
Säästa 
1495 € 

Škoda Superb Combi Ambition  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pakkumine nr 039 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number) 
 

Mudel Mootori töömaht Võimsus kW/Hj Käigukast Baasmudeli hind 

Superb Combi Ambition FL 2,0 TSI 140kW 7k. DSG 
Värv: Race Blue (sinine metallik) 
Sisu: Must tekstiilinterjöör 

2,0 TSI bensiin 140/190 7k.aut DSG 29 900,00 eurot 

 

Kiirendusaeg, 0-100 km/h 7,7 s  NEDC Kütusetarve linnas / maanteel / keskmine 8,5 / 4,8/ l /100 km 

Suurim kiirus 230 km/h  Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul 350 / 1500-4400 

Sõiduki pikkus/laius/kõrgus 4862 / 1864 / 1477 mm  Pakiruumi / kütusepaagi maht 660 / ca 66 l 

Täismass/tühimass 2146 / 1557-1756 kg  Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius 1950 / / 1010 mm 

Max. kandevõime 664-465 kg  Teljevahe / rööbe 2836 / 1584 mm 

NEDC CO2 emissioon 140 g/km  Kliirens 139 

WLTP CO2 emissioon 150,00-181,10 g/km  WLTP kütusekulu keskmine 6,633-8,002 l / 100km 

 

Superb Combi varustus 
 
Audio ja kommunikatsioon  

• 4 kõlarit ees, 4 taga  

• Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, 
AM/FMraadio, USB-liides, SD-kaardipesa, 
häälkäsklused, Digital Voice Enhancement 

• Bluetooth käedvabad telefonisüsteem  

• SmartLink Plus 
 

Turvalisus 

• Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC 

• Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi ja 
tagaistmetel  

• Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi 
deaktiveeritav 

• Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees 

• Põlvede turvapadi juhile 

• Valgustuse abisüsteem (Light Assistant) 

• Vihmasensor 

• Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem 
(Front Assist), automaatse aeglustamise ja pidurdusega 
kokkupõrkeohu korral 

• Elektrooniline kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise 
võimalusega 

• Parkimisandurid taga + "Manoeuvre Assist" abisüsteem 

• Immobilisaator 

• Nõlvaltstardiabi 

• Elektromehaaniline seisupidur 

• Rehvirõhu monitooring iga rehvi rõhku kontrollitakse 
pidevalt, rõhu vähenemise korral ilmub infoekraanile 
vastav märguanne 

• LED-esilaternad: LEDtehnoloogiaga lähi, kaug-ja 
päevasõidutuled 

• Kurvifunktsiooniga LED-udutuled ees 

• Basic LED-tagatuled: LED tehnoloogiaga tagatuled 
(kereosas) 

• ISOFIX lasteistme kinnitused tagaistmel 
 
 
 
 

 
 
 
Veljed ja rehvid 

• 17" valuveljed Stratos (Active'l standardis mootoriga 
200kW) 215/55 R17 94W; asendavad standardvelgi 

• Varuratas, tungraud ja veljevõti; mootoril 200kW 
ruumisäästev varuratas 
 

Välimus 

• Välimised ukselingid kere värvi 

• Kroomitud külgakende liistud ja iluvõre 

• Armatuurlaua dekoratiivliistud Brushed 

• Tekstiilist istmekatted, musta värvi 

• Lävepaku dekoratiivliistud ees ja taga 
 
Mugavus ja funktsionaalsus  

• Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit 

• KESSY Go mootori võtmeta käivitus- ja 

seiskamissüsteem koos alarmsüsteemiga 

• Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja 
lastelukuga 

• Elektriline lastelukk tagaustel 

• Kahetsooniline automaatne kliimaseade, tolmu ja 
õietolmu filtri ning õhuniiskuse ja päikesevalguse 
intensiivsuse sensoritega 

• Elektromehaaniline roolivõimendi 

• Kolme kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja 
telefoni juhtimisega 

• Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk 

• Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, 
mälufunktsiooniga, automaatselt tumenevad ja 
kokkuklapitavad, automaatselt tumenev tahavaatepeegel 

• Soojendusega esiistmed 

• Elektriliselt seadistatav juhiiste koos mälufunktsiooniga, 
valgustatud jalaruum ees ja taga 

• Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel 

• Tagaistme seljatugi osadena (60/40) alla klapitav 

• Kokkuklapitav käetugi tagaistme keskel 

• 3,5-tolline värviline multifunktsionaalne infoekraan Maxi 
DOT: lisaks mustvalge Maxi DOT infoekraani 
funktsioonidele ka animeeritud märguanded 

• 12V pistik pagasiruumis 

Soodushind 

28 405 € 

hind enne 29 900 € 



• Katusereelingud, musta värvi 

• Vihmavarju hoidik koos vihmavarjuga juhile 

• Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga 

• Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub 
katuseluugi korral) 

• Taskud esiistmete seljatugede sisekülgedel 

• Päikesesirmid peeglite ja valgustusega 

• Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, 
toonitud (5%) 

• SunSet: tumedaks toonitud klaasid taga, alates B-piilarist 

• Valgustuse ja jahutusega kindalaegas 

• Salongivalgustus, lugemislambid ees ja taga 
(katuseluugi korral puuduvad lugemislambid ees) 

• Pagasiruumi valgustus + LED-taskulamp pagasiruumi 
seinal asuvas hoidikus 

• Automaatselt avanev pagasiruumi kate 

• Suletav panipaik pagasiruumi külgseinas koos 
pagasikinnitusvahenditega 

• Elektriline salongi lisasoojendus, ainult diiselmootoritele 

• Start/Stop-süsteem

 
 
Tootjatehases paigaldatav lisavarustus: 

• Metallikvärv 

• Rulookardin tagumistel külgakendel 

• Soojendusega esiklaas 

• Täiendava mürasummutusega esimesed külgaknad + tumedaks toonitud klaasid taga, alates B-piilarist (SunSet) 

• 230V pistik keskkonsooli tagaosas, USB liides käetoe laekas, 2 USB liidest käetoe tagaküljel; ei saa mootorile 1,4 TSI PHEV 

• KESSY, adaptiivne kiirushoidik, Digital Instrument Panel 
 

 
Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused: 

• Ohutuspakett, kummimatid, sõiduki registreerimise teenus  

• Porisirmid ette + taha  

• ARK registreerimise riigilõiv  

 
 
Säästa 1495 € 
Uus hind koos lisavarustusega 28 405 eurot (hind enne 29 900 €) 

 
Garantii  
 
Uutele Škoda sõidukitele kehtib tootjatehase 4 aastane garantii läbisõidu piiranguga 120 000 km. Kehtivuspiirkond Euroopa. Škoda 
originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii. Värvkattele kehtib 3-aastane läbisõidupiiranguta garantii. Kehtiva garantii eelduseks on 
õigeaegselt läbitud hooldused. 
 
Keregarantii 
12 aastat läbiroostetamise vastu 
 
Hooldusvälp 
15 000 km või vastavalt hooldusnäidikule. 
 

 

ESITA TAOTLUS  

Pakkumine on tehtud koostöös Škoda ametlike edasimüüjatega Eestis. Sõiduki finantseerijaks on Coop Liising AS.  

 

https://i.cooppank.ee/liisingtaotlusII
https://i.cooppank.ee/liisingtaotlusII

