Porsche Brno
Aktualizováno: 15.1.2013

Nabídka předváděcích vozů Škoda autorizovaného prodejce Porsche Brno
Motorizace modelu Fabia: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,2 l/100km - 121 g/km CO2,
Motorizace modelu Roomster: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/kmCO2,
Motorizace modelu Rapid: 1,2 TSI/63kW EU5 - 6,1 l/100km - 119 g/kmCO2, 1,2 TSI/77kW EU5 - 6,4 l/100km - 126 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia: 1,2 TSI/77kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/km CO2, 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia Combi: 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Yeti: 2,0TDI CR /81kW 4x4 EU5 - 6,1l/100km - 159 g/km.
Změny v letáku vyhrazeny.

Typ vozu

Citigo
Elegance
1,0 MPI AP
55kW (75 PS)
158115

Citigo
Elegance
1,0 MPI
44kW (60 PS)
132740

Výbava vozu

Ilustrační obrázek vozu

ABS vč. ESP, ASR, MSR a Dual Rate, 4x airbag, posilovač řízení, imobilizér, tónovaná skla, výškově
nastavitelné sedadlo řidiče, zadní sedadlo dělené a sklopné, radiopříprava se 2 reproduktory, příprava pro
uchycení 2 dětských sed. ISOFIX na zadních sedadlech, nárazníky lakované v barvě vozu, el. ovládané
přední okna, centrální zamykání s dálk. ovládáním, přední mlhové světlomety, palubní počítač MFA, el. ovl.
a vyhřívaná zpětná zrcátka, klimatizace, rádio Funky s CD a MP3.
Paket Elegance Plus: couvací signalizace, 3. ramenný kožený volant.
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola, panoramatické střešní okno,
pětidvéřové provedení, SUNSET-zatmavení skel, Al. kola AURIGA 15".
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol, prodloužená
záruka 4 roky/60 tis. km, navigační systém "MOVE FUN".

Barva vozu: B4B4 Bílá Candy

ABS + ESP, airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, posilovač řízení, el. ovládání oken vpředu, centrální
zamykání s dálk. ovládádním, tónovaná skla, výškově nastavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, imobilizér, zadní opěradlo dělené a sklopné, radiopříprava se 2 reproduktory, příprava pro uchycení 2
dětských sed. ISOFIX na zadních sedadlech. Rádio FUNKY s CD a MP3, al. kola APUS 14", přední
mlhovky, mechanická klimatizace, vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívaná
5-dvéřové provedení, rezervní kolo ocelové, zvedák, klíč na kola.Sada gumových koberců, lékárnička,
trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol,
Barva vozu: G2G2 Červená Tornado

Fabia
Ambition
Champion
1,2 TSI
63kW (85 PS)
158118

Roomster
Ambition
Champion
1,2 TSI
63kW (85 PS)
164067

ABS vč. MSR a Dual Rate, 4 x airbag, posilovač řízení, centrální zamykání s dálk. ovl., el. ovl. předních
oken, el. ovl. vyhřívaná zpětná zrcátka, přední mlhovky, MFA - multifunkční ukazatel, imobilizér, tónovaná
skla, výškově nast. sedadlo řidiče, zadní sedadlo dělené a sklopné, příprava pro uchycení 2 dětských sed.
ISOFIX na zad. sedadlech, ochranné boční lišty, kola ocelová 6Jx15" pneu 195/55 R15.
Akční model CHAMPION Ambition:
Klimatizace, rádio BLUES, rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), Al. kola ANTARES 15", loketní opěra
vpředu, tempomat, SUNSET - zatmavení skel.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol, prodloužená
záruka 4 roky/60 tis. km.

Barva vozu: 2G2G Šedá Platin met.

