
V tomto ceníku jsou uvedené ceny v Kč s DPH doporučené výrobcem Škoda Auto. Při dodávkách prostřednictvím jednotlivých obchodníků jsou k uvedeným cenám účtovány dopravní nák  lady. 

Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se informujte u svého prodejce vozů Škoda. Škoda Auto si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením 

zde uvedeným. Další podrobné informace o základní a mimo řád né výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách  a termínech Vám poskytne na přání Váš prodejce vozů Škoda. 

www.skoda–auto.cz

SIMPLY CLEVER

ŠkodaRoomster S MOTOREM 1,4 16V/63 kW

S KLIMATIZACÍ JIŽ ZA 299 900 Kč

Ceník je platný od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009.

AKČNÍ CENÍK

Motorizace Exhalační norma Kombinovaná spotřeba Emise CO2 Roomster Plus 

1,4 16V/63 kW EU 4 6,8 l/100 km 162 g/km 299 900

Motorizace Exhalační norma Kombinovaná spotřeba Emise CO2 Roomster Style Plus 

1,4 16V/63 kW EU 4 6,8 l/100 km 162 g/km 314 900

•  Climatic - klimatizace s automatickou regulací a kombifiltrem

•  Elektrické ovládání oken vpředu a centrální zamykání

•  ABS včetně MSR + Dual Rate

•  Airbagy řidiče a spolujezdce (s přitahovači předních bezp. pásů)

•  Boční airbagy vpředu

•  Zadní stěrač s ostřikovačem a pevným intervalem

•  Čtyřramenný volant (nastavitelný ve dvou osách)

•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

•  Radiopříprava se 4 reproduktory

•  VarioFlex (koncept zadních sedaček)

•  Kola ocelová 5J×14" s velkoplošnými kryty Draco 

•  Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíčky)

•  MFA (přístrojový panel s multifunkčním ukazatelem)

•  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

•  Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu  

•  Rádio Dance (2 DIN) s CD, MP3 a audiozdířka

•  SunSet 

•  Síťový program

•  Projektorové halogenové světlomety 

•  Přední mlhové světlomety 

•  Kola z lehké slitiny Line 6,0J×15" 

Bohatá standardní výbava  modelu Roomster Plus: Bohatá standardní výbava  modelu Roomster Style Plus: 

(navíc oproti verzi Roomster Plus) 

Podrobnější informace o základní výbavě a nabídce mimořádných výbav získáte u svého prodejce vozů Škoda.


