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Klient AASTA AUTO AS 
Telefon 7308000 

Kuupäev 04.10.2022
E-mail info@aastaauto.ee

Mudel Mootori töömaht Võimsus kW/Hj Käigukast Baasmudeli hind

3V52ND Superb Combi Active FL 1,5 TSI
110kW 7-k. aut DSG

1,5 TSI bensiin 110/150 7k.-aut DSG 29 300,00

Värv 9499 Space Violet, ainult koos EXC
Sisu LA Musta värvi tekstiilsisu Satin

Kom. nr. S342453
Läbisõit (km)4 km

Keretähis TMBJN7NP0N7049864
Sõiduki kategooria M1

WLTP CO2 emissioon 145 - 162 g/km
WLTP kütusekulu keskmine 6,4 - 7,1 l/100 km

Kiirendusaeg, 0-100 km/h 9,3 s
Suurim kiirus 214 km/h
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus 4862 / 1864 / 1477 mm
Täismass / tühimass 2129 / 1491 - 1702 kg
Max. kandevõime 460 - 702 kg

NEDC CO2 emissioon 125 g/km
NEDC Kütusetarve linnas / maanteel / keskmine6,8 / 4,7 /  l/100 km

Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul 250/1500 - 3500
Pakiruumi / kütusepaagi maht 660 / ca 66 l
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius 1950 /  / 1010 mm
Teljevahe / rööbe 2836 / 1584 mm
Kliirens 150

Superb universaal varustus

AUDIO JA KOMMUNIKATSIOON TURVALISUS
* 4 kõlarit ees, 4 taga * Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
* Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM-raadio, USB-C
liides, Bluetooth audioühendus, häälkäsklused, internetiühendus (Hotspot)

* Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi- ja tagaistmetel

* Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem * Kinnitamata turvavöö märguanne kõigil istmetel
* Digitaalraadiokanalite vastuvõtu funktsioon (DAB) * Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi deaktiveeritav
* SmartLink: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või
navigatsiooniseadme ekraani kaudu; Apple CarPlay rakendused on
kasutatavad ka juhtmevabalt

* Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees

* Teenustepakett "Remote Access": sisaldab rikkeabi, hooldus- ja
tugiteenuseid ning hädaabikõne funktsiooni 10 aastaks +
kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu üheks aastaks

* Põlvede turvapadi juhile

MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS * Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist),
automaatse aeglustamise ja pidurdusega kokkupõrkeohu korral

* Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit * Elektrooniline kiirushoidik + Speedlimiter
* KESSY Go - mootori võtmeta käivitus- ja seiskamissüsteem koos
alarmsüsteemiga

* Immobilisaator

* Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja lastelukuga * Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma hakates,
säilitades pidurisüsteemis rõhku veel paari sekundi jooksul peale
piduripedaali vabastamist

* Konditsioneer, tolmu ja õietolmu filtriga * Elektromehaaniline seisupidur, aktiveeritav keskkonsoolis asuva lüliti
abil, rakendub tagaratastele

* Elektromehaaniline roolivõimendi * Rehvirõhu monitooring
* Kahe kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega * LED-esilaternad: LED-tehnoloogiaga lähi-, kaug- ja päevasõidutuled
* Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, integreeritud
suunatuledega

* LED-udutuled ees

* Soojendusega esiistmed * Basic LED-tagatuled: LED tehnoloogiaga tagatuled (kereosas)
* Esiistmete kõrgus reguleeritav * ISOFIX lasteistme kinnitused tagaistmel
* Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel VELJED JA REHVID
* Tagaistme seljatugi osadena (60/40) alla klapitav * 16" valuveljed Orion, rehvid 215/60 R16 95V, mootoril 2,0 TDI 147kW

4x2 17" valuveljed Drakon, rehvid 215/55 R17
* Digitaalne näidikupaneel "Digital Instrument Panel" 10,25"
värviekraaniga, valida saab erinevate näitude kuvaprofiilide vahel (Classic,
Extended, Modern, Basic)

* Varuratas, tungraud ja veljevõti; mootoril 200kW ja Scoudil ruumisäästev
varuratas; puudub varustusest PHEV-il

* 12V pistik pagasiruumis VÄLIMUS
* Katusereelingud, musta värvi * Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi
* Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga * Külgakende liistud musta värvi
* Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katuseluugi korral) * Armatuurlaua dekoratiivliistud Satin Anthracite
* Päikesesirmid peeglite ja valgustusega * Tekstiilist istmekatted, musta värvi
* Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%)
* Valgustuse ja jahutusega kindalaegas
* Salongivalgustus, lugemislambid ees ja taga (katuseluugi korral
puuduvad lugemislambid ees)
* Suletav panipaik pagasiruumi külgseinas koos pagasikinnitusvahenditega
* Elektriline salongi lisasoojendus, ainult diiselmootoritele
* Klaasipühkija tagaaknal
* Soojendusega klaasipesurite düüsid
* Start/Stop-süsteem: foori punase tule taga seistes lülitub mootor välja,
ning käivitub automaatselt uuesti siduri (või gaasipedaali) vajutamisel
* Üle-euroopaline garantii 5 aastat või 100 000 km
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:

Kood Lisavarustus Hind EUR

3S9 Katusereelingud, anodiseeritud - läikiv alumiinium 105,00
EXC Premium-metallikvärv Velvet Red, punane (K1K1) 940,00
PKV Soojendusega esiklaas; Activele ainult koos automaatselt tumeneva küljepeegliga PW3/PW4 290,00
PLK 2-kodaraga, soojendusega nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega; ainult koos PH1 135,00
WT1 Active Plus: tagumised parkimisandurid, kokkuklapitavad küljepeeglid, automaatne kliimaseade, valgustuse

abisüsteem, tumedaks toonitud klaasid taga (SunSet)
1 805,00

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku 3 275,00
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega 32 575,00
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku 0,00

Käibemaks 5 429,17

Auto hind ilma käibemaksuta 20% 27 145,83

Auto hind Teile 32 575,00

Garantii

Keregarantii
Hooldusvälp

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.

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

Tarneaeg
Pakkumine kehtib kuni 11.10.2022

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
AS-le tasutud.

Meeldivale koostööle lootes,

Sten Karelson
Müügikonsultant
Tel : 
Mob : +372 517 2235

E-mail : sten.karelson@skoda.ee
WWW: www.aastaauto.ee
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