Doprodej modelu Škoda Rapid v Porsche Brno
*Akční cena je platná při využití bonus 25.000Kč za výkup stávajícího vozu dle podmínek Škoda Auto a využití financování ''Bonus'' od spol. Škoda Financial Services.
Motorizace modelu Rapid: 1,0 TSI 70kW EU6 5,1-6,0/100 km - 116,5-135,6/km CO2, 1,0 TSI 81kW EU6 4,9-6,2/100 km - 111,7-140,5/km CO2
NABÍDKA JE ČASOVĚ OMEZENA A PLATNÁ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. Změny v letáku vyhrazeny

Škoda Rapid Active 1,0TSI 70kW
barva: červená Corrida
komise : 729201
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu
spolujezdce, kola ocelová 6J x 15", kryty kol DENTRO, posilovač řízení, imobilizér, výškově
nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální
zamykání s s dálkovým ovl. 2 nesklopné klíče, el. ovl. předních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná
zrcátka, Day Light, Rádio Blues, příprava pro rádio s 4 repro, klimatizace manuální,
tónovaná skla, zadní sedalo dělené.
MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Zadní stěrač, rezervní kolo ocelové (plnohodnotné)

k

Škoda Rapid Style 1,0TSI 70kW

- info u prodejce

Cena vozu

barva : bílá candy
komise : 729209
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Škoda Rapid Style 1,0TSI 70kW

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

Cena

barva : béžová Capuccinno metalíza
komise : 726181
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Škoda Rapid Style 1,0TSI 70kW

Cena

barva : modrá Race metalíza
komise : 726187
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

k

- info u prodejce

Porsche Brno, Řípská 13a, Brno - Slatina, Telefon: 548 421 411, info.brno1@porsche.cz, www.porsche-brno.cz

Doprodej modelu Škoda Rapid v Porsche Brno
*Akční cena je platná při využití bonus 25.000Kč za výkup stávajícího vozu dle podmínek Škoda Auto a využití financování ''Bonus'' od spol. Škoda Financial Services.
Motorizace modelu Rapid: 1,0 TSI 70kW EU6 5,1-6,0/100 km - 116,5-135,6/km CO2, 1,0 TSI 81kW EU6 4,9-6,2/100 km - 111,7-140,5/km CO2
NABÍDKA JE ČASOVĚ OMEZENA A PLATNÁ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. Změny v letáku vyhrazeny

Škoda Rapid Style 1,0TSI 70kW

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

Cena

barva : šedá Quartz metalíza
komise : 726189
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Škoda Rapid Style 1,0TSI 70kW
barva : stříbrná Brilliant metalíza
komise : 729214
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Škoda Rapid Style 1,0TSI 81kW
barva : bílá Candy
komise : 729222
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Škoda Rapid Style 1,0TSI 81kW
barva : modrá Race metalíza
komise : 729224
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Porsche Brno, Řípská 13a, Brno - Slatina, Telefon: 548 421 411, info.brno1@porsche.cz, www.porsche-brno.cz

Doprodej modelu Škoda Rapid v Porsche Brno
*Akční cena je platná při využití bonus 25.000Kč za výkup stávajícího vozu dle podmínek Škoda Auto a využití financování ''Bonus'' od spol. Škoda Financial Services.
Motorizace modelu Rapid: 1,0 TSI 70kW EU6 5,1-6,0/100 km - 116,5-135,6/km CO2, 1,0 TSI 81kW EU6 4,9-6,2/100 km - 111,7-140,5/km CO2
NABÍDKA JE ČASOVĚ OMEZENA A PLATNÁ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. Změny v letáku vyhrazeny

Škoda Rapid Style 1,0TSI 81kW
barva : šedá Quartz metalíza
komise : 726206
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Škoda Rapid Style 1,0TSI 81kW
barva : stříbrná Brilliant metalíza
komise : 729225
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Škoda Rapid Style 1,0TSI 81kW
barva : stříbrná Brilliant metalíza
komise : 726226
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag - deaktivace airbagu spolujezdce,
kola z lehké slitiny 16" EVORA, posilovač řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a
spolujezdce, výškově a podélně nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovl. 2 sklopné
klíče, el. ovl. předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava
pro rádio s 4 repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s
LED a corner funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter
paket, komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.

MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zadní stěrač

Škoda Rapid Style 1,0TSI 81kW
barva : modrá Race metalíza
komise : 726213
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag, kola z lehké slitiny 16" ALORE,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, centrální zamykání s dálkovým ovl., el. ovl.
předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava pro rádio s 4
repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s LED a corner
funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter paket,
komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.
MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Paket STYLE PLUS: Low Bi-Xenonové světlomety, tempomat s omezovačem rychlosti, Sunset,
Zadní stěrač
rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné)

Porsche Brno, Řípská 13a, Brno - Slatina, Telefon: 548 421 411, info.brno1@porsche.cz, www.porsche-brno.cz

Doprodej modelu Škoda Rapid v Porsche Brno
*Akční cena je platná při využití bonus 25.000Kč za výkup stávajícího vozu dle podmínek Škoda Auto a využití financování ''Bonus'' od spol. Škoda Financial Services.
Motorizace modelu Rapid: 1,0 TSI 70kW EU6 5,1-6,0/100 km - 116,5-135,6/km CO2, 1,0 TSI 81kW EU6 4,9-6,2/100 km - 111,7-140,5/km CO2
NABÍDKA JE ČASOVĚ OMEZENA A PLATNÁ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. Změny v letáku vyhrazeny

Škoda Rapid Style 1,0TSI 81kW
barva : modrá Race
komise : 729239
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

k

- info u prodejce

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag, kola z lehké slitiny 16" ALORE,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, centrální zamykání s dálkovým ovl., el. ovl.
předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava pro rádio s 4
repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s LED a corner
funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter paket,
komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.
MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Paket STYLE PLUS: Low Bi-Xenonové světlomety, tempomat s omezovačem rychlosti, Sunset,
Zadní stěrač
rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné)

Škoda Rapid Style 1,0TSI 81kW
barva : černá Magic metalíza
komise : 729240
ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Cena

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 6 x airbag, kola z lehké slitiny 16" ALORE,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, centrální zamykání s dálkovým ovl., el. ovl.
předních a zadních oken, el. ovl. a vyhř. zpětná zrcátka, Day Light, Rádio Swing, příprava pro rádio s 4
repro, klimatizace CLIMATRONIC, tónovaná skla, zadní sedalo dělené, přední mlovky s LED a corner
funkcí, malý kožený paket s MuFu, loketní opěrka vpředu, couvací signalizace, Winter paket,
komfortní telefonování s Bluetooth, Light and Rain Assist, vkládané koberce.
MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA
Paket STYLE PLUS: Low Bi-Xenonové světlomety, tempomat s omezovačem rychlosti, Sunset.,
zadní stěrač
rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné)

Porsche Brno, Řípská 13a, Brno - Slatina, Telefon: 548 421 411, info.brno1@porsche.cz, www.porsche-brno.cz

