ŠKODA SUPERB FL Ambition
2.0 TDI EVO DSG – 200 KС - ЕU6
Боја: Бела Металик / Moon White
Мотор: Common-rail diesel: 1.968 ccm
Менувач: Автоматски DSG, 7 брзини

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

SIMPLY CLEVER

Сериска опрема
» Full LED Matrix Beam предни светла со динамична

контрола на агол и Welcome ефект
» Миење на предните светла под притисок
» Задни Top LED светла со анимиран трепкач
» Предни светла за магла со Corner функција
» Front Assistant – радар за автоматско сопирање
» CLIMATRONIC - Автоматски, тро-зонски клима уред
» Радио BOLERO со 8” дисплеј, 8 звучници, Voice Control, USB-C, Bluetooth
» Дигитален радио прием
» Smart Link
» Virtual Cockpit – дигитален борд компјутер
» Мануелно висинско прилагодување на предните
седишта со лумбална поддршка
» Греење на предните седишта
» Сензори за паркирање, позади
» Ролетни за задното и задните странични стакла
» Електрично прилагодливи, преклопливи и
» само затемнувачки ретровизори со грејачи
» 7 воздушни перничиња (предни и странични за возач
и совозач, странични завеси и перниче за колена на
возач)
» Темпомат со ограничувач на брзина

» Сензор за дожд со светлосен асистент
» ABS, ESP – Електронска програма за стабилизација со
Hill hold
» Двокрак мултифункционален кожен управувач со
греење и педали за менување на брзини
» Електрика на предни и задни стакла
» KESSY Go – копче за палење
» Централно заклучување со далечинска контрола
» Централен преден наслон за раце
» Електрична регулација на петата врата
» Декоративни инсерти
» Контрола на притисок во гумите
» Делива задна клупа
» Тонирани стакла
» Мрежа во багажникот
» 17” Алуминиумски фелни TRITON со пневматици
215/55 R17
» Челично резервно тркало
» Греени прскалки за ветробран
» Комплет текстилни патосници
» Индикатори за сигурносни ремени
» Ambition Црно/ Сив ентериер
» Емисија на издувни гасови EU6

Дополнителна опрема
PXB
PLG
7X2
RND
KA2
7Е6
PK8
4KF
3N2
7M3

18” Алуминиумски фелни ANTARES со пневматици 235/45 R18
Адаптивен темпомат со радар – Front Assist – до брзина од  210 km/h
Сензори за паркирање, напред и позади
Навигациски систем AMUNDSEN со 8” дисплеј, WLAN, Web радио
Камера за паркирање, позади
Дополнително, електрично загревање на кабината
KESSY – централно отклучување/ заклучување без клуч на сите врати
SUNSET
Прегради за складирање во багажниот простор со карго елементи
Декоративни прагови на вратите

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

39.250 €
2.425.650 денари

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

