ŠKODA KODIAQ FL Style
2.0 TDI EVO DSG – 200 HP – 4x4 – ЕU6
Боја: Бела Металик/ Moon White
Мотор: Common-rail diesel: 1.968 cc
Менувач: Автоматски DSG, 7 брзини

Ентериер: Штоф / кожа–Црна боја
Моќност: 147 kw / 200 KC
Погон: На сите тркала

SIMPLY CLEVER

Сериска опрема
» MATRIX LED предни светла со динамична контрола на
агол и варијабилна дистрибуција на светлина / со LED
дневни светла
» Миење на предните светла под притисок
» ABS ESP HBA MKB EDL EBD, со Hill Hold / Hill Descent
асистент
» FRONT Assist – радар за автоматско сопирање при појава
на препрека
» SIDE Assist
» CLIMATRONIC (3 zone) – автоматски клима уред со
трозонско регулирање на температура
» Навигациски систем AMUNDSEN со 8” дисплеј, 8
звучници, Voice Control, USB-C, BT, WLAN, Web радио
» Преграда за безжично полнење
» Smart Link конекција (безжично за Apple)
» Дигитален радио прием
» Color Maxi Dot борд компјутер
» Греење на предни и задни седишта
» Лумбална регулација на предните седишта
» Висинско прилагодување на возачкото и на совозачкото
седиште
» Ентериер – кожа/ текстил
» 18” Алуминиумски тркала ELBRUS
со пневматици 235/55 R18
» Сензори за паркирање, напред и позади
» Камера за паркирање, позади
» Driver Activity Alert – систем за предупредување на
замор кај возачот
» Ел. регулација, автоматско затемнување, преклопување
на надворешни ретровизори со грејачи
» Темпомат (Cruise Control) со ограничувач на брзина
» Сензор за дожд со светлосен асистент
» Електрична регулација на петтата врата

» KESSY Full Advance – централно заклучување без клуч на
сите врати
» KESSY Go копче за палење на моторот
» 7 воздушни перничиња (предни и странични за возач и
совозач, кровни завеси за глава, перниче за колена на
возач)  
» Амбиентално LED осветлување во ентериерот
» Алуминиумски педали
» Мрежа во багажникот
» Фиоки под предните седишта
» Комплет текстилни патосници
» Пакет за лоши патишта
» Двокрак мултифункционален кожен управувач со греење
и педали за менување брзини, кожен менувач
» Linear Diamonds декоративни инсерти
» SUNSET
» Ролетни на страничните задни стакла
» Надворешен хром пакет
» Декоративни лајсни на праговите
» Електрична паркинг сопирачка
» Електрика на предни и задни стакла
» Преден потпирач за раце
» Контрола на притисок во гумите
» Делива задна клупа
» Тонирани стакла
» Челично резервно тркало
» Греени прскалки за ветробран
» Индикатори за сигурносни ремени
» Сребрени кровни шини
» Фиока за наочари
» 12V приклучок во кабината и багажникот
» EU6 стандард на емисија

Дополнителна опрема
PJQ
WYC

18” Алуминиумски фелни ASKELLA со пневматици 235/55 R18
Style SAFETY & DRIVE пакет (LANE ASSIST / SIDE ASSIST /
Aдаптивен темпомат до брзина од 210 km/h со “follow to stop”
функција (за DSG менувач / Virtual Cockpit)

СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 757
Тел. 02 26 03 758

45.920 €
2.837.856 денари

office@porsche.com.mk
www.skoda.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia

