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Jaar: 2020
Promotieprijs (incl
BTW):
47 233.53
Deuren: 5
Koetswerkkleur: Black
magic
Vermogen in kW: 115
Vermogen in PK: 156
Cilinderinhoud in cc: 1
395 cc
Euro C02: 6
Aantal plaatsen: 5
Fiscale pk: 8
Opties:
Achteruitrijcamera
Acoustic Parking
System voor- en
achteraan Adaptive
Cruise Control Airbag
passagier Automatische
klimaatregeling
Bandendrukcontrole
Blind Spot Detect
Boordcomputer met
kleurendisplay
Buitenspiegels
elektrisch regelbaar
Centrale armsteun
vooraan Digitale tuner
DAB Elektrische
kofferklep Front Assist
Gps met groot
kleurenaanraakscherm
Lane Assist LED
koplampen
Multifunctioneel
lederen stuurwiel
Navigatiesysteem Pack
Corporate +
Panoramisch open dak
Trekhaak Verdonkerde
achterruiten
Vermoeidheidsherkenning
Zetelverwarming

ŠKODA SUPERB COMBI
Hybride - Automatisch
<p>Opties: Climatronic | Verwarmde zetels voor- en achteraan&nbsp;| Sensoren voor- en
achteraan | Achteruitrijcamera | Front assist | Getinte ruiten | Park assist | Elektrische
voorzetels + lendensteun + geheugenfunctie bestuurderszetel | Elektrische kofferklep |
Adaptieve cruise control |&nbsp; Side assist | Lane assist |&nbsp; Panoramisch open dak |
Trekhaak |&nbsp;&nbsp;De prijs omvat alle kortingen met uitzondering van een
recyclagepremie. Specifieke voorwaarden zijn te verkrijgen in de showroom. Voor meer
info over deze wagen kan u contact opnemen met&nbsp;info@autonatie.be&nbsp;of op
telefoonnummer 03/231 59 30 (Opties die getoond zijn onder voorbehoud van de
bestelbon)</p>
Opties: Climatronic | Verwarmde zetels voor- en achteraan | Sensoren voor- en achteraan |
Achteruitrijcamera | Front assist | Getinte ruiten | Park assist | Elektrische voorzetels +
lendensteun + geheugenfunctie bestuurderszetel | Elektrische kofferklep | Adaptieve
cruise control | Side assist | Lane assist | Panoramisch open dak | Trekhaak | De prijs
omvat alle kortingen met uitzondering van een recyclagepremie. Specifieke voorwaarden
zijn te verkrijgen in de showroom. Voor meer info over deze wagen kan u contact
opnemen met info@autonatie.be [1] of op telefoonnummer 03/231 59 30 (Opties die
getoond zijn onder voorbehoud van de bestelbon)
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