SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Fabia

295 600 CZK

1,0 TSI / 70 kW Style Plus

13.1.2020

23 001 km

Colour:
Vehicle body:
Condition:
Origin:
First owner:
Service book:
MOT certificate until:

red
hatchback
very good
cr
yes
yes
2024-01-01

244 298 CZK bez DPH

petrol

70 kW (95 k)

999 ccm

[[original price:

404 500 CZK

manual, 5 trans. level, 5 stup.

Equipment: ABS active head rests adjustable steering wheel airbag ASR (anti-slip regulation) automatic air conditioning
automatic windscreen wiper sensor BAS - braking assistant bluetooth board computer button starting car radio set car
radio with Bluetooth central locking distance parking sensors driver and co-driver's airbag EDS (electronic differential
system) electric windows electric windows - back electric windows - front electric wing mirrors ESP (chassis stability
control) external temperature indicator front elbow rest front fog lights handsfree heated mirrors heated seats heated
windscreen washer nozzles immobiliser interior decoration (wood alum. etc.) Isofix keyless opening LED primary
headlights light-alloy wheels lights sensor Maxi Dot metalic paint multifunction steering wheel original car radio parking
camera rear wiper with washer remote central locking separated back seats side airbags small leather packet smart link
solid particle filter ...
Comment: Referentský vůz od Škoda Auto. Prodloužená záruka na 5 let / do 100 000 km (od uvedení do provozu).
Pořizovací cena nového vozu 404 500 Kč. SERVIS: 12/2020 - 22984km - oprava a výměna levých předních dveří z
důvodu poškození na parkovišti. 12/2020 - 22984km - oprava předního nárazníku z důvodu poškození při parkování o
obrubník. VÝBAVA: ABS - antiblokovací systém, airbag, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, aktivní opěrky hlavy,
ASR - protiprokluzový systém, autorádio, autorádio s Bluetooth, BAS - brzdový asistent, bezklíčové odemykání,
Bluetooth, centrální zamykání, dálkově ovládané centrální zamykání, dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní

www.skodaplus.cz

sedadla, dešťový senzor, EDS - elektrická uzávěrka diferenciálu, El. ovládaná přední okna, El. ovládaná zadní okna, el.
ovládání oken, el. ovládání zrcátek, ESP - stabilizace podvozku, filtr pevných částic, handsfree, imobilizér, Isofix,
klimatizace automatická, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku v pneu, LED hlavní světlomety, loketní opěrka přední, malý
kožený paket, Maxi Dot, metalický lak, multifunkční volant, nastavitelný volant, natáčecí světlomety, originální autorádio,
palubní počítač, parkovací kamera, parkovací senzory, posilovač řízení, přední mlhovky, senzor světel, smart link,
sound systém s více reproduktory, Start-stop systém, startování tlačítkem, střešní nosič, Sun set, tempomat, tónovaná
skla, ukazatel vnější teploty, USB, vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané trysky ostřikovače čel. okna, vyhřívání sedadel vpředu,
zadní stěrač s ostřikovačem 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. . First owner, service book.
Dealer:
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AUTO Červený s.r.o., Hlavní 384/142, 353 01 Mariánské Lázně, phone +420 354 625 422

