OCTAVIA COMBI Ambition 1,6 TDI 85 kW 5-stup. mech.
Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 109419030

Model
OCTAVIA COMBI
Výbava
Ambition
Konfigurováno
16. 9. 2017 12:59:22
Motor
1,6 TDI 85 kW 5-stup.
dne
mech.
Konfigurace
5E5354, 2018, HA, 1Z1Z, GPJBPJB, GWANWAN, MEPH7X1, GYA1YA1
Celková cena

Interiér
Barva

Černá
Černá Magic s perleťovým
efektem

604 400 Kč

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů
motorových vozidel.
Uvedená cena výbavy Příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Pro více informací kontaktujte svého prodejce.

Škoda Care produkty

Technická data

Škoda Care produkty
Mobilita Plus

Vnější rozměry
2 000 Kč

Záruka mobility

Výbava

Paket Ambition Plus (WAN)
Signalizace vzdálenosti při parkování - vzadu
(7X1)

4.667 mm

Šířka

1.814 mm

Výška

1.465 mm

Rozvor
Rozchod vpředu / vzadu

Mimořádná výbava
Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák
vozu, klíč na kola (PJB)

Délka

1 600 Kč

Vnější průměr zatáčení obrysový
Objem zavazadlového prostoru min. / max.

2.686 mm
1.549 / 1.540 mm
10,61
610 / 1.740 l

14 000 Kč
9 200 Kč

Motor, převodovka, elektrika
Palivo
Počet válců

Bezpečnost, funkčnost, komfort

diesel
4; in line

Bez asistenta při změně jízdního pruhu

•

Objem motoru

Bez online služeb

•

Vrtání

•

Zdvih

80,5 mm

Boční airbag vpředu a hlavový airbag

•

Max. výkon

85,00 kW

Green tec

•

Max. točivý moment

Hlavové opěrky zadní 3 kusy

•

Intervalový spínač stěračů, seříditelný
potenciometrem (4 stupně)

•

Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a
vypínáním airbagu spolujezdce

•

Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)

Exhalační norma

Euro 6

Energetická třída

•

Prodloužený servisní interval

•

CO2 emise - kombinované (plyn)

Přídavná odrazka (dveře)

•

S dálkovou regulací polohy světlometu

•

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů (
všichni pasažéři )

•

Spínač denního jízdního osvětlení

•

Brzděný přívěs při stoupání 12%

Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro
ostřikovače

•

Nebrzděný přívěs

•

Celková hmotnost
Užitečná hmotnost s řidičem

Zatížení střechy
Hlavové opěrky vpředu

•

Imobilizér elektronický

•

A
106 g/km

Hmotnosti

Jízdní souprava
•

250 Nm / 1500 3200 1/min Nm /
1/min
16,2 +/- 0,25

Kotoučové brzdy zadní

Anténa s příjmem AM/FM Diversity

79,5 mm

Kompresní poměr

CO2 emise - kombinované

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná

1.598 cm³

1.897 kg
645 kg
1.500 kg
660 kg
3.397 kg
75 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.

1.327 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem max.

1.515 kg

Odjištění víka zadních výklopných dveří
(elektricky)

•

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

•

2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu

•

Boční a zadní okna tónovaná

•

Chlazená schránka

•

Klimatizace

•

Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu

•

Loketní opěra vpředu Jumbo Box

•

Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru

•

Přední mlhové světlomety

•

ESC

•

Elektrické přídavné topení

•

S osvětlením zavazadlového prostoru

•

Schránka na brýle

•

Síťový program

•

Maxi Dot

•

8 reproduktorů (pasivní)

•

El. ovládání oken vpředu a vzadu

•

Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní
opěrou dělené a sklopné

•

Šrouby kol Standard

•

Zadní stěrač Aero

•

Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo

•

Střešní nosič černý

•

Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového
prostoru

•

Kontrola tlaku v pneumatikách

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2
sklopné klíčky (bez SAFE systému)

•

Apple connectivity

•

Bederní opěra v předních sedadlech, ručně
nastavitelná

•

Mechanické výškové seřizování obou předních
sedadel

•

Halogenové dvojité světlomety a denní potkávací
světlo

•

Rádio Swing 6,5"

•

Tónované čelní sklo

•

Odkládací kapsa 3

•

Potah sedadel - látka

•

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost
Zrychlení 0-100 km/h
Objem palivové nádrže

201 km/h
10,2 s
50 l

Spotřeba - město

4,6 l/100km

Spotřeba - mimo město

3,8 l/100km

Spotřeba - kombinovaná

4,1 l/100km

Interiér
Normální sedadla vpředu

•

Výplň dveří

•

Chromový paket

•

Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO
FIX

•

Hlavice řadící páky z kůže

•

Madlo ruční brzdy z kůže

•

Pedálové ústrojí Standard

•

Volant tříramenný kožený

•

Dekorační obložení - hliníkové

•

Exteriér
Zadní díl výfuku standard

•

Ozdobné lišty černé

•

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

•

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

•

Kola z lehké slitiny Ilias 6,5J x 16"

•

Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

•

Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu

•
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Nárazník standard

•

Pneumatiky 205/55 R16 91V

•
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Nabídka financování od ŠKODA Financial Services
Produkt

ŠKODA Financial Services

Parametry financování
Cena vozu pro financování

604 400 Kč

Splátka předem

35 %

Doba splácení

60 měsíců

Měsíční splátka včetně
pojištění

8 570 Kč

Výše úvěru

392 860 Kč

Celková platba úvěru
včetně pojištění

514 197 Kč

Úroková sazba

4,99 %

RPSN*

11,73 %

Měsíční splátka úvěru

7 412 Kč

Měsíční splátka pojištění

1 158 Kč

Varianta značkového
pojištění

Standard
ŠKODA
Pojištění Česká
pojišťovna

Limit pojištění skel

10 000 Kč

Spoluúčast

10 %

Věk klienta

46 a více let

Parametry pojištění
Pojišťovna

Počet bezeškodných
měsíců

Česká
pojišťovna a.s.

60

Popis akce
ŠKODA Předplacený servis | V rámci financování varianta Standard na 5 let nebo 100 tisíc/km zdarma | Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka |
ŠKODA Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 24 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | Nerovnoměrná
poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu |Platnost: Do odvolání
Obecné podmínky
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Bližší informace o podmínkách financování naleznete na stránkách ŠKODA Financial Services.
*) Vysoký rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do této
sazby, dle zákona o spotřebitelských úvěrech.

© ŠKODA AUTO a.s. 2017
Fotografie, údaje o výbavě a ceně vozu mají ryze informativní charakter. Ceny originálního příslušenství jsou uváděny bez nákladů na montáž a lakování.
Produkty příslušenství nejsou doručovány společně s novým vozem, ale je nutné je objednat separátně u autorizovaného partnera ŠKODA. Přesné a
závazné informace získáte u autorizovaného prodejce vozů Škoda.
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