Škoda Octavia III (2013-)
2,0 / 190 KM / STYLE / DSG /NAVI / LED/ Temp/ Climatr/
Salon PL/ FV23%
84 900 PLN brutto
Wersja
III (2013-)

Rok produkcji
2019

Nadwozie
kombi

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
190 KM

Przebieg
120 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
111111111111111
11

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1f5xa

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Robotnicza 59-61
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

aktywny asystent hamowania awaryjnego

aktywny system monit. kondycji kierowcy

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik deszczu

czujnik martwego pola

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana kierowcy

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

wykrywanie zmęczenia kierowcy

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

kierownica wielofunkcyjna

kierownica ze sterowaniem radia

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

podgrzewany fotel pasażera

podłokietniki - przód

podłokietniki - tył

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system głośnomówiący

system start-stop

system sterowania głosem

szyba przednia atermiczna

tempomat

wspomaganie kierownicy

Android Auto

Apple CarPlay

DVD

Interfejs Google Car Play

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

dostęp do internetu

ekran dotykowy

elektroniczne zegary (wirtualny kokpit)

elektroniczny wtrysk

filtr cząstek stałych

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

lampy przeciwmgielne w technologii LED

lampy tylne w technologii LED

nawigacja satelitarna

oświetlenie drogi do domu

oświetlenie wnętrza (ambient lighting)

przyciemniane tylne szyby

relingi

spryskiwacze reflektorów

system nagłośnienia

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

zintegrowany hotspot WiFi

felgi: aluminiowe 17

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży Skoda Octavia 2,0 / 190 KM /
STYLE / DSG / Benzyna / NAVI / FULL LED / Tempomat / Climatronic /
Bluetooth / Salon PL / PDC / ASO / FV23% / Gwarancja!

JAK NOWA / ZADBANA / PIERWSZY WŁAŚCICIEL / ZAKUPIONY W POLSKIM
SALONIE / PEŁEN SERWIS ASO / FV 23%!

AUTOMATYCNZA SKRZYNIA BIEGÓW / WIRTUALNY KOKPIT /
PODGRZEWANE FOTELE / ELEKTRYCZNA KLAPA BAGAŻNIKA!

NAVI / TEMPOMAT / ŚWIATŁA FULL LED PRZÓD / ŚWIATŁA LED TYŁ /
ALUFELGI 17' / CLIMATRONIC / BLUETOOTH!

Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB /Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus system wspomagania pokonywania zakrętów!

CZUJNIKI PARKOWANIA PRZÓD i TYŁ / ANDROID AUTO / APPLE CAR PLAY!

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST!

DRUGI KOMPLET OPON ZIMOWYCH Z FELGAMI STALOWYMI!

Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie
radia lub NAWIGACJI!

Serwisowany w ASO przy: 30k, 60k, 90k, 105k, 120k km! Historia
serwisowa do wglądu! Książka serwisowa! 2 komplety kluczyków!

Na miejscu możliwość bezpłatnej weryfikacji auta w naszym Serwisie na
podnośniku, komputerem oraz czujnikiem lakieru!

Pisemna GWARANCJA nawet ma 36 miesięcy!

Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy obsługę POSPRZEDAŻOWĄ:
prowadzimy własny Auto Serwis bez kolejki, dbamy o stan techniczny
pojazdów naszych Klientów, o aktualność dokumentów, badań
technicznych, ubezpieczeń oraz bieżących serwisów (wymiany opon,
filtrów i olejów itp.).

BOGATE WYPOSAŻENIE:

ABS
Nawigacja
Światła FULL LED
Funkcja SmartLink+
Tempomat
Alufelgi 17'
Klimatyzacja dwustrefowa
Klimatyzacja automatyczna
Android Auto
Apple Car Play
Elektryczne szyby tylne
Czujniki parkowania tylne
Czujniki parkowania przednie
Wspomaganie kierownicy
MP3
Czujnik deszczu
Komputer pokładowy
Wielofunkcyjna kierownica
Bluetooth
System Start-Stop
Koło zapasowe

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system
optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki
czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag
kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Chromowane listwy

wokół szyb bocznych, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z
MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dezaktywacja
poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił
hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system
stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 TRIUS z
ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z
manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V
w bagażniku, HHC - wspomaganie ruszania pod górę, Hamulec antykolizyjny multicollision brake, Immobilizer, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszeń na
kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane,
Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy, Konsola
centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lampki
boczne w bagażniku (jedna wyjmowana), Lusterka boczne w kolorze nadwozia,
Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, MSR - układ przeciwblokujący przy
hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z
przodu i z tyłu, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Przedni podłokietnik ze
schowkiem, Przegroda wnęki nadkola z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i
lewa strona bagażnika, Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB, Relingi dachowe w
kolorze czarnym, Roleta przestrzeni bagażowej, Siedzisko kanapy nieskładane,
opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Spryskiwacze lamp
przednich, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby
przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyt
z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach,
Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby tylnej, Wyświetlacz
Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek
centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła FULL LED, Światła
przeciwmgielne.

Informacje dodatkowe:

Pierwszy właściciel
Polski Salon
Faktura VAT 23%
2 komplety kluczyków
2 komplet opon
Bezwypadkowy
Serwisowany w ASO
Gwarancja nawet na 3 lata
Właściciel niepalący
Książka serwisowa

Zapytaj doradcę o serwis i gwarancję. Promocja na leasing i kredyt,
również dla nowych firm. Decyzja do 12 godzin.

Możliwa sprzedaż na EXPORT w cenie netto!

LEASING lub KREDYT decyzja w 24h!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

UWAGA - PRZED PRZYJAZDEM PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY!

Infolinia: 733 24 0000

mobile: 735 724 781
mobile: 735 724 782
mobile: 669 047 266
mobile: 512 037 327

kontakt /at/ supercar24 .pl

Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob 09-15; niedziela 12-16

SUPERCAR24
ul. Robotnicza 59-61
55-095 Długołęka, k. Wrocławia

UWAGA!

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.

wykonane przez AKoL.pl
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