
Model: NX33N5 Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 303 396 / 8-2922

Motor: 4 - valcový preplňovaný benzín 110 / 150

Prevodovka: 6 - stupňová manuálna 8,2

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1 846 - 1 910 / 469 - 602 250 / 1 500 - 3 500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 4 689 / 1 829 / 2 003 230

Číslo karosérie: TMBAR7NX1MY035386 5,3 - 6,7

Počet kilometrov 8 600 - 1 555

Farba vozidla/interiéru: Strieborná Brilliant metalíza 120 - 153

Interiér Ambition Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Poťah sedadiel - látka Ambition CLIMATRONIC - 2-zónová automatická klimatizácia

Disky TWISTER z ľahkej zliatiny 7J x 16" (205/60 R16) MAXIDOT - plnegrafický displej palubného počítača

RKA+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

   TSA, XDS+ KESSY GO - centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a 

Asistent rozjazdu do kopca    štartovaním tlačidlom

Parkovacie senzory vzadu Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

7 airbagov - čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s Tónované sklá

   deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu a na sedadle 

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá    spolujazdca vpredu

LANE ASSIST - asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

LED predné svetlomety s funkciou deného svietenia Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere 60:40

LED predné hmlové svetlomety 12 V zásuvka v batožinovom priestore

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá Elektromechanická parkovacia brzda

LED zadné svetlá - základný variant Tiesňové volanie - Emergency Call

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia Care Connect na 1 rok

   (vrátane COLLISION AVOIDANCE ASSIST, TURN ASSIST a Schránka na okuliare

   PEDESTRIAN PROTECTION) Odkladacie vrecká na zadenj strane operadiel predných sedadiel

Rádio SWING s 8,25" farebným dotykovým displejom, 2xUSB-C, SmartLink Osvetlenie batožinového priestoru 

   4 reproduktory, 4 reproduktory vzadu Chrómovaná mriežka chladiča

Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá s manuálne Dáždnik vo dverách vodiča

   nastaviteľnými bedrovýmo opierky Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000 km

Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX s výduchmi ventilácie ŠKODA - Doživotná garancia Mobility Premium

   pre cestujúcich vzadu

Cena modelu s 20% DPH 21 810,00 €

Obj. kód Cena v Eur

8E8E 596,00

WSB 449,00

PJ3 538,00

PL4 133,00

3NU 166,00

PJA 142,00

70,00

Cenníková cena vozidla s DPH 23 904,00 €

Cenové zvýhodnenie -1 800,00 €

Akciová cena vozidla 22 104,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 18 420,00 €

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

vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. 

Ušetríte 1 800 € 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 osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom 

predajnom mieste.

(Výkupný bonus)

Strieborná Brilliant metalíza

Povinná výbava a podlahové rohože

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov

ŠKODA Octavia Ambition 1.5 TSI 110 kW 

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Rezerva neplnohodnotná, zdvihák, náradie

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Emisie CO2 g/100 km: 

Doplnková výbava

Ambition Plus 

Objem batožinového priestoru (l):

Výbava Ambition

Disky kolies z ľahkej zliatiny PULSAR 7J x 17" čierne leštené

2-ramenný kožený multifunkčný vyhrievaný volant s ovládaním rádia 


