Octavia Style 2.0 TDI 110 kW 6-stup. automat
Konfigurovaný vůz

Škoda ID: 91661514

Model
Octavia
Výbava
Style
Interiér
Černá
Konfigurováno
8. 11. 2016 7:09:08
Motor
2.0 TDI 110 kW 6-stup.
Barva
Bílá Moon metalíza
dne
automat
Konfigurace
5E348C, 2017, HA, 2Y2Y, GPFCPFC, GPH7PH7, GPJAPJA, GPKHPKH, GPLIPLI, GPLXPLX, GPNEPNE, GPT6PT6, GPW4PW4, GPWHPWH, GWACWAC,
GWAJWAJ, GWAKWAK, GWB1WB1, GYDKYDK, MEPH7X5, MHEW8M1, MLIA8G1, MZIE4ZG
Celková cena

854 579 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.
Interiér

Škoda Care produkty
Škoda Care produkty
Záruka mobility

Výbava
Mimořádná výbava
Driving Mode Select (PFC)

2 500 Kč

Sunset (PH7)

4 700 Kč

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák
vozu, klíč na kola (PJA)

1 600 Kč

Driver Alert - Asistent rozpoznání únavy (PKH)

1 500 Kč

Adaptivní tempomat vč. Front Assist (PLI)
Malý kožený paket se sportovním volantem a
multifunkcí (rádio, telefon) s řazením DSG
převodovky (PLX)
Infotainment Columbus 8" s navigací (PNE)

17 000 Kč
5 300 Kč

36 300 Kč

Komfortní telefonování s hlasovým ovládáním (pro
Columbus) (PT6)

4 000 Kč

El. ovl., vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
s automatickým stmíváním a osvětlením
nástupního prostoru (PW4)

6 000 Kč

Lane Assist - asistent jízdy v pruzích (PWH)

15 000 Kč

Paket Style Plus (WAC)

17 300 Kč

Chromový paket

•

Dekorační obložení

•

Hlavice řadící páky z kůže

•

Madlo ruční brzdy z kůže

•

Normální sedadla vpředu

•

Pedálové ústrojí Standard

•

Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO
FIX

•

Vkládané tkané koberce

•

Výplň dveří

•

Exteriér
Nárazník standard

•

Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

•

Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu

•

Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

•

Zadní díl výfuku standard

•

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

•

Technická data
Vnější rozměry

Light and Rain Assist (WAJ)

5 300 Kč

Crew Protect Assist (WAK)

11 000 Kč

Bi-Xenon.světl.s AFS a s LED den. svícením,
výsuv. integ.ostřik.světel a před. mlh.světl. černé
(WB1)
PŘÍSLUŠENSTVÍ - Gumový koberec do
zavazadlového prostoru (YDK)
Park Assist - parkování podélně a kolmo k vozovce
(7X5)

25 000 Kč

879 Kč

4.659 mm

Šířka

1.814 mm

Výška

1.461 mm

Rozvor
Objem zavazadlového prostoru min. / max.

2.686 mm
590 / 1.580 l

14 000 Kč
Vnější rozměry

Zadní stěrač Aero (8M1)

2 700 Kč

Auto Light Assist - automatické přepínání světel
(8G1)

3 500 Kč

Chrompaket (4ZG)

3 000 Kč

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Délka

Rozchod vpředu / vzadu
Vnější průměr zatáčení obrysový

1.543 / 1.514 mm
11,7

Motor, převodovka, elektrika
Palivo

diesel

Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic

•

Počet válců

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

•

Objem motoru

2 světla na čtení vpředu

•

Vrtání

8 reproduktorů (pasivní)

•

Zdvih

Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a
vypínáním airbagu spolujezdce

•

Max. výkon

Anténa s příjmem AM/FM Diversity

•

Apple connectivity

•

Asistent rozjezdu do kopce

•

Bederní opěra v předních sedadlech, ručně
nastavitelná

•

Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)

•

Centrální zamykání Kessy bez bezpečnostní
pojistky

•

Chlazená schránka

•

El. ovládání oken vpředu a vzadu

•

Elektrické přídavné topení

•

ESC

•

Pohotovostní hmotnost s řidičem

1.352 kg

•

Celková hmotnost

1.902 kg

Hlavové opěrky vpředu

•

Užitečná hmotnost s řidičem

Hlavové opěrky zadní 3 kusy

•

Brzděný přívěs při stoupání 12%

Imobilizér elektronický

•

Nebrzděný přívěs

Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu

•

Jízdní souprava

3.502 kg

Kontrola tlaku v pneumatikách

•

Zatížení střechy

75 kg

Kotoučové brzdy zadní

•

Loketní opěra vpředu Jumbo Box

•

Mechanické výškové seřizování obou předních
sedadel

•

Odjištění víka zadních výklopných dveří
(elektricky)

•

Green tec

Max. točivý moment

Odkládací paket 1

•

Odkládací schránka v kufru

•

Potah sedadel - látka

•

Prodloužený servisní interval

•

Přídavná odrazka (dveře)

•

S osvětlením zavazadlového prostoru

•

Schránka na brýle

•

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů (
všichni pasažéři )

•

Síťový program

•

Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro
ostřikovače

•

Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací

•

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

•

Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné

•

Šrouby kol Standard

•

Kompresní poměr
Energetická třída
CO2 emise - kombinované

4; in line
1.968 cm³
81,0 mm
95,5 mm
110,00 kW
340 Nm / 1750 3000 1/min Nm /
1/min
16,2 +/- 0,5
B
115 g/km

CO2 emise - kombinované (plyn)
Motor, převodovka, elektrika
Exhalační norma

Euro 6

Hmotnosti

625 kg
1.600 kg
670 kg

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

215 km/h
8,5 s
50 l

Spotřeba - město

5,1 l/100km

Spotřeba - mimo město

4,0 l/100km

Spotřeba - kombinovaná

4,4 l/100km
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Nabídka financování od ŠKODA Financial Services
Produkt

ŠKODA Financial Services

Parametry financování
Cena vozu pro financování

854 579 Kč

Splátka předem

35 %

Doba splácení

60 měsíců

Měsíční splátka včetně
pojištění

12 013 Kč

Výše úvěru

555 476 Kč

Celková platba úvěru
včetně pojištění

720 779 Kč

Úroková sazba

4,99 %

RPSN*

11,32 %

Měsíční splátka úvěru

10 480 Kč

Měsíční splátka pojištění

1 533 Kč

Varianta ŠKODA Pojištění

Standard
ŠKODA
Pojištění
Kooperativa

Limit pojištění skel

10 000 Kč

Spoluúčast

10 %

Věk klienta

29 a více let

Parametry pojištění
Pojišťovna

Počet bezeškodných
měsíců

Kooperativa,
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. 2016
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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