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SUPERB COMBI
STYLE

Celková cena

860 000 Kč

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

Ceny

Cena

SUPERB COMBI / 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech.
Šedá Business metalíza
17" kola z lehké slitiny Stratos
Černý

819 900 Kč
17 500 Kč
0 Kč
0 Kč

Celková cena nakonfigurovaného vozidla *
Měsíční splátka **

860 000 Kč
0 Kč

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO je pouze
orientační a není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde
uvedeným. Další podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách,
dodacích podmínkách, dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání
poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými
předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.
Uvedená cena výbavy ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž.
Tyto produkty jsou určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2
vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více
informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.

Strana 1 / 7

ŠKODA ID: C6M9GFTA
Uložené: 18. 6. 2019 13:06

Vybrané doplňky

Cena

Praktičnost a příslušenství
Sklopné tažné zařízení
Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné

15 500 Kč
2 100 Kč

Komfort a multimédia
Vyhřívaný multifunkční volant

3 000 Kč

Vybrané služby

Cena

Prodloužená záruka
Mobilita Plus - prodloužená záruka na 5 let/100 000 kilometrů

2 000 Kč
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Standardní výbava
Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.
Bezpečnost, funkčnost, komfort
Adaptivní tempomat do 210 km/h (ACC)
Asistent rozpoznání únavy řidiče
Světelný asistent
Rozšířená a prediktivní ochrana chodců
Dešťový senzor
Asistent rozjezdu do kopce
Climatronic – dvouzónová klimatizace
Barevný Maxi Dot
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Zadní parkovací kamera
Infotainment Bolero 8"/Amundsen 8" s navigací
Funkce SmartLink+
Bluetooth a Wi-Fi
Care Connect 1 rok+Infotainment Online 3 roky
Tísňové volání
8 reproduktorů
12 V zásuvka(y)
3bodové bezpečnostní pásy vzadu
Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
Kolenní airbag řidiče
Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
Hlavové opěrky vpředu
Tři hlavové opěrky vzadu
Imobilizér elektronický
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kotoučové brzdy zadní
Vyjímatelná LED svítilna v kufru
Elektrické odjištění víka pátých dveří
Prodloužený servisní interval
Isofix na vnějších zadních sedadlech
Mechanická regulace sklonu světlometů
Sada nářadí
Sada na opravu pneumatik
Kontrola nezapnutých bezpečnostních pasů
Sluneční clona s make-up zrcátkem
Start/Stop systém s rekuperací
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3bodový bezpečnostní pás vzadu uprostřed
Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním
Tónované čelní sklo
Interval prohlídky vozu 30 000 km/2 roky
Přídavné tlumení vnějšího hluku
Elektrická parkovací brzda
Dvoutónová houkačka
Elektromechanický posilovač řízení
Elektrické přídavné topení
2 čtecí lampičky vpředu a 2 vzadu
Multifunkční volant
Digitální hodiny na přední loketní opěře
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
Sklopení zadních opěradel z kufru
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Varovná světla v předních dveřích
Zrcátka s pamětí, stmíváním, el. sklopná
Zadní opěradlo dělené a loketní opěra
Dětská pojistka, elektricky ovládatelná
Digitální zesílení hlasu řidiče
KESSY – bezklíčové odemykání a zamykání
Akustická přední boční skla
Odkládací prostor s víkem v kufru
Vyhřívané trysky ostřikovačů skla
Mapové podklady – Evropa
Zadní stěrač Aero s ostřikovačem
Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
Střešní nosič eloxovaný
Boost Recuperation System (BRS), ESC a eBKV
Druhé USB vpředu a USB vzadu
Základní reflektorové LED světlomety vč. LED denního svícení
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Potah sedadel - látka
Vyhřívání předních sedadel

Exteriér
Zadní LED světla
Koncové mlhové světlo
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
Přední mlhové světlomety s Corner funkcí
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Výsuvné ostřikovače světlometů
Chromovaná lišta kolem bočních oken
Chromová ochranná mřížka chladiče
Nárazník v barvě vozu
Pneumatiky 215/55 R17 94W
Chromový paket – provedení II
Střešní spojler
17" kola z lehké slitiny Stratos

Interiér
Nastavitelná loketní opěra a Jumbo Box
Hlavice řadící páky z kůže
Nekuřácké provedení
El. nastavitelná bederní opěra řidiče
Schránka pod sedadlem spolujezdce
Komfortní sedadla vpředu
Ozdobné prahové lišty vpředu a vzadu
Vkládané tkané koberce
Dekorační lišta Dark Brushed
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Vzhledem k dosud neukončenému procesu typového schvalování některých vozů či některých
jejich variant nejsou pro některé vozy či jejich varianty k dispozici hodnoty spotřeby pohonných
hmot a emisí CO2 dle osvědčení o schválení typu vozidla. Tyto hodnoty proto nemohou být v
tuto chvíli v konfigurátoru uvedeny. Účelem konfigurátoru není nabízet zobrazované vozy k prodeji
nebo je propagovat, ale umožnit uživatelům sestavit si v prostředí konfigurátoru vůz podle svých
přání a představ. Pokud máte zájem o bližší informace, obraťte se, prosím, na autorizovaného
partnera ŠKODA.
Ceny vozů
Uvedená cena je pouze orientační a není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu
Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.
Technická data
Uváděné hodnoty u technických údajů byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených
právními či a technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových
vozidel. Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO2 u nových vozů jsou zjištěny dle nového
homologačního standardu WLTP („Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure“)
a v souladu s platnými právními předpisy jsou přepočteny do hodnot dle standardu NEDC („New
European Driving Cycle“). Údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 slouží pro účely
orientačního srovnání mezi vozidly a jejich motorizacemi.
ŠKODA Originální příslušenství
Uvedené ceny ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnují případné náklady na jejich montáž.
Tyto produkty jsou určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2
vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení o shodě vystavovaném výrobcem. Montáž ŠKODA
Originálního příslušenství a dodatečná výbava vozidla mohou rovněž ovlivnit i jiné relevantní
parametry vozidla jako je hmotnost, valivý odpor, aerodynamika, jakož i spotřeba pohonných
hmot či výkonnostní ukazatele vozidla. Na základě omezení dle zvolené motorizace či výbavy
nemusí být montáž požadovaného příslušenství u vybraného vozidla možná. Pro více informací
kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
Uvedené údaje, použité fotografie
ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo změny ceny, barvy a technických data modelů zde
zobrazených a popsaných. Použité obrázky jsou ilustrační a mají pouze informativní charakter.
Autoři serveru si vyhrazují právo chyb zápisu a omylu. Vzhled barev a vyvážení bílé závisí na
individuálním nastavení monitoru.
Internet, software
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Společnost ŠKODA AUTO ani její zástupci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody
způsobené použitím této prezentace, zde publikovaných informací či softwaru zde nabízeného k
instalaci.
Ochrana osobních údajů
Společnost ŠKODA AUTO zaručuje všem uživatelům svých internetových prezentací ochranu
osobních údajů. ŠKODA AUTO neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé dobrovolně
neposkytnou.
Copyright
Obsah stránek skoda-auto.com je chráněn autorským zákonem. Stahování materiálů a dalšího
obsahu je možné pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno. Kopírování a šíření obsahu v jakékoli
podobě není bez písemného souhlasu autorů dovoleno.

PR NUMBERS 3V5445/GYOLYOL, 2020, LA, 2C2C, GYA1YA1, GPK0PK0, GPJAPJA,
GPLCPLC
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