NOVÁ OCTAVIA COMBI STYLE
1.5 TSI 110 kW ( 150 k ) 6° manuálna prevodovka
Cena základného modelu Nová Octavia Combi od

18 760 €

Základná výbava
Interiér STYLE
RKA+ systém kontroly tlaku v pneumatikách
Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia
Full LED Matrix predné svetlomety s AFS, s uvítacím efektom
LED zadné svetlá TOP variant
Navigačný systém COLUMBUS 10“ dotykový displej
LIGHT and RAIN assist
Dvojramenný multifukčný vyhrievaný volant
LANE ASSIST
Elektrické sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s autom. stmievaním
Parkovacie zadné a predné senzory
Virtuálny kokpit ( 10“ digitálny panel )
2xUSB-C pre nbíjanie vzadu, 1xUSB-C v držiaku spätného zkadla
LED predné hmlové svetlomety
KESSY FULL vr. alarmu s vnútormými senzormi a zálohovou sirénou
7 airbagov

Ambietné LED osvetlenie interiéru
Asistent rozjazdu do kopca
START – STOP systém
FRONT ASSIST vr. COLLISION AVOIDANCE ASSIST, TURN ASSIST
PEDESTRIAN PROTECTION
Komfortné telefonovanie s bluetooth
Vyhrievané predné sedadlá
Lakťová opierka vzadu s otvorom pre dlhé predmety
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami
Strešný nosič ( strieborný )
Odkladacie schránky s Cargo elementmi v batožinovom preistore
Elektromechanická parkovacia brzda
Tiesňové volanie E-CALL
Služby Škoda CONNECT 1 rok
Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km
Doživotná garancia mobility PREMIUM

Doplnková výbava
Farba : Čierna magická perleť
Panoramatická strecha
Vyhrievané zadné sedadlá
Vyhrievané čelné sklo
CREW PROTECT ASSIST
Výsuvné ostrekovače svetlometov

596 €
1087 €
166 €
281 €
157 €
135 €

Poťah sedadiel SUEDIA/koža
Trojzónová digitálna klimatizácia
Disky z ľahkých zliatín 18“ PERSEUS
Paket STYLE PLUS
Adaptívny tempomat do 160 km / h
Medzipodlaha v batožinovom priestore

1392 €
264 €
446 €
749 €
405 €
166 €

Technické údaje
Dĺžka/šírka/výška (mm)
Rázvor (mm)
Objem palivovej nádrže (l)
Objem batožinového priestoru (l)
Pohot. hmotnosť s vodičom (75 kg)
Celková hmotnosť (kg)
VIN číslo vozidla
Počet najazdených kilometrov (km)

4689 / 1829 / 1490
2686
45
640/1700
1360-1550
1880
TMBJR9NX4LY008080
7

Zdvihový objem valcov (cm3)
Max. výkon (kW pri 1/min)
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min)
Prevodovka
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)
Max. rýchlosť (km/h)
Druh paliva
Komb. spotreba paliva WLTP (l/100 km)
Komb. emisie CO2 WLTP (g/km)

Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou
Aktuálna akcia
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie
Ďalšie benefity

1498
110 pri 5000-6000
250 pri 1500-3500
6-stup. manuálna
8,3
224
Benzín
5,3-6,7
120-153

32 922 €
- 2 100 €
30 822 €

Možnosti financovania
Úver / Leasing / Na rovinu 1,99%

Informácie o spotrebe paliva a o emisii CO2 podľa smernice 1999/94/EG v zmysle nariadenia vlády SR č.384/2004 Z.z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2.
Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaných meracích postupov (1999/100/EG). Hodnota sa vzťahuje na plne vybavené vozidlo aj s vodičom. Údaje sa nevzťahujú na jedno vozidlo a nie sú súčasťou
ponuky, ale slúžia na účely porovnávania medzi rôznymi typmi vozidiel.
Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste. Okrem úspornosti
automobilu majú na určenie spotreby paliva emisií CO2 automobilu a vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne
otepľovanie.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

