
ŠKODA OCTAVIA COMBI Ambition

Kolor:Biel Moon Metalizowany Wersja wnętrza: Czarne

Rok modelowy: 2020

Silnik: 1.5 TSI 110 kW (150
KM) 7-biegowa

automatyczna DSG

Cena podstawowa: 100 100 zł

Cena koloru nadwozia: 2 300 zł

Wyposażenie dodatkowe: 2 650 zł

> Pakiet AMAZING 1 200 zł
> Podgrzewane fotele przednie 800 zł
> Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu) 200 zł
> Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego 450 zł

Usługi: 0 zł

> Gwarancja Mobilności 0 zł

Razem: 105 050 zł

Cena: 105 050 zł



Wybrane wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort

> 8 głośników
> Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)
> Bluetooth
> Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
> Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
> Czujnik deszczu
> Czujniki parkowania z tyłu z MANOEUVRE ASSIST
> Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
> Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
> Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne
> Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym
> Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość
> Funkcja Start-Stop oraz odzysku energii hamowania
> Klimatyzacja CLIMATIC
> Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
> Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
> Podłokietnik z przodu JUMBO BOX
> Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu, poduszka kolanowa kierowcy, dezaktywacja
poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
> Przednie światła przeciwmgłowe
> Radio SWING 6,5", wejście SD, USB
> Reflektory halogenowe
> Relingi dachowe w kolorze czarnym
> Schowek na okulary
> Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów
> TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
> Tapicerka materiałowa AMBITION
> Wycieraczka tylnej szyby AERO
> Zestaw naprawczy do kół
> Zwijana roleta nad przestrzenią bagażową

Wyposażenie standardowe: Wnętrze

> Trójramienna skórzana wielofunkcyjna kierownica (radio i telefon)
> Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy

Wyposażenie standardowe: Nadwozie

> Obręcze kół ze stopów lekkich ILIAS 6,5J x 16'' z oponami 205/55 R16

Wyposażenie dodatkowe i usługi

Pakiet AMAZING 

CLIMATRONIC - klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją
elektroniczną, Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE
ASSIST, Tempomat,Radio "BOLERO" 8", wejście SD, USB, Funkcja
SMART LINK+

1 200 zł



Podgrzewane fotele przednie 800 zł

Dywaniki tekstylne (dwa z przodu i dwa z tyłu) 200 zł

Zapasowe koło stalowe pełnowymiarowe,
podnośnik, klucz, bez zestawu naprawczego 

450 zł

Gwarancja Mobilności 
Gwarancja Mobilności to program bezpłatnej pomocy drogowej, dzięki

któremu możesz skorzystać z naszego wsparcia w razie:

niespodziewanej awarii na drodze, wypadku, kradzieży samochodu,

unieruchomienia auta spowodowanego: brakiem paliwa, zagubieniem,

złamaniem lub zatrzaśnięciem kluczyków, awarią autoalarmu,

uszkodzeniem opon, wyładowaniem akumulatora.W ramach Gwarancji

Mobilności dostępnych jest kilka opcji: naprawa samochodu na drodze,

holowanie do najbliższego APS ŠKODY, dostawa naprawionego

samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do punktu

docelowego podróży, dostawa oryginalnych części za granicą,

nieoprocentowana pożyczka gotówkowa na pokrycie kosztów naprawy

lub też transport zastępczy, zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów

podroży.

0 zł



Dane techniczne

Silnik, skrzynia biegów, elektryka

> Liczba cylindrów 4; in line
> Maksymalny moment obrotowy 250 Nm / 1500 - 3500 1/min
> Maksymalna moc 110,00 kW
> Pojemność silnika 1.498 cm³

Osiągi

> Przyspieszenie 0-100 km/godz. 8,8 s
> Maksymalna prędkość 214 km/h
> Pojemność zbiornika paliwa -

Masa

> Ładowność (z kierowcą) 645 kg
> Dopuszczalna masa całkowita 1.887 kg

Wymiary zewnętrzne

> Pojemność bagażnika min./max. 610 / 1.740 l
> Długość 4.667 mm
> Rozstaw osi 2.667 mm
> Szerokość 1.814 mm
> Wysokość 1.495 mm

*Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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