
 
   
   
  
  
  

    
 
 
 
 

Załącznik nr 1  Skoda SUPERB COMBI  5 szt.   (nawigacja) 

ŠKODA SUPERB COMBI Ambition  

Kolor: Czerń Magic Perłowy, wersja wnętrza: czarna 

Silnik:  2.0 TSI 200 kW  (272 KM) 7- biegowa automatyczna DSG 4x4  
 
Wyposażenie dodatkowe:  
Bluetooth Plus (WLAN, PHONE BOX – wzmacnianie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka smartfona)  
System nawigacji AMUNDSEN 8'' z mapą Europy, wejście SD, USB, obsługa głosowa, ICC  
Usługa Care Connect + Infotainment Online na 1 rok  
Zapasowe koło pełnowymiarowe dla silnika 2.0 TSI/206 kW lub dla wielofunkcyjnej podłogi bagażnika, 
podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego  
 
KOMPLET KOŁA ZIMOWE: FELGA ALUMINIOWA + OPONA PIRELLI SOTTO ZERO 3 215./55/R17 98V   
 
Koło zapasowe (AL) pełnowymiarowe, 215/55 R17 (mieszczące się we wnęce koła zapasowego) 
 
Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort  
2 Lampki do czytania z przodu i 2 lampki z tyłu  
8 głośników  
Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)  
Bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez PHONE BOX – bez wzmacniania sygnału GSM)  
Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne  
CLIMATRONIC - automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną  
Czujnik deszczu  
Czujniki parkowania z tyłu z MANOEUVRE ASSIST  
DRIVER ALERT - system wykrywający zmęczenie kierowcy  
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika  
Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterka boczne z 
oświetleniem wokół drzwi  
Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym  
Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość  
KESSY GO - bez kluczykowe uruchamianie silnika  
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem MAXI DOT  
Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem  
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu  
Podłokietnik z przodu JUMBO BOX  
Poduszka chroniąca kolana kierowcy  
Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER  
Radio BOLERO (wejście SD, USB, MP3, obsługa głosowa ze wzmacniaczem głosu ICC, SmartLink+)  
Reflektory przednie Full LED Top Matrix  
Relingi dachowe w kolorze srebrnym  
SMART LINK+  
Składanie oparcia tylnej kanapy z przestrzeni bagażowej  
Spryskiwacze reflektorów przednich  
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
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Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy  
Wycieraczka tylnej szyby AERO 
Wyposażenie standardowe: Wnętrze  
Dekor BRUSHED  
Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych  
Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon) 
 
Wyposażenie standardowe: Nadwozie  
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania  
Obręcze kół ze stopów lekkich STRATOS 7J x 17“ z oponami 215/55 R17  
Tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami 
 
Wyposażenie dodatkowe i usługi 
Bluetooth Plus (WLAN, PHONE BOX – wzmacnianie sygnału GSM, indukcyjna ładowarka smartfona)  
Za pośrednictwem łącza Bluetooth można połączyć telefon komórkowy z urządzeniem Infotainment i 
korzystać z systemu głośnomówiącego oraz odtwarzać muzykę (audiostreaming).WLAN (Wi-Fi) może 
służyć do: 1. Bezprzewodowego połączenia smartfona z samochodem, dzięki któremu możliwe jest 
odtwarzanie plików dźwiękowych w menu Media lub obsługa urządzenia Infotainment za pomocą 
aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. ŠKODA OneApp). 2. WLAN to także możliwość 
udostępniania Internetu jednocześnie nawet do 8 urządzeń mobilnych znajdujących się wewnątrz 
samochodu. Internet może być dostarczony poprzez hot spot z naszego smartfona, zewnętrzny modem 
USB CarStick (w przypadku nawigacji AMUNDSEN) lub zintegrowany modem LTE (w przypadku nawigacji 
COLUMBUS). Koszty związane z transmisją danych ponosi klient PHONE BOX - wzmacniacz sygnału 
antenowego znajdujący się w schowku na telefon w konsoli środkowej (przed dźwignią zmiany biegów). 
Dzięki wzmocnieniu sygnału GSM możliwe jest uzyskanie lepszej jakość dźwięku podczas rozmowy 
telefonicznej oraz mniejsze obciążenie baterii telefonu, który pozostaje bezpiecznie schowany podczas 
jazdy.  
 
System nawigacji AMUNDSEN 8'' z mapą Europy, wejście SD, USB, obsługa głosowa, ICC  
ICC - Elektroniczne wzmocnienie głosu umożliwia przenoszenie głosów kierowcy i pasażera do głośników 
na tylnym siedzeniu.  
 
Usługa Care Connect + Infotainment Online na 1 rok  
Funkcjonalności dostępne w ramach Care Connect: Połączenie alarmowe - automatyczne wezwanie 
pomocy (za pośrednictwem centrum alarmowego), gdy dojdzie do groźnej kolizji uruchamiającej 
systemy bezpieczeństwa. Planowanie wizyty w serwisie - wybrany serwis jest informowany o zbliżającym 
się obowiązkowym przeglądzie lub wymianie oleju. Zdalny dostęp na 1 rok - pomoc w lokalizacji miejsca 
postoju samochodu, możliwość ustawienia powiadomień o przekroczeniu prędkości oraz granicy 
zdefiniowanego obszaru. Funkcjonalności dostępne w ramach Infotainment Online: Poszerzona 
funkcjonalność nawigacji m.in. informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym online oraz możliwość 
wcześniejszego planowania podróży za pomocą komputera lub smartfona. Dostęp do najaktualniejszych 
prognoz pogody oraz informacji ze świata.  
 
Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km  
Akcesoria: dywaniki gumowe przednie, dywaniki gumowe tylne  1 kpl 

Gwarancja Mobilności 


