SIMPLY CLEVER

ŠKODA Plus

ŠKODA Octavia

349 888 Kč

Combi DSG 2,0 TDI / 110 kW Style

25.6.2018

177 334 km

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

nafta

110 kW (150 k)

1 968 ccm

DSG, 6 stup., 6 stup.

černá
kombi
velmi dobrý
import
ne
ano
2022-06-01

Výbava: 6ti stupňová převodovka ABS - antiblokovací systém adaptivní tempomat airbag airbag kolenní airbag řidiče a
spolujezdce airbag střešní airbagy boční asistent rozjezdu do kopce ASR - protiprokluzový systém autom. převodovka
autorádio autorádio s Bluetooth autorádio s MP3 BAS - brzdový asistent bluetooth centrální zamykání dálkově ovládané
centrální zamykání dekor interiéru (dřevo hliník atp.) dělená zadní sedadla dešťový senzor driver activity assistant rozpoznání únavy el. ovládaná přední okna el. ovládaná zadní okna el. ovládané 5. dveře el. ovládání oken el. ovládání
zrcátek el. sklopná zrcátka ESP - stabilizace podvozku filtr pevných částic handsfree imobilizér Isofix klimatizace
automatická klimatizovaná přihrádka kola z lehkých slitin kontrola tlaku v pneu LED hlavní světlomety loketní opěrka
přední loketní opěrka zadní malý kožený paket Maxi Dot media command metalický lak multifunkční volant nastavitelný
volant ...
Poznámka: Kožený multifunkční volant, vyhřívaný s Tiptronic ( pro RS sportovní volant ). Vnitřní zpětné zrcátko s aut.
stmíváním. Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná a elektricky nastavitelná/vyhřívaná. Čelní asistent včetně systému
nouzového brzdění pro automatické udržování rychlosti low. "PARK DISTANCE CONTROL" parkovací senzory vpředu
a vzadu. "AUTO LIGHT ASSIST" automatické přepínání dálkových a potkávacích světel. Hlavní světlomety LED se
světlem pro jízdu do zatáčky (spec. vyrýsovaná signatura světla pro denní svícení). "CLIMATRONIC" - dvou zónová
klimatizace s elektr. regulací. "SMART LINK +"-Wireless RSE "APP". Navigační systém "AMUNDSEN" s mapovými

www.skodaplus.cz

podklady - Evropa, Apple connectivity. Přední mlhové světlomety s "CORNER" funkcí. Externí USB typ A, 1x USB
zásuvka. Chromový paket.. Servisní knížka.
Prodejce:
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