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Mudel

Mootori töömaht

3V534D Superb Combi Ambition FL 2,0 TDI
110kW 7k. aut DSG

2,0 TDI diisel

Värv
Sisu

5X5X Hall metallik, Graphite Grey
LA Musta värvi tekstiilinterjöör

Kom. nr. S341004
Läbisõit 4 km

Kiirendusaeg, 0100 km/h
9,2 s
Suurim kiirus
215 km/h
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus 4862 / 1864 / 1477 mm
Täismass / tühimass
2236 / 1608  1820 kg
Max. kandevõime
491  699 kg
NEDC Kütusetarve linnas / maanteel
5,2 / 4,0
/ keskmine
/ l/100 km
NEDC CO2 emissioon
117 g/km
WLTP kütusekulu keskmine 5,0  5,5 l/100 km
WLTP CO2 emissioon
132  145 g/km

Võimsus kW/Hj
110/150

Käigukast
7k.aut DSG

Keretähis
Sõiduki kategooria

Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul
Pakiruumi / kütusepaagi maht
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius
Teljevahe / rööbe
Kliirens

Baasmudeli hind
36 500,00

TMBJH7NP0N7046017
M1
360 / 1600  2750
660 / ca 66 l
1950 / / 1010 mm
2836 / 1584 mm
139

Superb universaal varustus
AUDIO JA KOMMUNIKATSIOON
* 4 kõlarit ees, 4 taga
* Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FMraadio, USBC liides,
Bluetooth audioühendus, häälkäsklused, internetiühendus (Hotspot)
* Bluetooth käedvabad telefonisüsteem
* Digitaalraadiokanalite vastuvõtu funktsioon (DAB)
* SmartLink: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või
navigatsiooniseadme ekraani kaudu; Apple CarPlay rakendused on
kasutatavad ka juhtmevabalt
* Teenustepakett "Remote Access": sisaldab rikkeabi, hooldus ja
tugiteenuseid ning hädaabikõne funktsiooni 10 aastaks + kaugjuurdepääsu
autole arvuti või nutiseadme kaudu üheks aastaks
MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS
* Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit
* KESSY Go  mootori võtmeta käivitus ja seiskamissüsteem koos
alarmsüsteemiga
* Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja lastelukuga
* Kahetsooniline automaatne kliimaseade
* Elektromehaaniline roolivõimendi
* Kahe kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega
* Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk
* El. reguleeritavad soojendusega küljepeeglid, mälufunktsiooniga,
kokkuklapitavad, juhipoolne peegel automaatselt tumenev, automaatselt
tumenev salongi tahavaatepeegel
* Soojendusega esiistmed
* Elektriliselt seadistatav juhiiste koos mälufunktsiooniga, valgustatud
jalaruum ees ja taga
* Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel
* Tagaistme seljatugi osadena (60/40) alla klapitav
* Kokkuklapitav käetugi tagaistme keskel
* Digitaalne näidikupaneel "Digital Instrument Panel" 10,25" värviekraaniga,
valida saab erinevate näitude kuvaprofiilide vahel (Classic, Extended,
Modern, Basic)
* 12V pistik pagasiruumis
* Katusereelingud, musta värvi
* Vihmavarju hoidik koos vihmavarjuga juhile
* Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga
* Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katuseluugi korral)
* Taskud esiistmete seljatugede sisekülgedel
* Päikesesirmid peeglite ja valgustusega
* Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%)
* SunSet: tumedaks toonitud klaasid taga, alates Bpiilarist
* Valgustuse ja jahutusega kindalaegas

