací

Střední konzola

Imobilizér elektronický

Start/Stop systém s rekuperací

Hlavové opěrky vpředu

SmartLink (bezdrátově pro Apple)

Elektromechanický posilovač řízení

Sluneční clona s make-up zrcátkem a LED osvětlením

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče

Sklopení zadních opěradel z kufru

Elektrická parkovací brzda

Rozpoznání únavy řidiče

El. Víko zavazadelníku a Virtuální pedál

Prodloužený servisní interval

Dvoutónová houkačka

Prediktivní ochrana chodců

Dětská pojistka, elektricky ovladatelná

Parkovací senzory vpředu a vzadu

Dešťový senzor

Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu

DAB - digitální radiopříjem

Odkládací prostor s víkem v kufru

Climatronic – dvouzónová klimatizace

Mechanická regulace sklonu světlometů

Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy

LED pŕední světlomety vč. LED denního svícení

Exteriér
Přední mlhové světlomety s Corner funkcí

Výsuvné ostřikovače světlometů

Koncové mlhové světlo

Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

Chromovaná lišta kolem bočních oken

TOP LED zadní svítilny

Chromová mřížka chladiče

Funkčnost
Třetí klíček
Nezávislé přídavné topení

Sklopné tažné zařízení

Interiér
Komfortní sedadla vpředu

Vkládané tkané koberce

Hlavice řadící páky z kůže

Ozdobné prahové lišty vpředu a vzadu

El. nastavitelná bederní opěra řidiče

Nastavitelná loketní opěra a Jumbo Box

Dekorační lišta Dark Brushed

Rádia/telefony/navigace
Nabíjecí box pro smartphone

Energetické štítky pneumatik

