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Skoda Kodiaq 7 pers. 1.5 TSI 150PK DSG
Sportline Business
05/2022 - Benzine - Automaat

€ 50.900,-
Autogegevens

Merk, model: Skoda Kodiaq

Uitvoering: 7 pers. 1.5 TSI 150PK ...

Kenteken: S-121-HT

Kilometerstand: 11.146 km

Bouwjaar: 05/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.566 kg

Motor: 1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Moon white(wit)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Alcantara

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 58 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,8 s
Topsnelheid: 202 km/u

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
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Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
-    12 maanden BOVAG garantie
-    130 punten inspectie
-    Minimaal halve volle tank brandstof
-    Reconditionering van het in- en exterieur van de auto
-    Autohistorie bekend
-    Mogelijkheid tot financiering, verzekering en/of leasing
-    Minimaal 6 maanden geldige APK
-    14 dagen omruilgarantie
-    Inruilvoorstel op maat
-    Optische inspectie
-    Technische controle
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); 12 maanden BOVAG garantie, Geldige APK,
RDW-leges
- Online Buying pakket (€ 795 meerprijs): 

Van autorijden mag u best genieten. En dat gaat u ook, achter het stuur van deze Skoda Kodiaq, want
dankzij de hoogwaardige technologie die in deze auto is verwerkt, is iedere kilometer een klein feestje. Het
motorvermogen en de uitgebalanceerde wegligging zorgen dat u altijd in controle bent. In deze auto vindt
u een benzinemotor en een automatische transmissie. Bestuurder en bijrijder krijgen een warm welkom:
deze Skoda Kodiaq is voorzien van verwarmbare voorstoelen. Goeie looks? Jazeker! Maar de sportstoelen
zorgen ook voor een goed gesteunde en comfortabele zit. Voel die ruimte eens! Lekker veel licht door het
elektrisch bediende glazen panoramadak. De bagageruimte is toegankelijk via een comfortverhogende
elektrische achterklep. Zo?n verwarmd stuurwiel is een comfortabele extra, zeker in de winter. Ook is de
auto voorzien van: 20 inch lichtmetalen velgen, matrix LED koplampen, virtual cockpit, keyless entry/start
systeem, extra getint glas, zwarte hemelbekleding, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, grootlichtassistent en een derde zitrij.

U bedient het navigatiesysteem en het audiosysteem met DAB-radio via knoppen op het stuur. Zo kunt u
steeds uw aandacht gericht houden op de weg. De auto is ook uitgevoerd met electronic climate control.
Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Skoda zowel een automatisch inschakelbare verlichting
als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de
auto voorzien van parkeersensoren achter. De achteropkomend verkeer waarschuwing is een mooie
veiligheidsoptie, die middels sensoren in de gaten houdt wat er onderweg achter u gebeurt. 

Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in
deze Skoda. De sensor van het forward collision warning-systeem registreert permanent de afstand tot
voorliggers en grijpt in als een botsing dreigt. Om te voorkomen dat u tijdens lange ritten achter het stuur
in slaap valt, is deze auto voorzien van vermoeidheidsherkenning. Het Lane-keeping systeem doet precies
wat nodig is: waarschuwen en corrigeren bij onbedoelde overschrijding van de rijstrooklijnen.

Heeft u serieus interesse in deze auto? Bel of mail ons dan voor een afspraak. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het verkoopteam (0318) 509 962. 

Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
SEAT/SKODA Veenendaal heeft een uitgebreid aanbod van de merken Skoda en SEAT op voorraad. In onze
fraaie showroom en op ons terrein treft u een grote hoeveelheid perfect onderhouden occasions aan. Stuk
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voor stuk auto's die door ons geleverd kunnen worden met een uitgebreid pakket aan zekerheden. De prijs
voor deze auto is inclusief een geldige APK van minimaal 6 maanden. De auto wordt op uw naam
overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad. Onderhoud en
aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos op weg met de
auto van uw keuze! 

Deze auto is geïmporteerd. Specificaties kunnen daardoor licht afwijken van vergelijkbare, in Nederland
geleverde uitvoeringen. Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de details.

Aanbieder
Vallei Auto Groep Veenendaal SEAT / SKODA
Galileistraat 32
3902 HR Veenendaal

Tel: 0318 509 960
E-mail: valleisales@leadnet.nl