ABS vč. MSR a Dual Rate, 4 x airbag, řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant, rádiopříprava se 4
repro, centr. zamykání s dálk. ovl., mechanická klimatizace, el. ovl. předních oken, zadní sedadla
VARIOFLEX, MFA multifunkční ukazatel, ochranné boční lišty.
Akční model CHAMPION Ambition:
Rádio BLUES, rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), střešní nosič černý, Al. kola LINE 6Jx15", SUNSET zatmavení skel, síť v zavazadlovém prostoru, malý kožený paket, loketní opěra vpředu.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol, prodloužená
záruka 4 roky/60 tis. km.
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Porsche Brno
Aktualizováno: 15.1.2013

Nabídka předváděcích vozů Škoda autorizovaného prodejce Porsche Brno
Motorizace modelu Fabia: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,2 l/100km - 121 g/km CO2,
Motorizace modelu Roomster: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/kmCO2,
Motorizace modelu Rapid: 1,2 TSI/63kW EU5 - 6,1 l/100km - 119 g/kmCO2, 1,2 TSI/77kW EU5 - 6,4 l/100km - 126 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia: 1,2 TSI/77kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/km CO2, 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia Combi: 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Yeti: 2,0TDI CR /81kW 4x4 EU5 - 6,1l/100km - 159 g/km.
Změny v letáku vyhrazeny.

Typ vozu

Rapid
Ambition
1,2 TSI
63kW (85PS)
156038

Rapid
Ambition
1,2 TSI
77kW (105PS)
159730

Výbava vozu

Ilustrační obrázek vozu

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově a podélně
nastavitelný volant, centrální zamykání s dálk. ovl., el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day
Light, příprava pro rádio s 4 repro, klimatizace manuální, rádiopříprava se 4 repro, tónovaná skla, zadní
sedalo dělené, MFA - multifunkční ukazatel, loketní opěrka vpředu.
Paket Ambition Plus - rádio BLUES s CD a MP3 a audiozdířka, přední mlhové světlomety, kola z lehké slitiny
15", Sunset
Vkládané koberečky
vpředu i vzadu.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol, prodloužená
záruka 4 roky/60 tis. km.

Barva vozu: 9P9P Bílá Candy

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant,
centrální zamykání s dálk. ovl., el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, příprava pro
rádio s 4 repro, klimatizace manuální, 4 repro, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, MFA - multifunkční
ukazatel, loketní opěrka vpředu.
Paket Ambition Plus - přední mlhové světlomety, Sunset
Vkládané koberečky vpředu i vzadu, bez označení motorizace, oboustranný koberec v zavazadlovém
prostoru, stěrač zadního skla s ostřikovačem, kola z lehké slitiny DIONE 16", rezervní kolo
(neplnohodnotné), zvedák a klíč na kola, 3.hlavová opěrka, rádio SWING s CD a MP3
Barva vozu: 2G2G Šedá Platin met.

Rapid
Ambition
1,2 TSI
63kW (85PS)
161095

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově a podélně
nastavitelný volant, centrální zamykání s dálk. ovl., el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day
Light, příprava pro rádio s 4 repro, klimatizace manuální, rádiopříprava se 4 repro, tónovaná skla, zadní
sedalo dělené, MFA - multifunkční ukazatel, loketní opěrka vpředu.
Paket Ambition Plus - rádio BLUES s CD a MP3 a audiozdířka, přední mlhové světlomety, kola z lehké slitiny
15", Sunset
Rezervní kolo
(plnohodnotné), zvedák a klíč na kola
Barva vozu: G0G0 Modrá Denim

Rapid
Ambition
1,2 TSI
63kW (85PS)
161099

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově a podélně
nastavitelný volant, centrální zamykání s dálk. ovl., el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day
Light, příprava pro rádio s 4 repro, klimatizace manuální, rádiopříprava se 4 repro, tónovaná skla, zadní
sedalo dělené, MFA - multifunkční ukazatel, loketní opěrka vpředu.
Paket Ambition Plus - rádio BLUES s CD a MP3 a audiozdířka, přední mlhové světlomety, kola z lehké slitiny
15", Sunset
Rezervní kolo
(plnohodnotné), zvedák a klíč na kola, stěrač zadního skla s ostřikovačem
Barva vozu: 4K4K Béžová Cappuccino met.
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Porsche Brno
Aktualizováno: 15.1.2013

