
Model: PJ34M4 Termín dodania: 01 / 2022 Kom. č. / int. č.: 323 525 / 8-3148 Predvádzacie vozidlo

Motor: 3-valcový preplňovaný benzín 70 / 95

Prevodovka: 5-stupňová manuálna 10,6

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1 539 - 1 660 / 405 - 528 175 / 1 600 - 3 500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 3 997 / 1 732 / 1 958 195

Číslo karosérie: TMBEP6PJ1N4006697 5,0 - 5,6

Počet kilometrov: 6 380 / 1 190

Farba vozidla: Biela / Čierna strecha 113 - 127

Cena modelu s 20% DPH 15 460,00 €

Obj. kód Cena v Eur

2Y1Z 526,00 €

PJ5 106,00 €

1KV Kotúčové brzdy vzadu 90,00 €

PJB Rezervné koleso (dojazdové) + zdvihák + kľúč na kolesá 123,00 €

WC1 COLOR CONCEPT Čierny (čierna strecha a vonkajšie spätné zrkadlá, chrómované orámovanie prednej masky) 226,00 €

70,00 €

Prvá registrácia na ŠPZ 66,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 16 667,00 €

Cenové zvýhodnenie -1 157,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 15 510,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 12 925,00 €

   a kombi filtrom

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 

EASY START - centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a štartovaním 

   tlačidlom, bez SAFE systému 

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Maxi DOT- displej palubného počítača

Kontrola tlaku v pneumatikách

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant

CLIMATRONIC - dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti

DRIVER ALERT - asistent rozpoznania únavy vodiča

Asistent rozjazdu do kopca

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor

LED hlavné svetlomety a LED  denné svietenie

Predné hmlové svetlomety

Ambientné LED osvetlenie interiéru (biele)

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy 

FRONT ASSIST - Výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia

   a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana chodcov)

LANE ASSIST - asistent udržiavania v jazdnom pruhu

Funkčný paket: 4 stropné madlá (zadné s háčikmi), slnečné clony s make-up 

   zrkadlom na strane vodiča a spolujazdca, schránka na okuliare, lampičky  

   na čítanie vpredu a vzadu

e-Call - tiesňové volanie

Care Connect na 1 rok

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000 km

Vyhrievané predné sedadlá, vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla

Chrómované podokenné lišty

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Úložné vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Dáždnik vo výplni dverí vodiča

Chrómované ovládače prívodu vzduchu a rámčeky prívodu vzduchu v interiéri

SmartLink

Bluetooth

DAB - digitálny rádiopríjem

4 reproduktory vpredu a 2 reproduktory vzadu

Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere 60:40 

3. hlavová opierka vzadu

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 Moon metalíza / Čierna strecha Black Magic

Disky z ľahkej zliatiny PROXIMA AERO 6J x 16" - čierne lesklé (pneu 195/55 R16)

Interiér Style

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2 g/100 km: 

Výbava STYLE

Rádio BOLERO s 8" farebným dotykovým displejom, 2x USB-C 

ŠKODA Fabia NEW Style 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):

Ušetríte 1 157 € s DPH

(Predvádzacie vozidlo)

Povinná výbava 

Parkovacie senzory vzadu

Lakťová opierka vpredu s odkladacou schránkou JUMBO BOX

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s manuálne nastaviteľnými bedrovými 

   opierkami


