Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
"Wygraj Skodę CITYGO od CITY"
Opis nagrody

Szczegółowy opis nagrody
Nagrodę w konkursie "Wygraj Skodę CITYGO od CITY” stanowi samochodu marki Skoda,
model CITYGO w wybranej przez Organizatora specyfikacji o wartości rynkowej brutto 34.000,00
zł (słownie trzydzieści cztery tysiące złotych).

ŠKODA Citigo 3-drzwiowy Ambition

ID Konfiguracji:
Silnik:
CENA*:
Uwagi:
Podane ceny są cenami: brutto

Kolor: Czerwień Tornado
Niemetalizowany

Wersja wnętrza: Ambition
Czarny

SA1272906
1.0 MPI 44 kW (60 KM) 5-biegowa manualna
34 000 zł
nowy samochód z roku produkcji 2017.

Wyposażenie standardowe
Wyposażenie standardowe:
Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort
Boczne poduszki powietrzne z funkcją ochrony głowy
dla przednich foteli
Climatic - klimatyzacja manualna z filtrem powietrza Czołowa
poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera

Dwa zagłówki na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
z możliwością regulacji
ESP (HHC, ABS, EBV, MSR, ASR, HBA, EDS)
Easy Entry – system ułatwiający zajmowanie miejsca
na tylnej kanapie

Czołowa poduszka bezpieczeństwa kierowcy i
pasażera Cztery haczyki w przestrzeni bagażowej
Dwa uchwyty na butelki przy zewnętrznych
miejscach tylnej kanapy
Dwa zagłówki na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
z możliwością regulacji
Dwutonowy klakson
Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
Fotele przednie z zintegrowanymi zagłówkami
Gniazdo 12V w konsoli środkowej

Elektrycznie sterowane szyby z przodu

HHC – system wspomagania ruszania pod

Fotel kierowcy z możliwością regulacji na wysokość

wzniesienia Haczyki w słupkach B

Gniazdo USB w konsoli środkowej

Kieszenie na drobne przedmioty na zewnętrznych
częściach foteli przednich

Komputer pokładowy
Manualnie sterowane lusterka

Konsola centralna ze schowkami (jeden w części
przedniej, jeden w części tylnej)

boczne Półka nad częścią bagażową

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z

Radioodtwarzacz BLUES (CD, MP3, SD, AUX-IN,
dwa głośniki)

lusterkiem Oświetlenie części bagażowej

Schowek w desce rozdzielczej po stronie
pasażera, zamykany

Oświetlenie wnętrza przedniej części
podsufitki Regulacja wysokości kierownicy

Składane, dzielone oparcie tylnej kanapy

Regulacja wysokości wiązki świateł przednich

Światła do jazdy dziennej LED TPM -

reflektorów Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu

funkcja kontroli ciśnienia w oponach

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla przednich foteli oraz
tylnej kanapy (przednie pasy z napinaczami pirotechnicznymi z
ograniczeniem siły napięcia)

Wnętrze Ambition (w stylistyce czarnej
lub czarno-beżowej)
Zdalnie sterowany centralny zamek (1 składany
kluczyk) Zestaw naprawczy
Wyposażenie standardowe: Nadwozie
Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia

Stalowe obręcze kół 5Jx14" z osłonami ARIES - (4 szt.)
Zderzaki w kolorze nadwozia
Wyposażenie standardowe: Wnętrze
Trójramienna kierownica z tworzywa sztucznego
Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort
Boczne poduszki bezpieczeństwa z funkcją ochrony
głowy dla przednich foteli
Climatic – klimatyzacja manualna z filtrem powietrza

Uchwyt na kwity parkingowe
Uchwyt na torbę w pokrywie schowka po stronie
pasażera Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej
kanapy z uchwytami Top Tether od strony bagażnika (w
oparciu tylnej kanapy)
Zestaw wskaźników z obrotomierzem oraz
analogowym wskaźnikiem paliwa
Nadwozie
Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze chromu
Wnętrze
Elementy kontrolne ogrzewania w kolorze srebrnym
Pakiet w kolorze srebrnym we wnętrzu (ramka
ozdobna wokół wylotów nawiewu powietrza, panelu
radioodtwarzacza i klimatyzacji)
Wykończenie gałki zmiany biegów w kolorze srebrnym

Wyposażenie opcjonalne wybrane

Stalowe koło zapasowe (podnośnik, klucz do kół)

Cena brutto:

300,00 zł

Produkty i usługi wybrane
Gwarancja fabryczna - 0 zł
2 lata gwarancji na nowy samochód, 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, 12 lat gwarancji na perforację nadwozia,
Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, które występują w samochodzie przy zachowaniu warunków gwarancji (sprawdź
warunki gwarancji).

Gwarancja Mobilności - 0 zł
Gwarancja Mobilności to program bezpłatnej pomocy drogowej, dzięki któremu możesz skorzystać z naszego wsparcia w
razie: niespodziewanej awarii na drodze, wypadku, kradzieży samochodu, unieruchomienia auta spowodowanego: brakiem
paliwa, zagubieniem, złamaniem lub zatrzaśnięciem kluczyków, awarią autoalarmu, uszkodzeniem opon, wyładowaniem
akumulatora.W ramach Gwarancji Mobilności dostępnych jest kilka opcji: naprawa samochodu na drodze, holowanie do
najbliższego APS ŠKODY, dostawa naprawionego samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do punktu docelowego
podróży, dostawa oryginalnych części za granicą, nieoprocentowana pożyczka gotówkowa na pokrycie kosztów naprawy lub
też transport zastępczy, zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów podroży.

