SUPERB AMBITION 2.0 TDI DSG
Cod autovehicul E3HHDE
Pret
SUPERB AMBITION 2.0 TDI DSG

Pret total

39.200,98 €

Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule
noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure),
care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP înlocuiește progresiv
noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul
WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și
elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând pagina de internet https://www.skoda.ro/despre-skoda/wltp.
Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri de
vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu,
condițiile de vreme sau condițiile de trafic). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica
parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru
modelul configurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor fi inscrise in în certificatul de conformitate furnizat la momentul livrării
vehiculului.
Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.
Anumite imagini prezintă vehicule care sunt echipate cu dotări opţionale, disponibile contra cost și au rol exclusiv de prezentare a vehiculului. Toate informaţiile cu
privire la aspect, dotări sau date tehnice au exclusiv un caracter informativ, corespund datelor disponibile la momentul publicării acestora și nu constituie o ofertă care
să genereze obligații de a contracta în sarcina Porsche Romania sau a dealerilor autorizați. Ne rezervăm dreptul de modifica la orice moment informațiile prezentate,
inclusiv cu privire la versiunile de echipare, datele tehnice, dotări și prețuri. În ciuda eforturilor noastre de a oferi informații cât mai corecte, nu este exclus ca
informațiile prezentate să conțină erori. Toate preţurile afişate sunt preţuri recomandate, includ TVA şi sunt supuse modificărilor.
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Motor
1968 cmc Tractiune Fata Direct Shift Gearbox
Putere 110 kW / 150 CP
Diesel:
Consum combustibil: 3,90 l/100km
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 103 g/km
Total
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 129 g/km
Emisie oxid de azot: 0,0321 g/km

Vopsea exterior
albastru

Albastru Lava

Sitzbezug
Culori interior: Negru
Bord: Negru - Negru
Mocheta: Negru
Tapiterie Negru
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525,98 €

Dotari
ESC (sistem electronic de stabilitate)
inclusiv ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB si XDS+
Radio Bolero
cu touch-screen color 8" conectivitate USB-C
Airbag sofer si airbag pasager
Airbag-uri laterale fata
Airbag-uri pentru cap fata/spate
Tempomat si limitator viteza
Scaune fata reglabile manual pe inaltime
Hill Hold Control si TPM
(Monitorizarea presiunii in pneuri)
Bancheta spate cu spatar rabatabil
asimetric
Light Assistant
Senzor de ploaie
Oglinzi electrice si incalzite
Oglinda retrovizoare
cu efect anti-orbire, oglinzi laterale pliabile electric, oglinda stanga cu efect automat
anti-orbire
Geamuri electrice fata/spate
cu functie confort si siguranta copii
Volan multifunctional imbracat in piele
Jumbo Box - cotiera fata
cu compartiment de depozitare
Proiectoare de ceata LED
Tetiere fata/spate (2+3)
ajustabile pe inaltime
Geamuri atermice
Centuri de siguranta pretensionate
fata si laterale spate, cu sistem de prindere in 3 puncte, cele fata reglabile pe inaltime
Imobilizator electronic
Blocuri optice spate cu tehnologie LED
Airbag genunchi sofer
Front Assistant
Intreruperea alimentarii cu carburant
si deblocarea usilor in caz de accident
Activare lumini avarie
la franarea de urgenta
Pregatiri ISOFIX pentru scaune de copii
(2) pe bancheta din spate
Pachet legislativ
trusa medicala, 2 triunghiuri reflectorizante, extinctor
Sistem start/stop cu recuperare energie
Frana parcare electromecanica
Suport pahare fata - easy open
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Dotari
Suport ochelari
Lampi de citit fata/spate
Iluminare portbagaj
Stergatoare de parbriz tip Aero
cu duze stropitoare
Doua carlige rabatabile pentru plase
in compartiment portbagaj
6 inele de amarare in compartiment
portbagaj
Spatii de depozitare in partile
laterale ale compartimentului portbagaj
Buzunare pe spatarele scaunelor fata
Suport tichet de parcare
la nivelul parbrizului
Pachet fumatori: scrumiera fata/spate
si bricheta
Iluminare spatiu pentru picioare fata
Cotiera spate rabatabila
Umbrela in usa laterala fata
Covorase fata/spate, material textil
Grila radiator cu elemente cromate
Geamuri laterale cu rama cromata
KESSY GO - sistem de pornire
motor fara cheie
Ornament plansa de bord Brushed
Faruri Basic LED
cu lumini de zi LED
Virtual Cockpit
Wireless Smartlink
compatibil doar cu Apple CarPlay
Garantie extinsa la 4 ani
in limita a 120.000 km
Detectare oboseala sofer
Roata de rezerva de dimensiuni reduse
Suport lombar scaune fata
DAB - receptie audio digitala
Sistem rabatare bancheta spate
din portbagaj
Conexiune USB fata
Servicii Online SKODA
Remote Access - 1 an
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Dotari optionale
Climatronic
instalatie de aer conditionat, automata, cu distributia aerului in
trei zone

257,04 €

Scaune fata incalzite
cu reglaj termic separat

243,95 €

Senzori parcare fata/spate

303,45 €

KESSY - sistem de access in
masina si pornire/oprire motor fara cheie

390,32 €

Duze stropitoare parbriz incalzite
Jante aliaj Stratos 7Jx17"
cu anvelope 215/55 R17

584,29 €

Stergator luneta

80,92 €

Sunset

227,29 €

Compartimente depozitare cu capac
in portbagaj, lateral in spatele pasajelor rotilor
Parasolar mecanic geamuri laterale spate
Ornamente praguri interioare usi
Pachet fumatori
cu scrumiera mobila

14,28 €
166,60 €
27,37 €
0,- €

Trapa portbagaj electrica
si senzor deschidere (pedala virtuala)

600,95 €

Parbriz incalzit

274,89 €

Pregatire telefon cu Bluetooth
conexiune wireless cu antena exterioara, PhoneBox cu
incarcare wireless

282,03 €

Priza 230 V (max. 150 W) si USB
in consola mediana spate

192,78 €

Fara Sistem Front Assistant
Cod intern
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24,99 €

-327,25 €
0,- €

Date tehnice
Tip motor

2.0 Diesel - motorina

Putere

110 kW 150 CP

Capacitate cilindrica

1968 cmc

Cutie de viteze

Direct Shift Gearbox

Tractiune

Tractiune Fata

Numar usi

5

Numar scaune

5

Greutatea totala permisa

2158 kg

Masa pregatit de rulare

1597 kg

Masa reala

1647 kg

Consum combustibil combinat (Diesel)

3,90 l/100km

Emisii dioxid de carbon (CO₂) combinat

129 g/km

Emisii NOX

0,0321 g/km

Serie de sasiu

TMBAH7NP6N7021526

Distribuitor
IVAS
Strada Saturn nr. 36
800339 Galati
0236.461.078
bogdan.zlate@ivas.ro 0734303485
https://www.ivas.ro
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