Nabídka předváděcích vozů Škoda autorizovaného prodejce Porsche Brno
Motorizace modelu Fabia: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,2 l/100km - 121 g/km CO2,
Motorizace modelu Roomster: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/kmCO2,
Motorizace modelu Rapid: 1,2 TSI/63kW EU5 - 6,1 l/100km - 119 g/kmCO2, 1,2 TSI/77kW EU5 - 6,4 l/100km - 126 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia: 1,2 TSI/77kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/km CO2, 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia Combi: 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Yeti: 2,0TDI CR /81kW 4x4 EU5 - 6,1l/100km - 159 g/km.
Změny v letáku vyhrazeny.

Typ vozu

Octavia
Ambition
Edition CZ

1,6 TDI
77kW (105PS)
987647

Octavia
Ambition
Edition CZ

1,6 TDI
77kW (105PS)
987649

Octavia
Prima
Edition CZ

1,6 TDI
77kW (105PS)
162575

Výbava vozu

Ilustrační obrázek vozu

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově a podélně
nastavitelný volant, centrální zamykání s dálk. ovl., el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day
Light, příprava pro rádio s 4 repro, tónovaná skla, přední mlhovky, zadní sedalo dělené, MFA - multifunkční
ukazatel, klimatizace s manuální regulací
Paket Ambition Plus - rádio SWING s CD a MP3, JUMBO BOX - loketní opěra vpředu, tempomat, malý
kožený paket, Al. kola DEIMOS 195/65R15.
Zadní stěrač s ostřikovačem, rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák, klíč na kola, bez označení motorizace.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol, prodloužená
záruka 4 roky/60 tis km.

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově a podélně
nastavitelný volant, centrální zamykání s dálk. ovl., el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day
Light, příprava pro rádio s 4 repro, tónovaná skla, přední mlhovky, zadní sedalo dělené, MFA - multifunkční
ukazatel, klimatizace s manuální regulací
Paket Ambition Plus - rádio SWING s CD a MP3, JUMBO BOX - loketní opěra vpředu, tempomat, malý
kožený paket, Al. kola DEIMOS 195/65R15.
Zadní stěrač s ostřikovačem, rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák, klíč na kola, bez označení motorizace.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol, prodloužená
záruka 4 roky/60 tis km.

Barva vozu: 2G2G Šedá Platin met.

Barva vozu: 4K4K Béžová Cappuccino met.

ABS, 4 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání, el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř.
zpětná zrcátka, Day Light, příprava pro rádio 4 repro, ocelová kola 6Jx15" pneu 195/65 R15, klimatizace s
manuální regulací
Dálk. ovl. centrálního zamykání, rádio Blues s CD a MP3, přední mlhovky, tónovaná skla, boční lišty v barvě
vozu, dělená zadní sedadla, zadní stěrač s ostřikovačem, rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák, klíč na kola.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta.
Barva vozu: 9P9P Bílá Candy

Octavia
Prima
Edition CZ

1,6 TDI
77kW (105PS)
162574

ABS, 4 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání, el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř.
zpětná zrcátka, Day Light, příprava pro rádio 4 repro, ocelová kola 6Jx15" pneu 195/65 R15, klimatizace s
manuální regulací
Dálk. ovl. centrálního zamykání, rádio Blues s CD a MP3, přední mlhovky, tónovaná skla, boční lišty v barvě
vozu, dělená zadní sedadla, zadní stěrač s ostřikovačem, rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák, klíč na kola.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta.
Barva vozu: 8E8E Stříbrná Brilliant met.
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Porsche Brno
Aktualizováno: 15.1.2013

Nabídka předváděcích vozů Škoda autorizovaného prodejce Porsche Brno
Motorizace modelu Fabia: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,2 l/100km - 121 g/km CO2,
Motorizace modelu Roomster: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/kmCO2,
Motorizace modelu Rapid: 1,2 TSI/63kW EU5 - 6,1 l/100km - 119 g/kmCO2, 1,2 TSI/77kW EU5 - 6,4 l/100km - 126 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia: 1,2 TSI/77kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/km CO2, 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia Combi: 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Yeti: 2,0TDI CR /81kW 4x4 EU5 - 6,1l/100km - 159 g/km.
Změny v letáku vyhrazeny.

