Skoda Superb Combi 1.5 TSI ACT Business
Edition Nu van 41.420 voor 39.920 Als absoluut
topmod
2020 - Benzine - Automaat

€ 39.920,Autogegevens
Merk, model:

Skoda Superb

Uitvoering:

Combi 1.5 TSI ACT Busi...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.392 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Black magic mica (donk...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Alcantara

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Let op: Nu 3000 euro korting en een inruilpremie. Beide zijn al in de prijs verwerkt.
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Dit is een nieuwe auto, hij is nu direct
leverbaar. Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen.
De achterklep opent automatisch met een druk op de knop. Handig als u met volle handen staat. Ook op de
achterbank kunnen passagiers zichzelf snel opwarmen dankzij de achterbankverwarming. Tot de uitrusting
behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten,
verstelbare lendesteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch
bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare
achterbank en armsteun voorin.
De bediening van het premium audiosysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op
het stuur. De audio is overigens voorzien van dab-radio voor een altijd heldere ontvangst. Connected drive
services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Automatische airconditioning regelt
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volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Met de
achteruitrijcamera ziet u precies wat er achter de auto gebeurt. De automatisch inschakelbare verlichting
en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld.
Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Extra opties op deze auto zijn: lederen versnellingspook,
lederen stuur en automatisch dimmende binnenspiegel.
In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Forward collision warning waarschuwt voor een
kop-staart botsing. Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar bij de bestuurder.
Het systeem voorkomt dat er daardoor ongelukken gebeuren. Hill hold control voorkomt dat de auto
achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u
dat wenst. Ook helpen het autonoom remsysteem, dodehoekdetectie en gordijnairbags achter, u rit tot een
veilige rit te maken.
Wij leveren deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. Maak nu snel een afspraak om deze auto te
bekijken.

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 202 3854
E-mail: lead@zijm.nl
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