Škoda Octavia IV (2020-)
Polski Salon Wersja STYLE 1.4TSI 150KM
66 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2018

Nadwozie
liftback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.4

Moc silnika
150 KM

Przebieg
76 356 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN
TMBAC7NE0J02607
02

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL16WF5Y

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania

DANE KONTAKTOWE

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

85-790 Bydgoszcz,
ul. Fordońska 264

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

tel: 882 001 042

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

regulowana kierownica

skórzana kierownica

tempomat

aluminiowe felgi

bluetooth

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

światła LED

Gwarancja : Das
Welt Auto

INFORMACJE DODATKOWE
gwarancja

możliwa zamiana

stan bardzo dobry

OPIS POJAZDU

Samochód wkrótce w ofercie Autoryzowanego Dealera Volkswagena w Bydgoszczy
Volkswagen PLICHTA ul. Fordońska 264.
Polski Salon

1 właściciel
Faktura Vat 23%
Gwarancja 3-miesiące w cenie auta z możliwością przedłużenia do 1 roku
Możliwość pozostawienia obecnego samochodu w rozliczeniu, bezpłatna wycena
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej

Wersja STYLE 150KM
Wybrane elementy wyposażenia:
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
El. podnoszenie szyb, przód i tył
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
Światła do jazdy dziennej LED
Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
Kierownica skórzana 3 ramienna, multifunkcyjna
System Start-Stop
Tempomat
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów

Zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami:
Tel. 570-164-128 Arkadiusz Kapusta Tel. 785-335-114 Szymon Skory Tel.
882-001-042 Jarek Klon
Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie finansowania i ubezpieczenia:
kredyty i leasingi z atrakcyjnym oprocentowaniem
uproszczone procedury
atrakcyjne pakiety AC/OC/NW/ASS wiodących firm ubezpieczeniowych

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU RÓWNIEŻ MIĘDZY GODZINAMI 18 - 22
Tel. 570-164-128 Arkadiusz Kapusta Tel. 785-335-114 Szymon Skory Tel.
882-001-042 Jarek Klon
Zapraszamy serdecznie na oględziny pojazdu oraz jazdę testową do naszego salonu
w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 264.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
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