ŠKODA Octavia Combi Style 2.0 TDI 110 kW DSG
Model: 5E548D

Termín dodania: Ihneď

Kom. č. / int. č.: 266 456 / 8-2456
Technické údaje

Motor:

4-valcovz preplňovanz diesel

Vzkon kW / PS:

110/150

Prevodovka:

7-stupňová automatická

Zrzchlenie z 0 - 100 km/h (s):

9,1

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

1984/629

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

340/1750-3000

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm):

4667/1814/2017

Max. rzchlosť (km/h):

213

Číslo karosérie:

TMBJJ7NE8K0104818

Spotreba paliva (kombinovaná) (l):

4,4

Počet kilometrov

6

Objem batožinového priestoru (l):

610-1740

Farba vozidla/interiéru:

Biela Laser/čierna

Emisie CO2 g/100 km:
Vzbava Style

115

Interiér STYLE

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Disky TRIUS z ľahkej zliatiny 7J x 17" (225/45 R17)

Elektricky skolpné, nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou

s automatickzm stmavovaním s osvetlením nástupného priestoru

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Vyhrievané trysky ostrekovača čelného skla

Kolennz airbag vodiča

Tónované sklá

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá

Vzškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovzmi opierkami

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM,

Vyhrievanie prednzch sedadiel

multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill

JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou vpredu

LED denné svietenie

Lakťová opierka vzadu, s otvorom na prepravu dlhzch predmetov

TOP LED zadné svetlá

Strešnz nosič striebornz

Tempomat

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné

Asistent rozjazdu do kopca

Odistenie operadiel zadnzch sedadiel z batožinového priestoru

Svetelnz a daždovz senzor

Príprava pre uchytenie dvoch detskzch sedačiek na zadnzch sedadlách

FRONT ASSIST- vzstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia

systémom ISOFIX a pásom TopTether

KESSY - systém bezkľúčového odomykania, zamykania, štarovania

Start&Stop systém

Alarm s vnútornzmi senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a

Tyre Fit – sada na opravu pneumatík

Safe systémom

Schránka na okuliare

Rádio BOLERO 8" farebnzm dotykovzm displejom, USB a SD slot

Dáždnik pod sedadlom spolujazdca

8 reproduktorov

Osvetlenie priesotru na nohy vpredu a vzadu

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Chrompaket - lemovanie bočnzch okien

SmartLink+

Mreža chladiča čierna lesklá

Predné hmlové svetlomety

Chrómová lišta v prednom nárazníku

Climatronic - dvojzónová automatická klimatizácia

2 x Cargo element v batožinovom priestore

Parkovacie senzory vzadu

LED lampa v batožinovom priestore

Farebnz Maxi DOT

Zásuvka na 230 V a 2x USB slot vzadu

Trojramennz športovz multifunkčnz koženz volant na ovládanie

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000 km

rádia a telefónu

ŠKODA - Doživotná záruka Mobility Premium

Vnútorné spätné zrkadlo s atomatickzm stmavovaním
Cena modelu s 20% DPH
Obj. kód
J3J3

27 430,00 €
Doplnková vzbava

Cena v Eur
387,00 €

Biela Laser

WCP

Style Plus- Full LED svetlomety s AFS, s LED dennzm svietením a vzsuvné integrované ostrekovače svetlometov,
navigačnz systém AMUNDSEN s WLAN, parkovacie senzory vpredu (v hodnote 1 925 €)

PL6

Trojramennz vyhrievanz multifunkčnz koženz volant pre ovládanie rádia a telefónu

14,00 €

8T6

Tempomat s obmedzovačom rzchlosti
Rezerva na oceľovom disku (neplnohodntná) + zdvihák + kľúč na kolesá

47,00 €
111,00 €

Povinná vzbava a podlahové rohože

70,00 €

PJA

Cenníková cena vozidla s DPH
Cenové zvzhodnenie
Akciová cena vozidla
Akciová cena vozidla bez DPH

999,00 €

29 058,00 €
-2 000,00 €
27 058,00 €
22 548,33 €

Ušetríte celkovo 2 926 € s DPH
(akcia 2 000 € + akčnz paket Style Plus 926 €)
Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/47 18 161, www.autonovo.sk
Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobnzch automobilov, je bezplatne dostupná na každom
predajnom mieste.
Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO 2 automobilu vplyv štzl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO 2 je hlavnz plyn
vyvolávajúci skleníkovz efekt a je zodpovednz za globálne otepľovanie.

