Škoda
Octavia

79 800 PLN brutto
1 148 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Katowice (VW)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 32 746 92 47
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 17580

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:

1 968 cm3
hatchback
automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)

Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

diesel
162 021 km
4x4 (dołączany
automatycznie)

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:
Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

184 KM
228 km/h
7.6 s
4.9 l/100
km
5.7 l/100
km
4.5 l/100
km

WYMIARY:

5
5
szary
2016

Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
4
2

814 mm
449 mm
685 mm
676 mm
1 473 kg
1 957 kg

WYPOSAŻENIE:
Felgi aluminiowe 19 XTREME antracytowe z ogumieniem

HHC - wspomaganie ruszania pod górę

Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień

Immobilizer

Fotel pasażera ustawiany elektrycznie

Instalacja radiowa + 8 głośników

Funkcja rozpoznawania znaków drogowych

Kierownica wielo. 3 ramienna skórzana z f.zm.bieg(obsługa:radio + telefon)z małym
pakietem skórzanym

Gniazdo 230V
Intelligent Light System - system automatycznego włączania i zmiany świateł
KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu
Lakier metalik
Lane Assist - asystent pasa ruchu
MDI (Mobile Device Interface) interfejs Mitsui dla Apple
Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
Pakiet Challenge
Pakiet Simply Clever dla GSM
Przygotowanie do tel. GSM (obsługa głosowa, Antena, Phone Box, uchwyt na
multimedia, Wi-Fi)
Sound System Canton - 10 głośników + cyfrowy korektor, moc 570 W
SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
System nawigacji satelitarnej Columbus (z mapą Europy, DVD, gniazda SD, MaxiDot,
ekran 8,0 cali,MIB)
Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna
Tempomat adaptacyjny (adaptive cruise assist)
Tuner radiowy cyfrowy DAB
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
ACS - system pokolizyjny
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
Chromowana obwódka atrapy chłodnicy
Chromowane listwy wokół szyb bocznych
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
Dywaniki podłogowe, przód i tył
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb, przód i tył
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 17 DORADO z ogumieniem
Fotele przednie z regulacją lędźwiową
Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotele sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami - przód
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja automatyczna Climatronic
Konsola centralna ze schowkiem
Lakier uni
Lampki do czytania - przód/tył
Lampy Bi-ksenonowe AFS ze spryskiwaczami z funkcją dynami. dośw. zakrętów +
światła LED dzienne
Lampy tylne w technologii LED
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie, z fun. p/oślepieniową lust. kierowcy + podśw.
wokół drzwi
Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową+czujnik deszczu
MDI (Mobile Device Interface) - gniazdo umożliwiające podłączenie urządzeń
zewnętrznych
MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Oświetlenie bagażnika
Podłokietnik Jumbo Box z chłodzonym schowkiem
Przygotowanie do tel. GSM
Radio Skoda Auto Bolero CD/MP3 z MDI, gniazdo SD, MIB
Schowek na okulary
Schowek pod fotelem pasażera
Spojler tylny
Światła przeciwmgielne
Tapicerka materiałowa RS + skóra naturalna
Tempomat
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
Tylny podłokietnik ze schowkiem
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
Wspomaganie układu kierowniczego
Wyświetlacz Maxi-DOT
Wyłącznik poduszki powietrznej
XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów
Zamek centralny z pilotem
Zawieszenie sportowe
Zestaw do naprawy przebitej opony

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

Skórzana tapicerka

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Wyłącznik poduszki powietrznej
Lane Assist - asystent pasa ruchu

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

