Octavia Ambition 1.5 TSI 110 kW 6-stup. mech.
Konfigurované vozidlo
Model
Konfigurované
Konfigurácia
Celková cena

Octavia
24.10.2017 7:52:53

Škoda ID: 111856135
Výbava
Motor

Ambition
1.5 TSI 110 kW 6-stup.
mech.

Interiér
Farba

Čierny (HA)
Biela Candy

5E33N5, 2018, HA, 9P9P, MASGEA4
19 844 €

Uvedené hodnoty boli stanovené v súlade s pravidlami a za podmienok stanovených právnymi alebo technickými predpismi pre stanovenie prevádzkových
a technických údajov o motorových vozidlách.

ŠKODA Care produkty

Technické dáta

ŠKODA Care produkty
Predĺžená záruka na 5 rokov / 100 000 km

Vonkajšie rozmery
0€

Doživotná garancia Mobility Premium

Výbava

Dĺžka

4.670 mm

Šírka

1.814 mm

Výška

1.461 mm

Rázvor

2.686 mm

Rozchod vpredu / vzadu

Doplnková výbava

Vonkajší priemer zatáčania obrysový
Bezpečnosť, funkčnosť, komfort

Objem batožinového priestoru min. / max.

10,61
590 / 1.580 l

Anténa s prímom AM/FM "Diversity"

•

Bočné a zadné okná tónované

•

Bočný airbag vpredu a hlavový airbag

•

Palivo

Klimatizovaná odkladacia schránka pred
spolujazdcom

•

Počet valcov; usporiadanie

4; radové

Objem motora

1.498 cm³

Green tec

•

Hlavové opierky vzadu-3 kusy

•

Intervalový spínač stieračov, nastaviteľný
potenciometrom (4 stupne)

•

Kľúčik s diaľkovým ovládaním zamykanie vozidla

•

Airbag vodiča a spolujazdca s kolenným airbagom
a vypínaním airbagu spolujazdca

•

Kotúčové brzdy vzadu

•

Predĺžený servisný interval

•

Prídavná odrazka (dvere)

•

S diaľkovou reguláciou polohy svetlometov

•

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pasov
(všetci spolujazdci)

•

DAY LIGHT – funkcia denného svietenia

•

Ukazovateľ nedostatku kvapaliny v nádobke pre
ostrekovače

•

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá

•

Motor

Vŕtanie
Zdvih
Max. výkon
Max. točivý moment

Kompresný pomer
Emisná norma
Energetická trieda
CO₂ emisie - kombinované

benzín

74,5 mm
85,9 mm
110,00 kW
250 Nm / 1500 3500 1/min Nm /
1/min
10,5 - 0,4
Euro 6
B
113 g/km

Hmotnosti
Celková hmotnosť
Užitočná hmotnosť s vodičom
Brzdený príves pri stúpaní 12%
Nebrzdený príves
Jazdná súprava

1.820 kg
625 kg
1.500 kg
630 kg
3.320 kg

Zadné sedadlo nedelené, zadné operadlo delené a
sklopné

•

Zakrytie batožinového priestoru odklápacie

•

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.

1.270 kg

Hlavové opierky vpredu

•

Pohotovostní hmotnost s řidičem max.

1.437 kg

Imobilizér elektronický

•

Set na opravu pneumatík

•

Sada náradia

•

Zaťaženie strechy

75 kg

Prevádzkové vlastnosti
Maximálna rýchlosť

220 km/h

Maxi DOT - plnegrafický displej palubného
počítača

•

12V zásuvka v batožinovom priestore
2 svetla na čítanie vpredu a 2 vzadu
Lakťová opierka vpredu JUMBO BOX

•

Odkladací priestor s vekom v bočnom obložení
kufra

•

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

•

Predné hmlové svetlomety

•

S osvetlením batožinového priestoru

•

Schránka na okuliare

•

Stredová konzola

•

Tempomat

•

Asistent rozjazdu do kopca

•

CLIMATRONIC - dvojzónová klimatizácia s elektr.
reguláciou

•

8 reproduktorov (pasívne)

•

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

•

Parkovacie senzory vzadu

•

ESC

•

Kontrola tlaku v pneumatikách

•

Vnútorné spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti

•

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

•

Bedrová opierka v predných sedadlách, ručne
nastaviteľná

•

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

•

Halogenové dvojité svetlomety

•

Rádio SWING

•

Tónované čeléí sklo

•

Poťah sedadiel - látka

•

Elektrické rozhraní pro externí použití, USB
(možnost připojení iPod)

•

Objem palivovej nádrže

50 l

Spotreba - mesto

6,1 l/100km

•

Spotreba - mimo mesto

4,2 l/100km

•

Spotreba - kombinovaná

4,9 l/100km

Interiér
Príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek
na zadných sedadlách systémom ISOFIX

•

Chromový paket

•

Výplň dverí

•

Trojramenný kožený multifunkčný volant

•

Hlavica radiacej páky z kože

•

Rukoväť ručnej brzdy z kože

•

Dekoračné obloženie - hliníkové

•

Exteriér
Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované
vo farbe karosérie

•

Disky ILIAS z ľahkej zliatiny 6,5J x 16"

•

Pneumatiky 205/55 R16 91V

•

Ozdobné lišty čierne

•

Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo - konvexné

•

Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo - konvexné

•
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Ponuka financovania od VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Produkt

Škoda Kredit najvýhodnejší úver 24-72 mesiacov

Parametre kalkulácie
Cena vozidla s DPH

19 844,00 €

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny v %

30 %

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny

5 953,20 €

Výška úveru

13 890,80 €

Doba splácania

36 mesiacov

Spracovateľský poplatok
pri uzavretí zmluvy

138,91 €

Ročná perc. miera
nákladov (RPMN) v %

11,36 %

Výška mesačnej splátky

444,96 €

Právne obmedzenia
Vyššie uvedený príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný, nejde o verejný prísľub ani ponuku spotrebiteľského
úveru a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Konkrétna ponuka financovania závisí od posúdenia schopnosti klienta
splácať ním zvolený finančný produkt a klientom predložených podkladov u autorizovaných partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Všeobecné informácie
Pre bližšie informácie o možnostiach financovania Vami konfigurovaného vozidla navštívte prosím stránku www.vwfs.sk spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné
služby Slovensko s.r.o. alebo autorizovaného predajcu značky Škoda.
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