Typ vozu

Octavia
Prima
Edition CZ
Akce S4V

1,2 TSI
77kW (105PS)

Výbava vozu

Ilustrační obrázek vozu

ABS, 4 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání, el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř.
zpětná zrcátka, Day Light, příprava pro rádio 4 repro, ocelová kola 6Jx15" pneu 195/65 R15, klimatizace s
manuální regulací.
Paket PRIMA PLUS - rádio BLUES s CD a MP3, dálkové ovládání centrálního zamykání, tónovaná skla,
palubní počítač, přední mlhové světlomety.
Rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák, klíč na kola, zadní stěrač Aero.

168908
Barva vozu: 8T8T Červená Corrida

Octavia
Combi
Ambition
Edition CZ

1,6 TDI
77kW (105PS)
999138

Octavia
Combi
Prima
Edition CZ

1,6 TDI
77kW (105PS)

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově a podélně
nastavitelný volant, centrální zamykání s dálk. ovl., el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day
Light, příprava pro rádio s 4 repro, tónovaná skla, přední mlhovky, zadní sedalo dělené, MFA - multifunkční
ukazatel, klimatizace s manuální regulací.
Střešní nosič Hagus, odkládací schránka pod sedadlem spolujezdce, bez označení motorizace, rezervní
kolo (plnohodnotné), zvedák, klíč na kola, odkládací schránka v modulu rola,
Paket Ambition Plus - rádio SWING s CD a MP3, JUMBO BOX - loketní opěra vpředu, tempomat, malý
kožený paket, Al. kola DEIMOS 195/65R15.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol.

Barva vozu: 8E8E Stříbrná Brilliant met.

ABS, 4 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání, el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř.
zpětná zrcátka, Day Light, příprava pro rádio 4 repro, dělená zadní sedadla, ocelová kola 6Jx15" pneu
195/65 R15, klimatizace s manuální regulací
Dálk. ovl. centrálního zamykání, rádio Blues s CD a MP3, přední mlhovky, tónovaná skla, boční lišty v barvě
vozu, bez označení motorizace, střešní nosič Hagus, rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák, klíč na kola.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta.

162599
Barva vozu: 4K4K Béžová Cappuccino met.

Octavia
Combi
Prima
Edition CZ

1,6 TDI
77kW (105PS)

ABS, 4 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání, el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř.
zpětná zrcátka, Day Light, příprava pro rádio 4 repro, dělená zadní sedadla, ocelová kola 6Jx15" pneu
195/65 R15, klimatizace s manuální regulací
Dálk. ovl. centrálního zamykání, rádio Blues s CD a MP3, přední mlhovky, tónovaná skla, boční lišty v barvě
vozu, bez označení motorizace, střešní nosič Hagus, rezervní kolo (plnohodnotné), zvedák, klíč na kola.
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta.

162600
Barva vozu: 9P9P Bílá Candy

Porsche Brno, Řipská 13a, Brno-Slatina, telefon: 548 421 411

www.skodavbrne.cz

Porsche Brno
Aktualizováno: 15.1.2013

Nabídka předváděcích vozů Škoda autorizovaného prodejce Porsche Brno
Motorizace modelu Fabia: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,2 l/100km - 121 g/km CO2,
Motorizace modelu Roomster: 1,2 TSI/63kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/kmCO2,
Motorizace modelu Rapid: 1,2 TSI/63kW EU5 - 6,1 l/100km - 119 g/kmCO2, 1,2 TSI/77kW EU5 - 6,4 l/100km - 126 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia: 1,2 TSI/77kW EU5 - 5,7 l/100km - 134 g/km CO2, 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Octavia Combi: 1,6TDI CR DPF/77kW - EU5 - 4,5 l/100km - 119 g/km CO2,
Motorizace modelu Yeti: 2,0TDI CR /81kW 4x4 EU5 - 6,1l/100km - 159 g/km.
Změny v letáku vyhrazeny.

