SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Octavia

419 990 Kč

1,6 TDI / 85 kW Ambition Plus

7.2.2019

22 160 km

Barva:
Karoserie:
Stav:
Původ:
První majitel:
Servisní knížka:
STK do:

šedá
liftback
perfektní
cr
ano
ano
2023-02-01

347 099 Kč bez DPH

nafta

85 kW (115 k)

1 598 ccm

manuál, 5 stup., 5 stup.

Cena nového vozu: 616 900 Kč

Výbava: ABS - antiblokovací systém airbag kolenní airbag řidiče a spolujezdce airbagy boční airbagy hlavové ASR protiprokluzový systém autorádio s Bluetooth autorádio s MP3 BAS - brzdový asistent bluetooth centrální zamykání
dálkově ovládané centrální zamykání dekor interiéru (dřevo hliník atp.) dělená zadní sedadla EDS - elektrická uzávěrka
diferenciálu el. ovládání oken el. ovládání zrcátek ESP - stabilizace podvozku filtr pevných částic handsfree imobilizér
Isofix klimatizace automatická klimatizovaná přihrádka kola z lehkých slitin kontrola tlaku v pneu loketní opěrka přední
loketní opěrka zadní malý kožený paket Maxi Dot metalický lak multifunkční volant originální autorádio palubní počítač
parkovací senzory posilovač řízení přední mlhovky start-stop systém tažné zařízení tempomat tónovaná skla ukazatel
vnější teploty USB vyhřívaná sedadla vyhřívaná zrcátka zadní stěrač s ostřikovačem NOVÉ V ČR 1. MAJITEL ...
Poznámka: NOVÉ V ČR, 1. MAJITEL, SERVISNÍ KNIHA, ODPOČET DPH, PRODLOUŽENÁ TOVÁRNÍ ZÁRUKA 5 LET
/ 100.000 km (platí co nastane dříve, aktivní od 04.02.2019). LAK: Šedá Quartz metalíza, FRONT ASSIST - Čelní
asistent včetně systému nouzového brzdění, tažné zařízení - odnímatelné a uzamykatelné, uzávěrka diferenciálu XDS
(dynamická pomoc pro zlepšení trakce), celoroční pneumatiky Goodyear 205/55 R16, upevnění dětské sedačky vpředu
vpravo (ISOFIX), rezervní kolo. V ceně vozidla nejsou zahrnuty poplatky spojené s registrací (2.000,- Kč). Vyhrazujeme
si právo na opravu chyb a změny cen. Tiskové chyby a změny ve vyobrazení vyhrazeny. Chyby v popisu vyhrazeny,
platí vždy aktuální stav při prohlídce.. První majitel, servisní knížka.

www.skodaplus.cz

Prodejce:
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