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ŠKODA OCTAVIA COMBIŠKODA OCTAVIA COMBI

ŠKODA OCTAVIA COMBIŠKODA OCTAVIA COMBI Active 1.0 TSI 85 kW (115 KM) 6-biegowa manualna

Kod Twojej konfiguracji
ID 151510873

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą
przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.



81 300 zł

300 zł

2 300 zł

OCTAVIA COMBI

Active

1.0 TSI 85 kW (115 KM) 6-biegowa manualna

Czarne

Srebrny Brilliant Metalizowany

ŠKODA OCTAVIA COMBIŠKODA OCTAVIA COMBI
1.0 TSI 85 kW (115 KM) 6-biegowa manualna

Kolor: Srebrny Brilliant MetalizowanySrebrny Brilliant Metalizowany Wnętrze: CzarneCzarne

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

Cena cennikowa

Cena wyposażenia dodatkowego

Cena lakieru

TWÓJ SAMOCHÓDTWÓJ SAMOCHÓD

Model

Wyposażenie

Silnik i skrzynia biegów

Wnętrze

Kolor

83 900 zł83 900 złCena po upuścieCena po upuście

Kod Twojej konfiguracji
ID 151510873

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą
przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.
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Pakiet AMAZINGPakiet AMAZING 300 zł300 zł

RazemRazem 300 zł300 zł

Czujniki parkowania z tyłu z MANOEUVRE ASSIST, Przednie światła przeciwmgłowe, Cztery dodatkowe głośniki z tyłu,

Wyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfortWyposażenie standardowe: Bezpieczeństwo, funkcjonalność, komfort

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne
Funkcja Start-Stop oraz odzysku energii hamowania
Reflektory halogenowe
Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem
Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)
Bluetooth
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Zestaw naprawczy do kół
Klimatyzacja CLIMATIC
Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu, poduszka kolanowa kierowcy, dezaktywacja poduszki
bezpieczeństwa pasażera z przodu
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
Tapicerka materiałowa ACTIVE
Boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne
Zwijana roleta nad przestrzenią bagażową
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
Czujnik deszczu
Sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów
Radio SWING 6,5", wejście SD, USB
Wycieraczka tylnej szyby AERO

Wyposażenie standardowe: WnętrzeWyposażenie standardowe: Wnętrze

Trójramienna skórzana kierownica
Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy

WYPOSAŻENIE DODATKOWEWYPOSAŻENIE DODATKOWE

WYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWEWYBRANE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Kod Twojej konfiguracji
ID 151510873

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą
przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.
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Wyposażenie standardowe: NadwozieWyposażenie standardowe: Nadwozie

Stalowe obręcze kół z osłonami SIDUS 6J x 15" z oponami 195/65 R15 (standard dla 1.0 TSI i 1.6 TDI)

Wymiary zewnętrzneWymiary zewnętrzne

4.667 mm4.667 mmDługość
1.814 mm1.814 mmSzerokość
1.495 mm1.495 mmWysokość
2.667 mm2.667 mmRozstaw osi

1.549 / 1.540 mm1.549 / 1.540 mmRozstaw kół przednich/tylnych
10,6110,61Średnica zawracania

610 / 1.740 l610 / 1.740 lPojemność bagażnika min./max.

Silnik, skrzynia biegów, elektrykaSilnik, skrzynia biegów, elektryka

petrolpetrolPaliwo
3; in line3; in lineLiczba cylindrów
999 cm³999 cm³Pojemność silnika

- mm- mmŚrednica cylindra
- mm- mmSkok tłoka

85,00 kW85,00 kWMaksymalna moc
200 Nm / 2000 - 3500 1/min200 Nm / 2000 - 3500 1/minMaksymalny moment obrotowy

--Współczynnik kompresji
Standard emisji zanieczyszczeń

MasaMasa

1.838 kg1.838 kgDopuszczalna masa całkowita
645 kg645 kgŁadowność (z kierowcą)

1.300 kg1.300 kgDopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%
630 kg630 kgDopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców

3.138 kg3.138 kgDopuszczalna masa całkowita z przyczepą
75 kg75 kgNośność dachu

OsiągiOsiągi

199 km/h199 km/hMaksymalna prędkość
10,1 s10,1 sPrzyspieszenie 0-100 km/godz.

23,8mg/km mg/km23,8mg/km mg/kmStickoxiden (NOx) (Kraftstoff I)

DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE

Kod Twojej konfiguracji
ID 151510873

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą
przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.
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--Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff II)

Dane WLTPDane WLTP

154 g/km154 g/kmEmisja CO2 - cykl niski
120 g/km120 g/kmEmisja CO2 - cykl średni
107 g/km107 g/kmEmisja CO2 - cykl wysoki
129 g/km129 g/kmEmisja CO2 - cykl bardzo wysoki
124 g/km124 g/kmEmisja CO2 - cykl mieszany

6,8 l/100km6,8 l/100kmZużycie paliwa - cykl niski
5,3 l/100km5,3 l/100kmZużycie paliwa - cykl średni
4,7 l/100km4,7 l/100kmZużycie paliwa - cykl wysoki
5,7 l/100km5,7 l/100kmZużycie paliwa - cykl bardzo wysoki
5,5 l/100km5,5 l/100kmZużycie paliwa - cykl mieszany

Od dnia 1 września 2017 r. niektóre nowe pojazdy są homologowane z wykorzystaniem światowej zharmonizowanej procedury
badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową, bardziej realistyczną procedurą pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od
dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę
badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie
WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązkowe jest podawanie wartości NEDC dotyczących zużycia paliwa i emisji CO2 oraz
dobrowolne jest podawanie wartości WLTP dotyczących zużycia i emisji CO2. W przypadku nowych pojazdów, które uzyskały
homologację typu z wykorzystaniem procedury WLTP, wartości NEDC dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zostały
wyliczone na podstawie wartości WLTP.

Pojazdy z końcowej partii produkcji w rozumieniu art. 3 pkt 22 dyrektywy 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i
które zostały poddane badaniu zgodnie z NEDC, mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Pojazdy z Roku Modelowego 2018 uzyskały homologację zgodnie z procedurą NEDC, natomiast pojazdy z Roku Modelowego
2019 zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po
pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Kod Twojej konfiguracji
ID 151510873

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą
przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SKODA.
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