Typ vozu

Yeti
Ambition
Champion
2,0 TDI
81kW (110PS)
147869

Výbava vozu

Ilustrační obrázek vozu

ESP včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 7 x airbag, deaktivace airbagu spolujezdce,
imobilizér, Al. kola ANNAPURNA 17", podélný střešní nosič stříbrný, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, el. ovládání oken vpředu, el. ovl. a vyhřívaná zpětná zrcátka, tónovaná skla, Climatronic dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče i spolujezdce,
Varioflex - koncept zadních sedadel, DAY-LIGHT, boční ochranné lišty s chromovým proužkem, Maxi-DOT,
JUMBO Box loketní opěrka vpředu, rádio SWING s CD a MP3, kožený volant, tempomat, vnitřní zpět.
zrcátko s aut. stmíváním a dešťový senzor, přední mlhovky, vyhřívaná přední sedadla, koberečky se
speciálním obšitím
Sada gumových koberců, lékárnička, trojúhelník, reflexní vesta, bezpečnostní šrouby kol, prodloužená
záruka 4 roky/60 tis km
Barva vozu: 1M1M Hnědá Mato met.

Yeti
Ambition
2,0 TDI
81kW (110PS)
162582

Yeti
Ambition
2,0 TDI 4x4
81kW (110PS)
162583

ESP včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 7 x airbag, deaktivace airbagu spolujezdce,
imobilizér, Al. kola MOON 7J x 16" pneu 215/60 R16, podélný střešní nosič černý, centrální zamykání s
dálkovým ovládáním, el. ovládání oken vpředu, el. ovl. a vyhřívaná zpětná zrcátka, tónovaná skla,
klimatizace manuální, výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče i spolujezdce, Varioflex - koncept zadních
sedadel, DAY-LIGHT, boční ochranné lišty, Maxi-DOT, JUMBO Box loketní opěrka vpředu, rádio BLUES s
CD a MP3, kožený volant, tempomat, vnitřní zpět. zrcátko s aut. stmíváním a dešťový senzor, přední
mlhovky.
Rádio SWING s CD a MP3, rezervní kolo ocelové 16" neplnohodnotné, 3. hlavová opěrka vzadu.
Paket Ambition Plus: signalizace vzdálenosti při parkování vzadu, Climatronic - automatická klimatizace
dvouzónová, SUNSET - zatmavení skel.
Lékarnička, reflexní vesta, trojúhelník, gumové koberce, sada bezpečnostních šroubů.

ESP včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 7 x airbag, deaktivace airbagu spolujezdce,
imobilizér, Al. kola MOON 7J x 16" pneu 215/60 R16, podélný střešní nosič černý, centrální zamykání s
dálkovým ovládáním, el. ovládání oken vpředu, el. ovl. a vyhřívaná zpětná zrcátka, tónovaná skla,
klimatizace manuální, výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče i spolujezdce, Varioflex - koncept zadních
sedadel, DAY-LIGHT, boční ochranné lišty, Maxi-DOT, JUMBO Box loketní opěrka vpředu, rádio BLUES s
CD a MP3, kožený volant, tempomat, vnitřní zpět. zrcátko s aut. stmíváním a dešťový senzor, přední
mlhovky.
Rádio SWING s CD a MP3, rezervní kolo ocelové 16" neplnohodnotné, 3. hlavová opěrka vzadu.
Paket Ambition Plus: signalizace vzdálenosti při parkování vzadu, Climatronic - automatická klimatizace
dvouzónová, SUNSET - zatmavení skel.
Lékarnička, reflexní vesta, trojúhelník, gumové koberce, sada bezpečnostních šroubů.

Porsche Brno, Řipská 13a, Brno-Slatina, telefon: 548 421 411

Barva vozu: 4K4K Béžová Cappuccino met.

Barva vozu: 9P9P Bílá Candy

www.skodavbrne.cz

