Odwiedź nasz salon:
ul. Leszczyńska 20 43-300 Bielsko-Biała (Gemini Park),
od poniedziałku do piątku: 9:00-21:00
soboty: 10:00-20:00

Škoda OCTAVIA IV AMBITION 1.5 TSI 150 KM
Cena
promocyjna:

111 550 PLN

Cena:

113 550 PLN

Dane techniczne
Marka

Škoda

Model

OCTAVIA IV

Wersja

AMBITION 1.5 TSI 150 KM

Rok produkcji

2020

Przebieg

8 km

Silnik

Benzyna

Moc

150 KM

Pojemność

1498 cm3

Skrzynia biegów

6-biegowa przekładnia
manualna

Napęd

Na przednie koła

Kolor nadwozia

Race blue metallic

Typ nadwozia

Combi

Wyposażenie

Dodatkowe informacje:
ŠKODA Octavia Combi Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 KM) 6-biegowa przekładnia manualna
Kolor: Race Blue Metallic
Tapicerka: czarna

numer nadwozia : TMBJR7NX8LY020785

UWAGA! Odkupimy Twój obecny samochód niezależnie od marki i rocznika.
Oferujemy różne możliwości ﬁnansowania: kredyt samochodowy, kredyt niskich rat, leasing
konsumencki, Skoda kredyt 0% (50% wkład własny, a reszta w ratach 0%), leasing dla ﬁrm, leasing
niskich rat dla ﬁrm.

Wybrane wyposażenie standardowe:
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
Bluetooth
Czołowe poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu, dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa
pasażera z przodu, poduszka kolanowa kierowcy
Czujniki parkowania - tył
DRIVER ALERT - system wykrywający zmęczenie kierowcy
Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania oraz Collision Avoidance Assist
Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
Kamera cofania
KESSY GO - system bezkluczykowego uruchamiania silnika
Kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu
LANE ASSIST - asystent pasa ruchu
LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
Radio "SWING" (8,25'', 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych )
SMART LINK+
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach z tyłu oraz na fotelu pasażera z przodu
VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników
Zestaw siatek oraz elementy mocujące (cargo) w komorze bagażnika
Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie
8 głośników
Podłokietnik z przodu
Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia
Obręcze kół ze stopów lekkich ROTARE AERO 7J x 17"
Przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją CORNER
Reﬂektory główne LED Basic
Relingi dachowe - czarne (Combi)
Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami
Wyposażenie dodatkowe:

Obręcze kół ze stopów lekkich PULSAR AERO 7J x 17'', czarne
Pakiet SELECTION dla wersji Ambition
W skład pakietu promocyjnego wchodzą:
- KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu
- SUNSET - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika
- Czujniki parkowania - przód i tył
KESSY FULL – bezkluczykowy system obsług i samochodu z alarmem (z funkcją SAFE)
Elektrycznie składane lusterka
DAB + - cyfrowy odbiór stacji radiowych
Nawigacja COLUMBUS (10", 2xUSB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
SMART LINK+ z połączeniem bezprzewodowym
Care Connect - 1 rok, usługa Infotainment Online na 1 rok
Zapasowe koło stalowe dojazdowe 16'', podnośnik, klucz

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Paulina Pindel
tel. +48 33 816 17 18
e-mail: salon.skoda@korczyk.com.pl

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ

www.autobezryzyka.pl

