REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2020DD_2

Škoda Superb 1,8 TSI AMBITION DSG
Vyvolávací cena: 131 000,- Kč
První registrace
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21%
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TMBAB73T4C9053507

U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny.
Autobazar Car Aukce
12/2018
VÝBAVA VOZIDLA Standardní výbava: airbag boc. vpredu, airbag hlavový, airbag kolenní strana ridice, airbag strana spolujezdce
odpojit., airbag strana ridice/spolujezdce, asistent brzdový, dodatec. montov.díl dekor chrom. (na dvere za. výklop., mrížka chladice a
skla boc.), druh pohonu: pohon pr., držadlo radicí/volicí páky kuže, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzáverka diferenciálu
(EDS), imobilizér, karoserie: 4-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový(klimatizace autom.), lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, MaxiDOT Display, motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI, multimediální prípojka (v skrínka odkl.), obložení zavaz./náklad. prostoru, operka ruky
str. vpredu, operky hlavy za. (3-krát), osvetlení nást.prostoru v zrcátko vnej., otvírání dverí výklopných za. variabilní TwinDoor,
ovládání dálk. pro zamykání centr., podlaha ložného prostoru variabilní, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová
regulace (ASR), pás bezpec. 3-bodový za. stred, pásy bezpec. 3-bodové za., pásy bezpec. automat. vpredu, pásy bezpec. vpredu
výškove nastav., predpínac pásu, predpínac pásu za., prevodovka 7-rychlostí - prevodovka se zdvojenou spojkou DSG, prihrádka odkl.
pro deštník, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlecného momentu motoru (MSR), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy
výfuk. emisí Euro 5, sedadlo vpredu levý výškove nastav., sedadlo vpredu vpravo výškove nastav., servorízení, skla boc. za. a sklo za.
tón. (SunSet), spouštec okna el. vpredu + za., sterac s senzor deštový, svetelný asistent (Coming Home, Leaving Home), svetlomet
mlhový, sítka odkl. (pod deska odkl. za za. sedadly), uchycení Isoﬁx pro detská sedacka, ukazatel multifunkcní, vybavení interiéru:
vložky ozd. Mirage (hliník-optika), vyhrív. sedadla vpredu, zamykání centr., zarízení park. za., zarízení výstražné pro pásy bezpec.,
strana ridice/spolujezdce, zrcátko vnej. barva vozidla, zrcátko vnej. el. nastav. a vyhr., zrcátko vnej. el. sklopný Speciální výbava:
audiosystém Bolero (rádio/CD Bluetooth/USB port, MP3 kompatibilní), metalíza-lakování, paket Comfort(svetlomet bi-xenon.,
svetlomet natác. (mlhový), svetlomet natác., zarízení pro cištení svetlometu (Ostrik. zaríz.), ukazatel hladiny kapaliny Ostrik. zaríz. /
SWA, trysky ostrikovace skla vyhr., kontr. systém tlaku v pneu, zrcátko zpet. vni. s ztmavování automat., pomocný systém ridice:
asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder)), zarízení prívesu záves. (odním.koule) SEZNAM POŠKOZENÍ 1 Prední cást vozidla Poškození
od odletujícího kamení 2 Celní sklo Poškození od odletujícího kamení 3 Bocnice zadní levá Škrábance 4 Prední nárazník Deformace 5
Celní maska Deformace 6 Rámecek mrížky celní masky Prasklina 7 Víko motoru Deformace 8 Víko zavazadlového prostoru Deformace
9 Zadní nárazník Lak 10 Dvere prední pravé Deformace 11 Kryt P zpetného zrcátka Prasklina 12 Disk kola ALU 4ks Škrábance 13
Celková plocha karoserie Škrábance 14 Interiér Znecišteno 15 Převodovka Závada -Vozidlo nepojízdné. Závady dle předávacího
protokolu: vozidlo nepojízdné-neřadí, svítí kontrolka ESP+EPC+servo,
SK
TP

