
Model: NJ33M4 Termín dodania: Ihneď Kom. č. / int. č.: 301 716 / 8-2927

Motor: 3-valcový preplňovaný benzín 70 / 95

Prevodovka: 5-stupňová manuálna 10,7

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1 571 / 420 - 530 160 / 1800 - 3500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 3997 / 1 732 / 1 958 185

Číslo karosérie: TMBEP6NJ3MZ015518 5,1 - 6,1

Počet kilometrov: 10 330 / 1150

Farba vozidla: Biela Candy 116 -138

Držiak na 1,5 l fľašu v predných dverách

Disky CYGNUS z ľahkej zliatiny 6J x 15" (pneu 185/60 R15) Držiak na 0,5 l flašu v zadných dverách

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, RBS, TPM, Funkčný paket (háčiky na tašky a priehradka v batožinovom priestore, 

   XDS+, multikolíznej brzdy a funkcie Prefill    lampička na čítanie vpredu a vnútorné svetlá vzadu,  4 sklopné stropné 

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou    držadlá s 2 háčikmi, make-up zrkadlo na strane vodiča a spolujazdca, 

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy    slnečná clona na strane spolujazdca s varovným štítkom airbagu,

Signalizácia nezapnutého pásu na predných a zadných sedadlách    osvetlená odkladacia schránka spolujazdca)

Halogénové  svetlomety s LED denným svietením CLIMATRONIC - automatická klimatizácia s kombinovaným filtrom

Predné hmlové svetlomety

DAB - digitálny rádiopríjem

Maxi DOT- displej palubného počítača Parkovacia kamera s ostrekovačom

4 reproduktory vpredu

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

Tónované sklá Rádio SWING PLUS (6,5" farebný dotykový displej, SD slot, USB, 

Systém Start & Stop a rekuperácia brzdnej energie    Bluetooth a ovládanie telefónu na displeji rádia)

2-ramenný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu, EASY LIGHT ASSIST - svetelný senzor (COMING/LEAVING HOME)

    dekor piano čierny Paket Chróm (hlavica radiacej páky, ovládače prívodu vzduchu do interiéru, 

Parkovacie senzory vzadu    výduchy prívodu vzduchu, kľučky dverí, poistné tlačidlo ručnej brzdy)

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča Chrómovaný rámik chladiča

Zadný stierač s ostrekovačom Lakťová opierka vpredu

2x ISOFIX a TopTether na krajných sedadlách vzadu Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže Odkladacie kapsy na zadnej strane predných sedadiel

Súprava na opravu pneumatík (kompresor na 12 V + fľaša s náplňou) Odkladacia schránka v batožinovom priestore vľavo

Zadné sedadlo nedelené a operadlo delené a sklopné 60 : 40 Schránka na okuliare

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla, Dáždnik pod sedadlom spolujazdca

   elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s impulzným ovládaním, Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000 km

   kľučky dverí vo farbe vozidla ŠKODA - Doživotná garancia Mobility Premium

Cena modelu s 20% DPH 13 580,00 €

Obj. kód Cena v Eur

9P9P 314,00 €

1KT Kotúčové brzdy - vzadu 95,00 €

PJB Rezervné koleso na oceľovom disku (plnohodnotné) + zdvihák + kľúč na kolesá 95,00 €

70,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 14 154,00 €

Cenové zvýhodnenie -1 500,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 12 654,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 10 545,00 €

WINTER paket - vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 

Ušetríte 1 500 € s DPH

(Bonus "Tour de France")

Povinná výbava a podlahové rohože

ŠKODA Fabia Y125+ 1.0 TSI 70 kW

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

Interiér sivý a dekoračné obloženie Basket Narbe čierne

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2 g/100 km: 

Výbava 125+

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.

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. 

Doplnková výbava

Biela Candy

   a senzorom vlhkosti v držiaku vnútorného spätného zrkadla s

   automatickým stmavovaním


