
Model: NX54N5 Termín dodania: 07 / 2020 Kom. č. / int. č.: 293 027 / 8-2780 Predvádzacie vozidlo

Motor: 4-valcovz preplňovanz benzín 110 / 150

Prevodovka: 6-stupňová manuálna 8,3

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1 880 / 405 - 595 250 / 1 500 - 3 500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 4 689 / 1 829 / 1 994 224

Číslo karosérie: TMBJR7NXXLY010355 5,3 - 6,7

Počet kilometrov do 6 000 640 - 1 700

Farba vozidla/interiéru: Modrá Titan metalíza 120 - 153

Interiér Style Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX s vzduchmi ventilácie 

Poťahy sedadiel - Látka Style    pre cestujúcich vzadu

ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, TSA, Virtuálny kokpit - 10" digitálny prístrojovz panel s nastaviteľnzm 

   XDS+, RKA+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách    zobrazovaním údajov (uvádzacia vzbava)

Asistent rozjazdu do kopca Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

Parkovacie senzory vpredu a vzadu Tempomat s obmedzovačom rzchlosti

7 airbagov - čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s KESSY FULL - systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania

   deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy, kolennz airbag vodiča Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere 60:40

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá Isofix - príprava na uchytenie dvoch detskzch sedačiek vzadu a na sedadle 

Full LED Matrix predné svetlomety s AFS, funkciou prisvecovania do    spolujazdca vpredu

   zákrut a uvítacím efektom Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhzch predmetov 

LED zadné svetlá - TOP variant s dynamickzm ukazovateľom smeru a Odkladacie vrecká na zadej strane operadiel prednzch sedadiel

   uvítacím efektom Odkladacie schránky s Cargo elementmi v batožinovom priestore

LED predné hmlové svetlomety Osvetlenie batožinového priestoru 

FRONT ASSIST - vzstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia 2x USB-C pre nabíjanie vzadu a 1 x USB-C v držiaku spätného zrkadla

   (vrátane COLLISION AVOIDANCE ASSIST a PEDESTRIAN PROTECTION) 12 V zásuvka v batožinovom priestore, 

LANE ASSIST - asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu Schránka na okuliare

LIGHT AND RAIN ASSIT - svetelnz a dažďovz senzor Strešnz nosič striebornz

Navigačnz systém COLUMBUS s 10"dotykovzm displejom, hlasovzm Vyhrievané dzzy ostrekovača čelného skla

   ovládaním, mapovz podklad Európy na internej pamäti prístroja a online Zadnz stierač

   služba na 1 rok (Uvádzacia vzbava) Tónované sklá

DAB - digitálny rádiopríjem Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Komfortné telefonovanie s Bluetooth Zmetáčik vo vzplni dverí vodiča

Dvojramennz multifunkčnz koženz vyhrievanz volant na ovládanie rádia a tel. Chrómovaná mriežka chladiča

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopbné vonkajšie spätné zrkadlá Chrómpaket (chrómované podokenné lišty a lišta v prednom nárazníku)

   s automatickzm stmievaním a osvetlením nástupného priestoru Elektromechanická parkovacia brzda

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickzm stmievaním Alarm s vnútornzmi senzormi, zálohovou sirénou a náklonovzm senzorom

Ambientné LED osvetlenie interiéru, osvetlenie na nohy vpredu a vzadu Tiesňové volanie - Emergency Call

Vzškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá Care Connect na 1 rok

Manuálne nastaviteľné bedrové opierky prednzch sedadiel Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000 km

CLIMATRONIC - dvojzónová automatická klimatizácia ŠKODA - Doživotná garancia Mobility Premium

Cena modelu s 20% DPH 25 490,00 €

Obj. kód Cena v Eur

9F9F 596,00 €

WSD 749,00 €

PJ5 446,00 €

PSC 405,00 €

4KF 150,00 €

PJA 142,00 €

70,00 €

66,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 28 114,00 €

Cenové zvzhodnenie -4 124,00 €

Akciová cena vozidla 23 990,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 19 991,67 €

Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štzl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavnz plyn 

vyvolávajúci skleníkovz efekt a je zodpovednz za globálne otepľovanie. 

Ušetríte celkovo 5 515 € s DPH

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/47 18 161,  www.autonovo.sk

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobnzch automobilov, je bezplatne dostupná na každom 

predajnom mieste.

(VÝKUPNÝ BONUS 2 100 € + Predvádzacie vozidlo 2 024 € + Akčnz paket Style Plus 1 391 €)

Modrá Titan metalíza

Povinná vzbava a podlahové rohože

Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie

Prvá registrácia na špz

ŠKODA Octavia Combi Style 1.5 TSI 110 kW

Technické údaje

Vzkon kW / PS: 

Zrzchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Emisie CO2 g/100 km: 

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min
-1

):

Max. rzchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Doplnková vzbava

Style Plus - Parkovacia kamera, Virtuálny pedál, Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, Elektricky 

ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá s osvetlením nástupného priestoru, automatickzm stmievaním a 

pamäťou, Vnútorné spätné zrkadlo s automatickzm stmievaním, SIDE ASSIST - monitorovanie mŕtveho uhla, 

Detská bezpečnostná poistka, elektricky ovládaná, Spací paket (Combi), (v hodnote 2 140 €)

Objem batožinového priestoru (l):

Vzbava Style

Disky kolies z ľahkej zliatiny PERSEUS 7,5J x 18" leštené (pneu 225/45 R18

SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Adaptívny tempmat do rzchlosti 210 km/h


