SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Octavia

649 900 Kč

Combi DSG 1,5 TSI CNG / 96 kW Style Plus Extra

5.5.2020

980 km

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

CNG

bílá
kombi
perfektní, nehavarováno
cr
ano
ano
2024-05-01

537 107 Kč bez DPH

96 kW (130 k)

1 500 ccm

automat, 7 stup., 7 stup.

Rozměry:
4667 x 1814 x 1465
Cena nového vozu: 789 700 Kč

Výbava: ABS - antiblokovací systém airbag kolenní airbag řidiče a spolujezdce airbagy boční airbagy hlavové asistent
rozjezdu do kopce ASR - protiprokluzový systém autom. převodovka autorádio s MP3 BAS - brzdový asistent bezklíčové
odemykání bluetooth dálkově ovládané centrální zamykání dělená zadní sedadla dešťový senzor el. ovládaná přední
okna el. ovládaná zadní okna el. ovládané 5. dveře el. ovládání oken el. ovládání zrcátek el. sklopná zrcátka el.
vyhřívané přední sklo ESP - stabilizace podvozku handsfree imobilizér Isofix klimatizace automatická kola z lehkých
slitin kontrola tlaku v pneu kožené čalounění sedadel LED hlavní světlomety loketní opěrka přední loketní opěrka zadní
malý kožený paket Maxi Dot metalický lak multifunkční volant nastavitelný volant navigační systém originální autorádio
ostřikovače světlometů palubní počítač parkovací asistent parkovací kamera parkovací senzory posilovač řízení ...
Poznámka: Proč koupit ojetý vůz právě u nás? Měníme pravidla a standardy obchodu s ojetými vozy. Jsme rodinná
firma s vynikajícím servisním zázemím a slyšíme i na neobvyklá přání našich zákazníků. Naše vozy prochází
nadstandardní technickou přípravou, díky které není nutné po koupi investovat do údržby další peníze. Při prohlídce
vozu považujeme za povinnost Vás důkladně seznámit s technickým stavem vozidla, vše předvést a nic nezatajit. V
dokumentaci vozu najdete maximum informací, řada úkonů z přípravy je doložena protokoly o měření. Náš záruční list
na technické vady je pak jasným důkazem naši strategie bezvadně připravených vozidel. Naši prodejci jsou připraveni
odpovědět všechny Vaše dotazy týkající se nabízených vozidel. Poradíme Vám i s financováním, včetně ukončení

www.skodaplus.cz

předchozího leasingu/úvěru. Vykoupíme Váš starý vůz. Zajistíme nejvýhodnější pojištění. Koupě vozu od nás znamená
jistotu Vaši bezstarostné jízdy. Díky internetu prodáváme vozy po celé ČR, předání vozu u klienta je tak běžnou praxí.
Přijďte se k nám přesvědčit. Těšíme se na Vás! . První majitel, servisní knížka, nehavarováno.
Prodejce:
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