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Konfigurovaný vůz
Model
Interiér

ID konfigurace: 39255945

Nová Octavia
Černá

Výbava
Ambition
Konfigurováno 19.3.2013 17:30:50
dne
Motor
1.6 TDI CR 77 kW 5-stup.
mech.

Celková cena 532 100 Kč
Barva
Konfigurace

Hnědá Topaz metalíza
5E3334, 2013, HA, 4L4L, GPHBPHB, GWABWAB, GYAAYAA, MEPH7X1, MIRS4L1

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými
předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Výbava

Technická data

Mimořádná výbava

Hmotnosti

"CLIMATRONIC" - dvouzónová
klimatizace s elektronickou
regulací včetně kombi- filtru s
aut. cirkulací a chlazenou
schránkou u spolujezdce

18 000 Kč

Ambition plus

10 000 Kč

Pohotovostní hmotnost s řidičem

1.305 kg

Celková hmotnost

1.855 kg

Užitečná hmotnost s řidičem
Brzděný přívěs při stoupání 12%

625 kg
1.500 kg

Green tec

2 000 Kč

Nebrzděný přívěs

PARKING ASSISTANT parkovací senzory vzadu

9 000 Kč

Jízdní souprava

3.355 kg

Vnitřní zpětné zrcátko se
senzorem vlhkosti

0 Kč

Zatížení střechy

75 kg

650 kg
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Bezpečnost, funkčnost, komfort

Motor, převodovka, elektrika

12 V zásuvka v zavazadlovém
prostoru

•

2 světla na čtení vpředu a 2
vzadu

•

3-bodový bezpeč. samonavíjecí
pás vzadu, vnější, se štítkem
ECE-homologace

•

4 reproduktory (pasivní)

Palivo
Počet válců
Objem motoru

diesel
4; in line
1.598 cm³

Vrtání

79,5 mm

Zdvih

80,5 mm

•

Max. výkon

77,00 kW

Anténa s příjmem AM/FM
"Diversity"

•

Max. točivý moment

Bederní opěra v předních
sedadlech, ručně nastavitelná

•

Bez provedení pro špatné cesty

250 Nm /
1500 - 2750
1/min

Kompresní poměr

16,2

•

Exhalační norma

Euro 5 J

Bez přídavné spodní ochrany
pohonné jednotky

•

CO2 emise - kombinované

Bez stahovací ochranné sluneční
clony

•

Provozní vlastnosti

Bez vaku na lyže ve vnitřním
prostoru

•

Maximální rychlost

Bez vyhřívaných trysek
ostřikovače skla

•

Bez závěsného zařízení

Objem palivové nádrže

CO₂: 99 g/km

194 km/h
50 l

Spotřeba - město

4,6 l/100km

•

Spotřeba - mimo město

3,3 l/100km

Boční a zadní okna tónovaná

•

Spotřeba - kombinovaná

3,8 l/100km

Boční airbag vpředu a hlavový
airbag

•

Centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, 2 sklopné klíčky
(SAFE systém)

•

Chlazená schránka

Vnější rozměry
Délka

4.659 mm

Šířka

1.814 mm

•

Výška

1.461 mm

El. ovládání oken vpředu

•

Rozvor

2.686 mm

ESC

•

Rozchod vpředu / vzadu

Halogenové dvojité světlomety

•

1.549 /
1.520 mm

Hlavové opěrky zadní 3 kusy

•

Intervalový spínač stěračů,
seříditelný potenciometrem (4
stupně)

•

Klimatizace

•

Klíček s dálkovým ovládáním
zamykání vozu

•

Kolenní airbag řidiče

•

Kotoučové brzdy zadní

•

Loketní opěra vpředu "JUMBO
BOX"

•

Make-up zrcátka vlevo s krytkou

•

Make-up zrcátka vpravo

•

Vnější průměr zatáčení obrysový

11,05
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MDI ( Mobile Device Interface )

•

Mechanické výškové seřizování
obou předních sedadel

•

Odkládací paket 1

•

Odkládací prostor s víkem v
bočním obložení kufru

•

Palubní počítač "MFA"

•

Potah sedadel - látka

•

Prodloužený servisní interval

•

Přední mlhové světlomety

•

Přídavná odrazka (dveře)

•

Přídavné upevnění dětské
sedačky pro systém ISO FIX

•

Rádio Entry (Gen1)

•

S CD mechanikou a zdířkou pro
SD-karty

•

S dvoutónovou houkačkou

•

S dálkovou regulací polohy
světlometu

•

S optickou a akustickou
kontrolou zapnutí
bezpečnostního pásu

•

S osvětlením zavazadlového
prostoru

•

Schránka na brýle

•

Spínač denního jízdního
osvětlení

•

Střední konzola

•

Síťový program

•

Tříbodový bezpeč. pás vzadu
uprostřed

•

Ukazatel nedostatku kapaliny v
nádobce pro ostřikovače

•

Vnější zpětná zrcátka el.
nastavitelná, vyhřívaná

•

Výplň dveří

•

Zadní sedadlo nedělené,
opěradlo dělené a sklopné

•

Zakrytí zavazadlového prostoru
odklopné

•

Čelní sklo tonované

•

Řízení s posilovačem se
závislostí posilovacího účinku na
rychlosti Servotronic

•
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Exteriér
Přídavný nápis v základním
provedení

•

Nárazník standard

•

Ocelová kola 6.5J x 16 s
optimalizovanou hmotností

•

Pneumatiky 205/55 R16 91V

•

Set na opravu pneumatik

•

Vnější zpětné zrcátko a další díly
v barvě vozu

•

Vnější zpětné zrcátko vlevo,
konvexní

•

Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

•

Interiér
Chromový paket

•

Hlavice řadící páky - komfortní

•

Madlo ruční brzdy z plastu

•

Volant

•

© ŠKODA AUTO a.s. 2013
Fotografie, údaje o výbavě a ceně vozu mají ryze informativní charakter. Ceny originálního
příslušenství jsou uváděny bez nákladů na montáž a lakování. Produkty příslušenství nejsou
doručovány společně s novým vozem, ale je nutné je objednat separátně u autorizovaného partnera
ŠKODA. Přesné a závazné informace získáte u autorizovaného prodejce vozů Škoda.
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