OCTAVIA COMBI AMBITION
1.5 TSI 96 kW ( 110 k ) 7°automatická prev. G-TEC
Cena základného modelu Octavia Combi od

22 990 €

Základná výbava
Interiér AMBITION
Disky ILIAS z ľahkej zliatiny 16“
Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia
Tempomat
Parkovacie senzory vzadu
Auto rádio SWING 6,5“
El. ovládanie predných a zadných okien
El. nastaviteľné a vyhrievané vonk. spätné zrkadlá
LED denné svietenie
LED zadné svetlá
Ďalšie 4 reproduktory
MAXI – DOT ( plne grafický farbený displej )
Chróm paket
Predné hmlové svetlomety
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Airbag vodiča a spolujazdca, Bočné a hlavové airbagy

Kolenný airbag vodiča
Asistent rozjazdu do kopca
START – STOP systém
Komfortné telefonovanie s Bluetooth
Lakťová opierka vzadu s otvorom pre dlhé predmety
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami
Vnútorné spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti
Dáždnik pod sedadlom spolujazdca
Multifunkčný kožený volant pre rádio a telefón
Strešný nosič ( čierny )
Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km
Doživotná garancia mobility PREMIUM

Doplnková výbava
Farba : Červená Corrida
Paket Ambition PLUS
Farebný MAXI-Dot
Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla
SMARTLINK +
SIMPLY CLEVER

387 €
499 €
93 €
30 €
174 €
69 €

SUNSET
Rádio BOLERO, Apple Connectivity
Disky z ľahkej zliatiny ALCATRAS

154 €
147 €
154 €

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(m3/100km)
Komb. emisie CO2 WLTP (g/km)

1498

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)

4667 / 1814 / 1463
2680
50
550
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Cena vystaveného modelu s doplnkovou výbavou
Aktuálna akcia
Cena vystaveného modelu po uplatnení akcie
Ďalšie benefity

7-stup. automatická

Benzín + CNG
5,9 – 7,0
106-125

25 869 €
- 4 569 €
21 300 €

Možnosti financovania
Škoda na Rovinu, TRETINY, ŠTVRTINY

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.