TURVALISUS
* Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
* Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi ja tagaistmetel
* Kinnitamata turvavöö märguanne kõigil istmetel
* Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi deaktiveeritav
* Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees
* Põlvede turvapadi juhile
* Valgustuse abisüsteem (Light Assistant), sisaldab ka Coming
Home/Leaving Home funktsiooni.
* Vihmasensor
* Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist),
automaatse aeglustamise ja pidurdusega kokkupõrkeohu korral
* Elektrooniline kiirushoidik + Speedlimiter
* Parkimisandurid taga + "Manoeuvre Assist" abisüsteem: auto pidurdab
tagurdamisel kokkupõrkeohu korral automaatselt
* Immobilisaator
* Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma hakates,
säilitades pidurisüsteemis rõhku veel paari sekundi jooksul peale
piduripedaali vabastamist
* Elektromehaaniline seisupidur, aktiveeritav keskkonsoolis asuva lüliti abil,
rakendub tagaratastele
* Rehvirõhu monitooring
* LEDesilaternad: LEDtehnoloogiaga lähi, kaug ja päevasõidutuled
* Kurvifunktsiooniga LEDudutuled ees
* Basic LEDtagatuled: LED tehnoloogiaga tagatuled (kereosas)
* ISOFIX lasteistme kinnitused tagaistmel
VELJED JA REHVID
* 17" valuveljed Stratos 215/55 R17 94W; asendavad standardvelgi
* Varuratas, tungraud ja veljevõti; mootoril 206kW ja Scoudil ruumisäästev
varuratas
VÄLIMUS
* Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi
* Kroomitud külgakende liistud ja iluvõre
* Armatuurlaua dekoratiivliistud Brushed
* Tekstiilist istmekatted, musta värvi
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* Salongivalgustus, lugemislambid ees ja taga (katuseluugi korral puuduvad
lugemislambid ees)
* Automaatselt avanev pagasiruumi kate: tagaluugi avamisel nihkub
pakiruumi kokkuklapitav kate automaatselt keskasendisse, võimaldamaks
paremat juurdepääsu pagasile
* Suletav panipaik pagasiruumi külgseinas koos pagasikinnitusvahenditega
* Elektriline salongi lisasoojendus, ainult diiselmootoritele
* Klaasipühkija tagaaknal
* Soojendusega klaasipesurite düüsid
* Start/Stopsüsteem: foori punase tule taga seistes lülitub mootor välja,
ning käivitub automaatselt uuesti siduri (või gaasipedaali) vajutamisel
* Üleeuroopaline garantii 5 aastat või 100 000 km
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:
Kood

Lisavarustus

KA2
MET
P0S
PKV
PKY
WT2

Tagurduskaamera (pesuriga)
Metallikvärv või pärlefektvärv
Esilaternate pesurid
Soojendusega esiklaas; Activele ainult koos automaatselt tumeneva küljepeegliga PW3/PW4
Täiendava mürasummutusega esimesed külgaknad + tumedaks toonitud klaasid taga, alates Bpiilarist (SunSet)
Ambition Plus: KESSY, adaptiivne kiirushoidik, parkimisandurid ees ja taga

Hind EUR

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega

390,00
520,00
140,00
290,00
145,00
1 080,00

2 565,00
39 065,00

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused:
Kood

Lisavarustus

Hind EUR

S OHU
Diilerite Ohutuspakett, kummimatid, sõiduki registreerimise teenus, USBC>UCB adapter
S SIRM
Porisirmid ette+taha (ei sobi Scout mudelile)
SS ARKLIIS ARK registreerimise riigilõiv LIISINGUTELE

230,00
126,00
230,40
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku

586,40

Käibemaks

6 608,56

Auto hind Teile

39 651,40

Auto hind ilma käibemaksuta 20%

33 042,84

Garantii

Uutele Škoda sõidukitele kehtib tootjatehase 5 aastane garantii läbisõidu piiranguga 100 000 km kui
eelpool toodud sõiduki lisavarustuses pole märgitud teisiti. Pistikhübriidide ja elektriautode
kõrgepingeakude tootmisdefektidele 8 aastat või kuni 160 000 km. Kehtiva garantii eelduseks on
õigeaegselt läbitud hooldused. Škoda originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii.

Keregarantii
Hooldusvälp

12 aastat läbiroostetamise vastu. Värvkattele kehtib 3 aastane läbisõidupiiranguta garantii.
15 000 km või vastavalt hooldusnäidikule.

Tarneaeg
Pakkumine kehtib kuni 12.07.2022
Käesolev dokument on võlaõigusseaduse tähenduses ettepanek esitada pakkumus. See tähendab, et käesoleva
dokumendiga nõustumise või sellega seonduvad suhtluse tulemusel ei sõlmita siduvad müügilepingud enne, kui Aasta
Auto AS ja Teie vahel on allkirjastatud müügileping vastaval Aasta Auto AS vormil ning auto müügihind on Aasta Auto
ASle tasutud.

Liisingu kuumakse kalkulatsioon
Sissemakse
Intressi %
Periood (kuudes)
Jääkväärtuse %
Kuumakse

Kasutusrent
3 965,14
2,20
60
30,00
433,00

(sisaldab k.m.)

Kapitalirent
0,00
0,00
60
0,00
0,00

(sisaldab k.m.)

Antud liisingkalkulatsioon on näitlik ja ei ole liisinglepingu sõlmimise aluseks.
Müüja ei loe ennast käesoleva liisingu pakkumisega seotuks ning sellest ei tulene pooltele siduvaid kohustusi.

Meeldivale koostööle lootes,
Kaarel Tamm
Müügikonsultant
Tel :
Mob : +372 527 6521
Email : kaarel.tamm@skoda.ee
WWW: www.aastaauto.ee
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