RAPID Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.
Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 140330039 Group ID: C330CS33

Model
RAPID
Výbava
Style
Konfigurováno
21. 1. 2019 13:32:02
Motor
1,0 TSI 81 kW 6-stup.
dne
mech.
Konfigurace
NH34N5, 2019, AB, 9P9P, GPCFPCF, GPJAPJA, GWAJWAJ
Celková cena

Interiér
Barva

Černá
Bílá Candy

399 800 Kč

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů
motorových vozidel.
Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty
Škoda Care produkty
Záruka mobility (SC0)

Výbava
Mimořádná výbava
Kola z lehké slitiny Vigo 7J x 16", černá (PCF)

2 200 Kč

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák
vozu, klíč na kola (PJA)

1 600 Kč

Paket Style Plus (WAJ)

14 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort
Elektrické rozhraní pro externí použití, USB
(možnost připojení iPod)

•

Radio SWING

•

Cargoelementy v zavazadlovém prostoru, p ružná
odkládací schránka

•

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

•

Látkové potahy sedadel

•

Loketní opěra vpředu

•

Deštník

•

Tónované čelní sklo

•

MAXIDOT

•

Škoda Surround

•

Komfortní telefonování bez připojení venkovní
antény

•

Elektronický stabilizační program ESP

•

S přídavnou spodní ochranou pohonné jednotky

•

Make-up zrcátka vpravo (provedení 2)

•

Intervalový spínač stěračů se
světelným/dešťovým senzorem

•

Spínač denního jízdního osvětlení s funkcí Coming
Home a asistenčním světlem

•

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

•

Zatmavené mlhové světlomety s CORNER funkcí

•

3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější,
se štítkem ECE-homologace

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním
ovládáním, bez bezpeč. pojistky

•

Make-up zrcátka vlevo

•

Kotoučové brzdy - vzadu

•

Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu

•

Start/Stop systém s rekuperací

•

Ovladač pro rádio a telefon

•

Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu

•

Mechanické výškové seřizování obou předních
sedadel

•

Šrouby kol Standard

•

S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů

•

Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy

•

S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s
osvětlením

•

Síť v zavazadlovém prostoru

•

Chlazená schránka

•

Automatická klimatizace Climatronic

•

Elektrické ovládání oken

•

S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla

•

Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

•

Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní
opěrou dělené a sklopné

•

Prodloužený servisní interval

•

Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu
spolujezdce

•

Boční airbag vpředu a hlavový airbag

•

Nekuřácké provedení

•

Střešní anténa + anténa v okně

•

Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed

•

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná

•

Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel

•

S dálkovou regulací polohy světlometu

•

S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo
boku)

•

Držák na brýle

•

Exteriér
Lakovaný nárazník v barvě vozu

•

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

•

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

•

Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu

•

Pneumatiky 215/45 R16 86H

•

Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

•

Zadní skupinové svítilny - sklo tmavě zabarvené

•

Interiér
Dekorační obložení

•

Hlavice řadící páky z kůže

•

Kožený multifunkční volant

•

Výplň dveří

•

Zakrytí řadící páky z koženky

•

Chromový paket

•

Madlo ruční brzdy z kůže

•

Vkládané koberečky vpředu a vzadu

•

Pedálové ústrojí Standard

•

Přídavné upevnění dětské sedačky

•

Dvě vnitřní světla, kontaktní spínače ve dveřích

•

Normální sedadla vpředu

•
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Nabídka financování od ŠKODA Financial Services
Produkt

ŠKODA Financial Services

Parametry financování
Cena vozu pro financování

399 800 Kč

Splátka předem

35 %

Doba splácení

60 měsíců

Měsíční splátka včetně
pojištění

5 814 Kč

Výše úvěru

259 870 Kč

Celková platba úvěru
včetně pojištění

348 865 Kč

Úroková sazba

6,32 %

RPSN*

12,97 %

Měsíční splátka úvěru

5 062 Kč

Měsíční splátka pojištění

752 Kč

Limit pojištění skel

10 000 Kč

Spoluúčast

10 %

Věk klienta

46 a více let

Počet bezeškodných
měsíců

60

Parametry pojištění
Varianta značkového
pojištění

Standard
ŠKODA
Pojištění Česká
pojišťovna

Popis akce
ŠKODA Úrok | Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka | ŠKODA Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 12 až 72 měsíců | Splátka
předem (akontace) od 0% z ceny vozu | Nerovnoměrná poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu | Platnost: Do odvolání
Obecné podmínky
Cenu vozu stanovuje obchodník, nikoli ŠKODA AUTO a.s., a činí tak na základě vlastního uvážení. Pro pořízení vozu může zákazník na základě
vlastního uvážení využít, či nevyužít financování. Cena vozu se může lišit při využití, či nevyužití nabídky financování.Tato indikativní nabídka není
nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a jejím přijetím nevzniká mezi společností
ŠkoFIN s.r.o. nebo ŠKODA AUTO a.s. a druhou stranou závazkový vztah. Bližší informace o podmínkách financování naleznete na stránkách ŠKODA
Financial Services.
*) Vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této
sazby, dle zákona o spotřebitelských úvěrech.

Ochrana osobních údajů

© ŠKODA AUTO a.s. 2017
Fotografie, údaje o výbavě a ceně vozu mají ryze informativní charakter. Ceny originálního příslušenství jsou uváděny bez nákladů na montáž a lakování.
Produkty příslušenství nejsou doručovány společně s novým vozem, ale je nutné je objednat separátně u autorizovaného partnera ŠKODA. Přesné a
závazné informace získáte u autorizovaného prodejce vozů Škoda.
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