Škoda Octavia III (2013-)
1.4 TSI 150KM STYLE Bogata Wersja Skóry LED Kamera
Nawigacja FV23%
89 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.4

Moc silnika
150 KM

Przebieg
14 100 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
TMBAC9NE6J00124
79

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
SKWE14SR5N

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania

DANE KONTAKTOWE

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

84-200 Wejherowo,
ul. Gdańska 13C

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

tel: +48 58 67 75 391

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE

bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

Samochód znajduje się w salonie Autoryzowanego Dealera Skody PLICHTA w
Wejherowie, ulica Gdańska 13 C
Gwarancja Fabryczna
Oferujemy możliwość pozostawienia dotychczas użytkowanego auta w rozliczeniu,
nawet jeśli jest ono objęte kredytem. Bezpłatna wycena
Zapraszamy wszystkich Klientów na jazdę próbną wybranym autem
Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie finansowania i ubezpieczenia
CENA DO NEGOCJACJI ! JAKOŚĆ GWARANTOWANA ! Wybrane elementy
wyposażenia:
Kessy
Podgrzewane Przednie Fotele
Kamera Cofania
Nawigacja Satelitarna
Światła w technologii Top LED
Wielofunkcyjna kierownica
Felgi aluminiowe 18"
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Czujniki parkowania
Komputer pokładowy
Radio z dotykowym wyświetlaczem
Tempomat
Podgrzewane lusterka
Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu
Elektryczna regulacja fotela

Kontakt:
Tel. +48 667 789 975 Adam Ficht
Tel. +48 607 120 468 Piotr Wolski
Tel. +48 782 045 259 Piotr Czernowałów
Tel. +48 691 911 494 Tomasz Nadolny
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny. ZAPIS TEN ZOSTAŁ ZAWARTY ZE WZGLĘDU NA
MOŻLIWOŚĆ NIE ZAMIERZONYCH POMYŁEK.
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