ŠKODA KODIAQ SUV
139 800 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
AutoKomis80 Auto skup, Mysłowicka Giełda Samochodowa Hala C
ul. Obrzeżna Północna 24, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 501 192 671, 533 322 228

DANE POJAZDU
Marka : Škoda
Wersja :
Nadwozie : SUV
Poj. silnika :2.0
Przebieg :37 000 km
Liczba drzwi : 5
Liczba właścicieli : 1
Kolor : czarny

Model : Kodiaq
Rok produkcji :2017
Paliwo : diesel
Moc silnika :190 KM
Skrzynia biegów : automatyczna
Liczba miejsc : 5
Kraj pochodzenia : Polska

WYPOSAŻENIE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, automat. hamulec postojowy, automatyczne
światła, blokada drzwi podczas jazdy, czujniki deszczu, czujniki parkowania - przód, czujniki parkowania tył, kamera cofania, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 9 szt., poduszka pow. chroniąca kolana, poduszka
pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne - tył,
poduszki pow. kurtynowe - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), światła do jazdy dziennej, światła
przeciwmgielne, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektrochromatyczne lusterko wsteczne,
elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, kierownica wielofunkcyjna,
klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa, klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna szyba,

podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne, regulacja wysokości fotela,
regulowana kierownica, skórzana kierownica, smartcard / hands free / smartkey, tempomat aktywny,
wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, bluetooth, centralny zamek, gniazdo USB, immobiliser,
komputer pokładowy, nawigacja satelitarna, światła LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
bezwypadkowy, możliwa zamiana, serwisowany w ASO

INFORMACJE DODATKOWE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, automat. hamulec postojowy, automatyczne
światła, blokada drzwi podczas jazdy, czujniki deszczu, czujniki parkowania - przód, czujniki parkowania tył, kamera cofania, kontrola trakcji (ASR), poduszek: 9 szt., poduszka pow. chroniąca kolana, poduszka
pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. boczne - tył,
poduszki pow. kurtynowe - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), światła do jazdy dziennej, światła
przeciwmgielne, elektrochromatyczne lusterka boczne, elektrochromatyczne lusterko wsteczne,
elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, kierownica wielofunkcyjna,
klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa, klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna szyba,
podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne, regulacja wysokości fotela,
regulowana kierownica, skórzana kierownica, smartcard / hands free / smartkey, tempomat aktywny,
wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, bluetooth, centralny zamek, gniazdo USB, immobiliser,
komputer pokładowy, nawigacja satelitarna, światła LED

INFOTMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy, możliwa zamiana, serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
Zapraszamy do obejrzenia (również online - połączenie Skype/WhatsApp),
komfortowej i dynamicznej Skody Kodiaq.
Auto w 100% bezwypadkowe, zakupione w kraju od pierwszego właściciela
Udokumentowany przebieg oraz przeglądy serwisowe
Gwarancja prawna , techniczna do 24 miesięcy oraz oryginalnego przebiegu.
Dodatkowe wyposażenie:
AUTO LIGHT ASSIST – funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych,
Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zak. kom.serwisowej, zdalny dostęp),
DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road,
DRIVING MODE SELECT - wybór profilu jazdy,
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą,
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego,
FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania,
HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania,
HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia,
Lampy przednie Full LED z funkcją świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER,
Lampy tylne w technologii LED,

MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania,
MKB – Multi Collision Brake,
PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem
(AEB),
RBS - osuszanie tarcz hamulcowych,
KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem i funkcją SAFE,

Prezentowane przez nas samochody znajdują się w ZADASZONYM OBIEKCIE dzięki czemu mogą
je Państwo oglądać w komfortowych warunkach niezależnie od panującej pogody oraz pory dnia.
Auta można również obejrzeć online za pomocą programów Skype/WhatsApp, a samego zakupu
dokonać bez wychodzenia z domu (możemy dostarczyć samochod pod wskazany adres).
Zdalne oględziny naszych aut można również przeprowadzić za pośrednictwem przedstawiciela
Firmy Autotesto, który pozostaje do Państwa dyspozycji pod nr tel. +48 71 715 28 85.
Więcej aut na AutoKomis80.pl
Samochody oferowane przez nas do sprzedaży są:
*
*
*
*
*
*
*

bezwypadkowe,
pochodzą z polskich sieci dealerskich,
mają udokumentowane przebiegi,
pochodzą od pierwszych właścicieli,
posiadają gwarancję prawną,
posiadają gwarancję techniczną do 36 miesięcy
posiadają gwarancję oryginalnego przebiegu.

Na zakupione u nas samochody zawsze wystawiamy faktury VAT, dzięki czemu nie płacą Państwo
podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2%.
Sprzedaż samochodów odbywa się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w zależności od Państwa
preferencji.
Proponujemy Państwu następujące rozwiązania finansowe:
*
*
*
*

kredyt lub programy kredytowe dla samochodów do 5-ciu lat dostępne są systemy 2x50% i 3x33%,
leasing do 100% wartości pojazdu,
zdalny kredyt on-line do kwoty 50 tys. dla klientów indywidualnych,
sprzedaż ratalną bez weryfikacji BIK, bez zaświadczeń i bez pierwszej wpłaty.

Więcej informacji u przedstawiciela banku, tel. 601-501-350.
Chętnie przyjmiemy Państwa samochód w rozliczeniu bądź ODKUPIMY GO ZA GOTÓWKĘ.
Nasze samochody mogą Państwo ZAWSZE:
* sprawdzić na stacji diagnostycznej lub w ASO,
* podpiąć do komputera diagnostycznego
* poddać pomiarowi grubości lakieru.
**Proponujemy Państwu:**
* możliwość obejrzenia i zakupu auta bez wychodzenia z domu,
* zdalny kredyt on-line do kwoty 50 tys. dla klientów indywidualnych za pośrednictwem naszego doradcy
kredytowego, który pozostaje do Państwa dyspozycji pod nr tel. +48 601 501 350,
* indywidualne zdalne oględziny samochodu za pośrednictwem przedstawiciela Firmy Autotesto, który
pozostaje do Państwa dyspozycji pod
nr tel. +48 71 715 28 85,

* możliwość dostarczenia samochodu do klienta.

**Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art.66 § 1 Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.**
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W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

